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Inleiding
Dit implementatieplan is opgesteld voor Hertek Groep Weert. Hertek is expert in veiligheid, welzijn
continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen. Hertek bestaat uit vier verschillende
business units, namelijk Hertek Safety, Hertek Care, Hertek GmbH en Hi-Safe. De organisatie heeft
ongeveer 250 medewerkers. De algemene ambitie van Hertek is het bieden van veiligheid, welzijn en
continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen.
Elke business unit draagt bij aan deze ambitie en heeft hierin zijn eigen missie en visie.

Vanwege andere prioriteiten, is de implementatie geen vervolg op het voorkeursscenario van de
adviesfase. In overleg met het MT en de stakeholders zal de implementatie gericht zijn op het onderwerp
Strategische Personeelsplanning.
Tijdens de diagnosefase is duidelijk naar voren gekomen dat Strategische Personeelsplanning nog niet
leeft binnen Hertek en dat er weinig tot geen urgentiebesef is hiervoor. Gezien het feit dat Strategische
Personeelsplanning op de projectenkalender staat voor het jaar 2022, is het van belang dat dit
onderwerp gaat leven binnen de organisatie en dat er een urgentiebesef ontstaat onder de
medewerkers.
In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt de deelimplementatie toegelicht. De deelimplementatie
betreft een pilot presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning, met een daarbij horende
handleiding. In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de criteria, belangen en visie van de
stakeholders, het bijbehorende draaiboek, de rol van de HR-afstudeerstagiaire en de bijbehorende
evaluatie.
In hoofdstuk twee van dit verslag wordt het implementatieplan toegelicht. In dit hoofdstuk zal dieper
worden ingegaan op verschillende facetten. Denk hierbij onder andere aan het projectresultaat,
veranderstrategie en een activiteitenlogboek.
In het laatste hoofdstuk van dit verslag is de verantwoording opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe
dit verslag tot stand is gekomen.
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Deelimplementatie & Evaluatie
In dit hoofdstuk wordt de deelimplementatie en evaluatie toegelicht met betrekking tot het project
Strategische Personeelsplanning.

1.1 Deelimplementatie
In deze paragraaf wordt de deelimplementatie met betrekking tot Strategische Personeelsplanning
toegelicht. Hierbij zal dieper worden ingegaan op:
basis van welke criteria de deelimplementatie is bepaald;
hoe tijdens de deelimplementatie rekening is gehouden met de belangen en visie van de
stakeholders en de veranderkundige situatie binnen Hertek;
welk draaiboek is opgesteld om uitvoering te geven aan de deelimplementatie;
hoe de deelimplementatie heeft plaatsgevonden en welke rol de afstudeerstagiaire daarin heeft
gespeeld.

1.1.1 Criteria
In deze sub paragraaf wordt toegelicht op basis van welke criteria de deelimplementatie is bepaald.

Figuur 1: Criteria deelimplementatie

Bij het bespreken van de deelimplementatie is ten eerste rekening gehouden met de wensen en
behoeften van het MT. In de diagnosefase en het advies is naar voren gekomen dat Hertek haar
employer brand moet verbeteren/versterken. Verschillende oplossingsrichtingen met betrekking tot het
verbeteren/versterken van de employer brand behoorden dan ook bij het voorkeursscenario. Echter
heeft het MT aangegeven dat zij nog willen wachten met de implementatie van het voorkeursscenario,
dit wegens andere prioriteiten op de agenda. In overleg met het MT is overeengekomen om tot een
deelimplementatie te komen, waarvan het project al op de agenda van Hertek staat (Stakeholders,
Persoonlijke communicatie, 2021).
In samenspraak met stakeholders van HR is overeengekomen om de deelimplementatie te laten
aansluiten bij het project Strategische Personeelsplanning. In de diagnosefase is namelijk gebleken dat
Strategische Personeelsplanning nog niet leeft in de organisatie en er weinig tot geen urgentiebesef is
hiervoor. Vanwege het feit dat het project Strategische Personeelsplanning op de projectenkalender van
2022 staat, is besloten om de deelimplementatie hierop te laten richten (Stakeholders, Persoonlijke
communicatie, 2021).
Tenslotte is rekening gehouden met de belangen en behoeftes van de stakeholders. Op deze manier
voelen de stakeholders, waarmee afgelopen jaar veel mee is samengewerkt, zich betrokken bij het
proces. Op deze manier wordt er transparant en open communiceert naar hen. Dit zorgt voor helderheid
en duidelijkheid, maar ook dat hun belangen en behoeftes beantwoord worden. De belangen en visies
van de stakeholders worden in de volgende paragraaf toegelicht (Stakeholders, Persoonlijke
communicatie, 2021).
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1.1.2 Belangen en visie stakeholders
Tijdens de deelimplementatie is rekening gehouden met de visie en belangen van verschillende
stakeholders. Uit eerder gevoerde gesprekken is naar voren gekomen dat de stakeholders verschillende
belangen hebben. Zoals eerder beschreven is er rekening gehouden met de wensen en behoeften van
het MT. Daarnaast is een belang van de directeur dat organisatiedoelstellingen worden behaald nu en
in de nabije toekomst, Strategische Personeelsplanning is hierbij een hulpmiddel. Het belang van HR is
om nu en in de nabije toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben. Tenslotte willen
managers inzicht hebben in de toekomst wat betreft personeelsplanning, zodat zij beter kunnen inspelen
op de behoefte van de klant. De visie van de stakeholders is dat zij een instrument hebben voor
Strategische Personeelsplanning. Doordat de deelimplementatie een presentatie/workshop over
Strategische Personeelsplanning betreft en een daarbij horende handleiding, kan Hertek uiteindelijk
komen tot een instrument voor de Strategische Personeelsplanning. Op deze manier wordt er rekening
gehouden met de wensen en behoeften van het MT, kunnen organisatiedoelstellingen worden behaald,
is er nu en in de nabije toekomst voldoende gekwalificeerd personeel en hebben managers zicht op de
personeelsplanning. Hierdoor wordt rekening gehouden met de belangen en visie van de stakeholders.

1.1.3 Veranderkundige situatie
Binnen Hertek is er sprake van een rationele veranderstrategie. Dit betekent dat een verandering wordt
gestuurd vanuit het management. Een ander kenmerk van de rationele veranderstrategie is dat een
verandering altijd planmatig wordt opgesteld en iedere stap wordt gedefinieerd. Wanneer een
verandering plaatsvindt binnen Hertek, communiceert het management naar de leidinggevenden en de
leidinggevenden naar de medewerkers. Uit het projectvoorstel en de diagnosefase is gebleken dat
wanneer een verandering plaatsvindt binnen Hertek, de communicatie niet altijd goed verloopt.
Daarnaast hebben medewerkers aangegeven dat zij zich niet altijd gehoord voelen (Stakeholders,
Persoonlijke communicatie, 2020).
Tijdens de deelimplementatie is rekening gehouden met de onderstroom van een verandering. De
onderstroom gaat over co creatie, voortgang boeken en successen vieren. Dit houdt in dat het van
belang is dat medewerkers bij elkaar worden gebracht en hen uit te nodigen om samen nieuwe
betekenissen te creëren. De kern van de co creatie is dat iedereen die wordt geraakt door verandering
toegang heeft tot de dialoog (Boonstra, 2019-a). Tijdens de deelimplementatie is rekening gehouden
met de co creatie tussen verschillende stakeholders. De handleiding en presentatie/workshop is
tussentijds besproken met de stakeholders, op deze manier hadden zij inbreng en toegang tot de
dialoog. Daarnaast komt samenwerking tussen stakeholders veel terug in de handleiding, dit is ook van
groot belang bij Strategische Personeelsplanning. Tijdens deze co creatie moeten de stakeholders veel
met elkaar communiceren. Dit heeft een positief effect op het gevoel van de stakeholders, zij kunnen
zich namelijk meer gehoord voelen.
Ook is in het implementatieplan rekening gehouden met de huidige veranderstrategie binnen Hertek en
de onderstroom. Na iedere sessie is er een resultaatbespreking ingepland. In deze bespreking wordt
nog eens informatie gecontroleerd met de stakeholders en kunnen zij eventuele verbeteringen
aanbrengen. Op deze manier wordt er nog meer gewerkt aan de co creatie binnen het proces en worden
stakeholders nog meer betrokken doordat hun inbreng wordt gehoord en meegenomen. Daarnaast is in
het midden van het proces een reflectiemoment ingepland. Tijdens dit reflectiemoment wordt er
gereflecteerd op de communicatie tijdens de verandering. Op deze manier worden medewerkers
gehoord en kan het proces van Strategische Personeelsplanning nog beter verlopen. Dit vergroot tevens
dan ook het draagvlak van de verandering. Ook op het einde van de verandering is een reflectiemoment
ingepland. Dit reflectiemoment heeft ook als doel om de communicatie tijdens een verandering te
verbeteren en medewerkers gehoord te laten voelen. Het resultaat van deze reflectiemomenten is dat
er leermomenten ontstaat waardoor communicatie tijdens een volgende verandering beter kan
verlopen.
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In de afbeelding hieronder is weergegeven waar rekening mee is gehouden tijdens de
deelimplementatie van Strategische Personeelsplanning.

Figuur 2: Bovenstroom & Onderstroom J. Boonstra (2019).

1.1.4 Draaiboek
Om tot een goede deelimplementatie te komen, is er van tevoren een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek
bestaat uit vier hoofdstukken.
• Hoofdstuk 1 ‘Plan van aanpak’: Dit hoofdstuk geeft een weergave van de tijdsplanning van de
deelimplementatie. Op deze manier kon iedere week gekeken worden wat er precies moest
gebeuren.
• Hoofdstuk 2 ‘Presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning’: In dit hoofdstuk is
beschreven welke informatie er in de presentatie/workshop moet komen te staan, hierin is
onderscheid gemaakt in informatie voor in de dia’s en informatie voor in de notities.
• Hoofdstuk 3 ‘Dia’s pilot presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning’: in dit
hoofdstuk zijn de dia’s weergegeven van de pilot presentatie/workshop Strategische
Personeelsplanning.
• Hoofdstuk 4 ‘Handleiding Strategische Personeelsplanning’: in dit hoofdstuk is beschreven
welke literatuur en hoofdstukken gebruikt moeten worden voor de handleiding. Ook is
beschreven welke informatie per bouwsteen beschreven moet worden.
Het draaiboek is te lezen in bijlage 1 op bladzijde 32. Dit is inclusief de dia’s van de pilot
presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning. De volledige handleiding van de
deelimplementatie is te lezen in bijlage 2 op bladzijde 48.
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1.1.5 Rol deelimplementatie
De deelimplementatie heeft plaatsgevonden door middel van een pilot presentatie/workshop over
Strategische Personeelsplanning en een uitgewerkte handleiding over hoe Hertek volgend jaar aan de
slag moet gaan met de verschillende bouwstenen binnen Strategische Personeelsplanning. De pilot
presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning heeft eerst plaatsgevonden met de HRmanager en Recruiter. Daarnaast heeft er een sessie plaatsgevonden voor de overige stakeholders die
betrokken zijn bij het proces van Strategische Personeelsplanning. Tijdens deze sessies is de
presentatie/workshop gepresenteerd aan de stakeholders en zijn er eventuele vragen over het
onderwerp beantwoord.
Daarnaast is er een handleiding gemaakt voor het project Strategische Personeelsplanning. In deze
handleiding wordt beschreven hoe de stakeholders te werk moeten gaan met de verschillende
bouwstenen en welke stappen hiervoor doorlopen moeten worden.
Tijdens de deelimplementatie heb ik de rol als ‘ontwerper’, ‘presentator’ en ‘initiatiefnemer’ vervuld.
Ik heb een start gemaakt met de verandering door de pilot presentatie/workshop in elkaar te zetten en
een handleiding te schrijven voor de betrokken stakeholders. Daarnaast heb ik andere stakeholders
uitgenodigd om de pilot presentatie/workshop te volgen. De pilot presentatie/workshop heb ik zelf
gepresenteerd aan de betrokken stakeholders. Bij het maken van de handleiding heb ik tussendoor
contact gehouden met de stakeholders, op deze manier konden hun tussentijds de handleiding inzien
en eventuele feedback geven. Tijdens de deelimplementatie heb ik ervoor gezorgd dat het belang van
de verandering voor iedere stakeholder duidelijk is geworden, dit is bijvoorbeeld ook naar voren
gekomen in de pilot presentatie/workshop. Tevens heb ik ook de verwachtingen van de stakeholders in
kaart gebracht en verwerkt in de deelimplementatie. Nadat de evaluatie met de betrokken stakeholders
heeft plaatsgevonden heb ik de deelimplementatie bijgewerkt en waar mogelijk verbreed.

1.2 Evaluatie
De evaluatie heeft op een informele manier plaatsgevonden, er zijn namelijk individuele gesprekken
gevoerd met de betrokken stakeholders. Aan het begin is gevraagd wanneer volgens hen de
deelimplementatie succesvol zou zijn. Hierop werd geantwoord dat een buitenstaander van HR de
basiskennis van Strategische Personeelsplanning dient te begrijpen en ze de stappen van Strategische
Personeelsplanning kunnen doorlopen. Verder is er een doelstelling opgesteld met betrekking tot de
stakeholders.
De doelstelling van de pilot presentatie/workshop betreft:
Helder krijgen wat Strategische Personeelsplanning precies is, wat het doel is en wat de urgentie
ervan is. Het doel wat hierbij aansluit is om de betrokkenheid en urgentiebesef bij Strategische
Personeelsplanning te vergroten.
De doelstelling van de handleiding betreft:
Helder krijgen voor de stakeholders welke stappen doorlopen moeten worden bij Strategische
Personeelsplanning. Het doel wat hierbij aansluit is om de betrokkenheid te creëren en
duidelijkheid/transparantie te krijgen.
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Uiteindelijk is geëvalueerd of de doelstellingen zijn behaald en of de deelimplementatie succesvol is
geweest. Daarnaast is geëvalueerd wat ze hebben geleerd van de deelimplementatie en hoe de
deelimplementatie in gebruik is. Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van het evaluatiemodel van Kirk
Patrick. Het rendement van
leren is tijdens de evaluatie
geëvalueerd en het rendement
van presteren wordt op een
later moment geëvalueerd, dit
is
opgenomen
in
het
implementatieplan.
Daarnaast
is
ook
de
diagnosefase
geëvalueerd.
Hierbij is geëvalueerd of het
doel van de bouwstenen
duidelijk
was,
hoe
de
stakeholders de bouwstenen
hebben ervaren, wat zij lastig
vonden en wat eventueel beter
kon en tenslotte wanneer een
bouwsteen
volgens
de
stakeholder succesvol was.
Figuur 3: Evaluatiemodel K. Patrick

1.2.1 Beoogde uitkomsten
In de evaluatie is naar voren gekomen dat de doelstellingen zijn behaald. De stakeholders geven aan
dat ze begrijpen wat Strategische Personeelsplanning precies inhoudt en dat ze de stappen van de
handleiding kunnen doorlopen.
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1.2.2 Leeropbrengsten
De evaluatie heeft verschillende leeropbrengsten opgeleverd. Deze zijn hieronder beschreven.
(Stakeholders, Persoonlijke communicatie, 2021).

Positieve leeropbrengsten.

•Duidelijk geworden wat Strategische
Personeelsplanning precies inhoudt.
•Duidelijk geworden waarom Strategische
Personeelsplanning van belang is voor
Hertek.
•Het doel van de presentatie/workshop en
handleiding is duidelijk geworden.
•Hoe het proces van Strategische
Personeelsplanning eruit ziet.
•Welke stappen genomen moeten worden
om tot een positief eindresultaat te
komen.

Leeropbrengsten waarmee iets
gedaan moet worden.
•Een tijdsplanning in de
presentatie/workshop.
•Een voorbeeld in de presentatie/workshop
over waarom Strategische
Personeelsplanning van belang is binnen
Hertek.
•Een voorbereiding van iedere sessie bij de
diagnosefase.
•Resultaatbesprekingen en
reflectiemomenten bij de diagnosefase.
•In de handleiding informatie over wie
betrokken is bij de sessie, tijdsindicatie,
eventuele voorbereiding.
•Controlepunten in de handleiding.
•Een jaartijdspad bij het implementatieplan.

Figuur 4: Leeropbrengsten

1.2.3 Verbeteringen deelimplementatie
Naar aanleiding van de evaluatie en de leeropbrengsten, hebben er verschillende verbeteringen
plaatsgevonden ten aanzien van de deelimplementatie en de gehele implementatie. Deze zijn hieronder
beschreven.

