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QUICKSCAN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING 
 
 

DOEL VAN SPP 

 

Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige 

arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie. Met 

andere woorden: 

 Wat is de behoefte/vraag naar arbeid, nu en in de toekomst? 

 Wat is de beschikbaarheid/het aanbod van arbeid, nu en in de toekomst? 

 Welke verschillen tussen vraag en aanbod zijn er dan, nu en in de toekomst? 
 
 

WAT LEVERT SPP U OP? 

 

Enkele voorbeelden:  

 
Door de inzet van SPP heb ik inzicht gekregen in de gewenste ontwikkelbehoefte van mijn 

medewerkers. Daardoor zet ik nu gerichter mijn opleidingsbudget in. Dit bespaart mijn organisatie 
ruim € 50.000 per jaar.” 

 
"Door gebruik te maken van SPP blijkt dat ik de bezetting binnen de productieafdeling op termijn met 

8 fte kan verlagen. Daarmee bespaar ik € 250.000,- per jaar. Door dit inzicht ga ik de ontstane 
vacatures nu enkel tijdelijk invullen.” 

 
“Op basis van de uitkomsten van SPP is besloten een   kweekvijver voor talent op te zetten. De 

samenwerking in de regio is gezocht om high potentials ervaring op te laten doen. Zo borgen we onze 
innovatiekracht voor de toekomst” 

 
“Wij zijn door SPP tot het inzicht gekomen dat we een deel van onze medewerkers moeten gaan 

omscholen om hen ook voor de toekomst duurzaam inzetbaar te houden. Dit reduceert ons verzuim 
op termijn met 2% en bespaart ons jaarlijks € 30.000.” 

 

"Het proces dwingt je tot nadenken en geeft inzicht in de personeelsbehoefte (kwalitatief en 

kwantitatief) op de middellange termijn" 

Twan Kempen, technisch directeur Hendriks Bouw en Ontwikkeling 

 

“Wij zijn recent gestart en nog in de beginfase van dit traject. De eerste discussies die we met elkaar 

voeren omtrent de huidige vraag naar arbeid maken al duidelijk dat het proces van SPP ons gaat 

helpen om te komen van veronderstellingen naar onderbouwde keuzes op het gebied van in-, door-, 

en uitstroom van personeel” 

Janneke van de Langerijt, HR Adviseur IBN 
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DE QUICK SCAN 

 

Door het invullen van de quickscan krijgt u een duidelijker beeld van de toegevoegde waarde van SPP 

voor uw organisatie. Maar ook krijgt u antwoord op de vraag of het door ons gehanteerde model en de 

daarbij aangeboden tooling aansluit bij de situatie van uw organisatie en uw wensen en behoeften.  

Indien het invullen van de quickscan (duurt ca. 15 minuten) uw enthousiasme over SPP heeft gewekt, 

kunt u een link naar de website krijgen door contact op te nemen met Jos van Asten 

(j.vanasten@agrifoodcapital.nl) of tel. 06 14 74 21 44. 

 

 

1. Is HR voldoende strategisch ingebed binnen uw organisatie?  

 

☐ ja Mooi, dan kunt u met SPP de strategische keuzes van uw organisatie vertalen naar 

HR-beleid en onderbouwd invulling geven aan concrete HR-oplossingen om uw 

personele organisatie gereed te maken voor realisatie van de strategie.   

 

☐ nee Jammer, maar SPP biedt u wel de kans om HR op een strategisch niveau te 

positioneren. SPP maakt voor het lijnmanagement duidelijk dat zij hun strategische 
doelen niet gaan realiseren als zij niet bereid zijn te investeren in HR. SPP biedt HR 
de kans om nadrukkelijker als business partner te gaan opereren. 

 

 

2. Zijn toekomstige ontwikkelingen en/of strategische keuzes van invloed op de toekomstige 

kwantitatieve vraag naar arbeid binnen uw organisatie? 

