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C 80 M 0 Y 20 K 0

C 40 M 80  Y 50 K 40

C 0 M 100 Y 100 K 0

Personeelsplanning, 
doe het lean & strategisch 

en voorkom verspilling van talent

De wereld is voortdurend in beweging en meebewegen is een must voor iedere organisatie. 
Maar hoe bereid je je het beste voor op bijvoorbeeld de robotisering en flexibilisering van de 
arbeidsmarkt? Veel organisaties zoeken het antwoord bij strategische personeelsplanning (SPP). 

In dit whitepaper onderzoeken we hoe ze dat in de praktijk doen. Ook laten we zien hoe je als 
organisatie het meest uit SPP haalt en hoe je met een Lean-bril op naar SPP kunt kijken. 
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Strategische personeelsplanning in de praktijk
Wordt SPP wel zo strategisch ingezet? 
Wie rekening wil houden met de komst van robots of welke andere economische, technologische of demografische 
ontwikkeling dan ook, moet nu al nadenken over wat al die ontwikkelingen betekenen voor talentmanagement.
Veel organisaties zoeken hun heil bij strategische personeelsplanning. Maar hoe zetten al die verschillende bedrijven 
SPP in? Kijken ze écht naar de lange termijn of eigenlijk niet meer dan een paar jaar vooruit? Wat zien zij als definitie 
van SPP en wat is voor hen het doel van SPP? 

Om een antwoord op die vragen te vinden ondervroegen wij 64 organisaties naar het toepassen van SPP in de praktijk 
en interviewden we tientallen HR-specialisten. Voordat we in dit whitepaper dieper ingaan op de resultaten, kunnen we 
nu alvast vertellen dat de praktijk weerbarstig blijkt te zijn. 

Het blijkt vaak moeilijk om echt naar de lange termijn te kijken en veel organisaties durven niet te kiezen voor 
activiteiten die echt waarde toevoegen. Ook wordt er nog teveel vanuit bestaande functieprofielen gedacht in plaats 
van unieke talenten. 

Verspilling van talent ligt dus op de loer! 
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We vroegen 64 organisaties van verschillende groottes

1. Passen jullie SPP geheel of gedeeltelijk toe?

26%
volledig 

Meerderheid
binnen nu en 2 jaar

33% 
nee

67% 
ja Enkeling

pas over 5 jaar

41%
deels

33%
niet

Hoe ver kijken 
jullie vooruit?

    

Staat het wel 
op de agenda?

22%
4 - 5 jaar

11%
1 jaar

61%
2 - 3 jaar

6%
> dan 5 jaar
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2. Wat is voor jullie het doel van SPP?

“Zorgen dat er in de toekomst voldoende potentieel  
in de organisatie zit om ook op de lange termijn  
een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken.”

3. Is bij SPP de functie leidend of de persoon?

40,5%
persoon is leidend

59,5%
functie is leidend
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Het wat, hoe en waarom van strategische personeelsplanning

Niet iedere organisatie kijkt op dezelfde manier naar SPP. Uit ons onderzoek blijkt dat de definities nog wel eens van 
elkaar verschillen. Wij gebruiken de onderstaande definitie:

Natuurlijk staat dit altijd in relatie tot dat wat nodig is om de strategie van de organisatie waar te kunnen maken. Daar 
waar een kloof is, of ontstaat, tussen de gewenste en aanwezige (kwaliteiten van) medewerkers moet een plan de cam-
pagne opgesteld worden om de kloof te overbruggen.

De verschillende benaderingen van SPP leiden ertoe dat organisaties strategische personeelsplanning ook op 
verschillende manieren toepassen. Dat is op zich heel begrijpelijk, want niet iedere organisatie begint om 
dezelfde redenen met SPP.

De belangrijkste redenen voor organisaties om met SPP te beginnen

 Het realiseren van business doelstellingen.

 Kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst.

 Kwaliteit van personeel in kaart brengen.

