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Masterclass SPP ‘een kijkje in de keuken’… 
Dat het A&O-fonds Provincies de samenwerking met andere sectoren hoog in het vaandel heeft, 
bleek ook weer bij deze geslaagde Masterclass SPP.  
Een tweetal overheidssectoren, de provincie Gelderland en de gemeente Maastricht, gunden de 
deelnemers een openhartig kijkje in hun SPP-keukens. In het middagdeel ging de zaal ‘uit eten’ en 
keek in de keuken van twee profit-organisaties: Capgemini en de Efteling. Met een rugzak vol 
inspiratie en ideeën voor vervolgstappen, gingen de deelnemers naar huis. 

 
Peter Smits, manager A&O-fonds Provincies, opende de bijeenkomst en blikte hierbij terug naar de 
vorige SPP-activiteiten. SPP staat al langere tijd op de agenda, zowel bij het A&O-fonds als bij de 
provincies, en het blijkt nog steeds een actueel en levend onderwerp. “Het enthousiasme naar 
aanleiding van de vorige ‘kijkjes in de SPP-keukens’, smaakte naar meer en daarom hebben we 
wederom een afwisselende en hopelijk leerzame bijeenkomst opgezet. Als jullie evenveel plezier 
beleven aan de masterclass als ik had met de voorbereidingen, dan wordt het gegarandeerd een 
geslaagde dag,” aldus Peter Smits. En daarmee gaf hij het woord aan de eerste spreker van deze 
Masterclass: de provincie Gelderland. 
  



   
 
 

Provincie Gelderland: een terug- en vooruitblik 

Maria Boes, projectleider SPP bij de provincie Gelderland, begon haar presentatie met een terugblik.  
De provincie Gelderland is sinds 2009 bezig met SPP. Destijds was de aanleiding om met SPP te 
starten het rapport van Verdult/van de Wind (NB een onderzoeksrapport over inzetbaarheid bij de provincies). Er zijn 
in Gelderland stappen gemaakt in samenhang met strategisch HRM beleid, er is gewerkt aan 
formatieadvies (kwantitatieve personeelsplanning) en in 2010 en 2011 is gestart met een pilot bij één 

afdeling. De opgedane ervaringen zijn in 
2012 geëvalueerd en omgezet in een plan 
met doelstellingen voor de komende jaren. 
Het programma Mens & Middelen wat 
momenteel bij de provincie Gelderland loopt, 
blijkt een perfecte aansluiting te zijn op SPP. 
Het draagvlak voor SPP is hierdoor binnen de 
organisatie enorm vergroot. De organisatie 
werkt in het kader van dit programma ‘zero 
based’. Managers krijgen niet meer 
standaard ‘ongeveer’ hetzelfde budget als 
het jaar ervoor. Per jaar moeten managers 
planmatig kijken wat er nodig is aan mensen 

en middelen voor hun afdeling. Dit dwingt hen tot goed plannen op de korte termijn, maar even 
goed ook te kijken naar de langere termijn. Oftewel strategisch plannen. Dat dat lastig is, verwoordt 
Maria als volgt: “Je kijkt als het ware door een verrekijker, zowel ver weg als dichtbij. Dat kun je niet 
gelijktijdig scherpstellen”. Ze geeft aan dat in gesprek gaan met de managers daarom belangrijk is. De 
juiste taal spreken om aan te sluiten bij de managers, is daarbij essentieel.  
SPP is in 2013 opgenomen in het programma inzetbaarheid, het is daarbij één van de vijf projecten. 
2013 moet een vijftal deelresultaten opleveren op drie niveaus; SPP-afdelingen, concern en 
management. Daarbij moet gewerkt worden aan borging van SPP binnen P&O en er moet een aantal 
tools opgeleverd worden. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt gaf Maria aan. 
Maria geeft tot slot aan wat belangrijke ‘lessons learned’ in Gelderland zijn:  

 Ga aan de slag met een pilot en doe het bij voorkeur niet in een keer goed, maak het 
vervolgens samen beter, dan kan het landen in de organisatie; 

 Zoek aansluiting bij lopende projecten; 

 SPP is zowel ‘hard als zacht’, houd hier rekening mee als je in gesprek gaat met je managers; 

 Wees voorzichtig met getallen en cijfers, dit kan een eigen leven gaan leiden en onrust 
zaaien (zeker in tijden van reorganisaties); 

 Zorg dat de managers goed zijn toegerust. Je vraagt nogal wat van ze. Laat hen weten dat het 
een kerntaak is, dat het noodzakelijk is voor het functioneren van hun afdeling en het biedt 
maatwerk in de ondersteuning van de managers.  

Bekijk hier de presentatie van de provincie Gelderland. 

