
 

 

       

  

 

Menukaart dienstverlening Strategische Personeelsplanning 

De omgeving van bedrijven is in beweging. Er spelen veel verschillende trends waardoor organisaties gedwongen worden om te investeren in 
efficiency, effectiviteit en flexibiliteit. Trends die nu spelen zijn bijvoorbeeld: de economische onzekerheden, groeiende concurrentie, steeds 
kritischer wordende afnemers, complexere productieprocessen, toenemende krapte op de arbeidsmarkt, ontgroening, vergrijzing en zelfbewustere 
medewerkers en klanten. Deze ontwikkelingen dwingen organisaties een heldere strategie te vormen om slagvaardig te zijn naar de toekomst. Niet 
alleen een organisatie moet slagvaardig zijn maar ook het personeel van een organisatie. Strategische Personeelsplanning (SPP) is het perfecte 
middel dat volledig meegaat met de strategie van de organisatie en ook aansluit bij de dagelijkse praktijk. Uitkomsten van SPP-processen en/of een 
andere manier van samenwerken, kijken naar toekomstige ontwikkelingen, etc. vraagt in veel gevallen ook de bereidheid om te kunnen en willen 
veranderen. Zowel als organisatie als als mens. Wij bieden u diverse mogelijkheden om u hierin te faciliteren. Bekijk ons aanbod in onderstaande 
menukaart. 

Strategische Personeelsplanning: 
 

 Inhoud 

Quick Scan De uitkomsten van deze Quick Scan - die bestaat uit maximaal 16 vragen - geven u inzicht in de impact van externe 
ontwikkelingen en strategische keuzes op de toekomstige vraag naar arbeid binnen uw organisatie. De vragen zijn 
bedoeld om u inzicht te bieden, zodat u een bewuste keuze maakt en reële verwachtingen hebt van het SPP-proces.  
 
Doe de Quick Scan op: http://noordoostbrabant.strategischepersoneelsplanning.net/  
 

Toolbox- 
Stappenplan 

Als u aan het einde van de Quick Scan het contactformulier invult, krijgt u - via een login - toegang tot de site met nadere 
toelichting op het proces, de verschillende stappen en de daarbij behorende tooling. Op basis hiervan kunt u binnen uw 
organisatie zelfstandig aan de slag met Strategische Personeelsplanning. 

Informatie 
bijeenkomsten, 
Trainingen/ 
Cursussen 

Masterclass Strategische Personeelsplanning 

BZW en AgriFood Capital Werkt! organiseren bij voldoende belangstelling met enige regelmaat een masterclass over 
het thema Strategische Personeelsplanning (SPP). Deze masterclass duurt circa 2,5 uur en wordt aan het begin of eind 
van de dag georganiseerd op een centraal gelegen locatie in de regio. De masterclass is primair bedoeld voor 
directieleden en het mangement van organisaties. Uiteraard kunnen ook HR-managers hieraan deelnemen. 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.  

Voor meer informatie zie flyer Masterclass Strategische Personeelsplanning. 

 Training en ondersteuning bij Strategische Personeelsplanning (€) 
 
BZW en AgriFood Capital Werkt! bieden de mogelijkheid aan organisaties voor maatwerktraining en ondersteuning bij 
Strategische Personeelsplanning Deze wordt op organisatieniveau aangeboden. Uw organisatie staat dus centraal en er 
kunnen 3-15 personen vanuit uw organisatie deelnemen). Deze training en ondersteuning kan betrekking hebben op 
specifieke onderdelen binnen SPP of op het gehele SPP-traject:  

• externe omgeving, scenariovorming en aansluiting bij organisatiestrategie 
• kwalitatieve vlootschouw 
• kwantitatieve analyse in relatie tot de externe arbeidsmarkt. 

 
Ieder van de drie genoemde onderdelen vergt 1 dagdeel. De onderdelen kunnen afzonderlijk of als totaalpakket worden 
afgenomen. De kosten per dagdeel bedragen € 1.000 (inclusief intake). 
 
Voor meer informatie zie flyer Training & Ondersteuning bij Strategische Personeelsplanning. 
 
 

Meer informatie: www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl 

 

  





 

 

       

  

 Cursus Strategische Personeelsplanning in 2 dagen 

BZW en AgriFood Capital Werkt! organiseren bij voldoende belangstelling een 2-daagse cursus over het thema 
Strategische Personeelsplanning (SPP), primair voor HR-adviseurs en HR-directeuren. Uiteraard kunnen ook 
directieleden en algemeen managers hieraan deelnemen. 
 