Als je naar de belangrijkste redenen kijkt, is het toepassen van SPP eigenlijk waardevol voor alle organisaties. Toch gaan 

nog lang niet alle organisaties er ook daadwerkelijk mee aan de slag. 

“Strategische personeelsplanning is 
de paraplu voor belangrijke HR-thema’s.”

“Strategische personeelsplanning is kijken 
waar je naartoe wilt als organisatie en daar 

je personeelsbestand op afstemmen.” 

Frits Toebes, HR-manager bij Lely

Suzanne Visser-Hoogendoorn, HR-manager bij Shunter BV

SPP is het hebben van actueel inzicht in de huidige en in de toekomst gewenste kwaliteit 
en kwantiteit van de personeelsformatie.

1

2

3
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Strategische personeelsplanning is geschikt voor alle  
organisaties

 

Opvallend is dat grote en middelgrote organisaties vaker SPP toepassen dan kleine organisaties. Vraagt een kleinere 
organisatie minder om een goede strategie? Is het voor HR in kleine organisaties lastiger om los te komen van de  
dagelijkse (administratieve) HR-taken en ruimte te maken voor een meer strategische benadering van HR? Of heeft HR 
niet voldoende tijd, middelen of kennis om SPP toe te passen?

Wat de exacte verklaring is voor het verschil tussen grote en kleine organisaties, ligt buiten de scope van ons onder-
zoek. Maar wel blijkt dat, naast het hebben van andere prioriteiten, het beschikken over te weinig kennis en te weinig  
instrumenten de belangrijkste redenen zijn om niet aan SPP te doen.

“Nu overleven en dan strategisch beleid 
implementeren.”

Deelnemer SPP enquête

Toepassing SPP in relatie tot omvang organisatie
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SPP, niet in de praktijk, wel op de agenda

Twee derde van de respondenten die nog geen SPP toepast, denkt dit in de toekomst wel te gaan doen. Ook hier gaat 
het met name om grotere organisaties. Deze groep loopt alleen tegen het probleem aan dat er binnen de organisatie 
niet voldoende kennis aanwezig is over SPP. 

In onze ogen ligt de oplossing voor het oprapen. Er zijn genoeg openbare bronnen, HR-specialisten en adviesbureaus 
beschikbaar. SPP is een volwassen vakgebied aan het worden waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen.

Hoe zit het met de kleinere organisaties?

Voor kleine organisaties is het net zo relevant om aan SPP te doen als voor grote organisaties. Blumenstock (in Van 
Knippenberg, 2012) stelt dat het juist voor kleine organisaties van belang is om demand analyses uit te voeren. Simpel-
weg omdat ze door hun omvang een nadelige positie hebben ten opzichte van grotere organisaties.

Beperkte managementcapaciteiten en minder productiemiddelen maken het voor hen lastiger snel op veranderingen 
in te spelen. Een valkuil voor kleine organisaties is dat zij alle medewerkers kennen en daarom denken dat ze geen SPP 
nodig hebben. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de opvolging van een managementpositie vaak niet gebaseerd op kwali-
teiten maar op onderlinge relaties en een gezamenlijke geschiedenis. Je kunt je afvragen of je op dat moment de juiste 
persoon op de juiste plaats zet.

“SPP faciliteert de dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker.”

José Rademaker, HR Manager Tata Steel

Tip
“Een vlootschouw maken  
kan kleine organisaties al  

ontzettend veel helpen om  
te objectiveren.”

Floor Pessers, Interim HR Manager
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Van korte naar lange termijn planning 

Gek genoeg komt het doel dat organisaties voor ogen hebben met SPP niet overeen met wat organisaties werkelijk 
doen. Zodra blijkt dat de toekomst lastig te voorspellen is, wordt een lange termijnplanning al snel aan de kant  
geschoven. Het uitwerken van verschillende scenario’s kan dan een oplossing zijn.

Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van instrumenten of methodieken die kunnen helpen bij het kijken naar de lange 
termijn. Bijvoorbeeld een SWOT- of een PESTLE-analyse. Verder is opmerkelijk dat het toepassen van scenarioplanning 
niet leidt tot een langere termijnplanning. 

