
	
	

		 	 	 	 	
 
 

 

	
Masterclass Strategische Personeelsplanning (SPP) 
 
BZW en AgriFood Capital Werkt! organiseren voor bedrijven in de regio Noordoost-Brabant 
Masterclasses over het thema Strategische Personeelsplanning (SPP) 
 
Tijdsduur:  Deze masterclass duurt circa 2,5 uur en wordt aan de randen van de dag (van  

08.30-11.00 uur of van 15.30-18.00 uur) georganiseerd. 
 
Doelgroep:  De masterclass is primair bedoeld voor directieleden en managers van  

organisaties. Uiteraard kunnen ook HR-managers hieraan deelnemen. 
 
Inhoud:  De masterclass is vooral bedoeld om de deelnemers te ‘triggeren’ als het gaat om de 

koppeling tussen bedrijfsstrategie en kwaliteit en kwantiteit van het personeel dat 
daarbij hoort, nut en noodzaak, kansen en mogelijkheden van SPP. Wat komt de 
komende jaren op ons af, wat betekent dit voor onze gewenste personele formatie en 
hoe krijgen we dat dan gerealiseerd. Het gaat dan om het tijdig anticiperen op 
mogelijke problemen of uitdagingen in de toekomst, zoals teveel of te weinig 
personeel, de goede kwaliteiten (competenties), de juiste arbeidskosten en de 
noodzakelijke flexibiliteit. 

 
In de masterclass staan de volgende elementen centraal: 
• De relatie tussen SPP en organisatiestrategie en positionering 
• Omgaan met onzekere externe ontwikkelingen en scenario’s 
• In beeld brengen van kwalitatieve aspecten van toekomstig gewenste formatie en 

huidige bezetting 
• Ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt 
• Procesaspecten: wie doet wat, wanneer en hoe borgen we de uitkomsten? 
• Talentmanagement en vacaturevervulling. 
• Data en gegevens: wat is nodig, en hoe komen we daaraan? 

 
De masterclass is bedoeld als een ‘wake-up call’. In een korte tijd krijgt u de 
belangrijkste ‘highlights’ van SPP in beeld en kunt u bezien of de geboden aanpak en 
handvatten wenselijk zijn om toe te passen binnen uw organisatie. 

 
Materiaal:  Deelnemers ontvangen de presentatie en achtergrondmateriaal. 
 
Docenten:  Er zijn 3 mogelijke docenten: dr. Gerard Evers (directeur van Euro-HRM B.V., bekend 

van vele boeken en artikelen over SP, en als docent betrokken bij opleidingen binnen 
Nyenrode en de Business School Nederland), drs. Ruud Niessen en drs. Sjef L’Ortye 
(beiden van EVZ Organisatieadvies).  

 
Kosten:  Er zijn aan deze Masterclass geen kosten verbonden.  
 
Deelnemers:  Minimaal 5 deelnemers, geen maximum  
 
Locatie:  Nader te bepalen, in de regio en goed bereikbaar voor bedrijven in Noordoost-

Brabant 
 
Meer informatie/contact: Jos van Asten, Agrifood Capital Werkt!, tel: 06-14742144, e-mail: 
j.vanasten@agrifoodcapital.nl of www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl 


