
Maar biedt het instrument nu de meerwaarde die het 
belooft? In hoeverre zijn organisaties actief met SPP  
bezig en wat zijn hun ervaringen? Lukt het onze klanten 
strategische personeelsplanning succesvol te implemen-
teren en wat levert dit hen dan op? Wij hebben dit bij een 
aantal van onze klanten onderzocht. Graag delen we in 
dit artikel onze bevindingen met u!

Onderzoek
Het doel van het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, 
is het inzichtelijk maken van de kennis en ervaringen die 
organisaties hebben met betrekking tot (de toepassing 
van) het instrument SPP. Wij hebben ten behoeve van het 
onderzoek een vragenlijst opgesteld met een aantal open 
vragen. 
De vragen in deze vragenlijst zijn divers en hebben 
betrekking op onder andere het definiëren van het 
begrip SPP, de toegevoegde waarde van SPP, de toege-
paste methoden en werkwijzen en het gewenste eindre-
sultaat. Deze vragenlijst is naar een tiental klanten ver-
stuurd met het verzoek de vragenlijst in te vullen. De 
klanten die wij ondervraagd hebben, betreffen kleine en 
middelgrote gemeenten verspreid over het land. Na het 
versturen van de vragenlijsten hebben wij de klanten 
nagebeld voor een aanvullend telefonisch interview om 
zo een volledige en betrouwbare beantwoording van de 
vragen te waarborgen.

Resultaten 
Het merendeel van de ondervraagde klanten blijkt het 
instrument SPP als nuttig te ervaren. Slechts één organi-
satie blijkt het instrument SPP direct als niet-haalbaar en 
niet-uitvoerbaar te kwalificeren. Volgens deze klant kun 

je als gemeente haast niet voorspellen wat er allemaal op 
je afkomt in de toekomst, laat staan dat je daar op kunt 
anticiperen. Deze klant merkt terecht op dat ontwikke-
lingen elkaar zo snel opvolgen dat keuzes die hieruit 
voortvloeien om personen aan te trekken met specifieke 
kwaliteiten en vaardigheden ook snel weer achterhaald 
kunnen zijn. En zijn deze personen dan ook op andere 
plekken inzetbaar binnen de organisatie? Natuurlijk een 
terecht punt, want het blijft een ingewikkelde puzzel om 
de optimale personele bezetting te realiseren. 
De betreffende gemeentelijke organisatie blijkt voorna-
melijk gericht te zijn op het analyseren van de huidige 
personele data, waaronder het in kaart brengen van en 
anticiperen op de verzuim- en uitstroomgegevens. Hier-
bij wordt gekeken naar zowel de natuurlijke uitstroom 
als uitstroom van medewerkers die de pensioenleeftijd 
naderen en daar worden gepaste acties op gezet.  
Je zou kunnen zeggen dat hier sprake is van personeels-
planning in plaats van strategische personeelsplanning. 
Er wordt immers niet gekeken naar de strategie of toe-
komstvisie van de organisatie en de match van het per-
soneel hiermee. 
De overige ondervraagde organisaties ervaren SPP als 
nuttig instrument, maar uit het onderzoek blijkt dat ook 
deze organisaties de personele inzet niet bepalen op 
basis van toekomstscenario’s. De overgrote meerderheid 
van de ondervraagde organisaties heeft alleen een vloot-
schouw gemaakt van de huidige personele bezetting op 
basis van een HR3P-matrix, een belangrijke stap op weg 
naar strategische personeelsplanning. Tenminste, als je 
ook op basis van de strategie in beeld brengt wat je in de 
toekomst nodig hebt aan personeel en op basis van de 
verschillen tussen huidige en gewenste personele 
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opbouw een actieplan opstelt. Bij de onderzochte organi-
saties is het echter bij het maken van een vlootschouw 
op basis van de huidige personele bezetting gebleven. 
Personeelsplanning in plaats van strategische perso-
neelsplanning dus. Uit het onderzoek blijkt dat bij 
diverse gemeenten de focus vooral ligt op projecten 
gericht op het zittende personeel. Denk aan projecten op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid. Bij dergelijke 
projecten wordt veel aandacht besteed aan het ontwikke-
len van beleid om (oudere) medewerkers optimaal in te 
zetten binnen de organisatie met aantrekkelijke regelin-
gen.