Kortom, het (strategische) doel van SPP lijkt verloren te gaan in de toepassing ervan. Vooral het plannen op de lange 
termijn blijkt een groot aandachtspunt. Het belang hiervan wordt onderstreept door een onderzoek van PwC uit 2014, 
uitgevoerd door Motivaction:

“Strategische personeelsplanning rendeert het beste als verder in de toekomst wordt gekeken. 
Ontwikkeltrajecten hebben meestal een langere tijdshorizon, net als het bijsturen van de werving- 
en selectienormen en opleidings- en trainingstrajecten of het ontwerpen en afsluiten van een 
nieuw passend arbeidsvoorwaardenpakket.”

“Een horizon van 1 tot 3 jaar is lang genoeg.”

Deelnemer SPP enquête 

“Succes wordt bepaald door de mate waarin organisaties 
kunnen inspelen op steeds veranderende wensen, van  

een steeds diverser publiek met in deze tijden vaak minder  
beschikbare middelen en een groter aantal concurrenten.”

Hanneke Moonen en Bertrand Prinsen 
2014, Succes in turbulente tijden; wendbaarheid creëren, Tijdschrift voor HRM

Wat organisaties zeggen
“We willen op de lange termijn een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken.”

Wat organisaties doen
61,1% plant niet verder dan een termijn van 2 tot 3 jaar
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Mis geen kansen: kies voor de lange termijn, relevante  
instrumenten en aansluiting bij de organisatiecultuur

De meeste respondenten vinden dat SPP een strategische focus moet hebben, maar kiezen er dus voor om de focus in 
de praktijk op de korte termijn te richten. Een gemiste kans, als je het ons vraagt.

Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties een breed scala aan instrumenten inzetten voor SPP en veel verschillende 
activiteiten ondernemen. Alle instrumenten en methodieken die we in onze enquête als keuze voorlegden scoren hoog.  
Alles lijkt belangrijk, alles wordt gebruikt en aan alles wordt gedacht.

Het ontbreekt dus duidelijk aan focus. De in het onderzoek voorgelegde activiteiten en instrumenten zijn waardevolle 
hulpmiddelen voor SPP, maar meer is niet altijd beter. Ons devies: kies in lijn met de strategie en het doel dat je voor 
ogen hebt de meest relevante.

Ook belangrijk is om SPP toe te passen op een manier die bij de organisatie past. Zo hebben bijvoorbeeld de organisa-
tiecultuur en de fase waarin de organisatie zich bevindt een sterke invloed. 

Het is de kracht van een goede HR-professional om SPP-projecten, acties en instrumenten aan te laten sluiten op (actu-
ele) omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat onderdelen van SPP, zoals een kwalitatieve vlootschouw en 
deze verbinden aan een reorganisatie, prima past bij de strategie van de onderneming. 

 

SPP moet passen als een jas, een voorbeeldcase 

Organisatie X 
Leidinggevenden beoordelen op basis van hun eigen indruk of een medewerker wordt gezien als 
‘talent’, als ‘waardevolle medewerker’, dat ‘verbetering noodzakelijk is’ of dat ‘verandering van functie/
werkgever gewenst is.’ 

Leidinggevenden geven hun oordeel tijdens een jaarlijks beoordelingsgesprek.

HR is op afroep beschikbaar voor de leidinggevenden en heeft de beoordelingsformulieren dusdanig 
aangepast dat de leidinggevenden eenvoudig  hun oordeel kunnen noteren.

Organisatie Y
HR heeft in samenspraak met de directie en managers een systematiek ontwikkeld met vragen die 
betrekking hebben op de strategie van de organisatie, doelstellingen voor de medewerkers en de 
afdeling.

De ‘beoordeling’ vindt plaats via een digitale 360 graden vragenlijst. De uitkomst zorgt voor indeling in 
de volgende categorieën: ‘talent’, ‘waardevolle medewerker’, ‘verbetering noodzakelijk’, ‘verandering 
van functie/werkgever is gewenst’.