 

☐ ja SPP helpt u bij het concretiseren van de toekomstige kwantitatieve ‘vraag naar 

arbeid’. Door het concretiseren van de impact van externe ontwikkelingen op de vraag 

naar uw producten/diensten (meer, minder of andere producten/diensten) wordt 

duidelijk wat de impact is op de toekomstige formatie, ook uitgesplitst naar (groepen) 

functies. Ook als strategische keuzes leiden tot een aanpassing van het 

productieproces (bijvoorbeeld door automatisering) maakt SPP duidelijk wat dat 

betekent voor de toekomstige formatie per functie(groep).  

 

☐ nee Oké, wellicht dat de toekomstige vraag naar arbeid niet/nauwelijks wijzigt, maar dan 

resteert de vraag of de toekomstige uitstroom van medewerkers niet leidt tot 
toekomstige kwantitatieve bezettingsvraagstukken. SPP kwantificeert ook de 
toekomstige beschikbaarheid van arbeid als u niets doet. Dus misschien verwacht u 
geen probleem, maar of dit ook zo is ……….  

 

 

3. Verwacht u dat toekomstige ontwikkelingen en/of strategische keuzes ertoe leiden dat u van 

medewerkers andere kwaliteiten verwacht om succesvol te zijn?  

 

☐ ja SPP helpt u bij het concretiseren van de veranderende kwaliteitseisen van uw 

formatie door een directe relatie te leggen tussen de impact die ontwikkelingen en 

strategische keuzes hebben op de benodigde kwaliteiten. Is sprake van andere kennis 

of worden juist andere gedragscompetenties van belang om onderscheidend en 

succesvol te zijn? 

 

☐ nee Op zich al een verrassend antwoord in deze tijd van continue verandering. Maar dan 

nog resteert de vraag of de ontwikkeling van uw huidige bezetting niet leidt tot een 

verlies aan kwaliteiten die uw organisatie nu juist succesvol maakt. SPP helpt u bij het 

in beeld brengen van de uitstroom van medewerkers, en dus verlies aan kwaliteiten, 

maar leidt ook tot inzichten in hoever de voor u van belang zijnde kwaliteiten straks 

(nog) beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Als dat niet zo is, zult u nu toch aan de 

slag moeten om óf medewerkers te behouden óf eigen medewerkers verder te 

ontwikkelen.  

mailto:j.vanasten@agrifoodcapital.nl)
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4. Verwacht u dat toekomstige ontwikkelingen en/of strategische keuzes van invloed zijn op de 

kosten van arbeid?  

 

☐ ja Met SPP brengt u de ontwikkeling van de personele kosten in beeld, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de invloed van kwantitatieve en kwalitatieve personele 

verschuivingen. 

 

☐ nee De kans dat u deze vraag met ‘nee’ beantwoord is klein. De toekomst is onzeker en 

we weten niet wat de impact op de loonkosten zal zijn. SPP helpt u bij het uitwerken 

van scenario’s, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de financiële impact van 

personeel. Deze inzichten helpen u bij het tijdig nemen van maatregelen om een 

ongewenste ontwikkeling van de kosten van personeel te beheersen.  

 

 

5. Verwacht u dat toekomstige ontwikkelingen en/of strategische keuzes van invloed zijn op de 

inzet van flexibel personeel?  

 

☐ ja Flexibilisering van arbeid heeft een hoge vlucht genomen. SPP biedt u ruimte om te 

kiezen voor meer of juist minder flexibel personeel en geeft inzicht in de (financiële) 

consequenties daarvan. Zeker als u nu al structureel gebruik maakt van flexibel 

personeel maakt SPP duidelijk welke toekomstige scenario’s wenselijk c.q. 

noodzakelijk zijn om u toekomstige personele vraag naar en aanbod van arbeid op 

elkaar afgestemd te krijgen c.q. te houden.  