Verbeteringen
Presentatie/workshop
Strategische Personeelsplanning.

Verbeteringen handleiding
Strategische Personeelsplanning.

In de presentatie/workshop is een dia bijgevoegd
waarin de gehele tijdsplanning staat voor het jaar 2022.
op deze manier krijgen de stakeholders al een beeld
wat ze kunnen verwachten.

In de handleding is na iedere sessie een checklist
opgenomen. Op deze manier kunnen de betrokken
stakeholders controleren of alle stappen zijn doorlopen.

In de presentatie/workshop is een dia bijgevoegd met
een voorbeeld over waarom Strategische
Personeelsplanning zo van belang is voor Hertek.
Hierbij is het voorbeeld van de monteursorganisatie
weergegeven.

In de handleiding is aan het begin van iedere sessie
informatie vermeld over wie bij de sessie betrokken is,
wat het doel is, de tijdsduur, eventuele voorbereiding
en wat het uiteindelijke resultaat is.
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Verbeteringen implementatieplan.

Verbeteringen m.b.t. diagnosefase
in implementatieplan.

Bovenaan het implementatieplan is een jaartijdspad
bijgevoegd. Dit geeft een kort en duidelijk overzicht van
welke bouwsteen in welke maand wordt uitgevoerd.

Bij het kopje 'voorbereiding' is bij iedere bouwsteen
bijgevoegd dat HR een voorbereiding van de
desbetreffende bouwsteen moet sturen naar de
stakeholders.

In het implementatieplan is na iedere sessie een
resultaatbespreking ingepland, dit verhoogt de
betrokkenheid. Daarnaast zijn in het midden en aan het
einde van de planning reflectiemomenten ingevoegd,
dit ter verbetering van de communicatie tijdens een
verandering.

Figuur 5: Verbeteringen deelimplementatie
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Implementatieplan
In dit hoofdstuk wordt het implementatieplan met betrekking tot Strategische Personeelsplanning
toegelicht. Hierbij zal dieper worden ingegaan op:
De aansluiting op de evaluatie van de deelimplementatie;
Het projectresultaat;
Het geheel aan activiteiten dat moet worden geïmplementeerd;
Welke concrete manier de organisatie de activiteiten moet faseren en tot welke producten
iedere fase leidt;
Welke concrete manier de organisatie aandacht moet besteden aan organisatie, kwaliteit,
informatie, tijd en geld;
Welke stakeholders met welke belangen participeren in de verandering;
Welke veranderstrategie effectief kan zijn binnen de gegeven context;
Welke rol wordt geadviseerd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de verandering.

2.1 Aansluiting evaluatie deelimplementatie
Het implementatieplan sluit volledig aan op de evaluatie van deelimplementatie. In het implementatieplan
is rekening gehouden met de evaluatie van de stakeholders. De verbeteringen ten aanzien van de
evaluatie zijn verwerkt in het implementatieplan. Daarnaast is uit de evaluatie ook gekomen dat de
stakeholders een voorbereiding prettig vinden bij iedere bouwsteen, dit is ook verwerkt in paragraaf
2.4.4 ‘Informatie’.

2.2 Projectresultaat
Het projectresultaat van het proces Strategische Personeelsplanning bestaat uit aanbevelingen en
oplossingsrichtingen die Hertek gaan helpen bij nu en in de nabije toekomst voldoende gekwalificeerd
personeel. Deze aanbevelingen en oplossingsrichtingen vloeien voort uit de uitgewerkte bouwstenen.
De aanbevelingen en oplossingsrichtingen helpen Hertek uiteindelijk bij een instrument voor
Strategische Personeelsplanning, hierdoor kan worden voldaan aan de belangen en behoeftes van de
betrokken stakeholders.

2.3 Fasering activiteiten
In paragraaf 1.9 ‘Activiteiten logboek’ wordt weergegeven op welke manier Hertek de bouwstenen van
Strategische Personeelsplanning moet faseren. Onder het kopje ‘Resultaat’ wordt beschreven tot welk
deelproduct iedere bouwsteen leid.

2.4 GOTIK-methode
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Hertek aandacht moet besteden aan de organisatie, kwaliteit,
informatie, tijd en geld.

Figuur 6: GOTIK-methode
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2.4.1 Geld
Het proces Strategische Personeelsplanning neemt geen kosten met zich mee op het begin voor Hertek,
maar wel tijd. De betrokken stakeholders zullen het proces van Strategische Personeelsplanning samen
doorlopen en de bouwstenen uitwerken, om uiteindelijk tot oplossingen en aanbevelingen te komen.
Deze oplossingen en aanbevelingen kunnen kosten met zich meebrengen voor Hertek. Het project
Strategische Personeelsplanning is meegenomen in het projectplan voor 2022 en zal daarom tot de
taken gaan horen van de betrokken stakeholders. Hierdoor zullen er geen extra kosten zijn voor de uren
die de stakeholders in dit proces werkzaam zijn.

2.4.2 Organisatie
Tijdens de verandering van Strategische Personeelsplanning moet Hertek aandacht besteden aan de
kenmerken van de organisatie.
Tijdens de diagnosefase is naar voren gekomen dat de managers drukke agenda’s hebben en dat het
hierdoor lastig is om sessies te plannen wanneer dit in fases wordt gedaan. Daarom is in het
implementatieplan opgenomen dat de HR-manager vroegtijdig de uitnodigingen voor alle sessies in één
keer verstuurt naar de betrokken stakeholders. Op deze manier staan de sessies al vroeg gepland in de
agenda’s van de managers en kan de drukte van de agenda voorkomen worden. Ook stuurt de HRmanager vlak voor iedere sessie een herinneringsmail voor de sessie.
Binnen Hertek staat de kernwaarde ‘samen winnen’ centraal. Hertek gelooft in de kracht van
samenwerken. Zowel tussen individuele medewerkers, diverse teams, als tussen Hertek en de klant
(Projectvoorstel, 2020). Binnen Strategische Personeelsplanning is samenwerking van groot belang om
tot een succesvol eindresultaat te komen. Tijdens de verandering van Strategische Personeelsplanning
staat samenwerking tussen diverse teams centraal. HR, managers van verschillende business units en
Finance gaan met elkaar samenwerken tijdens deze verandering. Co creatie tussen de verschillende
teams is dan ook van groot belang bij Strategische Personeelsplanning.
Daarnaast moet tijdens de verandering van Strategische Personeelsplanning rekening worden
gehouden met de vier verschillende business units. Iedere business unit in Nederland heeft namelijk
een eigen strategisch doel. Tijdens de verandering van Strategische Personeelsplanning en de
uitwerking van de bouwstenen, moeten de betrokken stakeholders rekening houden met de
verschillende strategische doelen van de business units.
Tenslotte moeten er verschillende analyses worden gemaakt tijdens de verandering van Strategische
Personeelsplanning, hierbij kan worden gedacht aan analyses over het huidige personeelsbestand. Het
systeem ‘Nmbrs’ is een belangrijk systeem voor de HR-afdeling, maar ook voor de verandering. Dit
systeem dient als personeelssysteem, waarin alle informatie staat over de medewerkers van Hertek.
Tijdens de verandering van Strategische Personeelsplanning moet er informatie uit dit systeem worden
gehaald om tot de juiste analyses te komen.

2.4.3 Tijd
De betrokken stakeholders zullen het proces Strategische Personeelsplanning doorlopen in ongeveer
50 uur. De tijdsplanning van dit proces is weergegeven in paragraaf 2.8 ‘Activiteiten logboek’. Dit
logboek geeft een overzicht van de tijdsplanning. HR zal deze tijdsplanning bewaken en bijwerken
wanneer dit nodig is. Daarnaast zal Strategische Personeelsplanning ieder jaar terugkomen op de
kalender van de managers en HR. Op deze manier is Strategische Personeelsplanning geen eenmalige
aangelegenheid en kan er regelmatig worden bijgesteld en aangescherpt.

2.4.4 Informatie
Bij de verandering van Strategische Personeelsplanning hoort een handleiding. Deze handleiding geeft
informatie over hoe de verschillende bouwstenen uitgewerkt moeten worden. HR is ervoor
verantwoordelijk dat voorafgaand iedere sessie, de juiste informatie wordt gedeeld met de betrokken
stakeholders. Daarnaast vergen sommige bouwstenen een voorbereiding. Finance is verantwoordelijk
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voor de informatie over de huidige loonkosten bij bouwsteen 5 en de managers bereiden bij deze
bouwsteen de informatie voor over de huidige kwaliteit van medewerkers.

2.4.5 Kwaliteit
Om de implementatie van Strategische Personeelsplanning succesvol te laten verlopen, is het belangrijk
rekening te houden met de kwaliteit. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de kwaliteit van de
verandering gewaarborgd kan worden.
Strategische Personeelsplanning Algemeen
• Voldoende draagvlak creëren.
Om Strategische Personeelsplanning tot een succes te maken, moet HR ervoor zorgen dat de top van
Hertek het proces faciliteert en betrokken blijft. Dit betekent dat er aan de voorkant sprake moet zijn van
voldoende urgentiebesef aan de top van de organisatie. Deze moet het signaal afgeven, naar andere
betrokken stakeholders, dat Strategische Personeelsplanning van strategisch belang is. Dit wordt onder
andere gedaan doordat de directeur de presentatie/workshop presenteert aan de stakeholders volgend
jaar. Ook moet HR het proces zorgvuldig plannen en goed communiceren, op deze manier kan het
draagvlak voor Strategische Personeelsplanning aanzienlijk worden vergroot.
• Rol van betrokken stakeholders goed afbakenen.
Nadat voldoende draagvlak en urgentie is gecreëerd, moet HR duidelijk maken welke bijdragen van de
betrokken stakeholders wordt gevraagd, met een daarbij passend realistisch beeld van de
tijdsbesteding. HR moet ervoor zorgen dat er continu co creatie is tussen de betrokken stakeholders,
het sterke punt van Strategische Personeelsplanning blijft de samenwerking en aanhechting van
organisatiebeleid en HR-beleid.
• Scope
HR moet zorgen voor een goede scope van de Strategische Personeelsplanning. De planningshorizon
moet aansluiten bij het strategisch organisatiebeleid van Hertek. Daarnaast moet HR bewaken dat
Strategische Personeelsplanning van belang is voor de primaire functies binnen de organisatie.
• Goede data
Strategische Personeelsplanning drijft op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. HR moet met de
betrokken stakeholders in de voorbereidingsfase goed onderzoeken welke gegevens snel beschikbaar
kunnen zijn en welke meer energie en tijd zullen gaan kosten. HR moet ervoor waken dat er wordt
gewerkt met de data die aanwezig is en er niet wordt gewacht totdat alle data compleet is. Dit is vaak
niet mogelijk. Bij Strategische Personeelsplanning gaat het niet heel precies om het cijfer achter de
komma, met “ongeveer” komt Strategische Personeelsplanning ook tot een succesvol einde.
• Borg het in een goede cyclus
Strategische Personeelsplanning is geen eenmalige aangelegenheid. Er zal met grote regelmaat sprake
zijn van bijstellen en aanscherpen. Vanuit dit perspectief is het verstandig dat HR Strategische
Personeelsplanning een plaats geeft op de jaarkalender van de managers en HR. Dit is dan ook onder
andere opgenomen in paragraaf 2.4.3 ‘Tijd’.
• Checklist
Een checklist is handig bij het hanteren van een Strategische Personeelsplanning traject. Dit is dan ook
opgenomen in de handleiding. In de checklist zijn alle bouwstenen en bijbehorende activiteiten in beeld
gebracht. Door de checklist, die vanuit HR bewaakt wordt, steeds aan te vullen en actualiseren kan ook
kennisoverdracht binnen Hertek worden bevorderd.
Bouwsteen 1
• HR moet zorgen voor een goede inbedding. Zorg ervoor dat de directeur van de organisatie het
belang van SPP voor de gehele organisatie benadrukt. Dit helpt om drukbezette managers mee te
krijgen in het proces.
• HR moet zorgen voor een goed plan van aanpak. Dit plan moet door iedere stakeholder
onderschreven zijn.
• Het is van belang dat verantwoordelijkheden worden benoemd vanuit HR en de managers. Wanneer
iets klaar moet zijn en wie daarop mag worden aangesproken. Goed verwachtingsmanagement
speelt een belangrijke rol bij Strategische Personeelsplanning. Dit wordt onder andere
meegenomen in paragraaf 2.7 ‘Rollen’ en in het implementatieplan.
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Bouwsteen 2
• Het is van belang dat de stakeholders voldoende tijd besteden aan de verkenning van de externe
omgeving. Zorg ervoor dat tijdens een brainstormsessie alle betrokken stakeholders voldoende aan
bod komen. Op deze manier wordt tunnelvisie vermeden en wordt er gebruik gemaakt van inzichten
van alle stakeholders.
Bouwsteen 3
• De betrokken stakeholders moeten voldoende tijd besteden aan de organisatiestrategie. Dit is een
belangrijke kapstok voor tal van beleidsmatige keuzes binnen Strategische Personeelsplanning. Dit
is ook opgenomen in het implementatieplan.
Bouwsteen 4
• De toekomst is en blijft onzeker. HR en de betrokken stakeholders moeten niet te snel uitgaan van
slechts één (meest waarschijnlijke, wat in de praktijk neerkomt op het meest gewenste) scenario.
De betrokkenen moeten proberen meerdere scenario’s te ontwikkelen en in te schatten. Op deze
manier krijgen zij meer gevoel voor risico’s en bandbreedtes.
Bouwsteen 5
• Om tot goede analyses te komen moet HR overleggen met andere dataspecialisten binnen de
organisatie, zoals Finance. Zij hebben vaak creatieve ideeën over koppelen van data en
analysemogelijkheden. Finance speelt dan ook een belangrijke rol binnen Strategische
Personeelsplanning, zij zijn dan ook meegenomen in de rolverdeling binnen de handleiding en het
implementatieplan.
• HR moet ervoor zorgen dat managers gezamenlijk discussiëren over validatie en kalibratie van de
vlootschouw, op deze manier ontstaat er voldoende overeenstemming. In de handleiding wordt dan
ook beschreven dat deze bouwsteen tot stand moet komen door middel van een brainstormsessie.
Bouwsteen 6
• Het is van belang dat HR zich verdiept in UWV-studies en nieuwsbrieven leest van
koepelorganisaties. Daarnaast moeten zij niet wachten totdat alle data volledig aanwezig is. Dit komt
namelijk zelden voor bij Strategische Personeelsplanning, pak de informatie op die er al ligt. Een
UWV-contactpersoon is dan ook meegenomen in de handleiding voor Strategische
Personeelsplanning.
Bouwsteen 7
• HR moet zorgen voor goede visuele graphics. Het is van belang dat zij lijnmanagers de eerste
uitkomsten laten zien van de verwachte bezetting. Dit leidt tot verrassende discussies en hierdoor
kan er samen gesproken worden over de mogelijke gevolgen. Dit versterkt het draagvlak voor
Strategische Personeelsplanning. Dit wordt dan ook gerealiseerd in de resultaatbespreking zoals
opgenomen in het implementatieplan.
Bouwsteen 8 en 9
• HR moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken bij het formuleren van
oplossingsrichtingen. Uitsluitend top-down denken doet geen recht aan inzicht en denkkracht op
decentraal niveau. In de handleiding en implementatieplan is dan ook beschreven dat deze
bouwstenen tot stand moeten komen door middel van een brainstormsessie.
• HR moet ervoor zorgen dat de stakeholders creatief denken, niet alleen aan oplossingsrichtingen
aan de aanbodzijde, maar ook aan de vraagzijde. Deze creativiteit kan ook bevorderd worden door
de brainstormsessie.
(G. Evers, 2020).
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2.5 Stakeholders
Er zijn meerdere stakeholders betrokken bij de verandering van Strategische Personeelsplanning,
namelijk HR, Finance en managers. Het belang van Strategische Personeelsplanning is om ervoor te
zorgen dat in de toekomst de juiste medewerker, op de juiste tijd, op de juiste plek werkzaam is. Het is
belangrijk dat tijdens de verandering in 2022 de verschillende stakeholders het belang gaan inzien van
Strategische Personeelsplanning.
Tijdens de diagnosefase is gebleken dat Strategische Personeelsplanning nog niet leefde bij de
stakeholders en er hierdoor weinig tot geen urgentiebesef was. Dit had als gevolg dat informatie te laat
werd aangeleverd, waardoor het proces werd vertraagd. Dit kan ook een belemmering zijn tijdens deze
verandering. Tijdens gesprekken met verschillende stakeholders is gebleken dat hier kansen liggen voor
de verandering van Strategische Personeelsplanning in 2022. Het is van belang dat er voldoende
draagvlak en urgentiebesef wordt gecreëerd bij de betrokken stakeholders. Dit wordt onder andere
bereikt door de presentatie/workshop die voorafgaand de verandering wordt gepresenteerd door de
directeur aan de stakeholders. Daarnaast zijn er meer contactmomenten ingepland met de stakeholders,
op deze manier blijven zij meer betrokken bij de verandering en is er sprake van transparantie en
duidelijkheid (Stakeholders, Persoonlijke communicatie, 2021).