  

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiesppgelderland.pdf


   
 
 

Gemeente Maastricht: het Maastrichtse model 
Jer Peerlings, projectleider SPP bij de gemeente Maastricht, opent zijn presentatie met een hart 
onder de riem voor de deelnemers: “SPP kost tijd en energie; iedereen voert het uit op zijn eigen 
manier. Laat je niet ontmoedigen door de hobbels die je onderweg tegenkomt, maar leer ervan”. 
Essentieel voor het slagen van SPP is volgens Jer dat je het ‘momentum’ zoekt en daarbij aansluit. Bij 
de gemeente Maastricht hebben de bezuinigingen in het bestuursakkoord het afgelopen jaar gezorgd 
voor een vogelvlucht van SPP. Aan de hand van een stappenplan nam Jer de zaal mee in het gelopen 
traject. Het doel van SPP is inzicht geven in de toekomstige ontwikkelingen. Dat dit niet alleen voor 
de organisatie, maar ook voor de medewerkers van belang is, werd door Jer benadrukt. “Door inzicht 
in de toekomst van de organisatie, hebben medewerkers meer en eerder inzicht in welke kant het 
opgaat en daarop kan gericht actie ondernomen worden.”  
 
Om de managers in het traject mee te nemen, is zijn advies om het zo simpel mogelijk te houden, 
SPP is al moeilijk genoeg, aldus Jer. “Pas de aanpak en de taal aan aan de manager die ermee aan de 
slag moet”. In de 1e cyclus eind 2012 is vooral aandacht geschonken aan een gedegen kwantitatieve 
analyse. Kwalitatief is er op hoofdlijnen geanalyseerd op functieniveau. Dit najaar zal een verdieping 
op de kwalitatieve analyse plaatsvinden in de vorm van een vlootschouw. Daarbij is ervoor gekozen 
dit niet op algemeen functioneren in te vullen, maar op competentieniveau. Dit in relatie tot de 
toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente. Jer gaf aan dat, na een aantal vanuit de 
organisatie geïnitieerde en ondersteunde sessies, de managers zelf in staat moeten zijn om jaarlijks 
een actueel SPP te maken. De P&O-adviseur loopt overigens in het Maastrichtse model het hele 
proces mee; hierdoor zijn ze betrokken en kunnen ze de managers zo nodig helpen met het 
aanleveren van de gegevens. Dit vergroot het draagvlak en maakt het tot een gezamenlijk traject. 
Tot slot heeft Jer een aantal tips: 

 Veranker het in de P&C-cyclus; 

 Zoek interne ambassadeurs; 

 Laat managers zien wat het oplevert; 

 Betrek de OR (medewerkers) in het traject, laat de meerwaarde zien en geef aan dat 
iedereen in de organisatie er zijn of haar voordeel mee kan doen; 

 SPP is ook keuzes maken, er is veel voorhanden en het is ondoenlijk om alles mee te nemen; 

 Zorg voor voldoende kennis bij de P&O-er over SPP, “deze moeten het samen met de 
managers doen”.  

Bekijk hier de presentatie van de gemeente Maastricht. 

 

  

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiesppmaastricht.pdf


   
 
 

Capgemini: Strategic Workforce Planning (SWFP)  
Na de lunch was er geen ruimte voor de beruchte afterlunch dip. Met een plezierig tempo nam de 
heer Mr. Robert van Gasteren, Vice President Talent & Transformation bij Capgemini, de zaal mee in 
zijn betoog. Capgemini is een wereldwijde organisatie, met ondertussen een grootaandeel 
medewerkers in India en andere offshore locaties, schetste hij de organisatie. Gebruikmaken van de 

kenniscapaciteit van de arbeidsmarkt 
in het buitenland is inmiddels hun 
grootste concurrentiekracht.  
Bij Capgemini werkt men met rollen in 
plaats van functies. Men kan één of 
meerdere rollen hebben, afhankelijk 
van kennis, kunde en ambities. Dat het 
een commercieel bedrijf betreft, 
behoeft geen nadere uitleg gezien de 
Core business van Capgemini. “Het is 
primair een kennis-, projecten- en 
servicesorganisatie en de kennis moet 
verkocht worden met winst”. De 
uitspraak van Robert “Je kunt je uur 
maar één keer besteden en een euro 

maar één keer uitgeven,” sloot daarbij naadloos aan. Het uitgangspunt van SWFP bij Capgemini is dat 
de toekomstplannen van de organisatie leidend zijn. In aansluiting daarop weet HR wat voor 
strategische personeelsplannen er gemaakt moeten worden. In deze huidige tijd zijn er bijvoorbeeld 
veel meer generaties in één pand aanwezig dan jaren terug. Daardoor is er behoefte aan een breder 
scala aan arbeidsvoorwaarden, zogenaamde doelgroepinstrumenten. HR binnen Capgemini speelt 
hierop in en maakt maatwerk mogelijk. De Capgemini University in Frankrijk, Capgemini Academy in 
Utrecht en het Learning & Development tool “MyLearning” van Capgemini, met ongeveer 11.000 
verschillende opleidingen, zorgt ervoor dat medewerkers uitgedaagd worden, zich continu blijven 
ontwikkelen en groeien. “Medewerkers die niet mee ontwikkelen en groeien met de organisatie zijn 
hier uiteindelijk niet op hun plek.” Dit illustreert het belang van een goede match tussen de 
medewerker en de organisatie én inzicht in de toekomst van de organisatie; welke kant gaat de 
organisatie op en welke type medewerker hebben we nodig? De organisatie (manager) krijgt vanuit 
HR maandelijks actuele overzichten met stuurcijfers, waarmee inzicht in de personeelsplanning altijd 
up to date is.  
Met behulp van een piramide model (Piramidemanagement) legt Robert uit op welke manier de 
organisatie gestuurd wordt. “ De basis moet voldoende breed zijn om de top te kunnen dragen. Dit 
geldt zowel voor HR- als financiële aspecten. De groep zat geboeid te luisteren en het uur vloog om. 
Na een aantal vragen uit de zaal gaf Robert tot slot aan dat de presentatie niet online beschikbaar 
komt, maar dat hij per mail robert.van.gasteren@capgemini.com en/of via LinkedIn te bereiken is 
voor vragen. 