Tijdens de tweedaagse gaat u kennis opdoen op het gebied van SPP (tools, producten), wordt gekeken naar draagvlak 
binnen de organisatie en aansluiting bij de businessvragen (proces), wordt ingegaan op de uitkomsten van de Quick Scan 
en doorlopen we alle stappen van het SPP-proces. Na deze cursus kunt u zelfstandig het SPP-proces in uw organisatie 
op een goede manier begeleiden. De kosten bedragen € 1.500,- per deelnemende organisatie. Hiervoor kunnen maximaal 
3 personen per organisatie deelnemen (er dienen minimaal 3 organisaties deel te nemen voor de start van de cursus). 

Voor meer informatie zie flyer Cursus Strategische Personeelsplanning (SPP) in 2 dagen. 

Begeleiding Telefonische hulplijn 

Mede namens BZW en AgriFood Capital Werkt biedt EVZ telefonische ondersteuning / hulp bij vragen in het kader van het 
SPP-traject. Hierbij wordt met name gedoeld op ‘gebruiksaanwijzing’-vragen over de tooling / het stappenplan (tel: 013-
4635040). 
 
Voor inhoudelijke vragen en/of begeleiding kan contact worden opgenomen met Jos van Asten (Agrifood Capital Werkt!), 
06-14742144 of j.vanasten@agrifoodcapital.nl.   

 Opstellen plan van aanpak voor het zelfstandig doorlopen van het SPP-traject in combinatie met ondersteuning 
per telefoon en e-mail (€) 
 
EVZ en/of EuroHRM voert – op basis van de resultaten van de Quick Scan - een uitgebreid intakegesprek met het MT/de 
procesbegeleider(s) van de organisatie om de ‘do’s’ en ‘dont’s’ te bespreken en om te komen tot een projectplan en 
afbakening van het project (de opdrachtgever schrijft het projectplan, EVZ/EuroHRM toetst). Gedurende het proces is 
ondersteuning/hulp op afstand via mail en telefoon beschikbaar. 
 
De kosten bedragen € 750,- 
 

 Plan van Aanpak & fysieke begeleiding van het SPP-traject 

Hier binnen worden de een aantal mogelijkheden aangeboden: 

• Ondersteuning door EVZ / en of EuroHRM: bedrijf is in the lead’, begeleiding bij het opstellen van een Plan van 
Aanpak, fysieke aanwezigheid en begeleiding bij een 6-tal projectgroepbijeenkomsten en ondersteuning op 
afstand (per telefoon en per e-mail). De kosten bedragen € 2.500,- 

• Ondersteuning door docenten en studenten van Avans Hogeschool: bedrijf is in the lead’, begeleiding door 
Avans bij het opstellen van een Plan van Aanpak, fysieke aanwezigheid en begeleiding bij een 6-tal 
projectgroepbijeenkomsten en ondersteuning op afstand (per telefoon en per e-mail). Studenten zullen waar 
mogelijk en van toegevoegde waarde worden ingezet. De kosten bedragen € 1.750,- 
 

 Maatwerkbegeleiding door EVZ en EuroHRM 

Hier binnen worden de een aantal mogelijkheden aangeboden: 

• Intensieve begeleiding van het SPP-proces EVZ en/of EuroHRM als projectleider optreedt, inclusief het 
aanjagen van het proces, inhoudelijk zorgdragen voor en invulling geven aan de ‘tools’ en opleveren en 
presenteren van een eindrapport. De kosten bedragen € 150 per uur. 

• Uitrol naar gehele organisatie: organisaties die het SPP-traject hebben doorlopen voor een bedrijfsonderdeel 
kunnen de aanpak verder uitrollen over de gehele organisatie. Daarmee is de organisatie bekend met het model 
en het instrumentarium en zal de rol en bijdrage dus meer procesmatig en/of inhoudelijk van aard zijn. De 
kosten bedragen € 150 per uur. 

• Invulling geven aan uitkomsten SPP-traject, workshops, scenario-analyse en specifieke interventies. De kosten 
bedragen € 150 per uur. 