2.6 Veranderstrategie
In deze paragraaf wordt beschreven welke veranderstrategie effectief kan zijn binnen de gegeven
context en worden de gegeven veranderstrategieën helder en specifiek beschreven.

Rationele
veranderstrategie

Leerstrategie

Dialoogstrategie

Figuur 7: Effectieve veranderstrategieën

Bij de verandering van Strategische Personeelsplanning zijn drie veranderstrategieën effectief, namelijk
de rationele veranderstrategie, de leerstrategie en de dialoogstrategie.
De rationele veranderstrategie past binnen de context aangezien Strategische Personeelsplanning
vanuit het management geïnitieerd en gestuurd wordt.
De leerstrategie past binnen de context aangezien de stakeholders leren wat Strategische
Personeelsplanning inhoudt doormiddel van de handleiding en presentatie/workshop en dit vervolgens
gaan toepassen tijdens de verandering.
De dialoogstrategie past binnen de context aangezien de stakeholders gaan samenwerken en iets
samen tot stand willen brengen, namelijk de uitwerking van de Strategische Personeelsplanning.
Bij de rationele veranderstrategie ligt het initiatief bij de top van de organisatie, maar schakelen zij daar
meerdere partijen bij in. De rationele veranderstrategie richt zich op het rationeel ontwerpen en
planmatig implementeren van de verandering. Het motto bij deze veranderstrategie is ‘eerst denken,
dan doen’. Projectmanagement is een belangrijk instrument in deze aanpak, met kernactiviteiten als
plannen, acteren, beheersen en beslissen. Er wordt gebruikgemaakt van tussentijdse metingen en er is
een heldere verdeling van rollen. De verandering van Strategische Personeelsplanning is geïnitieerd
vanuit het management, maar wordt door verschillende stakeholders uitgevoerd. Bij Strategische
Personeelsplanning is het van belang dat planmatig de benodigde informatie wordt verkregen en
verwerkt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van tussentijdse metingen om te controleren of de
informatie correct wordt verwerkt en de stakeholders hierachter staan. Tenslotte is er een duidelijke
rolverdeling binnen de verandering, dit sluit aan bij de rationele veranderstrategie (Boonstra, 2019-b).
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De leerstrategie geeft ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen en werkpraktijken. Succesvolle
experimenten zijn een stimulans voor verdere vernieuwing. De leerstrategie is een krachtige manier om
eigen identiteit te versterken en tegelijkertijd vernieuwingen te realiseren. Het gedrag van medewerkers
verandert pas als medewerkers leren. Het in leersituaties brengen van medewerkers in teamverband
staat voorop. De leersituaties kunnen erop zijn gericht vanuit eigen ervaringen nieuwe visies te vormen,
elkaar bewust te maken van wat er speelt of te experimenteren met nieuw gedrag. Bewustwording kan
worden georganiseerd door elkaar feedback te geven en andere zienswijzen aan te reiken. De
verandering van Strategische Personeelsplanning vraagt een nieuwe manier van denken van
stakeholders, namelijk toekomstgericht. De stakeholders krijgen eerst een presentatie/workshop over
wat Strategische Personeelsplanning precies is en krijgen hier een handleiding bij. Vervolgens gaan ze
in teamverband de verandering implementeren binnen Hertek. Tijdens de presentatie/workshop worden
de stakeholders bewust gemaakt van het feit waarom Strategische Personeelsplanning zo van belang is
voor Hertek. Daarnaast worden de bouwstenen uitgevoerd door middel van gesprekken,
brainstormsessies en zijn er tussendoor resultaatbesprekingen. Hierbij kunnen stakeholders van elkaar
leren door elkaar feedback te geven of eventuele andere zienswijzen aan te reiken. Strategische
Personeelsplanning vraagt een nieuwe manier van denken bij de stakeholders. Waar zij eerst
personeelsplanning deden op korte termijn, zal de nieuwe manier van denken zich richten op de lange
termijn (Boonstra, 2019-c).
In een dialoogstrategie komt een verandering op gang door ideeën uit te wisselen over organiseren,
veranderen en innoveren.
De dialoogstrategie gaat ervan uit dat medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen en iets tot stand
willen brengen. De gedachte hierbij is ook dat medewerkers willen samenwerken en zich willen
ontwikkelen. In de dialogen proberen medewerkers samen nieuwe mogelijkheden te zoeken om de
toekomst vorm te geven. Door samen vorm te geven aan experimenten kunnen nieuwe mogelijkheden
stap voor stap worden gerealiseerd. Het verandervermogen van deze strategie is hoog omdat
medewerkers in de organisatie leren veranderingen op eigen kracht vorm te geven. De verandering van
Strategische Personeelsplanning vraagt om samenwerking tussen verschillende teams. Tijdens het
uitvoeren van de verschillende sessies (bouwstenen) gaan zij in overleg om nieuwe mogelijkheden te
zoeken om de toekomst vorm te geven. Doordat verschillende stakeholders met elkaar gaan
samenwerken, gaan zij de verandering van Strategische Personeelsplanning samen tot stand brengen.
De aanbevelingen en oplossingsrichtingen die hieruit voortvloeien kunnen ideeën voor de toekomst
creëren, die vervolgens stap voor stap worden gerealiseerd (Boonstra, 2019-d).
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2.7 Rollen
In onderstaande tabel worden de stakeholders weergegeven met bijbehorende rol, houding,
handelingsperspectief, competenties en verantwoordelijkheden (Boonstra, 2019-e).

Rol
Houding

Handelingsperspectief

Competenties

Verantwoordelijkheden

Directeur
Gangmaker

HR
Initiatiefnemer

De directeur
helpt de
verandering
in gang te
zetten door
steun te
geven aan
de
verandering
en zich in te
zetten.
Meedoen in
de
verandering
door
ervaringen
te delen.
Signaleren
wat er
gaande is
en anderen
informeren
en
betrekken.
Betrokken,
draagvlak
creëren,

HR start de
verandering van
Strategische
Personeelsplanning en
ontwikkelt eerste
ideeën. Zij hebben
invloed en nodigen
andere stakeholders
uit mee te doen.

Presentatie/
Workshop
verzorgen.

Finance
Probleemeigenaren
Ervaren een
probleem en
zetten zich in om
dat aan te
pakken. Vanuit
expertise
snappen ze wat
handige
hefbomen zijn.

Managers
Probleemeigenar
en
Ervaren een
probleem en
zetten zich in om
dat aan te
pakken. Vanuit
expertise
snappen ze wat
handige
hefbomen zijn.

Veranderredenering
en belang zichtbaar
maken. Verwachtingen
helder maken,
betrokken blijven,
bijsturen en waar
mogelijk de
verandering
verbreden.

De waarom- en
waartoe-vraag
verhelderen en
zoeken naar
hefboomwerking
.
Procesinformatie
uitwisselen om
voortgang te
bewaken.
Bereidheid tonen
tot samenspel.

De waarom- en
waartoe-vraag
verhelderen en
zoeken naar
hefboomwerking.
Procesinformatie
uitwisselen om
voortgang te
bewaken.
Bereidheid tonen
tot samenspel.

Betrokken, draagvlak
creëren, plannen en
organiseren,
samenwerkingsgericht,
voortgangsbewaking,
voortgang controleren,
overtuigen, integer,
analytisch vermogen.
Sessies plannen,
voorbereiding sturen
naar betrokken
stakeholders,
presentatie/workshop
verzorgen,
resultaatbesprekingen
leiden.

Betrokken,
samenwerkingsgericht,
communicatief,
analytisch,
overtuigen.

Betrokken,
samenwerkingsgericht,
cijfermatig sterk,
communicatief,
dienstverlenend.

Aanwezig zijn bij
sessies en
resultaatbesprekingen,
sessies
voorbereiden.

Aanwezig zijn bij
sessies en
resultaatbesprekingen,
sessies
voorbereiden.

Figuur 8: rollen
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2.8 Activiteitenlogboek
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van het implementatieplan in een jaartijdspad, daarnaast wordt een activiteitenlogboek in chronologische volgorde
weergegeven. In dit activiteitenlogboek zijn de bouwstenen van Strategische Personeelsplanning ingezet als de basis.
April 2022

Juni 2022

Sessie 1 + sessie 2

Sessie 5 + sessie 6

Augustus 2022
Sessie 9 + sessie 10 +
terugblik

Mei 2022

Juli 2022

September 2022

Sessie 3 + sessie 4
+ reflectie

Sessie 7 + sessie 8

Recapitulatie en
evaluatie

Figuur 9: Jaartijdspad implementatie
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Figuur 10: Implementatieplan
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Verantwoording
In dit hoofdstuk is de verantwoording met betrekking tot de implementatiefase beschreven.

3.1 Onderzoeksvormen
Om tot een gedragen implementatie te komen, is vooraf met de stakeholders besproken welke
onderzoeksvormen het beste kunnen worden ingezet.
Interview: om tot een passende implementatie komen hebben er verschillende gesprekken/interviews
plaatsgevonden. Deze onderzoeksvorm is gekozen om tot de beste ideeën te komen met betrekking tot
de implementatiefase. Ik heb vooraf met mijn praktijkbegeleidster bepaald welke stakeholders relevant
zijn om tot de gewenste implementatie en evaluatie te komen. Eerst heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen mijn praktijkbegeleidster en het MT. Dit gesprek heeft naar voren laten komen
dat het voorkeursscenario uit de adviesfase niet geïmplementeerd kan worden vanwege andere
prioriteiten. In overleg met MT en mijn praktijkbegeleidster is overeengekomen om tot een
deelimplementatie te komen, waarvan het project al op de agenda van Hertek stond. In een gesprek met
stakeholders van HR is overeengekomen om de deelimplementatie te laten aansluiten bij het project
Strategische Personeelsplanning. Dit onderwerp staat immers ook op de projectenkalender van 2022.
Een korte beschrijving van deze gesprekken is terug te lezen in het logboek in bijlage 5 op bladzijde
111.
Om tot een passende deelimplementatie te komen heeft er in eerste instantie een gesprek
plaatsgevonden met HR-stakeholders om te bespreken wat zij verwachten van een pilot
presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning en een daarbij horende handleiding.
Tijdens het maken van de deelimplementatie heb ik tussentijds gesproken met verschillende
stakeholders. In deze gesprekken is besproken wat zij vonden van de, tot dan gemaakte, handleiding.
Hierbij is onder andere gekeken naar de opzet. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met
HR-stakeholders over de pilot presentatie/workshop. In deze gesprekken zijn de dia’s doorgenomen en
is er besproken of alle nodige informatie aanwezig was, of dat er eventuele informatie moest worden
bijgevoegd. Op deze manier kon het doel van de pilot presentatie/workshop gerealiseerd worden. Een
korte beschrijving van deze gesprekken is terug te lezen in het logboek in bijlage 5 op bladzijde 111.
Tenslotte hebben er informele gesprekken plaatsgevonden met de stakeholders. In deze gesprekken is
de deelimplementatie geëvalueerd. De samenvattingen van deze gesprekken zijn te lezen in bijlage 4
op bladzijde 103. De voorbereide vragen van deze gesprekken zijn te lezen in bijlage 3 op bladzijde 102.
Literatuuronderzoek: daarnaast heb ik literatuuronderzoek uitgevoerd om tot de juiste informatie te
komen voor de deelimplementatie en informatie bijbehorende de deelimplementatie. Deze
onderzoeksvorm is gekozen om een indruk te krijgen, geschikte modellen te kiezen en informatie te
onderbouwen. Er is literatuur onderzocht over de volgende onderwerpen: algemene informatie over
Strategische Personeelsplanning, de bouwstenen van Strategische Personeelsplanning, het
waarborgen van Strategische Personeelsplanning, veranderstrategieën, onderstroom en het
evaluatiemodel van Kirk Patrick. De literatuur over de algemene informatie en bouwstenen van
Strategische Personeelsplanning is terug te lezen in de handleiding in bijlage 2 op bladzijde 48. De
literatuur over hoe Strategische Personeelsplanning gewaarborgd kan worden is terug te lezen in
paragraaf 2.4.5 op bladzijde 15. De literatuur over de veranderstrategieën en onderstroom is terug te
lezen in paragraaf 1.1.3 en 2.6 op bladzijden 8 en 17. De literatuur over het evaluatiemodel van Kirk
Patrick is terug te lezen in paragraaf 1.2 op bladzijde 9. De kwaliteit van deze bronnen zijn in eerdere
fases gecontroleerd. Hierdoor heb ik betrouwbare bronnen kunnen gebruiken tijdens de
implementatiefase.
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Peerreview: ook heb ik de onderzoeksvorm ‘peerreview’ ingezet om samen met mijn
praktijkbegeleidster en de Recruiter tussendoor te bespreken hoe de implementatie ging. In deze
gesprekken is gesproken over mijn voortgangsgesprek en of zij mij nog extra konden helpen met iets.
Deze onderzoeksvorm heb ik ingezet omdat ik veel waarde hecht aan deze gesprekken, het is fijn om
goed in contact te blijven met de dichts bijstaande HR-stakeholders.
Pilot: tenslotte heb ik de onderzoeksvorm ‘prototype’ ingezet tijdens de deelimplementatie. Deze
onderzoeksvorm is gekozen zodat een HR-instrument of oplossing getest kan worden. In totaal hebben
er zes stakeholders meegedaan aan deze pilot, ofwel prototype. Meer informatie over deze pilot is te
lezen in de laatste paragraaf van deze verantwoording.

3.2 Aanpassing COVID-19 onderzoeksvormen
Zoals ik hierboven heb beschreven, heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksvormen. Deze
onderzoeksvormen zou ik ook hebben ingezet als er geen sprake zou zijn geweest van COVID-19.
Wegens deze situatie hebben de onderzoeksvormen thuis en online plaatsgevonden. De pilot heeft
bijvoorbeeld plaatsgevonden via Microsoft Teams. Wanneer er geen sprake zou zijn geweest van
COVID-19, hadden de onderzoeksvormen plaatsgevonden op het kantoor van Hertek en niet thuis.

3.3 Samenwerking stakeholders
Tijdens de implementatiefase heb ik samengewerkt met verschillende stakeholders, namelijk de HRmanager (ook mijn praktijkbegeleidster), de HR-business partner, Recruiter, drie managers van
verschillende business units. Ik heb veel samengewerkt met deze stakeholders, om een goede kwaliteit
van de implementatie te waarborgen. De samenwerking met deze stakeholders heeft plaatsgevonden
door het voeren van gesprekken. Om tot de juiste informatie te komen, heb ik deze gesprekken van
tevoren voorbereid en het doel van het gesprek doorgestuurd naar de stakeholders. Tijdens de
gesprekken heb ik ook gebruik gemaakt van de LSD-methode, via deze manier kon ik informatie
tussentijds controleren en checken of ik het goed begrepen had, maar kon ik ook tussentijds doorvragen
op bepaalde onderwerpen. De deelimplementatie en het implementatieplan zijn telkens het onderwerp
geweest van de gesprekken. Dit heb ik gedaan om draagvlak te creëren voor de deelimplementatie en
implementatieplan, maar ook om de stakeholders te blijven betrekken bij dit proces.
Een belangrijke stakeholder van Strategische Personeelsplanning is ook een medewerker van Finance.
Zij is tijdens de diagnosefase ook betrokken geweest bij het proces. Vanwege verzuimredenen, heb ik
haar helaas niet kunnen betrekken bij de deelimplementatie en het implementatieplan. Met de betrokken
stakeholders is besproken om niet anders van Finance te betrekken bij dit proces, dit vanwege het feit
de verzuimde Finance-medewerkster de sleutelpersoon is bij Strategische Personeelsplanning en zij
volgend jaar betrokken gaat worden bij de verdere implementatie.

