
	
	

						
 

	
Training & ondersteuning bij Strategische Personeelsplanning 
 
BZW en AgriFood Capital Werkt! organiseren voor bedrijven in de regio Noordoost-Brabant 
Trainingen over en ondersteuning bij implementatie van Strategische Personeelsplanning.  
 
Inhoud:  Deze training en ondersteuning kan betrekking hebben op specifieke onderdelen 

binnen SPP of op het gehele SPP-traject. Onderstaand een 3-tal trainingen: 
 

1. Externe omgeving, scenario’s en strategie: de gevolgen hiervan, het door 
vertalen hiervan naar gewenste formatie (‘dream team’) en het opzetten, inrichten 
en uitvoeren van een kwalitatieve vlootschouw van de huidige bezetting worden 
nogal eens als ‘bottleneck’ benoemd. Bij het thema scenariovorming zal gebruik 
worden gemaakt van een management game. Wij gaan ook samen werken aan 
een op maat gesneden Excel-model als hulpmiddel om de onderwerpen 
inzichtelijk te maken. 
 

2. Kwalitatieve vlootschouw: ook hier gaat het om het vertalen van 
organisatiestrategie naar gewenste kwaliteit en het operationaliseren hiervan via 
een vlootschouw. Wij reiken u slimme vlootschouw-applicaties aan. 

 
3. Uw personeel en de externe arbeidsmarkt: ondersteuning wordt geboden bij het 

in beeld brengen van de huidige samenstelling van uw personeelsbestand (in 
kwantitatieve zin) en het analyseren van de externe arbeidsmarkt. 

 
Tijdsduur:  Elk van de drie genoemde onderdelen vergt 1 dagdeel. Als u organisatie-specifieke 

training wenst op het gehele SPP-traject, dan spreken we over 3 dagdelen, al dan 
niet gespreid in de tijd. 

 
Intake:  Er vindt een fysieke of telefonische intake plaats. 
 
Doelgroep:  HR-adviseurs, HR-directeuren, directieleden en algemeen managers. 
 
Materiaal:  Deelnemers ontvangen divers materialen als ondersteuning en 

achtergrondinformatie. 
 
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:  De kosten per dagdeel bedragen € 1.000 exclusief BTW. Dit is inclusief intake.	

Deelnemers:  Vanuit uw organisatie kunnen per dagdeel 3 tot 15 personen deelnemen. 
 
Locatie:  Bij u in het bedrijf / in een door u beschikbaar te stellen locatie.  
	
 
Meer informatie/contact: Jos van Asten, Agrifood Capital Werkt!, tel: 06-14742144, e-mail: 
j.vanasten@agrifoodcapital.nl of www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl  
	


