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Wake-up call: begrip van de zaak

Wat staat ons de komende jaren te wachten?

• Demografie: dubbele vergrijzing

• Arbeidsmarkt



Leeftijdsopbouw 1980



Leeftijdsopbouw 2020



Een structureel tekort aan mensen
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Potentiele beroepsbevolking

700.000

Aantal mensen dat werkt



Aanbod van arbeid sluit niet aan bij vraag

240.000

900.000

Vacatures Beschikbaar



Strategische personeelsplanning: 

grip op de zaak

• Pro-actief handelen vanuit strategisch perspectief

• Failing to plan is planning to fail



Strategische personeelsplanning 

Voorbereiden, vormgeven en implementeren 
van strategisch beleid rond de instroom, 
doorstroom en uitstroom van personeel, 
zodat een doeltreffende en doelmatige 
allocatie van arbeid tot stand wordt 
gebracht.



Samenhang met organisatiestrategie

Strategisch (2) Strategisch

Organisatiebeleid HR-beleid

(1) (4)

PIOFAH SPP

(3)



Drie elementen

VRAAG NAAR PERSONEEL

AFSTEMMEN

INTERN AANBOD EXTERN AANBOD



Uitgangspunten HRM en HR 

Planning

• Personeel is kritieke succesfactor

• HRM is verweven met organisatiebeleid

• HRM is gericht op benutting van resources 

en ontwikkeling van waarde en potentieel

• HRM vereist intensieve samenwerking met 

lijnmanagement



Klassiek en modern PPL

Klassiek

• Cijfermatig gericht

• Sturing vanuit de top

• Staf activiteit

• Mechanisch/inflexibel

Modern

• Ook kwalitatief

• Gemengde aansturing

• HR en lijnmanagers

• organisch



SPP = HRP = K3R

HUMAN RESOURCE PLANNING

KWANTITEIT handjes

KWALITEIT hersens

KOSTEN Euro’s / SRD dollars

ARBEIDSRELATIES Flexibele schil



4 fasen binnen PPL

Onderzoek Hoe gaat het nu? Inzicht

Voorspellen Waar zijn bottlenecks 

bij ongewijzigd beleid

Monitoren

Plannen en balanceren Discrepanties 

reduceren

Simulatie

Feedback Koppeling met 

organisatiedoelen

Beleidsontwikkeling



Bouwstenen voor SPP

Vraag intern aanbod extern 

Nu Formatie Leegloop Bezetting
kwantiteit Vacatures kwantiteit vergrijzing

kwaliteit kwaliteit mobiliteit

kosten kosten schoolverlaters

arbeidsrelatie relatie conjunctuur

krapte

Scenario’s Dynamiek (IDU) loonniveaus

flexibiliteit

Straks Gewenste formatie Verwachte bezetting
k3R elementen K3R elementen 

gaps

automatisering acties werving, doorstroom, opleiding, flexpool



Wat is nodig?

• inzicht in huidige bezetting: kwantiteit, deeltijd, 

diensttijd, sekse, opleidingsniveau, kosten, flexibiliteit

• inzicht in huidige kwaliteit (HR3P)

• inzicht in dynamiek van bezetting (IDU)

• inzicht in verwachte behoefte in kwantiteit en kwaliteit 

(scenario's) 

• inzicht in toekomstige verwachte kwantiteit en kwaliteit 



Wie doet wat?
lijn HR

Inventarisatie bezetting: 

kwantiteit, kosten, flexibiliteit

- XX

Kwaliteit huidige bezetting HR3P XX X

Mobiliteit huidige bezetting (IDU) - X

Scenario’s XX X

Gewenste formatie XX X

Verwachte bezetting - XX

Verwachte gaps XX XX

Acties XX XX



Ontwikkeling participatie 1980-2006 naar geslacht



Ontwikkeling gewerkte uren* 1980-2006

*werkenden



Ontwikkeling gewerkte uren vrouwen* naar cohort
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Omvang feitelijke en gewenste werkweek
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Analyse recente mobiliteit 

1. Vaststellen organisatieniveau en relevante segmenten (bv. 

functieclusters, afdelingen, hierarchische lagen)