3.4 Aanpassing COVID-19 samenwerking stakeholders
Wegens COVID-19 hebben de samenwerkingen met de stakeholders online via Microsoft Teams
plaatsgevonden, in plaats van fysieke samenwerkingen. Tijdens de implementatiefase ben ik niet
aanwezig geweest op het kantoor van Hertek. Wanneer er geen sprake zou zijn geweest van COVID-19,
hadden de gesprekken met de stakeholders fysiek plaatsgevonden. COVID-19 heeft er wel voor gezorgd
dat de gesprekken formeler van aard zijn geweest, aangezien alle gesprekken/samenwerkingen
ingepland moesten worden. Op deze manier heeft geen informele samenwerking plaatsgevonden,
aangezien er geen ruimte was voor tussentijdse kleine gesprekjes of vragen.
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3.5 Uitvoering deelimplementatie, evaluatie en implementatieplan +
betrokkenheid stakeholders
Zoals eerder beschreven bestond mijn deelimplementatie uit een handleiding en pilot
presentatie/workshop. Tijdens dit gehele proces heb ik de stakeholders betrokken. Deze betrokkenheid
heb ik gecreëerd door constant in contact te blijven met de stakeholders. Zij gaan immers volgend jaar
werken met de pilot presentatie/workshop en handleiding. Samen met de stakeholders is ervoor
gekozen om een pilot presentatie/workshop op te zetten, om te kijken of dit duidelijkheid kan scheppen
over Strategische Personeelsplanning voor de nieuwe stakeholders aankomend jaar. Daarnaast is er
voor een handleiding gekozen, zodat het proces van Strategische Personeelsplanning volgend jaar
soepel kan verlopen. Middels tussentijdse gesprekken hebben de stakeholders invloed kunnen
uitoefenen op de uitvoering en uiterlijk van de deelimplementatie. Op het einde van de
deelimplementatie zijn alle stakeholders betrokken geweest bij de evaluatie. Ook bij het maken van het
implementatieplan zijn de stakeholders betrokken geweest. Zij staan volgend jaar immers in het
middelpunt van deze verandering en moeten er dus akkoord mee gaan. Door tussentijds het
implementatieplan te bespreken, is er draagvlak gecreëerd hiervoor.

3.6 Verschillende visies en perspectieven stakeholders
Tijdens de implementatiefase zijn er verschillende visies en perspectieven meegenomen van de
betrokken stakeholders. Aan iedere stakeholder is individueel gevraagd wat zij verwachtte van een
handleiding, pilot presentatie/workshop en implementatieplan. Al deze informatie is meegenomen in de
implementatiefase. Hierdoor wordt het draagvlak vergroot, aangezien de stakeholders zich op deze
manier gehoord voelen. Daarnaast heb ik tussentijdse gesprekken gevoerd met stakeholders om het,
tot dan gemaakte, te bespreken. Op deze manier konden stakeholders hun aanvullende of afwijkende
visie aangeven en heb ik hen optimaal betrokken bij de implementatiefase.

3.7 Kenniskader
Het kenniskader heeft mij geholpen tot een passende deelimplementatie en implementatieplan te komen
voor Hertek. Ik heb gebruik gemaakt van het boek ‘Strategische Personeelsplanning – À la Care’ van
Dr. Gerard Evers uit 2020. Dit boek heeft mij geholpen om de algemene informatie over Strategische
Personeelsplanning te verwerken in de pilot presentatie/workshop en handleiding, de bouwstenen te
verwerken in de handleiding en de waarborging van Strategische Personeelsplanning te kunnen
beschrijven.
Daarnaast heeft het boek ‘Veranderen als samenspel’ van Joop Boonstra uit 2019 mij geholpen om te
beschrijven hoe tijdens de deelimplementatie rekening is gehouden met de veranderkundige situatie &
onderstroom en welke veranderstrategieën effectief kunnen zijn tijdens de implementatie.
Tenslotte heeft het evaluatiemodel van Kirk Patrick mij geholpen bij de evaluatie van de
deelimplementatie. Deze bronnen zijn terug te vinden in de literatuurlijst op bladzijde 31.
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Bijlage 1: Draaiboek
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Plan van aanpak – draaiboek
Wanneer
Week 3 (19 apr –
23 apr).
Week 4 (26 apr –
30 apr).

Actie
Gesprek over
deelimplementatiemogelijkheden,
wat gaan we doen aankomende
periode?
Presentatie over advies
voorbereiden voor MT.

Week 4 (26 apr –
30 apr).

Gesprek over implementatiefase
met Gemma.

Week 4 (26 apr –
30 apr).

Silke in gesprek met MT over
deelimplementatie.

Week 4 (26 apr –
30 apr).

Gesprek met Silke over
implementatiefase.

Week Meivakantie
(3 mei – 7 mei).

Gesprek met Silke & Suzan over
deelimplementatie.

Week Meivakantie
(3 mei – 7 mei).

Beginnen aan handleiding
(Bouwsteen 1 & 2 uitwerken in
handleiding).

Week Meivakantie
(3 mei – 7 mei).

Beginnen aan draaiboek (pilot
presentatie/workshop
Strategische
Personeelsplanning).

Hoe/aandachtspunten
Zelf voorbereiden over
wat de mogelijkheden
zijn met betrekking tot
het voorkeursscenario.
Presentatie in
PowerPoint maken
over het advies en
voorkeursscenario en
suggesties voor
deelimplementatie.
In dit gesprek met
Gemma bespreken wat
de mogelijkheden zijn
met betrekking tot
implementatiefase, als
voorkeursscenario niet
geïmplementeerd kan
worden.
Silke bespreekt in MT
het voorkeursscenario
en
implementatievoorstel.
Gesprek met Silke
over implementatiefase
en suggesties
voorleggen aan Silke,
mocht het
voorkeursscenario niet
geïmplementeerd
kunnen worden.
Bespreken met Silke
en Suzan wat zij
verwachten van de
pilot
presentatie/workshop
en handleiding.
Literatuur van G. Evers
gebruiken voor
handleiding, ook
verwachtingen
stakeholders hierin
laten terugkomen.
Literatuur van G. Evers
gebruiken voor
informatie voor in de
pilot
presentatie/workshop
en handleiding, ook
verwachtingen
stakeholders hierin
laten terugkomen.

Wie
Charlotte & Silke.

Charlotte.

Charlotte &
Gemma.

Silke.

Charlotte + Silke.

Charlotte, Silke &
Suzan.

Charlotte.

Charlotte.
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Week 5 (10 mei –
14 mei).

Werken aan deelimplementatie
handleiding (bouwsteen 3, 4 & 5
uitwerken).

Week 5 (10 mei –
14 mei).

Werken aan deelimplementatie
pilot presentatie/workshop (pilot
presentatie/workshop in elkaar
zetten).

Week 5 (10 mei –
14 mei).

Gesprek met stakeholders over
de handleiding en het draaiboek.

Week 5 (10 mei –
14 mei).

Uitnodigingen versturen naar
stakeholders voor
deelimplementatie.

Week 6 (17 mei –
21 mei).

Werken aan implementatieplan
voor Strategische
Personeelsplanning (bouwsteen
1,2 & 3 verwerken in activiteiten
logboek).
Werken aan deelimplementatie
handleiding (bouwsteen 6, 7, 8
en 9 uitwerken).

Week 6 (17 mei –
21 mei).

Week 6 (17 mei –
21 mei).
Week 7 (24 mei –
28 mei)

Werken aan deelimplementatie
draaiboek.
Pilot presentatie/workshop
Strategische personeelsplanning
voor stakeholders en handleiding
laten zien.

Literatuur van G. Evers
gebruiken voor
handleiding en pilot
presentatie/workshop,
ook verwachtingen
stakeholders hierin
laten terugkomen.
Literatuur van G. Evers
gebruiken voor
informatie voor in de
pilot
presentatie/workshop,
ook verwachtingen
stakeholders hierin
laten terugkomen.
De opzet van
handleiding en
draaiboek met
stakeholders
bespreken en
eventuele aanvullingen
bespreken.
Uitnodigingen
versturen naar de
stakeholders voor de
deelimplementatie. In
deze mail moet het
doel naar voren komen
van de
deelimplementatie en
de aanpak van de
evaluatie. Goed
bewaken dat de
uitnodiging wordt
geaccepteerd door de
stakeholders.
Handleiding erbij
houden om activiteiten
logboek vorm te
geven.

Charlotte.

Literatuur van G. Evers
gebruiken voor
informatie voor in de
handleiding, ook
verwachtingen
stakeholders hierin
laten terugkomen.
Draaiboek eventueel
bijwerken waar nodig.
Presentatie/workshop
geven over
Strategische
Personeelsplanning en
handleiding laten zien.

Charlotte.

Charlotte.

Charlotte &
stakeholders.

Charlotte

Charlotte.

Charlotte.
Charlotte &
stakeholders.
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Week 7 (24 mei –
28 mei)

Evaluatie deelimplementatie met
stakeholders.

Week 7 (24 mei –
28 mei)

Week 7 (24 mei –
28 mei)

Werken aan implementatieplan
voor Strategische
Personeelsplanning en
bespreken met stakeholders.
Evaluatie uitwerken en
bespreken.

Week 8 (31 mei –
4 juni).

Evaluatie verwerken in
deelimplementatie.

Vragen voorbereiden
voor evaluatie, ook
diagnosefase
meenemen in
evaluatie.
Zie
beoordelingsformulier
voor belangrijke
punten.
Evaluatiegesprekken
samenvatten en
bespreken met Silke
en Suzan.
Evaluatiegesprekken
erbij pakken en
belangrijke punten
aanpassen/toevoegen
in de
deelimplementatie.

Charlotte &
stakeholders.

Charlotte &
stakeholders.

Charlotte, Silke &
Suzan.
Charlotte.
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Presentatie/workshop Strategische
Personeelsplanning
Doel: Helder krijgen wat Strategische Personeelsplanning precies is, wat het doel is en wat de urgentie
ervan is. Het doel wat hierbij aansluit is om de betrokkenheid en urgentiebesef bij Strategische
Personeelsplanning te vergroten.
Wat: presentatie/workshop met uitleg van Strategische Personeelsplanning. Wat betekent Strategische
Personeelsplanning, waarom Strategische Personeelsplanning, de bouwstenen en de rolverdeling
binnen Strategische Personeelsplanning.
Wie: HR en Directeur verzorgen de presentatie en betrokken stakeholders nemen deel aan de
presentatie (Business Unit Managers, Lijnmanagers, Finance).
Vorm: Presentatie
Tijdsindicatie: 15 minuten + eventueel 10 minuten om vragen te beantwoorden.
Benodigdheden: emailadressen stakeholders.
Voorbereiding: sessie(s) inplannen met stakeholders om presentatie te geven.

Deel 1: Wat is strategische Personeelsplanning en waarom
strategische personeelsplanning?
Dia PowerPoint: Strategische Personeelsplanning, in het vervolg SPP, heeft de volgende definitie:
‘Het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom
en uitstroom van personeel waardoor de personen met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op
de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen
voeren, die benodigd zijn voor het behalen van de strategische doelen’.
➔ Notitie PowerPoint: SPP kan worden gezien als een proces om toekomstgericht en vertrekkend
vanuit een langetermijnvisie de doelstellingen van de organisatie te realiseren als het gaat om de
personele component. Dat vraagt om goede technieken en instrumenten. Het vergt ook een goede
procesbenadering waarin de rollen van lijnmanager, Finance en HR goed worden gebalanceerd. Het
vraagt ook om goede en betrouwbare data, maar het vraagt vooral een heldere blik op de toekomst
en de strategische koers die de organisatie wil gaan varen. SPP is gericht op langere termijn (twee
tot vijf jaar) en is een handig instrument om allerlei mogelijke beleidskeuzen rond zaken als externe
inhuur, verdeling van werk tussen functies, werven en intern opleiden, loopbaanpaden en
talentontwikkeling etc. transparant te kunnen onderbouwen.
➔ Dia PowerPoint: SPP betekent schaken op tenminste vier borden:
1. Kwantiteit van personeel: er moeten precies voldoende ‘handjes’ zijn (the right size);
2. Kwaliteit van personeel: er moeten precies voldoende ‘hersens’ zijn (the right shape);
3. Kosten van personeel: de gemiddelde personele lasten moeten in verhouding staan tot het
budget in euro’s (the right costs);
4. De arbeidsrelaties moeten voldoende mogelijkheden kennen om snel te kunnen schakelen:
flexibiliteit (the right agility).
➔ Notitie PowerPoint: SPP is in de praktijk meer dan een hoeveelheid gegevens en goede
rekenprogramma’s. Het gaat om het onderkennen van relevante ontwikkelingen, het beoordelen
van de effecten daarvan en de vertaling van scenario’s in concrete doelen en acties die noodzakelijk
zijn om deze doelen te bereiken. SPP gaat om het leren omgaan met risico’s en
onvoorspelbaarheden en om het flexibiliseren van beleid.
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➔ SPP moet tunnelvisie voorkomen en recht doen aan de belangen en inzichten van lijnmanagers en
HR. SPP is in feite strategische beleidsvoorbereiding en onzekerheidsreductie rond
personeelsvoorziening en de bijbehorende thema’s.
Bron: Strategische Personeelsplanning (A la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 1 Inleiding.

Waarom Strategische Personeelsplanning?
Organisatiedoelstellingen en het HR-beleid
Het wordt voor Hertek steeds lastiger om de juiste mensen op het juiste moment de organisatie binnen
te halen, Strategische Personeelsplanning biedt de ruimte om hier op tijd mee te beginnen. Strategische
Personeelsplanning gaat niet alleen over het werven van medewerkers, maar om de
langetermijnstrategieën wat betreft medewerkers, ontwikkelen en opleiden.
Door deze aspecten te integreren binnen het HR-beleid, sluit deze volledig aan op het organisatiebeleid
van Hertek en is er meer synergie om doelstellingen te behalen.
Uitstroom medewerkers opvangen
Krapte op de arbeidsmarkt, zelfbewuste medewerkers, concurrentie en betere arbeidsvoorwaarden,
allemaal redenen voor een medewerker om sneller over te stappen naar een andere organisatie. Daarom
is het verstandig om niet pas tot werven over te gaan wanneer er een vacature ontstaat, maar om op de
verwachte uitstroom in te spelen.
Kennis binnenhouden ondanks vergrijzing
In Nederland is er sprake van vergrijzing, dit is ook van invloed op Hertek. Medewerkers vergrijzen ook,
hiermee gaat veel kennis en ervaring verloren. Met Strategische Personeelsplanning inventariseert
Hertek wanneer medewerkers door vergrijzing de organisatie verlaten.
Behouden van medewerkers
Strategische Personeelsplanning gaat niet alleen om de in- en uitstroom van medewerkers. Het gaat ook
over het behouden van de huidige medewerkers. Wat hebben de medewerkers nodig om optimaal te
presteren, wat is hun ontwikkeling en hoe sluit dit aan op de organisatiedoelstellingen. Het is ook
belangrijk voor Hertek om te kijken hoe aantrekkelijk de organisatie is als werkgever, welk
beloningssysteem en secundaire arbeidsvoorwaarden de medewerkers binnenhoudt, zijn belangrijke
vragen om de medewerkers binnen Hertek te behouden.
Zicht op competenties
Met strategische Personeelsplanning krijgt Hertek zicht op welke competenties nodig zijn om de
doelstellingen te kunnen behalen. Het draait ook om voldoende capaciteit hebt om het werk te doen,
hierbij is het van belang om deze competenties binnen te halen en binnen te houden. Bezitten de huidige
medewerkers over de juiste competenties, wat is voor nodig om hen te behouden? Wanneer
medewerkers niet de juiste competenties, kennis, ervaring of vaardigheden hebben, kan Hertek hier
tijdig op in spelen door Strategische Personeelsplanning, denk hierbij aan opleiding en/of training.
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Deel 2: Hoe gaat Strategische Personeelsplanning eruit zien?
Bouwstenen
SPP heeft negen bouwstenen, namelijk:
1. Voorbereiden en afbakenen
2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
4. Toekomstig gewenste formatie
5. Huidige bezetting en dynamiek
6. Externe arbeidsmarktonwikkelingen
7. Toekomstig verwachte bezetting
8. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
9. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen.
Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
Het voorbereiden, afbakenen en aanbrengen van focus, het in beeld brengen van stakeholders, het
verzamelen van data, een goede schets van doorlooptijd en structurele borging in beleidscycli.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
Het in beeld brengen van mogelijke toekomsten aan de hand van scenario’s is in ongewisse tijden
noodzakelijk om beter voorbereid te zijn op externe ontwikkelingen waarvan je als organisatie veel last
of lust kunt hebben, maar die de organisatie niet zelf in de hand heeft.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
De interne analyses zijn bedoeld om de strategisch relevante ontwikkelingen helder in beeld te brengen.
Hoe reageert de organisatie op de mogelijke externe ontwikkelingen, wat is de organisatiestrategie,
welke gevolgen heeft dat voor de formatie. Verder ook: hoe verlopen de belangrijkste werkprocessen,
hoe zijn functies en producten aan elkaar te koppelen. Kortom: wat maakt de organisatie hoe doet zij
dat?
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
Eén van de belangrijkste en moeilijkste onderdelen: wat heeft de organisatie straks nodig? Dat is mede
afhankelijk van de wijze waarop de organisatie zich wil positioneren, de ingeschatte ontwikkelingen in
de volumes van producten en diensten, de keuze van de bijpassende functiemix, etc. Meestal is geen
eenduidige schatting te geven en zal de gewenste formatie afhankelijk zijn van de veronderstellingen
binnen de onderscheiden scenario’s.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De analyse van de huidige bezetting (samenstelling, kenmerken) en dynamiek hierin (instroom,
doorstroom en uitstroom) is noodzakelijk, omdat dit personeelsbestand in de regel ook de kern zal
vormen van het toekomstige personeelsbestand. De organisatie moet weten wat zij nu al in huis heeft.
Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van duidelijk belang. Deze arbeidsmarkt is de navelstreng
voor de organisatie als het om de productiefactor arbeid gaat. Wat zit er in de pijplijn, wat is de algemene
mobiliteit, hoe aantrekkelijk is de organisatie?
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De toekomstige verwachte bezetting is afhankelijk van in-, door-, en uitstroomprocessen en wordt
doorgaans bepaald op basis van recente ontwikkelingen rond verloop.
Ad 8 en ad 9. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps + oplossingsrichtingen, maatregelen
en actieplannen
Hierbij gaat het om in beeld brengen van mogelijke toekomstige discrepanties en de effectiviteit van
mogelijke (HR-)beleidsinstrumenten om deze discrepanties te reduceren.
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Bron: Strategische Personeelsplanning (A la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 1 Inleiding.

Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt de taak- en rolverdeling weergegeven per bouwsteen. Veel kruisjes betekent
veel betrokkenheid.
Bouwsteen
1. Voorbereiden en afbakenen
2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
4. Toekomstig gewenste formatie
5. Huidige bezetting en dynamiek
6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
7. Toekomstig verwachte bezetting
8. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
9. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen

Lijn
X
XX
X
XX
X

XX
XX

HR
XX
X
XX
X
XX
X
XX
XX
XX

Finance
X
X
X
X
X

X
X

Deel 3: tijdsplanning Strategische Personeelsplanning
April 2022

Juni 2022

Augustus 2022

Sessie 1 + sessie
2

Sessie 5 + sessie
6

Sessie 9 + sessie 10
+ terugblik

Mei 2022

Juli 2022

September 2022

Sessie 3 + sessie
4 + reflectie

Sessie 7 + sessie
8

Recapitulatie en
evaluatie

Deel 4: Voorbeeld belang Strategische Personeelsplanning
Notitie PowerPoint: Op dit moment heerst er een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van
technisch personeel steeds moeilijker wordt. Dit heeft ook als invloed dat er op dit moment een
structureel tekort is aan monteurs. De monteursorganisatie binnen Hertek is een grote groep
medewerkers. Zij verrichten de service en hier is veel omzet aan gebonden. Dit maakt dat de
monteursorganisatie een belangrijke factor is binnen Hertek. Daarnaast wordt er op dit moment ad hoc
gehandeld op de ontstane vacatures binnen Hertek. Er wordt dus tot werving overgegaan wanneer een
vacature daadwerkelijk ontstaat. Hierdoor is er geen sprake van een lange termijnplanning en kan kennis
en personeel niet op tijd gewaarborgd worden.
Ook is het verzuim binnen de monteursorganisatie hoger dan bij de rest van de medewerkers. Op dit
moment is het verzuimpercentage binnen de monteursorganisatie van Hertek Safety 11,77%, Hertek
Care, 1,72% en Hi-Safe 9,43%. Een hoog ziekte verzuim binnen de monteursorganisatie, is een van de
redenen van het uren tekort dat heerst binnen de monteurs. Strategische personeelsplanning kan hierbij
helpen door gegevens uit het verleden aan te wenden, zodat er hier vroegtijdig op ingespeeld kan
worden.
Tevens is de business unit Care groeiende. Hierbij komt kijken dat deze business unit gericht is op
innovatie en IT. Dit heeft als gevolg dat hier andere type monteurs nodig zijn, namelijk software en IT
gericht. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maakt dit het nog lastiger om de juiste monteurs te
vinden. Doordat Care groeiende is, moet er worden overgegaan op een strategische personeelsplanning
en kan er beter worden ingespeeld op de krapte op de arbeidsmarkt en de groei van deze business unit.
Verder is Safety de grootste en winstgevende business unit binnen Hertek. Safety is een top-3 speler
binnen Nederland en zij willen dit ook bereiken in Duitsland. Daarbij komt kijken dat de wetgeving veel
invloed heeft op deze business unit. Dit heeft ook betrekking op de monteursorganisatie, zij moeten
namelijk beschikken over wettelijke CCV-certificaten willen zij werkzaam zijn in de brandveiligheid
branche. Door de krapte op de arbeidsmarkt, de groei van de business unit en de wetgeving is het van
belang dat er wordt overgegaan op een strategische personeelsplanning, zodat de monteursorganisatie
kan meegroeien met de business unit.
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Tenslotte bereikt 25% van de monteursorganisatie van Hi-Safe in de aankomende jaren de
pensioenleeftijd. Hierbij is het dus van belang dat kennis gewaarborgd blijft binnen de business unit.
Door de krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang dat hier op tijd op wordt ingespeeld.
Bron: Projectvoorstel – aanleiding. Charlotte Duppen (2020).
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Belangrijke informatie bij bovenstaande tabel
Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een werkbaar Plan van Aanpak en inventariseert
alvast de noodzakelijke afbakeningen, prioritering en beschikbare data.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
De HR-afdeling neemt het initiatief voor de scenarioplanning. Lijnmanagers worden uitgedaagd om
hun toekomstbeelden in kaart te brengen en op hun consequenties te doorgronden. Het resultaat is
een document waarin de denkbare toekomsten staan beschreven.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
Lijnmanagers en HR inventariseren samen met Finance de huidige formatie en de visie, missie en
de huidige en straks gewenste organisatiestrategie.
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
De HR-afdeling neemt het initiatief om voor elk van de scenario’s samen met de lijnmanagers de
gewenste formatie vast te stellen.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De HR-afdeling gaat bezig zijn met de analyse van de huidige bezetting en komt met overzichten wat
betreft de samenstelling en de kenmerken van het huidige personeelsbestand. Dit kan in de vorm
van grafieken, tabellen etc. Het gaat vooral om het verkrijgen van enig inzicht in deze kenmerken.
Sekse, leeftijd, diensttijd en deeltijd zijn de meest voor de hand liggende elementen. Ook kan worden
gedacht aan opleidingsniveau, functietype en andere kenmerken.
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een vlootschouw. Samen met lijnmanagers wordt
deze analyse vooraf voorbereid en lijnmanagers geven zelf hun beoordelingen af. De HR-afdeling
verzamelt de verkregen informatie. De HR-afdeling gaat na of het mogelijk is een in-door-uitstroom
matrix op te stellen voor de afgelopen jaren. Idealiter kunnen voor de afgelopen drie jaar dergelijke
matrices worden opgesteld.
Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De HR-afdeling brengt de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt in beeld.
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De HR-afdeling gaat op basis van de huidige bezetting en de geconstateerde dynamiek hierin (indoor-uitstroom) een aantal mogelijkheden doorrekenen om de toekomstige verwachte bezetting te
bepalen.
Ad 8. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
Lijnmanagers en HR bepalen samen welke discrepanties en gaps verwacht kunnen worden.
Ad 9. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen
Lijnmanagers en HR gaan samen met Finance kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen en acties
en bezien de effecten daarvan.
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Dia’s pilot presentatie/workshop Strategische
Personeelsplanning
In dit hoofdstuk zijn de dia’s weergegeven van de pilot presentatie/workshop voor Strategische
Personeelsplanning.
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Handleiding Strategische Personeelsplanning
Doel: Helder krijgen voor de stakeholders welke stappen doorlopen moeten worden bij Strategische
Personeelsplanning. Het doel wat hierbij aansluit is om de betrokkenheid te creëren en
duidelijkheid/transparantie te krijgen.
Wat: Handleiding van Strategische Personeelsplanning. Iedere bouwsteen wordt uitgewerkt en
uitgelegd.
Wie: De HR-afstudeerstagiaire maakt de handleiding voor de betrokken stakeholders (HR, Managers en
Finance).
Vorm: Handleiding
Benodigdheden: Literatuur. Het boek Strategische Personeelsplanning (a la carte) van Dr. Gerard
Evers uit 2020.
Beschrijven in handleiding.

Bouwsteen 1.

Bouwsteen 2.

Bouwsteen 3.

Bouwsteen 4.

Bouwsteen 5.

Bouwsteen 6.

Bouwsteen 7.

Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden, rekenmodel matrixen
uitleggen & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden, rekenmodel matrixen
uitleggen & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden, rekenmodel matrixen
uitleggen & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.

Literatuur G. Evers
Strategische
Personeelsplanning (a la
carte).
Hoofdstuk 2 Voorbereiding –
bladzijde 21 t/m 32.

Hoofdstuk 3 Externe
ontwikkelingen: scenarioanalyse – bladzijde 35 t/m 51.
Hoofdstuk 4
Organisatiestrategie en huidige
formatie – bladzijde 55 t/m 73.

Hoofdstuk 5 De toekomstig
gewenste formatie – bladzijde
79 t/m 102.
Hoofdstuk 6 Huidige bezetting
– bladzijde 105 t/m 141.
Hoofdstuk 7 Externe
arbeidsmarkt en verwachte
bezetting – bladzijde 145 t/m
168.
Hoofdstuk 7 Externe
arbeidsmarkt en verwachte
bezetting – bladzijde 145 t/m
168.
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Bouwsteen 8.

Bouwsteen 9.

Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden, rekenmodel matrixen
uitleggen & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.
Uitleg over bouwsteen, stappen
uitleggen die genomen moeten
worden & voorbeelden uit
diagnosefase laten zien.

Hoofdstuk 8 confrontatie en
oplossingsrichtingen –
bladzijde 173 t/m 186.
Hoofdstuk 8 confrontatie en
oplossingsrichtingen –
bladzijde 173 t/m 186.

De handleiding Strategische Personeelsplanning is bijgevoegd in de bijlagen van de
implementatiefase en nog eens apart verstuurd naar de stakeholders.
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Bijlage 2: Deelimplementatie
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Inleiding
In deze handleiding wordt het proces van Strategische Personeelsplanning uitgelegd en de daarbij
horende stappen die gemaakt moeten worden.
Strategische Personeelsplanning bestaat uit negen bouwstenen. Deze bouwstenen vormen de rode
draad van deze handleiding. Iedere sessie (hoofdstuk) in deze handleiding behandelt één bouwsteen.
Iedere sessie (hoofdstuk) begint met algemene informatie. Hier wordt de volgende informatie vermeld:
- Wanneer de sessie plaatsvindt
- Het doel van de bouwsteen
- Wie bij de uitvoering van de bouwsteen betrokken zijn
- De tijd die het ongeveer vergt om tot het juiste eindresultaat te komen
- De benodigdheden bij de bouwsteen
- De voorbereiding die nodig is om de sessie goed te laten plaatsvinden
- De manier waarop wordt samengewerkt tussen verschillende stakeholders
- De manier waarop data verkregen moet worden
Daarnaast bevat ieder hoofdstuk op het einde een checklist om te controleren of alle stappen zijn
doorlopen en alle nodige informatie is verwerkt.
In de tabel hieronder wordt de opbouw van de sessies weergegeven.

Sessie 1

Presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning

Sessie 2

Voorbereiding Strategische Personeelsplanning

Sessie 3

Externe analyse: scenario-analyse

Sessie 4

Organisatiestrategie en huidige formatie

Sessie 5

Toekomstig gewenste formatie

Sessie 6

Huidige bezetting en dynamiek

Sessie 7

Externe arbeidsmarktontwikkelingen

Sessie 8

Toekomstig verwachte bezetting

Sessie 9

Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps

Sessie 10

Oplossingsrichtingen, maatregelen en acties

Overige
sessies

Resultaatbespreking per bouwsteen, tussentijdse reflectie en recapitulatie &
evaluatie.

Op het einde van de handleiding is een hoofdstuk met overige sessies bijgevoegd. Deze sessies
betreffen de resultaatbespreking per bouwsteen, tussentijdse reflectie en recapitulatie & evaluatie, zoals
beschreven in het bijbehorende implementatieplan.
Bij deze handleiding hoort het rekenmodel van Doctor G. Evers. Dit rekenmodel dient als hulpmiddel bij
het doorlopen van het proces Strategische Personeelsplanning. In deze handleiding wordt dan ook
uitgelegd hoe het rekenmodel moet worden ingevuld.
Bij het proces Strategische Personeelsplanning (SPP) is het van belang dat SPP geen feestje is van HR.
Tijdens het proces moet ervoor worden blijven gewaakt dat de stakeholders betrokken blijven bij het
proces.
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Een implementatieplan behoort ook tot deze handleiding. Dit implementatieplan is meegestuurd als extra
document naar de stakeholders.
Wanneer de stappen van het implementatieplan en de handleiding zorgvuldig zijn verlopen, beschikt
Hertek over een juiste en betrouwbare Strategische Personeelsplanning.
Ik wens Hertek veel succes en plezier met het uitvoeren van dit proces!
Charlotte Duppen
(HR-afstudeerstagiaire, sep 2020 – jun 2021)
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Sessie 1: Presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning
Doel: Helder krijgen wat Strategische Personeelsplanning precies is, wat het doel is en wat de urgentie
ervan is. Het doel wat hierbij aansluit is om de betrokkenheid en urgentiebesef bij Strategische
Personeelsplanning te vergroten.
Wat: presentatie/workshop met uitleg van Strategische Personeelsplanning. Wat betekent Strategische
Personeelsplanning, waarom Strategische Personeelsplanning, de bouwstenen en de rolverdeling
binnen Strategische Personeelsplanning.
Wie: HR en Directeur verzorgen de presentatie en betrokken stakeholders nemen deel aan de
presentatie (Business Unit Managers, Lijnmanagers, Finance).
Vorm: Presentatie
Tijdsindicatie: 15 minuten + eventueel 10 minuten om vragen te beantwoorden.
Benodigdheden: emailadressen stakeholders.
Voorbereiding: sessie(s) inplannen met stakeholders om presentatie te geven.
Manier samenwerking: HR en directeur presenteren aan stakeholders.
Data verkrijgen: informatie voor in de pilot presentatie/workshop is hieronder uitgeschreven. De dia
voorbeelden zijn ook bijgevoegd.

Deel 1: Wat is strategische Personeelsplanning en waarom
strategische personeelsplanning?
Dia PowerPoint: Strategische Personeelsplanning, in het vervolg SPP, heeft de volgende definitie:
‘Het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom
en uitstroom van personeel waardoor de personen met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op
de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen
voeren, die benodigd zijn voor het behalen van de strategische doelen’.
➔ Notitie PowerPoint: SPP kan worden gezien als een proces om toekomstgericht en vertrekkend
vanuit een langetermijnvisie de doelstellingen van de organisatie te realiseren als het gaat om de
personele component. Dat vraagt om goede technieken en instrumenten. Het vergt ook een goede
procesbenadering waarin de rollen van lijnmanager, Finance en HR goed worden gebalanceerd. Het
vraagt ook om goede en betrouwbare data, maar het vraagt vooral een heldere blik op de toekomst
en de strategische koers die de organisatie wil gaan varen. SPP is gericht op langere termijn (twee
tot vijf jaar) en is een handig instrument om allerlei mogelijke beleidskeuzen rond zaken als externe
inhuur, verdeling van werk tussen functies, werven en intern opleiden, loopbaanpaden en
talentontwikkeling etc. transparant te kunnen onderbouwen.
➔ Dia PowerPoint: SPP betekent schaken op tenminste vier borden:
5. Kwantiteit van personeel: er moeten precies voldoende ‘handjes’ zijn (the right size);
6. Kwaliteit van personeel: er moeten precies voldoende ‘hersens’ zijn (the right shape);
7. Kosten van personeel: de gemiddelde personele lasten moeten in verhouding staan tot het
budget in euro’s (the right costs);
8. De arbeidsrelaties moeten voldoende mogelijkheden kennen om snel te kunnen schakelen:
flexibiliteit (the right agility).
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➔ Notitie PowerPoint: SPP is in de praktijk meer dan een hoeveelheid gegevens en goede
rekenprogramma’s. Het gaat om het onderkennen van relevante ontwikkelingen, het beoordelen
van de effecten daarvan en de vertaling van scenario’s in concrete doelen en acties die noodzakelijk
zijn om deze doelen te bereiken. SPP gaat om het leren omgaan met risico’s en
onvoorspelbaarheden en om het flexibiliseren van beleid.
➔ SPP moet tunnelvisie voorkomen en recht doen aan de belangen en inzichten van lijnmanagers en
HR. SPP is in feite strategische beleidsvoorbereiding en onzekerheidsreductie rond
personeelsvoorziening en de bijbehorende thema’s.
Bron: Strategische Personeelsplanning (A la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 1 Inleiding.