Het leernetwerk SPP 
Als intermezzo in het middagprogramma werd aan de deelnemers gevraagd om mee te denken over 
het opzetten van een leernetwerk SPP. Gevraagd is onder meer wat het doel zou moeten zijn, welke 
vorm zou het leernetwerk moeten krijgen en voor welke doelgroep is het leernetwerk mogelijk 
interessant. Een korte plenaire terugkoppeling levert al de nodige input op. Unaniem wordt 
bijvoorbeeld aangegeven dat de doelgroep voor het leernetwerk SPP groter moet zijn dan alleen 

mailto:robert.van.gasteren@capgemini.com


   
 
 
P&O. Ook managers en OR-leden moeten betrokken worden. Peter Smits geeft aan de resultaten 
mee te zullen nemen bij het opzetten van het leernetwerk. 

De Efteling: een praktische toepassing 
Bij de laatste presentatie sloeg de geboeidheid om in betovering. Door middel van een 
introductiefilmpje van de Efteling schetste senior HR-adviseur, Marijn van der Starre het werk bij de 
Efteling. De essentie van het bedrijf is betovering. Dit woord zit ook in de missie. “We willen 

verwondering en betovering brengen en dit is 
verweven in het personeelsbeleid.” De 
Efteling is een heel diverse werkgever, denk 
hierbij aan de medewerkers die rechtstreeks 
klantencontact hebben, de backoffice, de 
innovatie-functies en de technische/ict 
functies. Marijn is HR-adviseur bij de 
exploitatie, dit zijn de medewerkers met het 
rechtstreekse klantencontact. Het plannen en 
inzetten van deze medewerkers (900 fte) 
vergt inzicht in historische aspecten en 
daarnaast is bijvoorbeeld de vakantieperiode 
en het weer van directe invloed op de 

planning. Er wordt gewerkt met een planningsbureau en medewerkers worden drie weken van 
tevoren ingepland. Drie keer per week wordt de planning bijgesteld en zonodig zelfs nog op dagbasis. 
Hierbij ligt de focus vooral op de kortere termijn. 
De visie die de Efteling op SPP hanteert is als volgt: “SPP betreft het toekomstig inzetten van 
benodigde arbeid met de juiste kwaliteiten op de juiste tijd en plaats tegen de juiste kosten, om de 
langere termijn organisatiedoelstellingen zo optimaal mogelijk te bereiken.” 
Aan de hand van het schillenmodel/het model voor arbeid, hun basismodel voor SPP, licht Marijn de 
SPP-aanpak van de Efteling toe, gericht op de langere termijn. De Efteling heeft een aantal 
aandachtspunten voor SPP die invloed hebben op de aanpak. Waaronder de drie soorten 
organisatieonderdelen, die elk hun eigen SPP aanpak nodig hebben en de marktontwikkelingen. 
Klanten worden anders, de arbeidsmarkt wordt anders en de Efteling wil een grotere (buitenlandse) 
markt bereiken. Deze factoren hebben invloed op de inzet en ontwikkeling van de medewerkers in 
de toekomst. En dit wordt dan ook verwerkt in het strategisch personeelsplan. Het uiteindelijke doel 
is om op kwalificaties in plaats van functies te kunnen plannen, geeft Marijn aan, zodat de flexibiliteit 
en inzetbaarheid groter is. Opvallend in het traject is de grote betrokkenheid van de 
Ondernemingsraad. Dit zorgt mede voor een hoog draagvlak van SPP binnen de organisatie.  

Tot slot 
Peter Smits bedankt, naast de voorgaande 3 sprekers, Marijn voor zijn betoverende inkijk in de SPP 

keuken van de Efteling en hij sluit af met een laatste powerpointsheet vol inspiratie voor 

vervolgactiviteiten. Wat te denken van bijvoorbeeld ‘Capgemini University meets Provincie 

Academie’, een Workshop Pyramidemanagement en het hoofd P&O aan het hoofd als farao, of laat 

je betoveren door SPP, maar SPP is geen sprookje. 

Kortom, wordt vervolgd……  

 


