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Wat is strategische personeelsplanning?
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De definitie van SPP

Het voorbereiden, vormgeven, en implementeren van strategische beleid rond de 

instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Het doel van SPP
Het doel is om op elk moment - nu en in de toekomst - te kunnen beschikken over een in 

kwalitatief (prestatie, houding, kennen en kunnen) en kwantitatief (aantallen) optimale 

personeelsbezetting. De meest gehanteerde tijdshorizon is 3 tot 5 jaar. 

De kern van SPP
De kern is om het verschil (de ‘gap’) tussen de verwachte benodigde toekomstige 

personeelsbezetting en de huidige personeelsbezetting te overbruggen (met een plan 

van aanpak). 



strategische personeelsplanning?!

Meer onvoorspelbaarheid, meer interne dynamiek, meer wendbaarheid vereist, …

Ondernemingen zonder uitgebreide P&O staf komen er zelf moeilijk of niet aan toe

SPP blijft ‘hangen’ 

• bij ‘het erover hebben’

• bij initiatieven aan de top of HR staf met beperkte doorwerking op lagere niveaus

• …

SPP staat op HR ‘trendlijstjes’ hoog in top 5 
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De essentie van strategische personeelsplanning
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Strategie en ambities

Toekomstig benodigde 

personeelsbezetting

Huidige personeels-

bezetting

Verschillenanalyse

Plan van aanpak

Interne en externe 

ontwikkelingen



Wat is het resultaat van strategische 

personeelsplanning?

Zicht op de gewenste toekomstige personeelsbemensing, zowel kwalitatief (vereisten) 
als kwantitatief (aantal fte) op een termijn van circa drie jaar tot vijf jaar

Zicht op de kwaliteit van de huidige interne bemensing 

Zicht op de verschillen ‘de gap’ van de huidige personeelsbezetting t.o.v. de gewenste 
toekomstig benodigde personeelsbezetting in kwalitatieve en kwantitatieve zin 

Een plan van aanpak met een set van maatregelen en activiteiten die gericht zijn op 
het overbruggen van de verschillen. 
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Zes stappenmodel
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Zes stappenmodel

Stap 1

In kaart brengen belangrijkste 

interne en externe ontwikkelingen

Stap 2

Vertalen naar afdelingen en functies

Stap 3

Opstellen indicatieve formatiefoto/-plan
Stap 4

Vlootschouw huidige bemensing

Huidige personeelsbezettingToekomstig benodigde personeelsbezetting

Stap 6

Plan van aanpak

Stap 5

Verschillenanalyse (‘GAP’)



Stap voor stap
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Om beter zicht te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte worden de 

belangrijkste externe en interne ontwikkelingen gemonitord. Het betreft 

ontwikkelingen die binnen drie jaar invloed hebben op het werk binnen de afdeling / de 

functionele werkeenheid.

De externe en interne ontwikkelingen worden beoordeeld/getaxeerd op de mogelijke 

organisatie-, functie- of formatieveranderingen.

Er wordt een indicatieve formatiefoto/-plan opgesteld. Er is daarmee – zowel 

kwalitatief (vereisten) als kwantitatief (aantal fte) - zicht op de wijzigingen van de 

organisatie en functies binnen de afdeling/functionele werkeenheid.

Met deze stappen is er zicht op de gewenste toekomstige personeelsbehoefte, 

zowel kwalitatief (vereisten) als kwantitatief (aantal fte) op een termijn van circa drie jaar.

Stap 1

In kaart brengen belangrijkste interne en externe ontwikkelingen

Stap 2

Vertalen naar afdelingen en functies

Stap 3

Opstellen indicatieve formatiefoto/-plan



Stap voor stap
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Met een vlootschouw wordt de kwaliteit van de huidige interne bemensing van een 

afdeling / functionele werkeenheid gescand ‘wat hebben we in huis.’ 

De kwaliteit en kwantiteit van de huidige personeelsbezetting wordt afgezet tegen de 

gewenste toekomstig benodigde personeelsbezetting. Dit levert een analyse van de 

verschillen ‘de gap’ op.

`

Inventarisatie van de mogelijkheden de verschillen te overbruggen. Dit resulteert in een 

plan van aanpak met een set van activiteiten en maatregelen die gericht zijn op het 

overbruggen van de verschillen. 

Stap 5

Verschillenanalyse ‘gap’

Stap 6

Plan van aanpak

Stap 4

Vlootschouw huidige bemensing



Stap 4 Vlootschouw
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Zes stappenmodel
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GAP-ANALYSE van afdelingen en 

functionele eenheden opschalen

… naar organisatieniveau 

Totaaloverzicht en prioritering van de mate van vereiste aandacht
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Contouren overzicht personeelsbezetting 2016-2020
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Kwantitatief op ondernemingsniveau

 Formatie 2016-2020

 Retentie 2014-2020 

 Kwantitatieve frictie 

Kwalitatief op ondernemingsniveau

 Impact toe- en afname functie complexiteit op medewerkers 2020 

Kwaliteit/veerkracht huidige bemensing 2016

Kwalitatieve frictie 

Resume op ondernemingsniveau

Kwantitatief en kwalitatief in samenhang 

Prioritering van de mate van vereiste aandacht 



Zes stappenmodel
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Stap 5

Verschillenanalyse (‘GAP’)



Interventiewaaier
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Instroom

A werving nieuw

B inhuur

C inleen

D ….

Doorstroom

Leren & Ontwikkelen

Collectief

.

A formuleren opleidings-plannen

B

C

Doorstroom

Leren & Ontwikkelen

Individueel

A aangaan loopbaan/employability-

gesprekken

B bespreken van pop's

C aangaan studie overeenkomsten

D bespreken promotie-, demotie,

horizontale doorstroming

E assessment

Beschreven Gap of

Probleemstelling

Uitstroom Collectief

A Krimpreorganisatie bekend maken

B Afspiegelingsprincipe uitwerken

C Termijnplan natuurlijk verloop

uitwerken

D sociaal plan

….

Uitstroom Individueel
.

A ontslag

B individuele uitstroom bespreken

C outplacement

D verplaatsing realiseren naar 

derden 

….

Organisatieaanpassing 

A Toekomstige organisatie bekend

maken 

B Krimp reorganisatie bekend maken

C Groeiorganisatie bekend maken ….

…..

A

B

C

….

Overige
.

A

B

C

….



Voor uw vragen over SPP in de Zorg neem contact op met:

• Marcel Nijhoff MGM (nijhoff@awvn.nl)

senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

06 5157 3137  /  070 850 88 96

• René van Lieshout (lieshout@awvn.nl)

senior adviseur Belonen

06 53 40 74 24 / 070 850 87 76

mailto:nijhoff@awvn.nl
mailto:lieshout@awvn.nl


AWVN-hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

Postbus 93050

2509 AB Den Haag

AWVN-werkgeverslijn

070 850 86 05

werkgeverslijn@awvn.nl
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