 

Meer informatie: www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl 

 

  



 

 

       

  

Verandering/Verandermanagement: 
 

 Inhoud 

Inspiratiesessie/ 
presentatie  
 
“Corporate Rebels” 
 

De Corporate Rebels reizen de wereld rond op zoek naar innovatieve organisatievormen die zich richten op 
werkgeluk en werknemersbetrokkenheid. Ze bezoeken de meest inspirerende organisaties ter wereld en 
gebruiken die kennis om organisaties gelukkiger en succesvoller te maken.  
 
In deze inspiratiesessie (circa 1 uur) delen ze de belangrijkste lessen voor het creëren van een gelukkige 
organisatie. Ze gaan in op één of meerdere van de volgende onderwerpen: 

• Waarom bestaat Corporate Rebels en wat hebben de avonturen hen gebracht? 
• Het feit dat het meerendeel van de mens niet gelukkig op het werk is en het potentieel dat hierdoor 

onbenut blijft. 
• Waarom de manier van organiseren en werken gebaseerd is op ouderwetse en gedateerde 

managementtheorieën. 
• Hoe progressieve organisaties de status-quo bevechten en hoe zij de werknemers succesvol weten 

te motiveren. 
• Verhalen, tools, en best-practices van s’werelds meest progressieve organisaties. De grootste 

conclusies van ons onderzoek en onze eigen visie op het creëren van een radicaal inspirerende 
werkplek. 

De kosten voor een inspiratiesessie/presentatie van ongeveer 1 uur bedragen € 1.500,-, ongeacht het aantal 
bezoekers. 

Masterclass Corporate 
Rebels & The Future 
of Work   

De Corporate Rebels geven op regelmatige basis masterclasses in binnen- en buitenland. Een masterclass 
duurt gemiddeld 3 uur, en is toegankelijk voor één ieder geinteresseerd in het onderwerp, maar is primair 
bedoeld voor ondernemers, directieleden en het management van organisaties).  
 
De Corporate Rebels reizen de wereld rond op zoek naar de meest innovatieve organisatievormen die zich 
richten op werkgeluk en werknemersbetrokkenheid. Tijdens de masterclass bespreken ze The Future of Work, 
de trends die daar bij horen en welk soort leiderschap & gedrag daarvoor nodig is. De belangrijkste lessen en 
observaties van ‘s-werelds meest inspirerende organisaties worden hierbij gedeeld. Daarnaast wordt dieper 
ingegaan op vraagstukken als: Hoe zetten we deze lessen om in het daadwerkelijk creëren van een gelukkigere 
organisatie? Wat werkt wel, en wat werkt niet? Welke resultaten kan je verwachten? Wat zijn de meest 
gemaakte fouten en barrieres?  
 
De kosten per persoon bedragen € 300,- 
 

Workshop “Corporate 
Rebels” 

De Corporate Rebels reizen de wereld rond op zoek naar innovatieve organisatievormen die zich richten op 
werkgeluk en werknemersbetrokkenheid. Ze bezoeken de meest inspirerende organisaties ter wereld en 
gebruiken die kennis om organisaties gelukkiger en succesvoller te maken. In deze workshop (circa 3 uur) 
delen ze de belangrijkste lessen voor het creëren van een gelukkige organisatie.  
 
Ze gaan in op de volgende onderwerpen: 

• Waarom bestaat Corporate Rebels en wat hebben de avonturen hen gebracht? 
• Hoe werkgeluk invloed heeft op het werkgeluk van op de mensen binnen de organisatie en het 

succes van de organisatie. 
• Een praktisch inzicht in hoe jouw team en organisatie het werkgeluk en motivatie kan verhogen. 
• Een constructieve dialoog en discussie over de manier van werken binnen jouw team of organisatie. 
• Hoe de verhalen, tools, en best-practices van ‘s-werelds meest progressieve organisaties in het team 

of de organisatie van toepassing kunnen zijn. 
  

De kosten voor een workshop van ongeveer 3 uur bedragen € 2.500,- per organisatie. 

Creëren van wenbare 
organisaties 

Organisaties helpen op weg naar een meer betrokken en succesvolle werkplek. Aangezien er geen ‘one-size-
fits-all’ verandertrajecten bestaan, focussen deze activiteiten zich specifiek op de vraag vanuit de organisatie.  
 
 

De kosten voor een presentatie bedragen € 2.000,- en voor een workshop € 3.500,-.  

 