 

☐ nee Wellicht kiest uw organisatie bewust voor het niet structureel inzetten van flexibel 

personeel. Op zich een nobel uitgangspunt. Wellicht dat SPP voor dit aspect dan niet 

relevant is. Hoewel, als blijkt dat uw toekomstige vraag naar arbeid (snel) groter wordt 

dan het beschikbare aanbod van arbeid, biedt de inzet van flexibel personeel wellicht 

een mogelijke oplossing. SPP biedt u deze inzichten en ook inzicht in de noodzaak 

eventuele functies/functiegroepen flexibel in te vullen.  

 

 

Levert SPP u iets op? 

Indien u voorgaande vragen overwegend met ‘JA’ hebt beantwoord, adviseren wij u zeker aan de slag 

te gaan met SPP. De uitkomsten geven u inzicht in de impact van externe ontwikkelingen en 

strategische keuzes op de toekomstige vraag naar arbeid.  

 

Indien u voorgaande vragen overwegend met ‘NEE’ hebt beantwoord, geeft u aan dat externe 

ontwikkelingen en strategische keuzes de komende jaren niet leiden tot een ingrijpende verandering 

van de vraag naar arbeid binnen uw organisatie. Maar dit betekent niet dat u niet wordt 

geconfronteerd met serieuze personele vraagstukken. Wellicht dat de komende jaren wel leiden tot 

een relatief grote uitstroom van huidige medewerkers. Bijvoorbeeld omdat uw organisatie relatief veel 

‘oudere’ medewerkers in dienst heeft. Of door een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt (voor 

van uw organisatie van belang zijnde functiegroepen). Dus ook dan levert SPP u waardevolle 

inzichten op.  

 

 

De algemene conclusie is dus eigenlijk dat SPP altijd zinvol is.  

Ja natuurlijk, zult u zeggen. Van ons had u geen andere conclusie verwacht. Dat klopt, maar we 

kunnen ons enthousiasme ook enigszins relativeren. Daartoe geven wij u in de volgende serie vragen 

inzicht in wat het doorlopen van het SPP-proces aan de hand van ons model vergt.  
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Wat vergt het succesvol doorlopen van het SPP-proces? 

Wij hebben gekozen voor een bedrijfskundige benadering van SPP. Daarmee borgen we dat SPP 

leidt tot meetbare en onderbouwde uitkomsten. Ons model gaat verder dan een ‘onderbuikgevoel’.  

In het kader van het ‘managen van verwachtingen’ willen wij u bewust maken van het feit dat het 

doorlopen van het SPP-proces via ons model en met onze tooling de nodige inspanning vergt. De 

vragen op de volgende pagina’s maken u bewust van de voorwaarden die van belang zijn voor een 

effectieve toepassing van SPP. 

 

De bedrijfskundige benadering van ons model komt met name tot uiting door de koppeling tussen de 

producten/diensten die uw organisatie nu levert, de functies/functiegroepen die aan uw 

bedrijfsproces(sen) een bijdrage leveren en externe ontwikkelingen. Daarmee kwantificeren wij de 

ontwikkeling van de toekomstige vraag naar arbeid.  

 

 

6. Heeft u voldoende inzicht in de huidige producten/diensten die uw organisatie levert en de 

bijdragen vanuit de verschillende functies/functiegroepen in uw bedrijfsproces(sen)? 

 

☐ ja   

☐ nee het ontbreken van de gevraagde inzichten, kan het SPP-proces vertragen, frustreren  

 

 

De strategische inbedding van SPP is gelegen in het vertalen van externe ontwikkelingen en 

strategische keuzes naar consequenties voor de ontwikkeling van de vraag naar uw 

producten/diensten (meer, minder, andere producten/diensten) in relatie met de impact op de 

toekomstige formatie (= vraag naar arbeid). 

 

 

7. Heeft uw organisatie inzicht in relevante externe ontwikkelingen en is een strategische 

oriëntatie op de toekomst iets waar binnen uw organisatie tijd en aandacht voor is?    

