
• SPP door Ilse Huizinga van Moon-HRM

• Praktijkervaring SPP van Bibliocenter, David Bul van Cubiss

• Pauze

• Behoeftepeiling SPP 

• Uitwisseling in break-out rooms

• Terugkoppeling en afsluiting 

De presentatie wordt na afloop van de inspiratiesessie gedeeld 

Inspiratiesessie Strategische Personeelsplanning
Programma
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Onderwerpen 

# 1 Waarom SPP

# 2 SPP – de methodiek in vogelvlucht
24 mei



Even voorstellen: Moon - Sturen in vooruitgang

Ontwerpers, procesbegeleiders en trainers in het toekomstbestendig maken van organisaties

 Experts in het succesvol op weg helpen van organisaties om SPP, wendbaarheid en 
toekomstgericht ontwikkelen te agenderen, implementeren en borgen in 
organisaties

 Bij meer dan 250 opdrachtgevers

 Maatwerk in de manier waarop: begeleiden van SPP-trajecten, train-de-trainers en/of 
coach achter de schermen

 Typisch Moon: praktisch, concreet, sprankelend, dialoog, vooruit, kennis delen, 
innovatief 



De uitdagingen van nu
De wereld van morgen

Wat vraagt dit van onze 
medewerkers en leidinggevenden?
(kwaliteiten/ kwantiteit?)

Wat zijn de HR-aandachtsgebieden 
waarmee we gezamenlijk aan de 
slag willen om onze ambitie/ 
strategische doelstellingen te 
realiseren?

Hoe krijgen we mdws in beweging?



Waarom SPP?
De wereld verandert in een snel tempo. SPP helpt om de veranderingen te vertalen 
naar wat we te doen hebben om toekomstbestendig te zijn en te blijven

Mensen maken het succes van de organisatie

Kwaliteit en flexibiliteit van mensen cruciaal voor het realiseren van de ambities van 
teams, afdelingen en organisaties

Optimaal en duurzaam sturen op ontwikkeling & dynamiek (in-, door- en uitstroom)

Knelpunten in de personele bezetting niet van de ene op de andere dag opgelost… 
Daarom:
 Anticiperen op ontwikkelingen 
 Tijdig richten op oplossingen en bijsturen
 Over grenzen heen meer oplossingskracht!



Wat is SPP?

De juiste mensen op de 
juiste plek, nu en in de 
toekomst!

Hulpmiddel-
methode In dialoog met elkaar 

over de toekomst

Werken aan 
toekomstbestendigheid



Uitgangspunten Moon methodiek SPP

Geen papieren tijger, 

maar ACTIE – DOEN -

DOORPAKKEN

SPP = cyclisch gesprek tussen 

leidinggevenden, niet in de 

eerste plaats een 

rekenkundige methodiek

NB: SPP is geen 

wondermiddel!

Werkwijze: praktisch, 

resultaatgericht, 

verbindend, met 

implementatiekracht

Aansluiten bij STRATEGIE & visie 
van de organisatie en 

personeelsbeleid EN aansluiten 
bij wat er al is: ritsen in plaats 

van stapelen



De kracht van SPP voor uw organisatie? 
Anticiperen: NU sturen op het personeelsbestand om ambities en innovaties te realiseren 

Gefundeerde en toekomstbestendige personele strategie: de juiste persoon op de juiste 
plek. Strategisch gesprek over de personele invulling

Een toekomstgerichte focus, uit de waan van de dag

Inzicht en overzicht toekomstbestendigheid team-afdeling-organisatie: kansen en risico’s 
tijdig in beeld en actieplan 

Medewerkers (meer) duidelijkheid geven wat er van hen wordt verwacht en hun 
perspectief; beter gebruik maken van hun kwaliteiten

Inzicht in mogelijkheden voor bredere of meer flexibele inzet medewerkers: wendbaarheid

Potentieel in beeld krijgen en monitoren, talent benutten

Beter (en aantrekkelijker) werkgeverschap, boeien en binden, behoud van mensen

Input voor werving, ontwikkeling en toekomstgerichte jaargesprekken

Best practices delen over afdelings- en organisatiegrenzen heen

Op tijd zijn voor opvolgingsvragen en inzetbaarheidsvragen 





Theoretisch kader SPP
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SPP-aanpak in vogelvlucht



Waar staat jullie organisatie in het SPP proces?
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1. Geen ervaring

2. Agenderen

3. Mee aan de slag (stap 1, 2, 3, 

4, 5 of 6)

4. Geborgd en verankerd in onze 

organisatie

Zet in de chat!



