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Agenda

1.Vertrekpunt 

2.Motivatie

3.Aanpak 

4.Leermomenten 

5.En nu, hoe verder……….
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Vertaling strategische organisatie visie 
naar personeelsbestand en HRM beleid

1) Formuleren concrete en kwantitatieve doelen voor 

 Sourcing

 Diversiteit

 Flexibiliteit

2) Vaststellen 0 situatie

 Personeelsschouw

3) Definiëren inzet HRM instrumentarium

4) Implementeren en monitoring

In vervolg op presentatie van Carolien de Boer 



Waarom SPP?
(perspectief P&O)
• HRM denkkader voor gehele organisatie

• Richtinggevend in organisatievraagstukken

• Visie op Mobiliteit en Arbeidsmarkt

• Basis voor vervolg Personeelsschouw

• Setting van de beleidsagenda voor P&O

• Professionalisering P&O
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Aanpak

• Incrementeel:

•Workshops rond thema’s

•Focus op informatie 
verzamelen

•Visiedocument

• Dubbele vraagstelling:

•Strategische kaderdocument 
t.b.v. GS

•HRM-visie lange termijn
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Strategische Planning

Visie:

• Feiten

• Inzichten

• Vraagstukken

 Lange termijn visie / thema’s / doelen

Vervolg:

 Samenhangend uitvoeringsbeleid
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HRM doelen 2011 – 2015 

① Duaal Personeelsbeleid

② Duurzame inzetbaarheid

③ Aantrekkelijk werkgeverschap
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Succesfactoren

• ‘Sence of urgency’ wordt ervaren

• Sponsorship in GS, Directie en OR

• Vraagstelling bij Personeelschouw

• Scenarioplanning geaccepteerd instrument

• Partnership met afdelingsmanagement

• Thema’s die er toe doen + aansprekende 
buitenstaanders
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Leermomenten

• Vliegende start betaalt zich uit, maar ook terug;

• Model van divergeren naar convergeren;

• Doorlooptijd versus dynamiek maatschappij en 

organisatie;

• Personeelschouw: verwachtingen managen;

• Onderliggende doelen doorkruisen focus 

eindproduct; 

• Organisatie ontwikkeling is gefragmenteerd;

• En nu? De vertaalslag naar de praktijk……..
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Samenhangend 
Uitvoeringsbeleid

• Strategische HRM-agenda Directie

• Foto per afdeling

• Loopbaanbeleid 

• Mobiliteitbeleid

• Arbeidsmarktbeleid

• Organisatie ontwikkeling
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Partnership met Management
(foto afdeling)
• Strategisch visie Afdeling

• Uitvoeringskader voor Afdeling

•Personeelsschouw 

(foto / ontwikkelpotentie)

•Ontwikkeling medewerkers

• Jaarcyclus

P&O-adviseur als businesspartner
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Loopbaanbeleid

• Concernbrede opleidingsprogramma 
aanbieden via Pythagoras Academie: HNW

• High Potentials / MD-programma

• Jong talentprogramma

• Duurzame inzet ‘diesels’, focus op 
verbetering (brede) inzetbaarheid 
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Mobiliteitbeleid

• Concernsturing op effecten

• Samenwerking mobiliteit in regio

• Flexibiliteit in en van de organisatie

• Wervingsbeleid (binnen duale context)
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Arbeidsmarktbeleid

• Profiel en Imago Provincie Utrecht (samen 
met Communicatie)

• O.b.v. Wervingsbeleid + uitvoeringsplannen 
afdelingen

• Ontwikkeling social media
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Organisatie ontwikkeling
(sturing)
• Als KSF voor breed effect

• Adresseren thema + ‘sence of urgency’

• Organisatie advies gefragmenteerd

• SDC = sturing + control

• FIN = Adm. Org.

• INF = ICT-innovatie

• P&O = HRM

• Organiseren samenhang
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