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Op donderdag 21 maart vond in congres- en vergadercentrum Silverijn in Utrecht de door het A&O-

fonds Provincies georganiseerde Masterclass SPP (Strategische Personeelsplanning) plaats. Dit keer 

onder de titel ‘Een kijkje in de SPP-keuken’, waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd mee te kijken 

hoe diverse organisaties invulling geven aan SPP. In workshops van een uur kwamen het Maastricht 

Universitair Medisch Centrum, provincie Fryslân, sector onderwijs/CAOP en KLM aan het woord. Elk 

met een eigen visie op en ervaring met SPP. 

 

Opening 

De masterclass werd geopend door dagvoorzitter Louis Vroomen, vice-voorzitter van A&O-fonds 

Provincies. Vanuit zijn functie heeft hij veel feeling/ervaring met SPP. Louis sloot zijn opening van de 

dag af met de woorden: “SPP is niet alleen een product, maar vooral een gezamenlijk proces . Een 

zoektocht voor medewerkers en organisatie naar een duurzame toekomst. En iedereen doet het 

anders.” En dat is juist wat deze dag interessant maakt; luisteren naar hoe anderen het doen, en 

daaruit dingen oppikken die je zelf weer mee kunt nemen naar je eigen organisatie. 

 

MUCM ‘SPP als integraal instrument en de rol en positie van de afdeling HRM’  

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), met als spreker HRM-consultant Roel Olivers, 

beet het spits af. Het MUMC weet als organisatie in de zorgbranche als geen ander hoe belangrijk het 

is om in te spelen op de veranderende (zorg)vraag in combinatie met de personeelssamenstelling, en 

is al een aantal jaren actief op het gebied van SPP. In die jaren is gebleken dat er verschillende 

manieren zijn om tot een goede SPP te komen, afhankelijk ook van het niveau waarop het wordt 

ingezet en de wensen en behoeften van de deelnemers. Bovendien kent een goede SPP een 

kwantitatieve invalshoek en een kwalitatieve invalshoek. Beiden zijn complementair aan elkaar. 

Tevens is het van belang om de verwachtingen van de deelnemers goed te managen: wat verwacht 

men en wat moet/zal/kan het opleveren? Het devies van Roel Olivers is dan ook: Strategische 

Personeelsplanning bestaat eigenlijk niet, de toekomst is niet maakbaar, zeker niet wanneer de 

planningshorizon steeds verder in de tijd wordt weggelegd. Daarom spreekt hij liever over 

Strategische Personeelsvisie. Hij gaf in zijn workshop een procesbeschrijving van SPP aan de hand van 

de ervaring van het MUMC; welke keuzes moet je maken, wat voor factoren spelen mee, waar kun je 

tegenaan lopen. Drie belangrijke tips die Roel wilde meegeven waren: 1. zorg dat je met name 

draagvlak hebt bij het management en voorkom dat het als een speeltje van HRM wordt gezien, ook 

al moet HRM er wel voor zorgen dat een aantal randvoorwaarden aanwezig zijn. 2. De strategie van 

de organisatie moet helder zijn, je moet een vertrekpunt hebben. Mocht deze er toch niet zijn, dan is 

het van belang om deze eerst vast te stellen (bijvoorbeeld via het werken met scenario’s). 3. SPP is 

geen bureau-exercitie maar vooral ook een gezamenlijke discussie. Voor HRM is het daarbij 
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belangrijk om niet alleen goed op de inhoud te sturen maar ook op het proces. Bekijk hier de 

presentatie van MUMC. 

 

Provincie Fryslân ‘SPP een kwestie van lange adem’  

Arie Piet, hoofd P&O van de provincie Fryslân, zette samen met Henk Tulner, senior SPP-

beleidsmedewerker, in hun presentatie de praktische en integrale vertaling van SPP bij de provincie 

Fryslân uiteen. Twee jaar geleden kwam vanuit het management de vraag om naar het 

personeelsbestand te kijken met het oog op de bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Dit is vervolgens  

doorvertaald naar de personeelsformatie. P&O heeft deze vraag opgepakt en heeft hierin sindsdien 

het voortouw genomen. Arie Piet gaf aan het als zijn taak te zien om tijdig signalen af te geven aan 

de directie en niet een afwachtende houding aan te nemen. Hij heeft op basis van het 

coalitieakkoord en aannames, samen met zijn mensen drie scenario’s 2011-2015 uitgewerkt in het 

zogenaamde schillenmodel en voorgelegd aan directie en coalitie. De verschillende modellen gaven 

heel duidelijk het gevolg van politieke keuzes weer: dat is een verrijking door SPP. Het uiteindelijk 

gekozen scenario omvat elementen rond thema’s als inhuurreductie, shared-servicegedachten en de 

opzet van een flex- en traineepool waarbij de instroom voor de flexpool bestaat uit excellente 

medewerkers. Hiermee verwacht de provincie Fryslân goed in te kunnen spelen op de toekomst. Wat 

provincie Fryslân verder nog wilde meegeven: hoe mooi je het ook uitgedacht hebt, je moet strak 

aan de knoppen blijven draaien wat betreft personeelsinstroom, regelmatig evalueren en je vooral 

realiseren dat SPP een kwestie is van lange adem. En besef ook dat jouw beleid ook weer de politiek 

aan het denken kan zetten. Bekijk hier de presentatie van provincie Fryslân. 