Stap 2: Fundament SPP
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De blik naar buiten…
Een heldere stip op de horizon en 
hoe daar te komen…



NU Over 3 jaar

Kijkend naar de missie/visie van de 
organisatie, wat is de ambitie de 

komende x jaar?
in een notendop. En hoe komen we 

daar?

A B

Ambitie: 
onze uitdaging, 
ons bestaansrecht,  
wat willen we bereiken? 
wat zijn onze uitdagende doelen? 

Ambitie en strategie



Stap 2: Gewenst personeelsbestand

Ambitie/ 
Strategie

Gewenst
personeelsbestand

Kwantitatief?

Kwalitatief?



Rode draad:
 Gaan we per saldo groeien of 

krimpen?
 Wat zijn sleutelposities?
 Wat zijn kansen/risico’s voor 

medewerkers?
 Waar matchen tekorten en 

overschotten over grenzen 
heen?

 Wat is financieel haalbaar? 
Welke keuzes maken we als het 
uit de lengte of de breedte 
moet?

Kwantiteit gewenst personeelsbestand overall
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Wat zijn de cruciale kritieke kwaliteiten 
om de ambitie te realiseren? 



Voorbeeld resultaat stap 2
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Stap 3: Huidig Personeelsbestand

prestaties, potentieel en ambities per persoon èn op afdeling of 
organisatieniveau

goede dialoog en één ‘meetlat’!
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Analysetool - potentieelscan

Hoe presteert deze medewerker 
nu?
U (uitstekend)
G (goed)
V (voldoende)
O (onvoldoende)

Groeipotentieel in het licht van de 
toekomst?
GB (grenzen bereikt)
HO (horizontaal ontwikkelen)
VOT (verticaal ontwikkelen termijn)
VOD (verticaal ontwikkelen direct)

Kennis, vaardigheden, competenties? 
Of anders namelijk…? 



Afdelingsanalyse



Onvoldoende Voldoende Goed Uitmuntend   Totaal

1 1 1 5

(3%) (3%) (3%) (17%)

0 1 3 2

(0%) (3%) (10%) (7%)

4 0 0 1

(13%) (0%) (0%) (3%)

1 4 3 3

(3%) (13%) (10%) (10%)

Totaal 30 6 6 7 11 30

20% 20% 23% 37% 100%
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Ontwikkelmogelijkheden 
binnen huidig functieniveau
(HO)
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Stap 4: van analyse…….

………………naar speerpunten

Teamanalyses Overall analyses

Focus aanbrengen



Stap 5 Van speerpunten naar HR-oplossingen en acties

Oplossingen

Actieplan

DOEN!

Borgen



Van actieplan naar DOEN!

DOEN!
realiseren

borgen

toekomstbestendigheid

Hoe zorgen jullie voor 
realisatiekracht en borging? 



Vakkundig aan de slag met SPPPagina 26



Presentatie titelPagina 27

Wrap up SPP



Vragen of opmerkingen
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NB: Met het Hoe-boek kunt u gratis analysetools, workshop draaiboeken, formats en 
handige checklists downloaden van onze site (www.moon-hrm.nl) 



Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? 
Publicaties, boeken, filmpjes & artikelen op moon-hrm.nl
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Strategische 

personeelsplanning bij
Bibliocenter

Klaar voor de toekomst



‘Wij creëren waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap 
met de wereld van kennis en lezen’

Deze visie beschrijft het toekomstbeeld en de 
gewenste situatie van Bibiocenter in 2025 

Waar staan we nu?

Waar gaan we naartoe?

Hoe gaan we dat doen?

Meerjaren beleidsplan Bibliocenter



Werkgebied  Bibliocenter

Werkgebied ruim 100.000 inwoners

Ruim 200.000 bezoekers per jaar

1.270 projecten

20.000 leden



Doel van strategische personeelsplanning

‘Medewerkers vanuit hun talenten inzetten zodat zij individueel en gezamenlijk 

met plezier, vertrouwen en verantwoordelijkheid duurzaam kunnen functioneren.’

- vanuit een wederkerige relatie tussen medewerker en organisatie -



Keuze voor methodiek

Tip!  Kies enkele eenvoudige denkmodellen als hulpmiddel.