 

☐ ja   

☐ nee het ontbreken van inzicht en aandacht voor strategie binnen uw organisatie, kan het 

SPP-proces vertragen, frustreren 

 

 

SPP wordt natuurlijk sterk beïnvloed door mogelijke veranderingen in de inrichting van het 

voortbrengingsproces van uw producten/diensten. Met andere woorden hebben strategische keuzes 

c.q. zijn er al plannen om het productieproces anders te organiseren? En is duidelijk welk effect dit 

heeft op de huidige functiestructuur: vervallen functies, komen er nieuwe functies, worden functies 

samengevoegd, bent u voornemens werk te outsourcen of insourcen? Inzicht in mogelijke plannen 

voor verandering van het productieproces is wel van belang om met behulp van SPP dan de juiste 

consequenties in beeld te brengen.  

 

 

8. Heeft uw organisatie inzicht in de impact van strategische keuzes en bedrijfsplannen op de 

inrichting van het voortbrengingsproces van de verschillende producten/diensten? 

 

☐ ja   

☐ nee het ontbreken van inzichten vanuit de strategie en bedrijfsplannen op de inrichting van 

het voortbrengingsproces, kan het SPP-proces vertragen, frustreren  

 

SPP vraagt om strategische keuzes en dus betrokkenheid van directie en lijnmanagement. Zij hebben 

inzicht in de relevantie van externe ontwikkelingen en de impact van strategische keuzes op de vraag 

naar arbeid. De ervaring leert dat de bedrijfskundige benadering van ons model de betrokkenheid van 

directie en lijnmanagement bij SPP stimuleert. Daarmee draagt SPP nadrukkelijk bij aan het verbinden 

van strategie en HR.  
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9. Heeft de directie/het management van de organisatie voldoende inzicht in de toegevoegde 

waarde van SPP, en is zij dus bereid om te participeren in het SPP-proces? 

 

☐ ja   

☐ nee het ontbreken van betrokkenheid vanuit de directie en het lijnmanagement bij SPP, 

kan het SPP-proces vertragen, frustreren 

 

 

Het doorlopen van het SPP-proces vergt tijd, inzet en betrokkenheid van diverse afdelingen en 

personen. HRM kan de rol van projectleider vervullen, maar ook directie en lijnmanagement moeten 

hun bijdragen leveren. Betrokkenheid vanuit Finance/Control is wenselijk voor het leveren van 

financiële inzichten.  

 

Op basis van ervaringen blijkt dat het doorlopen van het SPP-proces binnen een periode van ca. 3 - 4 

maanden haalbaar is. De tijdsbesteding voor verschillende partijen is afhankelijk van het feit of de 

gehele organisatie wordt meegenomen in SPP of de focus wordt gericht op een afgebakend 

onderdeel. Een gemiddelde tijdsbesteding is: intern projectleider ca. 40 uur (2 – 3 uur per week), HRM 

ca. 65 uur (3 – 4 uur per week), Finance ca. 40 uur (2 – 3 uur per week), directie/mt ca. 8 uur ( 2 – 3 

bijeenkomsten) en middenkader ca. een bijeenkomst van 2 – 3 uur.  

 

De tijdsbesteding vormt wellicht een extra belasting, maar dient natuurlijk wel te worden afgezet tegen 

de (financiële) opbrengsten. Ook hier geldt dat investeren uitgaat voor de baat. 

 

 

10. Verwacht u dat u binnen de organisatie voldoende tijd kunt vrijmaken, ook qua inzet en 

bijdragen van anderen, om het SPP-proces effectief en binnen een bepaalde periode te 

doorlopen? 

 

☐ ja duidelijkheid over de te leveren bijdragen en daaraan verbonden tijdsbesteding door 

verschillende deelnemers, draagt bij aan het realiseren van de effectieve doorlooptijd 

van het SPP-proces 

☐ nee   

 

 

Het bedrijfskundig onderbouwen van SPP vereist de toegankelijkheid, beschikbaarheid van informatie 

en (financiële) data. Bijvoorbeeld over de formatie/bezetting per functie(groep), in-, door- en 

uitstroomgegevens, bruto – netto uren, loonkosten, etc. Maar ook informatie over de kwaliteiten van 

functies en medewerkers.  