HR organiseert en begeleidt een ronde tafel bijeenkomst met leidinggevenden om de resultaten te 
bespreken. Er vindt een onderlinge dialoog plaats over de resultaten en de wijze waarop hier met de 
medewerkers over gesproken gaat worden.

De resultaten worden door de leidinggevenden met medewerkers besproken tijdens een jaarlijks  
planningsgesprek en er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de doelstellingen voor later in 
dat jaar. 

De genoemde werkwijze wordt voor de jaarlijkse beoordelingsronde nog een keer herhaald.

HR maakt 2 keer per jaar een analyse van de resultaten en bespreekt dit met de directie. Op basis  
hiervan vindt eventuele bijstelling van beleid en instrumenten plaats.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Betrek lijnmanagement en medewerkers bij SPP

Uit ons onderzoek blijkt dat HR samenwerkt met het lijnmanagement om de toekomstige behoefte aan personeel in te 
schatten. Dat SPP veel tijd en energie vraagt van het lijnmanagement wordt gezien als grootste nadeel. Interessante 
vraag hierbij is: gaat het alleen om een gevoel van HR, of ziet het lijnmanagement dit ook zelf zo?

SPP zou juist ingezet moeten worden om de lijn te ondersteunen. Waar lopen managers tegen aan? Welke bedrei- 
gingen of knelpunten zien zij voor de toekomst? Gaat hun afdeling het met de huidige bezetting redden de komende 
jaren? En wat moet er eventueel veranderen?

Het is cruciaal dat HR zich verdiept in de business. Want wanneer aansluiting wordt gevonden bij de behoeften van het 
lijnmanagement, zullen zij zelf de waarde van SPP inzien. Sterker nog, zij zullen bij HR aankloppen voor SPP.

Ook het betrekken van medewerkers bij SPP kan heel waardevol zijn. Mensen op de werkvloer weten het beste wat er 
speelt, waar knelpunten zitten en wat er (makkelijk) verbeterd kan worden. Ook kennen zij de ontwikkelingen in hun 
vakgebied, de concurrenten en misschien zelfs hun eigen opvolgers. Aan HR de uitdaging hier handig gebruik van te 
maken.

Nu ligt het voor de hand om de werkwijze van organisatie Y als beter dan de werkwijze van organisatie X 
te zien. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. De gekozen werkwijze moet vooral aansluiten bij de 
organisatiecultuur en de fase waarin een organisatie zich bevindt. 

Stel er is nog nooit gewerkt met SPP (-instrumenten) en het gaat om een organisatie waar het (subjectieve) 
oordeel van leidinggevenden zeer dominant is. Dan kan de werkwijze van organisatie X een eerste opzet 
zijn naar SPP of als pilot worden geïntroduceerd.

Dit vergt van HR een zeer goede timing om naar een ander niveau of andere werkwijze over te gaan. De 
ervaringen uit de pilot kunnen daarvoor als input dienen.

Heeft de organisatie een cultuur van veel formele procedures, gedetailleerde beschrijvingen van werk-
processen en functieprofielen, dan zal er waarschijnlijk veel waarde gehecht worden aan gevalideerde 
vragenlijsten om medewerkers te beoordelen. 

Het ‘schouwen’ van de kwaliteit van medewerkers op basis van algemene indrukken zal hier waarschijnlijk 
niet op z’n plaats zijn. Bij een (kleine) organisatie met een informele cultuur, zonder veel formele regels en 
procedures past dit vaak veel beter.

“Verbinding met de business is het meest essentieel.”

Deelnemer SPP enquête 
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Is de functie leidend of de persoon? 

Het is overduidelijk: er bestaat grote verdeeldheid over de vraag of de persoon of de functie het uitgangspunt is voor 
SPP. Vooral grote organisaties beschouwen de functie als meest leidend. Maar is die aanpak wel effectief?