Waarom Strategische Personeelsplanning?
Organisatiedoelstellingen en het HR-beleid
Het wordt voor Hertek steeds lastiger om de juiste mensen op het juiste moment de organisatie binnen
te halen, Strategische Personeelsplanning biedt de ruimte om hier op tijd mee te beginnen. Strategische
Personeelsplanning gaat niet alleen over het werven van medewerkers, maar om de
langetermijnstrategieën wat betreft medewerkers, ontwikkelen en opleiden.
Door deze aspecten te integreren binnen het HR-beleid, sluit deze volledig aan op het organisatiebeleid
van Hertek en is er meer synergie om doelstellingen te behalen.
Uitstroom medewerkers opvangen
Krapte op de arbeidsmarkt, zelfbewuste medewerkers, concurrentie en betere arbeidsvoorwaarden,
allemaal redenen voor een medewerker om sneller over te stappen naar een andere organisatie. Daarom
is het verstandig om niet pas tot werven over te gaan wanneer er een vacature ontstaat, maar om op de
verwachte uitstroom in te spelen.
Kennis binnenhouden ondanks vergrijzing
In Nederland is er sprake van vergrijzing, dit is ook van invloed op Hertek. Medewerkers vergrijzen ook,
hiermee gaat veel kennis en ervaring verloren. Met Strategische Personeelsplanning inventariseert
Hertek wanneer medewerkers door vergrijzing de organisatie verlaten.
Behouden van medewerkers
Strategische Personeelsplanning gaat niet alleen om de in- en uitstroom van medewerkers. Het gaat ook
over het behouden van de huidige medewerkers. Wat hebben de medewerkers nodig om optimaal te
presteren, wat is hun ontwikkeling en hoe sluit dit aan op de organisatiedoelstellingen. Het is ook
belangrijk voor Hertek om te kijken hoe aantrekkelijk de organisatie is als werkgever, welk
beloningssysteem en secundaire arbeidsvoorwaarden de medewerkers binnenhoudt, zijn belangrijke
vragen om de medewerkers binnen Hertek te behouden.
Zicht op competenties
Met strategische Personeelsplanning krijgt Hertek zicht op welke competenties nodig zijn om de
doelstellingen te kunnen behalen. Het draait ook om voldoende capaciteit hebt om het werk te doen,
hierbij is het van belang om deze competenties binnen te halen en binnen te houden. Bezitten de huidige
medewerkers over de juiste competenties, wat is voor nodig om hen te behouden? Wanneer
medewerkers niet de juiste competenties, kennis, ervaring of vaardigheden hebben, kan Hertek hier
tijdig op in spelen door Strategische Personeelsplanning, denk hierbij aan opleiding en/of training.
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Deel 2: Hoe gaat Strategische Personeelsplanning eruit zien?
Bouwstenen
SPP heeft negen bouwstenen, namelijk:
10. Voorbereiden en afbakenen
11. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
12. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
13. Toekomstig gewenste formatie
14. Huidige bezetting en dynamiek
15. Externe arbeidsmarktonwikkelingen
16. Toekomstig verwachte bezetting
17. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
18. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen.
Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
Het voorbereiden, afbakenen en aanbrengen van focus, het in beeld brengen van stakeholders, het
verzamelen van data, een goede schets van doorlooptijd en structurele borging in beleidscycli.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
Het in beeld brengen van mogelijke toekomsten aan de hand van scenario’s is in ongewisse tijden
noodzakelijk om beter voorbereid te zijn op externe ontwikkelingen waarvan je als organisatie veel last
of lust kunt hebben, maar die de organisatie niet zelf in de hand heeft.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
De interne analyses zijn bedoeld om de strategisch relevante ontwikkelingen helder in beeld te brengen.
Hoe reageert de organisatie op de mogelijke externe ontwikkelingen, wat is de organisatiestrategie,
welke gevolgen heeft dat voor de formatie. Verder ook: hoe verlopen de belangrijkste werkprocessen,
hoe zijn functies en producten aan elkaar te koppelen. Kortom: wat maakt de organisatie hoe doet zij
dat?
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
Eén van de belangrijkste en moeilijkste onderdelen: wat heeft de organisatie straks nodig? Dat is mede
afhankelijk van de wijze waarop de organisatie zich wil positioneren, de ingeschatte ontwikkelingen in
de volumes van producten en diensten, de keuze van de bijpassende functiemix, etc. Meestal is geen
eenduidige schatting te geven en zal de gewenste formatie afhankelijk zijn van de veronderstellingen
binnen de onderscheiden scenario’s.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De analyse van de huidige bezetting (samenstelling, kenmerken) en dynamiek hierin (instroom,
doorstroom en uitstroom) is noodzakelijk, omdat dit personeelsbestand in de regel ook de kern zal
vormen van het toekomstige personeelsbestand. De organisatie moet weten wat zij nu al in huis heeft.
Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van duidelijk belang. Deze arbeidsmarkt is de navelstreng
voor de organisatie als het om de productiefactor arbeid gaat. Wat zit er in de pijplijn, wat is de algemene
mobiliteit, hoe aantrekkelijk is de organisatie?
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De toekomstige verwachte bezetting is afhankelijk van in-, door-, en uitstroomprocessen en wordt
doorgaans bepaald op basis van recente ontwikkelingen rond verloop.
Ad 8 en ad 9. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps + oplossingsrichtingen, maatregelen
en actieplannen
Hierbij gaat het om in beeld brengen van mogelijke toekomstige discrepanties en de effectiviteit van
mogelijke (HR-)beleidsinstrumenten om deze discrepanties te reduceren.
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Bron: Strategische Personeelsplanning (A la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 1 Inleiding.

Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt de taak- en rolverdeling weergegeven per bouwsteen. Veel kruisjes betekent
veel betrokkenheid.
Bouwsteen
10. Voorbereiden en afbakenen
11. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
12. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
13. Toekomstig gewenste formatie
14. Huidige bezetting en dynamiek
15. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
16. Toekomstig verwachte bezetting
17. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
18. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen

Lijn
X
XX
X
XX
X

XX
XX

HR
XX
X
XX
X
XX
X
XX
XX
XX

Finance
X
X
X
X
X

X
X

Deel 3: tijdsplanning Strategische Personeelsplanning
April 2022

Juni 2022

Augustus 2022

Sessie 1 + sessie
2

Sessie 5 + sessie
6

Sessie 9 + sessie 10
+ terugblik

Mei 2022

Juli 2022

September 2022

Sessie 3 + sessie
4 + reflectie

Sessie 7 + sessie
8

Recapitulatie en
evaluatie

Deel 4: Voorbeeld belang Strategische Personeelsplanning
Notitie PowerPoint: Op dit moment heerst er een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van
technisch personeel steeds moeilijker wordt. Dit heeft ook als invloed dat er op dit moment een
structureel tekort is aan monteurs. De monteursorganisatie binnen Hertek is een grote groep
medewerkers. Zij verrichten de service en hier is veel omzet aan gebonden. Dit maakt dat de
monteursorganisatie een belangrijke factor is binnen Hertek. Daarnaast wordt er op dit moment ad hoc
gehandeld op de ontstane vacatures binnen Hertek. Er wordt dus tot werving overgegaan wanneer een
vacature daadwerkelijk ontstaat. Hierdoor is er geen sprake van een lange termijnplanning en kan kennis
en personeel niet op tijd gewaarborgd worden.
Ook is het verzuim binnen de monteursorganisatie hoger dan bij de rest van de medewerkers. Op dit
moment is het verzuimpercentage binnen de monteursorganisatie van Hertek Safety 11,77%, Hertek
Care, 1,72% en Hi-Safe 9,43%. Een hoog ziekte verzuim binnen de monteursorganisatie, is een van de
redenen van het uren tekort dat heerst binnen de monteurs. Strategische personeelsplanning kan hierbij
helpen door gegevens uit het verleden aan te wenden, zodat er hier vroegtijdig op ingespeeld kan
worden.
Tevens is de business unit Care groeiende. Hierbij komt kijken dat deze business unit gericht is op
innovatie en IT. Dit heeft als gevolg dat hier andere type monteurs nodig zijn, namelijk software en IT
gericht. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maakt dit het nog lastiger om de juiste monteurs te
vinden. Doordat Care groeiende is, moet er worden overgegaan op een strategische personeelsplanning
en kan er beter worden ingespeeld op de krapte op de arbeidsmarkt en de groei van deze business unit.
Verder is Safety de grootste en winstgevende business unit binnen Hertek. Safety is een top-3 speler
binnen Nederland en zij willen dit ook bereiken in Duitsland. Daarbij komt kijken dat de wetgeving veel
invloed heeft op deze business unit. Dit heeft ook betrekking op de monteursorganisatie, zij moeten
namelijk beschikken over wettelijke CCV-certificaten willen zij werkzaam zijn in de brandveiligheid
branche. Door de krapte op de arbeidsmarkt, de groei van de business unit en de wetgeving is het van
belang dat er wordt overgegaan op een strategische personeelsplanning, zodat de monteursorganisatie
kan meegroeien met de business unit.
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Tenslotte bereikt 25% van de monteursorganisatie van Hi-Safe in de aankomende jaren de
pensioenleeftijd. Hierbij is het dus van belang dat kennis gewaarborgd blijft binnen de business unit.
Door de krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang dat hier op tijd op wordt ingespeeld.
Bron: Projectvoorstel – aanleiding. Charlotte Duppen (2020).
Belangrijke informatie bij rolverdeling
Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een werkbaar Plan van Aanpak en inventariseert
alvast de noodzakelijke afbakeningen, prioritering en beschikbare data.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
De HR-afdeling neemt het initiatief voor de scenarioplanning. Lijnmanagers worden uitgedaagd om
hun toekomstbeelden in kaart te brengen en op hun consequenties te doorgronden. Het resultaat is
een document waarin de denkbare toekomsten staan beschreven.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
Lijnmanagers en HR inventariseren samen met Finance de huidige formatie en de visie, missie en
de huidige en straks gewenste organisatiestrategie.
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
De HR-afdeling neemt het initiatief om voor elk van de scenario’s samen met de lijnmanagers de
gewenste formatie vast te stellen.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De HR-afdeling gaat bezig zijn met de analyse van de huidige bezetting en komt met overzichten wat
betreft de samenstelling en de kenmerken van het huidige personeelsbestand. Dit kan in de vorm
van grafieken, tabellen etc. Het gaat vooral om het verkrijgen van enig inzicht in deze kenmerken.
Sekse, leeftijd, diensttijd en deeltijd zijn de meest voor de hand liggende elementen. Ook kan worden
gedacht aan opleidingsniveau, functietype en andere kenmerken.
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een vlootschouw. Samen met lijnmanagers wordt
deze analyse vooraf voorbereid en lijnmanagers geven zelf hun beoordelingen af. De HR-afdeling
verzamelt de verkregen informatie. De HR-afdeling gaat na of het mogelijk is een in-door-uitstroom
matrix op te stellen voor de afgelopen jaren. Idealiter kunnen voor de afgelopen drie jaar dergelijke
matrices worden opgesteld.
Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De HR-afdeling brengt de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt in beeld.
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De HR-afdeling gaat op basis van de huidige bezetting en de geconstateerde dynamiek hierin (indoor-uitstroom) een aantal mogelijkheden doorrekenen om de toekomstige verwachte bezetting te
bepalen.
Ad 8. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
Lijnmanagers en HR bepalen samen welke discrepanties en gaps verwacht kunnen worden.
Ad 9. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen
Lijnmanagers en HR gaan samen met Finance kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen en acties
en bezien de effecten daarvan.

(G. Evers, 2020).
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Dia’s pilot presentatie/workshop Strategische Personeelsplanning
In dit hoofdstuk zijn de dia’s weergegeven van de pilot presentatie/workshop voor Strategische
Personeelsplanning.
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Sessie 2: Voorbereiding Strategische Personeelsplanning
(Bouwsteen 1)
Wanneer: April 2022
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 1 uur.
Doel: Een sterke afbakening zodat het proces van de Strategische Personeelsplanning optimaal
verloopt.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie.
Resultaat: Plan van aanpak.
Manier samenwerking: Gesprek met betrokken stakeholders.
Data verkrijgen: buikgevoel, eerste verkenningen.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 2
Voorbereiding. (G. Evers, 2020-a).

Bouwstenen & rolverdeling
SPP heeft negen bouwstenen, namelijk:
19. Voorbereiden en afbakenen
20. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
21. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
22. Toekomstig gewenste formatie
23. Huidige bezetting en dynamiek
24. Externe arbeidsmarktonwikkelingen
25. Toekomstig verwachte bezetting
26. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
27. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen.
De negen bouwstenen worden hieronder kort toegelicht, met bijbehorende rolverdeling.
TO DO BOUWSTENEN & ROLVERDELING
➔ Voorbereiding STAP 1: inlezen in bouwstenen en rolverdeling.
➔ Voorbereiding STAP 2: overleggen en plannen welke stakeholder bij welke bouwsteen
betrokken wordt.
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Bouwstenen
Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
Het voorbereiden, afbakenen en aanbrengen van focus, het in beeld brengen van stakeholders, het
verzamelen van data, een goede schets van doorlooptijd en structurele borging in beleidscycli.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
Het in beeld brengen van mogelijke toekomsten aan de hand van scenario’s is in ongewisse tijden
noodzakelijk om beter voorbereid te zijn op externe ontwikkelingen waarvan je als organisatie veel last
of lust kunt hebben, maar die de organisatie niet zelf in de hand heeft.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
De interne analyses zijn bedoeld om de strategisch relevante ontwikkelingen helder in beeld te brengen.
Hoe reageert de organisatie op de mogelijke externe ontwikkelingen, wat is de organisatiestrategie,
welke gevolgen heeft dat voor de formatie. Verder ook: hoe verlopen de belangrijkste werkprocessen,
hoe zijn functies en producten aan elkaar te koppelen. Kortom: wat maakt de organisatie hoe doet zij
dat?
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
Eén van de belangrijkste en moeilijkste onderdelen: wat heeft de organisatie straks nodig? Dat is mede
afhankelijk van de wijze waarop de organisatie zich wil positioneren, de ingeschatte ontwikkelingen in
de volumes van producten en diensten, de keuze van de bijpassende functiemix, etc. Meestal is geen
eenduidige schatting te geven en zal de gewenste formatie afhankelijk zijn van de veronderstellingen
binnen de onderscheiden scenario’s.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De analyse van de huidige bezetting (samenstelling, kenmerken) en dynamiek hierin (instroom,
doorstroom en uitstroom) is noodzakelijk, omdat dit personeelsbestand in de regel ook de kern zal
vormen van het toekomstige personeelsbestand. De organisatie moet weten wat zij nu al in huis heeft.
Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van duidelijk belang. Deze arbeidsmarkt is de navelstreng
voor de organisatie als het om de productiefactor arbeid gaat. Wat zit er in de pijplijn, wat is de algemene
mobiliteit, hoe aantrekkelijk is de organisatie?
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De toekomstige verwachte bezetting is afhankelijk van in-, door-, en uitstroomprocessen en wordt
doorgaans bepaald op basis van recente ontwikkelingen rond verloop.
Ad 8 en ad 9. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps + oplossingsrichtingen, maatregelen
en actieplannen
Hierbij gaat het om in beeld brengen van mogelijke toekomstige discrepanties en de effectiviteit van
mogelijke (HR-)beleidsinstrumenten om deze discrepanties te reduceren.
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Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt de taak- en rolverdeling weergegeven per bouwsteen. Veel kruisjes betekent
veel betrokkenheid.
Belangrijke informatie bij deze bouwsteen
De diverse stakeholders (lijnmanagement, Finance en HR) moeten al in een vroeg stadium het
gevoel krijgen dat SPP een coproductie is. SPP staat of valt met aandacht en prioriteit.
Bouwsteen

