
 

 

Programma Masterclass 

Strategische Personeelsplanning  
25 januari 2010  

in Meeting Plaza, Godebaldkwartier 20 - in Hoog Catharijne, Utrecht.  

10.00  Welkom en kennismaking door Sjef Janssen, secretaris werkgeverszaken van het IPO  
 
10.10  Gerard Evers, directeur Euro – HRM, adviesbureau voor economisch personeelsmanagement 

en mede auteur van het boek ‘Human resource Planning’. Nederlands expert op het gebied van 
personeelsplanning.  
Wat is strategische personeelsplanning? Wat is het totaalbeeld? Hoe stuur je effectief op data? 
Welke modellen geven o.a. het beste inzicht in de vlootschouw, instroom, doorstroom en 
uitstroom (IDU), mobiliteitsfoto? Met welke scenario’s kun je allemaal rekening houden? Hoe 
ziet een succesvolle implementatie eruit? Wat zijn veel voorkomende tegenslagen en valkuilen 
en wat kun je daaraan doen? 

 
10.55  Vragen, discussie, break  
 
11.10  Carolien de Boer, directeur provincie Utrecht  

De inzet van strategische personeelsplanning bij de provincie Utrecht. Welke ontwikkelingen 
komen eraan? En hoe willen wij daarop anticiperen? Welke scenario’s worden gehanteerd? 
Welke organisatie willen wij zijn? Welke personeelsbezetting wordt geambieerd? Hoe willen wij 
dat realiseren?  

 
11.55  Vragen, discussie  
 
12.10  Lunch  
 
13.00  Brigitte Willemsen, programmamanager/ senior beleidsadviseur P&O provincie Gelderland ). 

Ontwikkeling en invoering Strategische personeelsplanning bij de provincie Gelderland.  
 
13.45  Vragen, discussie, break  
 
14.00  Rob Cortjens, afdelingsmanager P&O provincie Utrecht, voorzitter ICP.  

De praktijk: hoe ziet een succesvolle implementatie eruit? Hoe zorg je ervoor dat het 
management SPP accepteert? Wat doet de directie, afdelingsmanagement P&O? Wat zijn 
kritische succesfactoren?  Wat waren tegenslagen en valkuilen? Wat zou de provincie Utrecht 
met de inzichten van nu anders hebben gedaan?  
 

14.45  Discussie  
 
15.00  Ad van De Staay, Senior beleidsmedewerker HR bij het ministerie van EL&I (voorheen LNV). 

Procesexperimenten bij de ontwikkeling en invoering van strategische personeelsplanning bij 
LNV; Strategische personeelsplanning als dialoog.  

 
15.45  Discussie  
 
16.00  Afronding,  
 
16. 15  Netwerkborrel  
 
Vragen over de inhoud van de masterclass 

Neem contact op met Oscar.Postuma@gmail.com. 06-26168452/ 026-3233412. 

Aanmelden/ Inschrijven 

Gezien het beperkte aantal plaatsen verzoeken wij u zich z.s.m. aan te melden. U kunt zich aanmelden bij Inge 
Smit 070-888 12 45 (ma, di en do), of per e-mail: ISmit@IPO.nl Bij haar kunt u ook terecht voor vragen over uw 
aanmelding en andere logistieke vragen. 
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