 

 

11. Beschikt de organisatie over relevante informatie, (financiële) data om het SPP-proces te 

onderbouwen? 

 

☐ ja de toegankelijkheid, beschikbaarheid van relevante informatie en (financiële) data 

draag bij aan het realiseren van een effectieve doorlooptijd van het SPP-proces.  

☐ nee  
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Conclusie 

 

 Indien u alle vragen met ja heeft kunnen beantwoorden, staat niets het effectief doorlopen van het 

SPP-proces in de weg.  

 Zijn niet alle vragen met ja beantwoord? Ook dat hoeft nog geen belemmering te zijn om te starten 

met SPP. Wellicht moet u iets meer tijd nemen om duidelijkheid te krijgen of betrokkenheid te 

organiseren. Het doorlopen van het SPP-proces kan juist ook helpen om directie en 

lijnmanagement bewust te maken van het belang van SPP. In onze ervaring is SPP bij uitstek een 

proces om HR te versterken in de rol van business partner. 

 Heeft u vrijwel alle vragen met nee beantwoord, dan willen wij u bewust maken van het feit dat het 

doorlopen van het SPP-proces lastig wordt. Mogelijk leidt het ook niet tot de gewenste inzichten en 

doet daarmee afbreuk aan de toegevoegde waarde. Het is te overwegen om eerst een aantal 

randvoorwaarden in te vullen. Of misschien SPP toe te passen voor een deel van de organisatie, 

waarvan een lijnmanager wel enthousiast is en/of duidelijke en afgebakende toekomstplannen 

beschikbaar zijn.  

 

 

Tips 

 

Een succesvolle toepassing van SPP bij een deel van de organisatie leidt ook tot inzichten in de 

belangrijkste voorwaarden, mogelijke valkuilen e.d. Het doorlopen van het SPP-proces kan ook 

worden beschouwd als een leerproces. De eerste keer is nog wennen, maar de tweede keer gaat al 

veel beter. Geef uzelf de ruimte om te leren.  

 

Tenslotte kunt u ook de keuze maken om focus aan te brengen op bepaalde onderdelen van SPP. 

Bijvoorbeeld voor een deel van de organisatie. Of bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op alleen de 

kwalitatieve aspecten van de personele bezetting. Zeker als u in kwantitatieve zin geen of beperkte 

groei/ontwikkeling verwacht, maar vooral zorgen heeft over de kwaliteit van uw bezetting, is dit een 

reële optie. U past dan slechts een deel van de tooling toe, waardoor het proces aanzienlijk wordt 

vereenvoudigd.  

 

Bovenstaande vragen zijn niet bedoeld om u te ontmoedigen. Integendeel. Wat we willen bereiken is 

dat u een bewuste keuze maakt en duidelijke, reële verwachtingen hebt van het SPP-proces.  

 

Email uw gegevens zoals in onderstaande vermeld (‘contactformulier’) aan 

j.vanasten@agrifoodcapital.nl. U ontvangt een link naar de site met nadere toelichting op het proces, 

de verschillende stappen en de daarbij behorende tooling.  

 

Tevens is er de mogelijkheid dat u wordt ondersteund door studenten van Avans. Zij zijn bekend met 

het model en de tooling en kunnen u deels ontzorgen en ondersteunen. Uw eigen inbreng blijft echter 

leidend.  

 

Voor meer informatie: neem contact op met Jos van Asten van AgriFood Capital Werkt (tel: 06-

14742144, e-mail: j.vanasten@agrifoodcapital.nl ) 

 

 

Contactformulier 

Organisatienaam:  

Vestigingsplaats:  

Naam aanvrager:  

Functie:  

Emailadres aanvrager:  

Telefoonnummer aanvrager*:  

 

*BZW/AgriFoodCapital kan contact met u opnemen om uw aanleiding en doelstelling te bespreken en 

samen te bezien of (kennis-)uitwisseling tussen uw organisatie en anderen wenselijk is. 
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