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• Achtergrond

• Verwachting

• Vragen

En wie zijn jullie?
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Doelen van deze sessie

• U weet wat strategische personeelsplanning 

(SPP) is 

• U heeft kennis gemaakt met een praktisch 

toepasbaar model voor SPP

• U heeft kennis gemaakt met de HR3P-matrix

• Bovenal: 

U heeft energie gekregen om in uw eigen 

organisatie aan de slag te gaan met SPP



Wat is strategische personeelsplanning?
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Wat is strategische personeelsplanning?

De theorie:

Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid 

rond instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, zodat een 

doeltreffende en doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht. 
(Evers, 2001)
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Oftewel; SPP is…

Organisatie Medewerker

Nu en in de 
toekomst

Juiste 
persoon op 

de juiste plek

Gerichte 
activiteiten

Heldere 
koers & 
strategie



Waarom SPP?

Wanneer pas ik het toe?

Op welk niveau en voor 

welke doelgroep?

Hoe ver kijk ik eigenlijk 

vooruit?



Verschillende toepassingsniveaus

• Bestuursniveau

• Schoolniveau

• Individueel niveau

Vraag: Op welk niveau vindt het gesprek 

reeds plaats?



Risico’s aan SPP

- Aanpak te theoretisch

- Alleen een zaak van HR/CvB

- Alleen gericht op cijfermatige kant
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Welke vragen beantwoord je met SPP?

Kan jouw organisatie 

met het huidige 

personeel haar 

ambities 

waarmaken?

Ook nog over 

een aantal 

jaren?

Hoeveel 
medewerkers zijn 
daarvoor nodig?

En welke kennis, 
vaardigheden en 
gedrag zijn nodig?

Waar ontbreekt het aan 
en wat is op termijn 
misschien (extra) nodig? 
Of overbodig? 



Praktisch model

Moonen, 2012



Stap 1: Voorbereiding



Stap 2: Van externe en interne ontwikkelingen 

en strategie naar gewenst personeelsbestand



Impactanalyse 

Vraagstuk/strategische ambitie
Bijvoorbeeld: Daling ziekteverzuimpercentage naar 4 %

Bijvoorbeeld: De school is toegerust op de nieuwe populatie leerlingen die 

men binnen krijgt.

Omschrijving toekomstig effect

M.a.w. wat zijn de verschillen met nu? Bijvoorbeeld: taalarme leerlingen 

neemt toe, taalonderwijs aanpassen/bijstellen, vraagt specifieke kennis en 

competenties van leerkrachten, rol IB verandert wellicht. 

Impact personeel                             + = toename; - = afname; 0 = stabiel

Kwalitatief  Kwantitatief K+K Geen

bijvoorbeeld t.a.v. 

nieuwe populatie

+



Stap 3: Analyse huidige personeelsbestand



HR3P-matrix: human resources prestatie potentieel portfolio

Spreek onderling tussen leidinggevenden af welke meetlat je gebruikt; 

wanneer spreken we van onvoldoende of goed?

P R E S T A T I E

P

O

T

E

N

T

I

E

E

L

onvoldoende bevredigend Goed Uitstekend 

Potentieel grenzen 

bereikt

Groeimogelijkheden 

binnen huidige functie

Promoveerbaar op 

korte termijn (2-3 jaar)

Nu reeds promoveer-

baar





Personeelsanalyse (harde getallen)

Leeftijdsopbouw

Leeftijd per geslacht/functie

Leeftijd per locatie

Uitstroomgegevens

Ziekteverzuimgegevens (per functie)



Stap 4: Analyse verschillen



Stap 4: Analyse verschillen

 Zicht krijgen op elkaars scholen/situaties zodat een 

overall analyse kan worden gemaakt

 Kansen en knelpunten gezamenlijk per school en 

voor de gehele organisatie in kaart brengen

 Wat zijn speerpunten die als eerste aangepakt 

moeten worden om de ambities voor de komende 

jaren te realiseren?



Stap 5: Van HR-speerpunten naar 

oplossingen



Voorbeelden van HR-thema’s
- Werving en selectie

- Gesprekkencyclus

- Training, ontwikkeling en talentmanagement

- Loopbaan en mobiliteit

- Leiderschapsontwikkeling

- Uitstroom en outplacement

- Gezondheidsmanagement

- Competentiemanagement

- Leeftijdsfasegericht personeelsbeleid

- Flexibilisering (flexibele schil)

Oplossingen op verschillende niveaus: organisatie, school, 

individueel niveau. 

Het meest krachtig als die drie niveaus gekoppeld zijn oftewel 

in verbinding staan met elkaar.
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Terug naar de doelen…

• U weet inmiddels wat SPP is 

• U heeft kennis gemaakt met een praktisch 

toepasbaar model 

• U heeft kennis gemaakt met de HR3P-matrix

• Bovenal: 

U gaat aan de slag!!!



Cadeautje!