De wereld is voortdurend in beweging. Of het nu op technologisch, economisch, demografisch of sociaal-maatschappe-
lijk gebied is. Organisaties hebben dus constant te maken met veranderingen. Zowel de inhoud van werk als de manier 
van werken verandert, en zal dat altijd blijven doen. Denk je in functies, dan moet je die dus ook blijven aanpassen. En 
iedere keer weer op zoek gaan naar (nieuwe) personen die het best bij de functies passen. De nadruk van HR komt dan 
sterk op in- en uitstroom te liggen.

“Aanpassingsvermogen is de meest bruikbare competentie voor perso-
neel in een steeds veranderende omgeving en organisatie.”

“SPP is wat anders dan in cijfers en functies denken. 
Het is denken in kennis en innovatie die je nodig hebt als 

organisatie om te blijven bestaan.”
Margret Noorman, MD-adviseur

“Aanpassingsvermogen is de meest bruikbare  
competentie voor personeel in een steeds  
veranderende omgeving en organisatie.”

Deelnemer SPP enquête

40,5%
persoon is leidend

59,5%
functie is leidend
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Denken in kwaliteiten en talenten in plaats van  
cijfers en functies

Een interessant alternatief voor denken in functies is denken in kwaliteiten en talenten van medewerkers. Neem bijvoor-
beeld de robotisering van de arbeidsmarkt. Hierdoor zullen bepaalde werkzaamheden overbodig worden, maar welke 
werkzaamheden dat zijn en op welk moment ze precies overbodig zijn is lastig in te schatten.

Bovendien zal robotisering nieuwe werkzaamheden met zich meenemen waarvan de kwalitatieve vereisten (kennis, 
vaardigheden en competenties) lastig te voorspellen zijn. Het is dus eigenlijk een onbegonnen zaak om de eisen vast te 
leggen in een strategisch plan.

Maar hoe lastig het ook is om een vinger te leggen op deze ontwikkelingen, je ontkomt er niet aan. Want één ding is 
wel zeker: het gaat veranderen. Om de organisatie daar op voor te bereiden, zullen medewerkers bereid en in staat 
moeten zijn om mee te bewegen.

De meest bruikbare competentie voor personeel in een omgeving die voortdurend verandert is dus eigenlijk aan-
passingsvermogen. Snel nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen, dat is wat in de toekomst steeds meer van 
medewerkers zal worden gevraagd. De aandacht van HR richt zich dan vooral op de ontwikkeling van mensen en het 
vergroten van hun inzetbaarheid.

Verklein de kans op verspilling van talent met Lean Six Sigma

Wanneer de focus verschuift van functie naar persoon, wordt talentmanagement belangrijker. Uit ons onderzoek blijkt 
dat talentmanagement, naast training, opleiding, recruitment en performance management, het meest gebruikte in-
strument is om het gat te vullen tussen huidig en gewenst personeel. Maar talentmanagement moet niet alleen ingezet 
worden voor een selecte groep medewerkers. Het werk van álle medewerkers verandert namelijk.

Talent wordt verspild als er geen of niet volledig gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van een medewerker, 
zo stelt de Lean Six Sigma filosofie. Lean Six Sigma rekent talent tot een van de acht meest voorkomende verspillingen 
in werkprocessen. Het doel van Lean Six Sigma is om deze verspillingen te elimineren en zo verbetering te realiseren. 
SPP is een uitstekend instrument om dat doel te bereiken.

De kans op verspilling van talent wordt verkleind wanneer organisaties af durven te stappen van een specifieke functie-
omschrijving. In plaats daarvan kan er met meer generieke functies gewerkt worden. De kwaliteiten en ontwikkelpunten 
van medewerkers als uitgangspunt nemen, kan een organisatie veel opleveren. Medewerkers laten doen waar ze goed 
in zijn verhoogt de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid.

“Wij zijn er trots op als onze mensen hun talenten  
kennen en maximaal willen en durven benutten,  

onafhankelijk of dit consequenties heeft voor hun  
vervolgstappen binnen of buiten Schiphol.”

