
	
	

		 	 	 	 	
 
 

 
Cursus Strategische Personeelsplanning (SPP) in 2 dagen 
  
BZW en AgriFood Capital Werkt! organiseren voor bedrijven in de regio Noordoost-Brabant 2-daagse 
cursussen over het thema Strategische Personeelsplanning (SPP). 
 
Tijdsduur:  Deze cursus duurt 2 dagen, met 4 weken (huiswerk-)tijd tussen beide dagen. De dagen duren 

van 09.30 -16.30 uur. 
 
Doelgroep:  De 2-daagse cursus is primair bedoeld voor HR-adviseurs en HR-directeuren. Uiteraard 

kunnen ook directieleden en algemeen managers deelnemen.  
 
Inhoud:  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 en 
bedrijfsstrategie (proces) en gaan we in op de uitkomsten van de door u gebruikte Quick Scan 
(www.strategischepersoneelsplanning-nob.nl). 

 
De tweedaagse is gebaseerd op kennisoverdracht tijdens dag 1, vervolgens het zelfstandig 
hiermee aan de slag gaan met eigen bedrijfsgegevens en na 4 weken een terugkomdag 
inclusief presentaties van de bevindingen. De diverse producten (tools), de noodzakelijke 
gegevens (data) en de interne borging en probleembelegging (proces) komen uitvoerig aan 
bod. Leren door het zelf te doen, en ook leren van elkaar. 
 
We starten met afbakeningen, externe ontwikkelingen (onder andere met behulp van 
scenario’s), interne strategische keuzen en het van daaruit afleiden van een toekomstig 
‘dreamteam’ in termen van kwantiteit, kwaliteit, kosten en flexibiliteit. Op dag 1 staan we ook 
stil bij de analyse van de huidige bezetting, de mobiliteit (in-/door-/uitstroom)  en de externe 
arbeidsmarkt. Deze leiden tot een inschatting van de verwachte bezetting. Door deze 
toekomstige bezetting te vergelijken met het dreamteam worden mogelijke discrepanties 
zichtbaar. Vervolgens worden beleidsmaatregelen in beeld gebracht en geprioriteerd. Aan het 
eind van dag 1 wordt een huiswerkopdracht geformuleerd: maak een SPP-plan! 
 
Tussen dag 1 en dag 2 gaat u zelf aan de slag, krijgt u desgewenst ondersteuning via e-mail, 
en bereidt u een presentatie voor (powerpoint). Tijdens dag 2 worden de diverse 
eindproducten gepresenteerd en becommentarieerd door docent én door mede-cursisten.   

  
Materiaal:  Deelnemers ontvangen het boek van Evers over SPP (2014), de presentatie, de speciaal 

ontwikkelde digitale toolbox inclusief stappenplan en divers 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:  De kosten bedragen € 1.500,- exclusief BTW per deelnemende organisatie. Hiervoor kunnen 

maximaal 3 personen per organisatie deelnemen.			
 
Deelnemers:  Als ondergrens hanteren we minimaal 3 deelnemende organisaties, en maximaal 6 

deelnemende organisaties.		 
 
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 
	


