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SPP,de definitie



Doel

Doel presentatie: dialoog over

• Ervaringen met kwantitatieve aspect (20 minuten)

• Invulling SPP: planning of proces of dialoog of iets anders? (30 
minuten)

• Afronding: inzichten mbt definitie, voorwaarden, 
mogelijkheden, proces en contacten (10 minuten)



1. Kwantiteit/Claudia

‘Claudia’

Prognose-instrument voor:

• Verwachte ontwikkeling leeftijdsopbouw

• Verwachte vacatureruimte



1. Kwantiteit/leeftijdsopbouw

Claudiaprognose 2008/2021 (taakstelling na 2011 nog niet doorgerekend)
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1. Kwantiteit/vacatureruimte

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 cumulatief

toegestane 
bezetting 6506 5961 5961 5961 5961 5961 5961 5961 5961 5961 5961 5961

vacatureruimte 511 -93 428 418 415 401 365 330 306 279 258 239 3857



1. Kwantiteit/zonder Claudia
65 jaar in 2010-2018
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1. Kwantiteit/zonder Claudia

3%

Geen GeenGehanteerde aangepaste %-instroom:

Standaardpercentage uitstroom :

Gehanteerde aangepaste %-uitstroom:

Uitstroomdynamiek 2010-2018
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1. Kwantiteit/discussie

Vragen, opmerkingen?



2. SPP, wat is het?

HR-managementinfo: ‘mooi, maar hoe laat je het werken?’



2. SPP, wat is het?

Zoektocht 1

‘Planning’ top-down (2005-2009)

1. Management-info LNV bij SG, directeuren inbrengen, urgenties 
vaststellen

2. HR-info op onderdeelniveau maken

3. Leerervaringen:

1. Geen expliciete visie aanwezig -> plannen wordt moeilijk

2. Vaak wel impliciete visie aanwezig, maar niet op niveau 
waarop we spraken -> voortaan met directeur overleggen



2. SPP, wat is het?

Zoektocht 2

‘Planning’ bottom up (2008-2010)

1. Visiedocument op regioniveau: gevolgen voor 1e en 2e

proces

2. Managementinformatie aanleveren

3. Gesprekken regiomanager – HR-adviseur

4. P&O-prioriteiten en doelen stellen:

1. Ontwikkelen bepaald type medewerker (met oog 
op concurrentie met de markt)

2. Investeren op inzetbaarheid

3. Bijbehorende instrumenten ontwikkelen (mn rond 
kwaliteit; HR3P, P-schouwen, interne bemiddeling)



2. SPP, wat is het?
Zoektocht 3
Is het wel een planning? Immers:

1. scherpe visie op LNV-niveau ontbreekt en daarmee 
een helder doel

2. Er wordt geen scherpe planning geformuleerd anders 
dan een bewaking van de verhouding 
formatie/bezetting

3. Er is geen harde planning van aan te trekken 
medewerkers

4. Er lijkt sprake van een min of meer organisch proces 
binnen grove (kwantitatieve kaders)

5. Er is sprake van een reeks stappen waarbij de dialoog 
tussen lijn en P&O belangrijker lijkt dan de 
cijfermatige kaders die aan het bureau zijn 
geproduceerd



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 1

SPP is geen planning, maar de strategische dialoog tussen lijn en 
P&O



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 2

SPP is geen planning, maar een proces, waarvoor HR-control de 
benodigde managementinformatie levert langs de lijn 
aanwezige/benodigde vraag/aanbod. Doel van dit proces is een 
heldere vraag van de lijn aan P&O (het legt de basis voor een 
bedrijfsmatig en vraaggestuurd P&O-beleid)



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 3

SPP is iets anders dan strategisch personeelsbeleid, het levert alleen 
de informatie om de langere P&O-beleidsdoelen te kunnen 
funderen (het maakt daarmee evidence-based en doelgericht 
HRM mogelijk).



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 4

SPP doorbreekt de aanbod/oplossingsgerichte traditie van P&O en 
zorgt voor een vraag/probleemgestuurd P&O



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 5

SPP kan zijn pretenties (doel-, vraag-, probleem-gestuurd P&O) 
alleen waarmaken als de lijnmanagers hun P&O-taken serieus 
nemen en over de competentie beschikken om hun visie in 
personele vragen te vertalen. De meeste lijnmanagers zijn 
echter geselecteerd op hun inhoudelijke expertise.



2. SPP, wat is het?

Discussie

Stelling 6

SPP kan zijn pretenties (doel-, vraag-, probleem-gestuurd P&O) 
alleen waarmaken als de P&O-adviesfunctie van hoog tot laag 
strategische competenties heeft en bereid is en meer 
bedrijfsmatig te werken. De meeste P&O-adviseurs zijn 
geselecteerd op andere competenties.



Afronding
Uitkomsten discussie

• Definitie SPP: waarover wel/geen overeenstemming?

• Voorwaarden SPP: waarover wel/geen overeenstemming

• Mogelijkheden SPP: wat kun je er op korte termijn wel/niet van 
realiseren?

• Proces SPP: welke verschillende wegen tot het doel zijn 
verschenen?

• Netwerken: wie wil met wie een vervolgafspraak maken?



Handouts Claudia beschikbaar

Meer informatie:

Ad van de Staaij

a.j.van.de.staaij@minlnv.nl

070-3785698

mailto:a.j.van.de.staaij@minlnv.nl