2. Analyse instroom, uitstroom per segment

3. Analyse doorstroom tussen segmenten

4. Maak een IDU-matrix

5. Nodig: goed PRIS systeem met gegevens uit verleden

6. Wie: P&O
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IDU matrix

1-1 2010

A B C uit totaal

1-1

2009

A 40 0 0 10 50

B 12 78 0 10 100

C 0 28 437 35 500

In 15 10 55 - 80

totaal 67 116 492 55 …



Analyse kwaliteit 

1. Vaststellen welke kwaliteit: 

- performance

- potentieel

- ondernemerschap

- employability, inzetbaarheid

2. In kaart brengen kwaliteit: HR3P-matrix

3. Analyse kwaliteit: verschillen tussen typen werknemers (oud/jong, 
deeltijd/voltijd, etc. Verschillen tussen segmenten?

4. Nodig: goed systeem

5. Wie: P&O samen met lijnmanagers
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De HR3P - matrix

performance

onvoldoende bevredigend goed uitstekend

Pot. grenzen 

bereikt

Groei binnen 

functie

Promotable 

op LT 

Promotable 

op KT



De HR3P – matrix ingevuld

Huidige performance

potentieel onvoldoende bevredigend goed uitstekend

Pot.grenzen 

bereikt

Jos, Peter Jan, Kees Marion

Groei binnen 

functie

Piet,

Jorieke

Alice

Promotable 

op LT 

Mohammed,

Pamela

Klaas,

Geert-Jan

Promotable 

op KT

Martien Truus



Performance & potentieel matrix-1

achterblijvers                    werkbijen

vraagtekens goudhanen

Performanceniveau
laag hoog

Prestatie-

niveau

laag

hoog

Potentieel



De HR3P – matrix naar leeftijd

performance

onvoldoende bevredigend goed uitstekend

Pot.grenzen 

bereikt

Groei binnen 

functie

Promotable 

op LT 

Promotable 

op KT



Scenario-analyse 

1. Vaststellen wat de komende jaren KAN gaan gebeuren met 

de organisatie: 

- EXTERNE kansen en bedreigingen benoemen

- rangschikken op mate van onzekerheid

- rangschikken op mate van impact

2. In kaart brengen scenario’s: methode van Schwartz

3. Beschrijven van de scenario’s. 

4. Wie: P&O samen met lijnmanagers
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Verwachte bezetting  

1. In kaart brengen wat er op termijn (2-5 jaar) gebeurt met de 

huidige bezetting, gegeven de toekomstige 

in/door/uitstroom (ongewijzigd beleid)

2. In aantallen en samenstelling daarbinnen (demografie), in 

kosten en in flexibiliteit, idem kwaliteit (selectief verloop?)

3. Via bijvoorbeeld Excel-modellen

4. Wie: P&O 



Verwachte discrepanties   

1. In kaart brengen wat er op termijn (2-5 jaar) gebeurt met de kloof 

tussen gewenste formatie en verwachte bezetting in aantallen, 

kwaliteiten, kosten en flexibiliteit

2. Doorrekenen alternatieven (varianten) voor instroom, doorstroom en 

uitstroom om dit te verhelpen (Excel)

3. Wie: P&O 



Ervaringen en Valkuilen

1. SPP is niet alleen product; het is ook (groei-)proces dat lijkt op een 

Echternach processie (2 stappen vooruit, eentje achteruit)

2. Goed databestand nodig. Maar SPP is geen boekhouden: ruwe schetsen 

zijn beter dan al te veel precisie en fijnmazigheid

3. Naast strategische aspecten ook aandacht voor tactische en operationele 

zaken. Alleen zo krijg je de lijnmanagers mee

4. Neem de tijd: SPP doe je regelmatig. Nu is het een leerproces dat 

nadien steeds sneller en beter gaat verlopen.

5. Kies lijnmanagers en P&O-ers die voldoende strategisch inzicht 

hebben en voldoende regelruimte en beslisruimte

6. Kies een stevige projectleider en maak goede rolverdeling

7. Begin niet te grootschalig; neem eerst een onderdeel van de organisatie
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