Jelderik Schutz, Schiphol

“Wij denken niet in functies, maar in talenten.”

Jelderik Schutz, Schiphol
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Out of the box SPP-denken: samenwerking als oplossing

Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties veel verschillende instrumenten toepassen voor SPP. Denk bijvoorbeeld aan 
recruitment, training en opleiding en talentmanagement. Maar er blijkt ook ‘out of the box’ gedacht te worden. Twee 
mooie voorbeelden:

Continu verbeteren & SPP

SPP houdt niet op wanneer je als organisatie plannen hebt gemaakt om overeenstemming te krijgen tussen de huidige 
en gewenste personeelsformatie. Het houdt zelfs niet op wanneer deze plannen zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Ideali-
ter is SPP een continu proces dat verankerd is in de cyclus van HR.

Dat betekent niet (per se) dat er elk jaar een nieuw SPP-plan ontwikkeld moet worden. In de meeste gevallen is het 
voldoende om de strategie aan te passen aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Worden er nieuwe ontwikkelingen 
binnen het vakgebied bekend? Bekijk dan direct welke invloed dat heeft op het gewenste personeelsbestand dat tot 
dan toe is opgesteld. Op die manier ben je flexibel in je eigen strategisch personeelsplan.

“SPP betekent niet alleen zoeken naar nieuwe  
medewerkers, maar ook zelf geschikte medewerkers  

voor belangrijke posities vormen”
Suzanne Visser-Hoogendoorn, Shunter BV

Shunter BV zoekt samenwerking met MBO-instelling
Shunter BV is in Nederland marktleider op het gebied 
van onderhoud aan treinmaterieel voor goederenvervoer. 
Samen met andere partijen heeft Shunter het initiatief 
genomen om een opleiding te introduceren in hun eigen 
gespecialiseerde vakgebied.

Zo wordt de benodigde kennis al op het MBO aan leer-
lingen meegegeven en heeft Shunter ook in de toekomst 
zicht op voldoende gekwalificeerd personeel. Daaraan 
gekoppeld biedt deze organisatie leerwerkplekken aan. 
Een samenwerking die beide partijen in de toekomst veel 
zal opleveren. 

Referral recruitment bij NIOO-KNAW
Bij NIOO-KNAW, het Nederlands Instituut 
voor ecologisch onderzoek, maken ze gebruik 
van Referral Recruitment. Dat houdt in dat niet 
alleen van HR, maar van alle leidinggevenden wordt 
verwacht dat ze zeer goed op de hoogte zijn van het 
werkveld en de aanwezige talenten. 

Met behulp van deze recruitmentstrategie worden 
langdurige procedures overbodig, omdat er veel 
gebruik wordt gemaakt van het (in)formele netwerk 
van de leidinggevenden. De rol van HR verschuift 
van uitvoerder van werving en selectie naar het facili-
teren van leidinggevenden bij werving en selectie. 

Wanneer organisaties verder durven te denken 
dan de meest voor de hand liggende oplossingen, 
ontstaan waardevolle initiatieven. Samenwerking is 
daarbij vaak een belangrijke succesfactor.

“SPP moet worden opgenomen in de HR-cyclus.”
Viona van Reeven, Gemeente Westland
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Lean & SPP: structuur en voortdurend verbeteren

Een goed hulpmiddel bij het inrichten van SPP als continu verbeterproces is de Lean Six Sigma methode. 
Die twee gaan uitstekend samen. 

Neem bijvoorbeeld de DMAIC-projectmanagementtool, een onderdeel van de Lean Six Sigma methode.  
Deze PM-tool werkt met 5 fasen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Define
Wat is het probleem? Wie is de klant? Wat wil de klant?
Belangrijk in deze fase is bepalen waarom je SPP gaat inzetten. Welk probleem moet worden aangepakt? De klant is 
daarbij leidend. Voor HR is het dus van belang om te bepalen wie haar klant is. Is dat de directie van de organisatie? 
Het lijnmanagement? De medewerkers? Of juist de externe klant? Focus je op de behoefte van jouw klant.