 

Sector Onderwijs/CAOP ‘SPP helpt bij mobiliteit en inzetbaarheid’  

Tom Fluitsma ging in zijn bijdrage vanuit de sector Onderwijs uit van de SPP-gedachten in 

demografische ontwikkelingen. De sector kent bijna 185.000 medewerkers en leent zich goed voor 

macrobeschouwingen. Tom gaf herhaaldelijk aan dat hij als alfaman niet geheel getal- en 

statistiekvast was, maar aan het eind van zijn presentatie was iedereen het erover eens dat dat in het 

geheel geen belemmering was geweest voor een prima presentatie. Sterker nog, bij 

macrobeschouwingen, zo leerde Tom ons, is het altijd verstandig om verder in te zoomen en het 

landelijk beeld niet tot enige maatstaf te verheffen. Zo zijn de problematiek van SPP en de gevolgen 

daarvan (bijvoorbeeld de instroombehoefte en uitstroomaantallen) in de grote steden van een 

geheel andere orde dan in de plattelandsgebieden. Als vanzelf kwam de vraag naar voren in hoeverre 

de SPP-instrumenten ook worden toegepast en inzicht geven op de kwalitatieve kant van het 

personeelsbestand en wat dit betekent voor de onderlinge samenwerking en personeelsuitwisseling 

tussen scholen. Enkele voorbeelden uit de praktijk lieten zien dat er een ontwikkeling is waarin 

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiesppmumc.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatiesppfryslan.pdf
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mobiliteit steeds meer wordt gezien als positief, het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en 

kwaliteitsontwikkeling van scholen. Die mobiliteit krijgt ook steeds meer vorm in 

samenwerkingsverbanden, op dit moment vooral binnensectoraal. Nieuwsgierig naar meer 

informatie: zie de presentatie van de sector Onderwijs.  

 

KLM ‘SPP als bouwsteen voor strategisch MD’  

Aan het eind van de dag was er voor de aanwezige deelnemers geen kans om hun aandacht te laten 
verslappen. In een wervelend betoog, liet Annemieke Alewijnse, corporate MD-coördinator bij KLM, 
aan de hand van de kenmerkende KLM-blauwe slides, ons binnentreden in de management 
development wereld van de KLM. Het is een gedegen systeem dat moet zorgen voor uitstekend 
kwalitatief topmanagement voor nu en in de toekomst: en daar is heel wat voor nodig in deze tijd, 
aldus Annemieke. KLM heeft een uitstekend imago en weet toptalent aan zich te verbinden, maar 
voelt ook de druk van de veranderende profielen van deze ambitieuze professionals. Je moet deze 
talenten een topprogramma en -loopbaan kunnen bieden, anders kijken ze verder en is van binding 
geen sprake meer. In het verdere betoog van Annemieke werd duidelijk dat KLM daar in het 
overgrote deel van de gevallen ruimschoots in slaagt. Een van de interessante instrumenten in dat 
kader is het MD-systeem maar zeker ook de KLM-Academy. Via een indrukwekkend loopbaanmodel 
en opleidingscurriculum kunnen medewerkers worden voorbereid op een toekomstige functie. Een 
van de aanwezigen in de zaal vroeg zich af of een verdere kennismaking tussen de KLM-Academy en 
de provincie-academie wellicht een win-win situatie kon opleveren. Er is binnen KLM niet alleen 
aandacht voor het topkader. In het kader van SPP is dat, hoe belangrijk ook, slechts een element. Het 
door KLM gehanteerde uitgangspunt “keeping the family together” is in deze turbulente tijden ook 
een stip op de SPP-horizon van jewelste.  
 
Nog nazoemend van alle presentaties, was de zaal toe aan een versnapering en onderling uitwisselen 

van gedachten en ideeën. De deelnemers werd verzocht een evaluatieformulier in te vullen, wat 

resulteerde in een waardering van de masterclass met een dikke 8,2. Vervolgens werd de dag onder 

dankzegging door een tevreden voorzitter afgesloten en keerden de deelnemers met nieuw 

verworven kennis op zak, na een drankje weer huiswaarts.  

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