Lijn

HR

Finance

X

XX

X

XX

X

X

X

XX

X

22. Toekomstig gewenste formatie

XX

X

X

23. Huidige bezetting en dynamiek

X

XX

X

19. Voorbereiden en afbakenen
20. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
21. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie

24. Externe arbeidsmarktontwikkelingen

X

25. Toekomstig verwachte bezetting

XX

26. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps

XX

XX

X

27. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen

XX

XX

X

Ad 1. Voorbereiden en afbakenen
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een werkbaar Plan van Aanpak en inventariseert
alvast de noodzakelijke afbakeningen, prioritering en beschikbare data.
Ad 2. Externe analyse: scenario’s voor de toekomst
De HR-afdeling neemt het initiatief voor de scenarioplanning. Lijnmanagers worden uitgedaagd om hun
toekomstbeelden in kaart te brengen en op hun consequenties te doorgronden. Het resultaat is een
document waarin de denkbare toekomsten staan beschreven.
Ad 3. Interne analyse: strategie, ambitie en huidige formatie
Lijnmanagers en HR inventariseren samen met Finance de huidige formatie en de visie, missie en de
huidige en straks gewenste organisatiestrategie.
Ad 4. Toekomstig gewenste formatie
De HR-afdeling neemt het initiatief om voor elk van de scenario’s samen met de lijnmanagers de
gewenste formatie vast te stellen.
Ad 5. Huidige bezetting en dynamiek
De HR-afdeling gaat bezig zijn met de analyse van de huidige bezetting en komt met overzichten wat
betreft de samenstelling en de kenmerken van het huidige personeelsbestand. Dit kan in de vorm van
grafieken, tabellen etc. Het gaat vooral om het verkrijgen van enig inzicht in deze kenmerken. Sekse,
leeftijd, diensttijd en deeltijd zijn de meest voor de hand liggende elementen. Ook kan worden gedacht
aan opleidingsniveau, functietype en andere kenmerken.
De HR-afdeling neemt het initiatief om te komen tot een vlootschouw. Samen met lijnmanagers wordt
deze analyse vooraf voorbereid en lijnmanagers geven zelf hun beoordelingen af. De HR-afdeling
verzamelt de verkregen informatie. De HR-afdeling gaat na of het mogelijk is een in-door-uitstroom
matrix op te stellen voor de afgelopen jaren. Idealiter kunnen voor de afgelopen drie jaar dergelijke
matrices worden opgesteld.
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Ad 6. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
De HR-afdeling brengt de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt in beeld.
Ad 7. Toekomstig verwachte bezetting
De HR-afdeling gaat op basis van de huidige bezetting en de geconstateerde dynamiek hierin (in-dooruitstroom) een aantal mogelijkheden doorrekenen om de toekomstige verwachte bezetting te bepalen.
Ad 8. Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
Lijnmanagers en HR bepalen samen welke discrepanties en gaps verwacht kunnen worden.
Ad 9. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen
Lijnmanagers en HR gaan samen met Finance kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen en acties en
bezien de effecten daarvan.

Afbakenen
Strategische Personeelsplanning vraagt om goede keuzen rond afbakenen. Hierbij wordt gedacht aan
het functiehuis, producten/diensten, tijdshorizon en peildata en aggregatieniveau.

Functiehuis
SPP doet in de regel uitspraken op het niveau van functies. In de praktijk is het handig om eerst na te
denken of SPP betrekking moet hebben op alle functies binnen de organisatie, of dat er focus moet zijn
op de primaire functies. Het kan zinvol zijn om aan de voorkant de ondersteunende functies even te
‘parkeren’. Vervolgens is het handig om de hoeveelheid functies beperkt te houden. Als vuistregel geldt:
minstens tien medewerkers per onderscheiden functie.
TO DO FUNCTIEHUIS
➔ VOORBEREIDING STAP 3: het functiehuis bepalen en afbakenen.

Producten en diensten
Binnen SPP is de koppeling met de business cruciaal. Die business gaat dan niet over personeel maar
over omzet en afzet. Voor SPP betekent dit dat de P van personeel dan ook gelezen kan worden als de
P van product/dienst. Het is van belang dat goed wordt nagedacht over welke producten en diensten
relevant zijn. Wat zijn de hoofdgroepen van producten/diensten?
TO DO PRODUCTEN EN DIENSTEN
➔ VOORBEREIDING STAP 4: producten en diensten bepalen en afbakenen.

Tijdshorizon en peildata
Binnen SPP is de tijdshorizon een belangrijk vertrekpunt. Deze sluit aan bij de organisatiestrategie en is
vaak twee tot vijf jaar vooruit.
Met peildata wordt gedoeld op het tijdstip of de periode die wordt aangehouden bij de inventarisatie van
data: hoeveel medewerkers zijn er werkzaam, hoe groot was de uitstroom, etc. Het is van belang om dit
helder en uniform vast te leggen om latere onzuiverheden te vermijden.
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TO DO TIJDSHORIZON EN PEILDATA
➔ VOORBEREIDING STAP 5: Tijdshorizon en peildata bepalen en afbakenen.
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Aggregatieniveau
In grote organisaties is het verstandig goed na te denken of SPP alleen betrekking moet hebben op de
organisatie als geheel (centraal) of dat het juist verstandig is om op decentraal niveau de analyses te
plegen en de uitkomsten vervolgens te aggregeren naar centraal niveau.
Om tot een succesvolle synergie tussen centraal en decentraal te komen, moet aan enkele
randvoorwaarden worden voldaan, zoals een duidelijke langetermijnvisie op organisatieniveau,
voldoende draagvlak bij de top, voldoende kwantitatieve en kwalitatieve data en voldoende capaciteit
(mensen, middelen).
TO DO AGGREGATIENIVEAU
➔ VOORBEREIDING STAP 6: Aggregatieniveaubepalen en afbakenen.
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Voorbeeld voorbereiding

Projectteam: één HR-afstudeerstagiaire, vier Lijnmanagers, drie Business
Unit Managers, één Finance-medewerker, één HR-Manager en één Recruiter.

Bedrijfsonderdeel: Monteursorganisatie.

Functies: Service Engineers, Maintenance Engineers,
Nieuwbouwmonteurs en Inbedrijstellers.
Producten/diensten: verschilt per functie, hoofdzakelijk service en
onderhoud.

Planningshorizon & peildata: 3 jaar – december 2020.

Niveau: centraal niveau.

Projectteam: Bij Strategische Personeelsplanning is het van belang dat dit niet alleen wordt uitgevoerd door
de afdeling HR, maar dat hier meerdere partijen bij worden betrokken. Om tot een succesvolle strategische
personeelsplanning van de monteursorganisatie te komen, worden er meerdere partijen betrokken bij dit
proces. Dit wordt ook wel het projectteam genoemd. Het projectteam bestaat uit één HR-afstudeerstagiaire,
vier lijnmanagers, drie Business Unit Managers, één Finance medewerker, één HR-manager en één Recruiter.
Bedrijfsonderdeel: Strategische personeelsplanning doet in regel uitspraken op het niveau van functies, de
focus kan namelijk niet liggen op alle medewerkers van een organisatie. Het bedrijfsonderdeel waar het project
Strategische Personeelsplanning zich op gaat richten is de monteursorganisatie binnen de Hertek Groep.
Strategische Personeelsplanning vraagt namelijk om goede keuzes rond het afbakenen. De Hertek Groep is
een te grote organisatie om in één keer tot een succesvol Strategisch personeelsplanning beleid te komen. Er
is gekozen voor de monteursorganisatie omdat dit binnen Hertek een grote groep medewerkers is, ongeveer
56 medewerkers. Zij verrichten service en onderhoud en hier is veel omzet aan gebonden. Dit maakt de
monteursorganisatie dan ook een belangrijke factor binnen de organisatie.
Functies: Er zijn vier primaire functies binnen dit bedrijfsonderdeel te onderscheiden. Achter iedere functie
wordt vermeld bij welke business units deze functie van toepassing is. De vier primaire functies zijn:
Service Engineers
(Hertek Safety, Hertek Care & Hi-Safe).
Maintenance Engineers (Hertek Safety)
Nieuwbouwmonteurs
(Hi-Safe)
Inbedrijfsstellers (Hi-Safe)
Producten/Diensten: Verschilt per business unit en functie, dit wordt later duidelijk in de volgende bouwstenen.
Maar in het algemeen wordt gezegd dat de monteurs service- en onderhoudswerkzaamheden verrichten.
Planningshorizon: Binnen Strategische Personeelsplanning is de tijdshorizon een belangrijk vertrekpunt. Dit
is vaak twee tot vijf jaar vooruit. Met peildata wordt gedoeld op het tijdstip of de periode die wordt aangehouden
bij het inventariseren van data, dit is december 2020. De planningshorizon die binnen dit project wordt
gehanteerd is drie jaar, dit is overeengekomen met de praktijkbegeleidster. Hertek richt de toekomstplannen
namelijk altijd drie jaar vooruit, hierop sluit de strategische personeelsplanning dan aan.
Niveau: De strategische personeelsplanning gaat betrekking hebben op de gehele monteursorganisatie van
Hertek. Dit houdt in dat alle bouwstenen op centraal niveau in kaart worden gebracht.

Bron: Diagnose – bouwsteen1. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Checklist bouwsteen 1
Punt

Wat

Check

1.

Waarom SPP? Welke redenen, aanleidingen?

Ja/nee

2.

Wie heeft het initiatief genomen om te komen tot Strategische Personeelsplanning?
HR, Finance of managers?

Ja/nee

3.

Gebeurt Strategische Personeelsplanning op centraal en/of decentraal niveau? En
zo ja, welke onderdelen (afdelingen, locaties) worden onderscheiden?

Ja/nee

4.

Wie zijn bij Strategische Personeelsplanning betrokken (namen, positie)?

Ja/nee

5.

Wat is de doorlooptijd van het project?

Ja/nee

6.

Wat zijn de databronnen? Denk hierbij aan financieel systeem en HR-systeem?

Ja/nee

7.

Is de organisatiestrategie bekend bij de stakeholders van de Strategische
Personeelsplanning werkgroep?

Ja/nee

8.

Urgentiebolletjes: welke knelpunten zijn er nu al? (kwantitatief, kwalitatief, kosten,
flexibiliteit).

Ja/nee

9.

Welke knelpunten verwacht Hertek voor de komende periode?

Ja/nee

28.

Wat is de planningshorizon?

Ja/nee

29.

Wat is de peildata voor inventarisatie bezetting en formatie?

Ja/nee

30.

Wat is de peilperiode voor productie en voor in-door-uitstroom?

Ja/nee

31.

Kijkt Hertek naar primaire functies, ondersteunende functies of alles?

Ja/nee

32.

Welke functies zijn onderscheiden?

Ja/nee

33.

Eventueel: Welke producten en/of diensten zijn onderscheiden?

Ja/nee
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Sessie 3: Externe ontwikkelingen: scenario-analyse
(Bouwsteen 2)
In deze sessie wordt er gewerkt aan bouwsteen 2: Scenario analyse. Binnen SPP is één van de
belangrijkste vraagstukken het inschatten van de in de toekomstig gewenste formatie. Het uitgangspunt
bij de scenario-analyse is dat de toekomst niet voorspelbaar is, maar wel voorstelbaar. Deze methodiek
beoogt primair om de externe factoren en hun onzekerheden waarmee organisaties in de toekomst te
maken kunnen krijgen systematisch te inventariseren. Op grond daarvan is het mogelijk om potentiële
toekomstbeelden samen te stellen die vervolgens nader kunnen worden verkend, en waarvan de
consequenties in kaart gebracht kunnen worden.
Wanneer: Mei 2022
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 4 uur.
Doel: Het inschatten van de toekomstig gewenste formatie.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie en uitleg van
bouwsteen 2 naar Finance en managers.
Resultaat: Vier mogelijke scenario’s met verhaallijn.
Manier samenwerking: Brainstormsessie met stakeholders.
Data verkrijgen: kwalitatief, documenten.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 3 Externe
ontwikkelingen: scenario-analyse (G. Evers, 2020-b).
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Scenario-analyse
Een scenario-analyse bevat acht stappen, deze worden hieronder toegelicht.
TO DO SCENARIO-ANALYSE
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 1: identificeer het Focal Issue. Over welke kwesties zullen de
beleidsmakers van Hertek hard nadenken? Welke besluiten moeten worden genomen die
een lange termijn invloed zullen hebben op de toekomstig gewenste formatie?
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 2: Wat zijn de belangrijkste factoren die het succes of falen
van de beslissing in stap 1 bepalen? Hoe staat het met stakeholders, klanten,
toeleveranciers, personeel? Van belang is hier de analyse van de huidige formatie in
functies, de recente dynamiek hierin, wensen en klachten van klanten, etc.
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 3: Identificeer de Driving Forces. Welke drijvende krachten in
de externe omgeving zullen van grote invloed zijn op de factoren die in stap 2 zijn benoemd.
Hierbij wordt de STEP-methode toegepast. In deze methode gaat het om Samenleving,
Technologie, Economie en Politiek. Van belang is hierbij dat erop wordt gelet dat de
betreffende variabelen (1) extern van aard zijn en dus geen intern beleid en (2) deze
variabelen een link kennen naar de gewenste formatie, de vraagzijde.
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 4: Rangschik deze Driving Forces op basis van impact en
onzekerheid. Allereerst de impact. Van elk van deze variabelen kan Hertek last of lust
hebben als het om volumes van producten en diensten. Dit wordt gedaan door elke variabel
één, twee of drie sterren te geven. De variabelen met drie sterren hebben veel impact en
variabelen met één ster hebben een lagere impact.
Daarna volt de analyse van onzekerheid. Hoe zeker weet Hertek dat deze variabele een bepaalde
waarde gaat aannemen? Dit wordt ook aangeduid met sterren, drie sterren betekent een hoge
onzekerheid (Hertek weet niet zeker of dit gaat gebeuren) en één ster betekent een lage
onzekerheid (Hertek weet zeker dat dit gaat gebeuren).
De variabelen met een hoge impact en een hoge onzekerheid vormen de drivers.
De Vaste Externe Factoren (OFI) hebben een hoge impact en lage onzekerheid. Deze verschillen
niet per scenario, maar komen in alle scenario’s terug.
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 5: Na de identificatie van de twee drivers worden deze op een
x-as en op een y-as geplaatst. Op deze manier ontstaat er vier velden (2x2) van mogelijke
scenario’s.
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 6: Benoem bij ieder scenario de kansen, bedreigingen, welke
factoren er van kracht zijn en hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden. Beschrijf deze
scenario’s en geef ze een naam.

➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 7: Hoe ziet de beslissing rond het Focal Issue (stap
1) eruit in elk van de vier onderscheiden scenario’s? Welke impact heeft dat op de
medewerkers, klanten, concurrenten en de strategie? Het gaat hier om keuzes ten
aanzien van de komende positionering.
➔ SCENARIO-ANALYSE STAP 8: Selecteer enkele Leading Indicators. Hoe krijgt
Hertek goed zicht op welk scenario zich gaat ontvouwen? Op basis van welke
indicatoren gaat Hertek na welke richting het opgaat?
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Voorbeeld Scenario-Analyse
Variabele
Vergrijzing (Care).

Impact
***

Onzekerheid Keuze
*
Vaste externe factor (OFI)

Competenties gaan veranderen als gevolg van automatisering (Safety, Hi-Safe & Care).

**

*

Vaste externe factor (OFI)

Economisch

Macht: lukt het Hertek om het marktaandeel te vergroten? (Safety, Hi-Safe & Care).

***

***

Driver

Technologisch

Automatisering systemen en processen (Safety, Hi-Safe & Care).

***

***

Driver

Politiek Juridisch

Wetgeving: nieuwe wetgeving op het gebied van brandveiligheid (Safety).