Measure
Kan ik dit meten? Hoe meet ik dit? Hoe staan we ervoor?
In deze fase wordt gekeken of de situatie daadwerkelijk is zoals men denkt dat hij is. Niet op basis van een subjec-
tief oordeel, maar op basis van objectieve metingen. In de meeste organisaties is al veel data beschikbaar die goed 
gebruikt kan worden. Daarnaast kan bestaande data ook nog aangevuld worden met nieuwe data. Een vlootschouw is 
bijvoorbeeld een handige manier om inzicht te krijgen in het huidige personeelsbestand.

Analyse
Wat zijn de hoofdoorzaken van het probleem? Welke factoren hebben de meeste invloed?
De opdracht in deze fase is om te bepalen waar de prioriteit ligt. Er moeten keuzes gemaakt worden. Je kunt je nou 
eenmaal niet op 100 dingen tegelijk focussen. Dit geldt ook voor SPP. Het is onmogelijk om alle HR-thema’s evenveel 
aandacht te geven. Kiezen is erg belangrijk, wil je uiteindelijk resultaat boeken.

Improve
Wat is de oplossing? Zijn er quick wins?
Wanneer de hoofdoorzaken duidelijk zijn, is de volgende stap het bedenken van de beste oplossing. Soms zijn dit snel-
le, makkelijke oplossingen: quick wins. Maar het kunnen ook oplossingen zijn die meer tijd en energie vragen. Probeer 
een goede balans te vinden.

Control
Hoe staan we ervoor na dit project? Hoe gaan we dit zo houden?
Zoals in geen enkel project, mag deze fase ook zeker niet vergeten worden in een SPP-project. Is het beoogde resultaat 
geboekt? Wanneer dit het geval is, moet worden nagedacht hoe dit in de toekomst in stand gehouden kan worden. 
Een continu proces dus.

“Als strategisch management consultant naar SPP kijken past bij  
het Lean principe. Het gaat om de bewustwording dat processen de  
kern zijn om te bepalen wat je nodig hebt. De taak van HR is om te  

stimuleren dat de discussie over wat nodig is vanuit de processen over 
het eigen onderdeel heen worden besproken.”

Margreet Noorman, MD-adviseur
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Samenvatting

Het is niet nodig dat alle organisaties op dezelfde manier naar strategische personeelsplanning 
kijken. Wel is het essentieel dat er aangesloten wordt op de organisatiestrategie en behoeften 
van de business. Zoek die aansluiting door lijnmanagement en medewerkers actief te  
betrekken.

Durf als organisatie een keuze te maken in het gebruik van instrumenten en hulpmiddelen.  
Kies de uitvoering die past bij de organisatiecultuur en –fase.

Ga uit van het talent van de medewerkers. Dit wordt steeds belangrijker omdat de omgeving 
sneller verandert.

Wees creatief in het bedenken van oplossingen. Je staat er niet alleen voor, dus ga die  
samenwerking aan.

Zie strategische personeelsplanning als een continu verbeterproces. Bind je niet vast op  
afspraken en vastgestelde plannen. Aanpassingen (en aanpassingsvermogen) is wat ons 
flexibel maakt voor de toekomst.

Kies voor een duidelijke projectstructuur zoals de DMAIC methode.
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Zo maak je van Strategische Personeelsplanning een succes

Kies voor de lange termijn. 

Gebruik niet allerlei SPP-instrumenten door elkaar. Focus! 

Betrek lijnmanagement en medewerkers actief.

Zie SPP als een continu verbeterproces. 

Kies voor een duidelijke
projectstructuur als DMAIC.

Denk in kwaliteiten en talenten 
in plaats van cijfers en functies.
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C 80 M 0 Y 20 K 0

C 40 M 80  Y 50 K 40

C 0 M 100 Y 100 K 0
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