De externe en interne analyse

Bronnen, bijv. :

• Sectorale HRD-aanpak bibliotheekbranche

• Netwerkaanpak arbeidsmarkt en opleidingen

• Branche onderzoeksrapport naar Leren en Ontwikkelen

• Beroepsprofielen

• Regionale arbeidsmarktanalyses  



Cijfers personele formatie:

• Totale formatie 25 FTE 

• Binnen 3 jaar gaan 10 collega’s met pensioen

• Dit is +/- 25% van het gehele team 

De interne en externe analyse

Bronnen, bijv. :
• Beleidsplannen
• Medewerkersonderzoek
• Gesprekscyclus
• Jaarstukken, project evaluaties
• Certificering
• Focusgroepen, klantbordgroep
• Personeelsvertegenwoordiging  / ondernemingsraad



Relevante  personele vraagstukken

• Wat zijn belangrijkste personele ontwikkelingen? 

• Wat betekent dit voor Bibliocenter?

• Wat verwachten we van medewerkers zodat ze in de toekomst van toegevoegde waarde zijn?

• Hoe zorgt Bibliocenter ervoor in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te zijn?

Tip!  Maak met werkgroep de analyses en kom samen tot de kernvragen.
Start hierover de dialoog in de organisatie. 

Werk bij voorkeur met een brede projectgroep en/of klankbordgroep.

Visie op 
medewerkers 

Visie op 
werkgeverschap

Visie op leren & 
ontwikkelen



Op basis van analyse zijn 4 HR thema’s benoemd. 

Vanuit deze thema’s is de focus gelegd op 8 personele vraagstukken/HR uitdagingen

Vanuit deze HR uitdagingen zijn HR interventies benoemd die hebben geleid tot 

19 concrete actiepunten die uitgevoerd gaan worden. 

Cijfers personele formatie:

• Totale formatie 25 FTE 

• Binnen 3 jaar gaan 10 collega’s met pensioen

• Dit is +/- 25% van het gehele team 

De interne en externe analyse



De 4 HR thema’s

Thema 1. Aandacht voor uitstroom van oudere medewerkers. 

Thema 2. Aandacht voor vinden en behouden van nieuwe medewerkers. 

Thema 3. Het vergroten van loopbaanmogelijkheden (jobcrafting). 

Thema 4. Aandacht voor inzetbaarheid,  vitaliteit en werkdruk.



8 HR uitdagingen (focus)

HR uitdagingen bij HR thema 1:

1. Gerichte aandacht voor (bijna) pensioengerechtigde collega’s

2. Kennisborging vertrekkende collega’s

HR uitdagingen bij HR thema 2:

- Aandacht voor werkwijze werving en selectie (d.m.v. employer branding)

- Inzicht in ontwikkel- mogelijkheden én -bereidheid mw’s



HR UITDAGINGEN HR INTERVENTIES ACTIEPUNTEN (SMART)

T H E M A   1.  U I T S T R O O M  O U D E R E M W’s  I N  G O E D E   B A N E N   L E I D E N 

1. Aandacht voor (bijna) 
pensioengerechtigde 
medewerkers. 

2. Kennisborging 
vertrekkende 
collega’s 

Zicht & grip op uitstroom 
pensioengerechtigden 
in komende 5 jaar.

Aandacht voor tijdige
overdracht vakkennis
en -kunde op het werk.

1. Jaarlijkse ‘vlootschouw’ 

2. Zicht op toekomst’ gesprek met leidingg. en 

medewerker mw’s.

3. Persoonlijke maatwerkafspraken over inzet, 

afbouw, evt. vervroegd uitstromen.

4. Afspreken wie wanneer welke info krijgt/geeft?

5. Aandacht voor opdracht vakkennis tijdens 

vergaderingen en bijeenkomsten door….



Hoofdstukken strategisch personeelsplan

1. Personele ontwikkelingen (branche, landelijk, regio, arbeidsmarkt)

- ontwikkelingen uitkomsten onderzoek & feiten samen bespreken 

2. Omvang en samenstelling 

- samen kengetallen en data bespreken en bedenken wat dit impliceert

3. De organisatiekoers en ontwikkelingen voor de medewerkers 

- samen focus aanbrengen, wat is het belangrijkst? -

4. HR - interventies en activiteiten 

- Bespreken welke ideeën en interventies het meest
impact hebben bij Bibliocenter (MT beslist_

Overleg 
Werkgroep

Overleg 
Werkgroep

Overleg 
Werkgroep

Overleg 
Werkgroep



Tot slot, ter inspiratie
HOE boek voor strategische 
personeelsplanning van 
Hanneke Moonen 

Via moon-hrm.nl 

Ervaring SPP Fers: 
fers.nl/strategische-
personeelsplanning/

Bedankt voor je deelname en hopelijk tot ziens!
Volgende bijeenkomst Stichting BibliotheekWerk:
Eerste inspiratiesessie Diversiteit & Inclusie in de Bibliotheek, 14 juni 10:00 – 12:00 uur

https://fers.nl/strategische-personeelsplanning/
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