Oorzaken voor het ontbreken  
van een toekomstvisie 
Wat zijn de redenen dat SPP niet verder van de grond 
komt en er geen toekomstscenario’s worden ontwikkeld 
ten aanzien van de kwalitatieve en kwantitatieve inzet 
van personeel? De ondervraagde klanten hebben hier-
voor verschillende redenen genoemd. 
Het vertalen van toekomstige ontwikkelingen naar con-
sequenties voor de kwalitatieve en kwantitatieve perso-
nele inzet vinden organisaties een lastige opgave. Het is 
een kwestie van een inschatting maken die mogelijk een 
jaar later al niet meer klopt of achterhaald is door tal van 
andere nieuwe ontwikkelingen. Een andere reden die 
genoemd wordt in het onderzoek is dat er onvoldoende 
draagvlak onder managers bestaat om aan de slag te 
gaan met SPP. Deze weerstand komt in sommige geval-
len voort uit het feit dat managers te druk zijn met 
andere projecten, waardoor simpelweg de prioriteiten 
elders liggen. Daarnaast hebben meerdere ondervraagde 
organisaties aangegeven dat SPP van de agenda ver-
dwijnt doordat het intern ontbreekt aan een duidelijke 
visie waar de gemeente over een paar jaar wil staan. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek komen er 
echter ook hele andere mogelijke oorzaken naar boven 
voor het niet of gedeeltelijk invoeren van het instrument 
SPP. 
Een van de gemeenten die we ondervraagd hebben, 
geeft aan dat er binnen de organisatie soms sprake is van 
een discrepantie tussen wat managers hun medewerkers 
vertellen over functioneren, ontwikkelbaarheid en loop-
baankansen en de werkelijke visie van de manager. 
Managers vinden het in dat geval lastig om een slecht-
nieuwsgesprek te voeren met hun medewerkers. Mana-
gers die medewerkers op deze manier ‘sparen’ moeten 
in een SPP-traject wellicht een aantal beoordelingen bij-
stellen en opnieuw om de tafel met de medewerkers. 
Een andere ondervraagde gemeente gaf in het onder-
zoek aan dat het SPP-traject in de organisatie is gestag-
neerd door een niet goed ingerichte en niet opgevolgde 
gesprekscyclus, waardoor informatie over de ontwikkel-

baarheid van medewerkers niet inzichtelijk was. Dit is 
enerzijds een beletsel om naar de toekomst te kijken, 
anderzijds kan dit weerstand opwekken bij managers 
die het in beeld brengen van ontwikkelbaarheid en 
opleidingsmogelijkheden van medewerkers binnen de 
eenheid als een bewerkelijke klus ervaren. De betref-
fende ondervraagde gemeente merkte ook op dat de ont-
wikkelbaarheid van medewerkers nooit getoetst wordt 
en dat dit ook onwenselijk is. Het betreft immers vaak 
de persoonlijke visie van de leidinggevende op de capa-
citeiten en kwaliteiten van de  medewerker. Klopt dat 
beeld eigenlijk wel? Betrokkenheid van anderen bij het 
toetsen van ontwikkelbaarheid en inzetbaarheid kan in 
sommige gevallen wellicht tot een ander beeld leiden. 
Denk hierbij aan een 360-gradenfeedbackbeoordeling 
waarbij anderen ook feedback kunnen geven op de gele-
verde prestaties, competenties of specifieke vaardighe-
den. Dit levert een breder en betrouwbaarder beeld van 
de capaciteiten van de medewerker. 

Conclusie
Kortom, bij de ondervraagde gemeenten wordt aan per-
soneelsplanning gedaan, maar dan op de korte en de 
middellange termijn. Personeelsplanning in plaats van 
strategische personeelsplanning. De focus ligt vaak op 
het actueel houden van en anticiperen op de huidige 
personele gegevens, zoals het bijhouden van en anticipe-
ren op de verzuim- en uitstroomgegevens van medewer-
kers. Er blijkt nauwelijks focus te zijn op de visie en stra-
tegie van de organisatie en de toekomstige 
ontwikkelingen. Voor het ontbreken van een toekomstvi-
sie gericht op de inzet van personeel en een SPP-actie-
plan zijn diverse oorzaken en belemmeringen aan het 
licht gekomen. In sommige gevallen zijn deze belemme-
ringen vrij eenvoudig op te lossen, zoals het inrichten 
van een gesprekscyclus met ruimte voor het in kaart 
brengen van ontwikkelbaarheid van medewerkers. In 
andere gevallen wordt het invoeren van SPP bemoeilijkt 
door bepaalde cultuuraspecten, die doorgaans wat lasti-
ger te veranderen zijn. Het gaat dan om het elkaar 
kunnen/durven aanspreken op gedrag. Managers 
moeten in staat zijn om hun ‘eigen’ medewerkers aan te 
spreken op gedrag en functioneren en daar intern eerlijk 
en duidelijk over communiceren. Daarnaast dient het 
managementteam gezamenlijk de strategische koers van 
de organisatie te kunnen bepalen en zich daar ook geza-
menlijk voor in te zetten om deze koers te varen en de 
gestelde doelen te realiseren.
De vraag is dan hoe organisaties dat het beste kunnen 
aanpakken. Dat vraagt om concrete handvaten en tips en 
trucs. In een volgend artikel gaan wij hier nader op in en 
geven wij de belangrijkste tips en trucs om strategische 
personeelsplanning te implementeren.   
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