***

*

Vaste externe factor (OFI)

Sociologisch &
Demografisch

Er zijn verschillende variabelen, ook wordt aangegeven op welke business unit zij van invloed zijn:
Vergrijzing (Care); er zijn steeds meer ouderen in Nederland, Nederland is dus aan het vergrijzen. Dit heeft
als gevolg dat de zorgmarkt steeds groter worden. Meer zorg, betekent ook dat er meer zorgproducten nodig
zijn. Hierdoor gaat de markt groeien, dit houdt in dat Hertek meer monteurs nodig zal hebben.
Competenties gaan veranderen als gevolg van automatisering (Safety, Hi-Safe & Care); Door
automatisering gaan de competenties van de monteurs veranderen, de competenties zullen namelijk meer
software + ICT-gericht worden.
Macht: lukt het Hertek om het marktaandeel te vergroten? (Safety, Hi-Safe & Care);
Hi-Safe: deze Business Unit wil binnen nu en drie jaar groeien naar een omzet van 10 miljoen. Dit willen zij
realiseren door meer projecten uit te voeren en anderzijds meer service- en onderhoudscontracten te krijgen.
Meer omzet heeft als gevolg dat er meer monteurs nodig zijn
Care: deze Business Unit wil binnen nu en drie jaar een top-3 speler worden, dus groeien naar een
marktaandeel van 30-40%. De projecten business zal dan groeien, dat is de grootste impact. Maar onderhoud
en storing zal ook groeien als gevolg hiervan. Wanneer dit gaat lukken, moet de monteursorganisatie ook
meegroeien.
Safety: Deze Business Unit wil binnen nu en drie jaar groeien naar een EBIT van 7 miljoen. Dit heeft als gevolg
dat er meer monteurs nodig zijn.
Automatisering systemen en processen (Safety, Hi-Safe & Care); Het is van belang dat Hertek gaat
automatiseren, anders kunnen ze de groei niet bijhouden en zal de concurrentie het overnemen. Daarnaast kan
automatisering zorgen voor efficienter werken, maar de Business Unit Hi-Safe loopt nog ver achter met
automatisering en digitalisering Volgens B. van Neer is automatisering belangrijk om met de markt mee te
kunnen gaan. Momenteel is er in de zorgsector een groot personeelstekort, dit maakt automatisering nog
belangrijker. De producten en diensten die de Business Unit Care levert moeten hierin meegaan, willen zij niet
achterraken op de concurrenten.
Wetgeving: nieuwe wetgeving op het gebied van brandveiligheid (Safety): Op dit moment verplicht de Wet dat
onderhoud jaarlijks moet worden uitgevoerd door de monteurs. De wet gaat dit waarschijnlijk veranderen in
verplicht onderhoud eens in de 2/3 jaar. Hier liggen kansen door te onderscheiden van de concurrent, maar
ook risico’s door het verliezen van werk bijvoorbeeld. Daarnaast is de Wet bezig met het uitbreiden van de wet
brandveiligheid. Bij nieuwbouw is het verplicht dat overal een brandmelder hangt. Waar dit in bestaande bouw
nog niet is. Dit biedt meer kans op werkvermeerdering en dus omzet en dus meer werk.
Vervolgens zijn deze variabelen gerangschikt op basis van impact en onzekerheid. Hieruit kon geconcludeerd
worden dat de impact van bijna alle variabelen even hoog zijn, dit wordt aangeduid met drie sterren.
Competenties gaan door automatisering ook veranderen, maar dit zal niet zo’n hoge impact hebben op de
vraag naar monteurs dan de andere variabelen. Hierna volgde de analyse van de onzekerheid. Hoe zeker is dat
deze variabele een bepaalde waarde gaat aannemen, of is dit nog erg onzeker? Heel onzeker wordt aangeduid
met drie sterren en niet onzeker wordt aangeduid met één ster. Op basis van deze rangschikking zijn er twee
groepen ontstaan, namelijk:
Drivers: dit is de groep met een hoge impact en hoge mate van onzekerheid.
Vaste Externe Factoren (OFI): dit is de groep met een hoge impact en een lage mate van onzekerheid.
De volgende rangschikking heeft plaatsgevonden:
Vergrijzing - Vaste externe factor (OFI)
Competenties gaan veranderen als gevolg van automatisering (OFI)
Macht; lukt het Hertek om het marktaandeel te vergroten? (Driver)
Automatisering systemen en processen (Driver)
Wetgeving; nieuwe wetgeving op het gebied van brandveiligheid (OFI).

Bron: Diagnose – bouwsteen 2. Charlotte Duppen (2020-2021).
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De twee drivers ‘marktaandeel’ en ‘automatisering’ vormen de basis voor de scenariovorming. Ze zijn geplaatst
op de x-as en y-as. Op deze wijze zijn er vier kwadranten ontstaan. De namen van deze kwadranten zijn
gebaseerd op de kernwaarden en producten die Hertek nastreeft. Van elk van deze kwadranten worden de
kenmerken beschreven, dit zijn nieuwe toekomstige werkelijkheden. Ook deze scenario’s zijn tot stand
gekomen door verschillende interviews met vier lijnmanagers en drie Business Unit Managers.
Zorgzone
Bij dit scenario groeit het marktaandeel van Hertek, maar groeien zij niet mee in de automatisering. Doordat
het marktaandeel groeit, zal Hertek wel iets meer monteurs nodig hebben.
Kans: Wanneer Hertek in dit scenario zal investeren in de automatisering, heeft dat als gevolg dat zij naar het
scenario ‘samen winnen’ gaan. Op deze manier gaan zij namelijk niet achterlopen op de concurrent wat betreft
automatisering.
Bedreiging: De bedreiging bij dit scenario is dat wanneer Hertek niet investeert in automatisering, zij gaan
achterraken op de concurrenten voor wat betreft diensten en producten en efficiënt werken. Dit heeft als gevolg
dat het marktaandeel kan krimpen en dat zij hierdoor in de ‘Explosiezone’ terecht komen. Hierdoor zal de
behoefte aan monteurs ook minder worden.
Samen winnen
Bij dit scenario groeit het marktaandeel van Hertek en groeien zij tevens mee in de automatisering. Dit betekent
dat zij meer omzet gaan draaien en meer efficiënt kunnen werken als gevolg van de automatisering. Doordat
de omzet groeit, zal de behoefte aan monteurs veel groter worden. Maar door de automatisering zullen de
benodigde competenties ook veranderen. De competenties zullen meer ICT- en Software gericht worden, dit
betekent dat er hoger niveau van de monteurs wordt verwacht.
Kans: in dit scenario kan Hertek zich nog meer onderscheiden van de concurrent, waardoor ze marktaandeel
nog meer kunnen verhogen.
Bedreiging: Bij Hertek staat de klant op nummer 1, dit is dan ook hun strategie. Door een te snelle groei en te
veel focus op de automatisering kunnen ze de focus op de klant verliezen.
Explosiezone
Bij dit scenario groeit het marktaandeel van Hertek niet en groeien zij tevens niet mee in de automatisering. Dit
betekent dat zij achterraken op de concurrent en hierdoor ook achterblijven op de rest. Dit heeft als gevolg dat
er minder monteurs nodig zijn.
Kans: in dit scenario kan Hertek het marktaandeel vergroten door middel van automatisering, op deze manier
gaan zij mee met de concurrent.
Bedreiging: wanneer Hertek bij dit scenario niets onderneemt, is de kans groot dat zij zullen wegvallen van de
markt.
Brandzone
Bij dit scenario groeit het marktaandeel niet van Hertek, maar groeien zij wel mee in de automatisering. Dit
betekent dat de vraag naar andere competenties van monteurs wel zal veranderen, namelijk meer ICT- en
software gericht.
Kans: het marktaandeel vergroten, hierdoor zullen er ook meer monteurs nodig zijn.
Bedreiging: wanneer Hertek zich alleen richt op de automatisering en niet meer op het marktaandeel, zal de
omzet dalen.

Bron: Diagnose – bouwsteen2. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Checklist bouwsteen 2
Punt

Wat

Check

1.

Kijkt Hertek naar de toekomst vanuit één of vanuit meerdere scenario’s?

Ja/nee

2.

En waarom?

Ja/nee

3.

Heeft Hertek systematisch gekeken naar mogelijke externe factoren via de STEPmethode? (Sociaal, Technologisch, Economisch, Politiek).

Ja/nee

4.

Wie is bij dit scenario-analyse-proces betrokken geweest?

Ja/nee

5.

Zijn de externe factoren gerangschikt naar impact?

Ja/nee

6.

Zijn de factoren gerangschikt naar mate van onzekerheid?

Ja/nee

7.

Zijn er op basis van deze analyses Vaste Externe Factoren onderscheiden (Hoge
impact, lage onzekerheid)?

Ja/nee

8.

Zijn er op basis van deze analyses drivers onderscheiden? (Hoge impact, hoge
onzekerheid)?

Ja/nee

9.

Hebben de scenario’s ook een naam gekregen, zo ja welke?

Ja/nee
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Sessie 4: Organisatiestrategie en huidige formatie
(Bouwsteen 3)
In deze sessie staat bouwsteen 3 centraal: de organisatiestrategie en het vertalen hiervan naar SPP.
Daarnaast wordt een analyse van de huidige formatie in kaart gebracht.
Wanneer: Mei 2022
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 2 uur.
Doel: Informatie verzamelen over de organisatiestrategie en cijfers behorende bij de interne analyse.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie en uitleg van
bouwsteen 3 naar Finance en managers.
Resultaat: Een uitwerking van de positionering, kritieke competenties en product-functie matrix.
Manier samenwerking: Gesprek en brainstormsessie met betrokken stakeholders.
Data verkrijgen: Kwalitatief en ruwe formatiedata.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 4
Organisatiestrategie en huidige formatie. (G. Evers, 2020-c).

Organisatiestrategie
Het is in de praktijk handig om de organisatiestrategie te visualiseren. Het gaat om de vraag hoe de
organisatiedoelen moeten worden bereikt en welke keuzen en accenten daarbinnen zijn gelegd.
Er zijn drie soorten waardeproposities, namelijk:
1. Kostenleiderschap – organisaties die volgens deze discipline te werk gaan, houden zich niet in
de eerste plaats bezig met innovaties of relaties met klanten. Het belangrijkste is dat zij de
laagste prijs aanbieden aan een breed publiek.
2. Klantenpartnerschap – deze organisaties richten zich niet op wat de markt als geheel wil, maar
op wat specifieke klanten willen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van goede klantrelaties.
3. Productleiderschap – deze organisaties concentreren zich op het aanbieden van de beste en
allernieuwste producten. Steeds worden er nieuwe producten ontworpen en op de markt
gebracht.
TO DO ORGANISATIESTRATEGIE
➔ ORGANISATIESTRATEGIE STAP 1: Organisatiestrategie in kaart brengen aan de hand
van de waardeproposities.
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Customer Intimacy

Voorbeeld organisatiestrategie

Care

Borgen continuïteit en innovatiekracht
door EBIT van 10%.

Groeistrategie:
New-business focusmarkt, meer doen bij bestaande
klanten en focusmarkt: langdurige zorg.

Productiviteitsstrategie:
klantprocessen op orde & gebruik
van technologie in ons voordeel.

Hi-Safe

Borgen continuïteit en innovatiekracht
door EBIT van 10%.

Groeistrategie:
groei door proactieve benadering van datacenters en
industrie & focus op blusgassystemen, introductie
explosie onderdrukken,.

Productiviteitsstrategie:
klantprocessen op orde & gebruik
van technologie in ons voordeel.

Safety

Borgen continuïteit en innovatiekracht
door EBIT van 10%.

Groeistrategie:
cross-selling ontruimingsoplossingen bij BMI klant,
verhogen share of wallet, new business ‘hard to get’
installateurs, groei in marktsegment industrie, versterken
imago door realiseren van vijf ‘top segment’ projecten en
Nr. 1 worden in noodverlichting

Productiviteitsstrategie:
klantprosessen op orde en gebruik
van technologie in ons voordeel.

Strategie
Iedere business unit in Nederland heeft een eigen strategisch doel. Door middel van een groeistrategie en
productiviteitsstrategie willen zij deze doelstelling bereiken. In bovenstaande dia wordt het weergegeven, dit is
tevens terug te lezen in het projectvoorstel (F. Hassink, persoonlijke communicatie, 1 oktober 2020).
Bij Hertek is er begrip voor de klant en staat service hoog in het vaandel. Dit blijkt ook uit de kernwaarde ‘passie
voor de klant’. De klant is koning bij Hertek. Daarnaast is er sprake van persoonlijke service, waarvan de klant
24/7 gebruik van kan maken. Op deze manier reageert Hertek snel op de klant. Tenslotte biedt Hertek advies
op maat en voor elke situatie de juiste oplossing.
Uit deze kenmerken valt te concluderen dat er sprake is van een Customer Intimacy Strategie
(klantenpartnerschap) bij Hertek.

Bron: Diagnose – bouwsteen 3. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Interne analyse
Strategische Personeelsplanning gaat over de toekomstig gewenste formatie. Wat heeft Hertek straks
nodig? Feitelijk staan er drie vragen centraal:
1. Wat maken we, welke producten en diensten levert Hertek?
2. Wie is hierbij betrokken, welke functiegroepen onderscheidt Hertek?
3. Hoe is deze productie georganiseerd, wie doet wat?
Het bruto-netto traject
Het bruto-netto heeft betrekking op de vraag hoeveel effectieve uren werk geleverd wordt door één FTE.
Bruto uren kunnen nooit allemaal feitelijk productief worden ingezet vanuit werkgeversperspectief. Er
moet rekening gehouden worden met vakantiedagen, feestdagen, verzuim, werkoverleg, opleiden en
ontwikkelen.
TO DO BRUTO-NETTO TRAJECT

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 1 (BEIGE): Bepaal welke functies Hertek wilt
onderscheiden (max. 10 beschikbaar).

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 2 (LICHTGRIJS): Bepaal welke producten of diensten
Hertek wilt onderscheiden (max. 10 beschikbaar).

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 3 (GEEL): Bepaal het aantal FTE dat aan intern personeel
per bepaalde functie in de organisatie ingezet is.

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 4 (ORANJE): Vul op regel 38 kolom C t/m L in het aantal
uren dat Hertek per jaar per functie extern inhuurt.

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 5 (DONKERGRIJS): Vul op regel 36 in het aantal
contracturen per jaar volgens de cao.

➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 6 (GROEN): Bepaal per functie wat de verdeling van de
declarabele tijd over de producten of diensten is op een werkdag/week (totaal 100%).
➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 7 (BLAUW): Bepaal bruto-netto traject: netto

inzetbaarheid is hier geprikt op 81% per functie op 81% per functie, Hertek kan dit
aanpassen naar eigen inzicht.
➔ BRUTO-NETTO TRAJECT STAP 8: controleren en narekenen.
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Voorbeeld bruto-netto traject
Matrix 1. Tijdbesteding per functie
2020
Producten/diensten
Onderhoud
Projecten
Storingen
Inspecties
Totaal % per functie
Totaal uren bekend / netto uren intern personeel

Brutto/Netto
1 FTE = bruto uren
Aantal FTE

Functies

Service Engineers Maintenance Engineers

prod.% wb.uren

6%
82%
12%
0%
100%
22.116

92%
0%
1%
7%
100%
19.056

67%
2.076
15,9

67%
2.076
13,7

Bij Safety is er sprake van de functies ‘Service Engineer’ en ‘Maintenance Engineer’. De functie ‘Service
Engineer’ heeft een totaal van 15,9 FTE en de functie ‘Maintenance Engineer’ 13,7 FTE. Samen met de
lijnmanager van Safety is besproken dat de producten & diensten van deze functies kunnen worden opgedeeld
in ‘Onderhoud’, ‘Projecten, ‘Storingen’ en ‘Inspecties’. Vervolgens is besproken hoeveel % van de tijd zij bezig
zijn met deze werkzaamheden. Zie bovenstaande tabel hiervoor.
Vervolgens is in het oranje vakje de bruto uren te zien per 1 FTE. Daarna is er gekeken naar de netto-uren,
deze zijn te zien in het groene vakje. In het interview met de afdeling Finance is besproken hoe deze netto-uren
tot stand zijn gekomen. Hierbij zijn de verzuimuren, reistijden, opleidingsuren van de bruto-uren gehaald. Dit
zijn dus de uren die de Service Engineers en Maintenance Engineers besteden aan het primaire proces.
Dit wordt vervolgens gedeeld door het aantal FTE, om de netto-uren per FTE te weten; 22.116/15,9 FTE =
1.390,94 netto uren per FTE. Om de productiviteit te berekenen worden de netto-uren per FTE gedeeld door
het aantal bruto-uren per FTE; 1.390,94/2067 = 0,67 (x 100%) = 67%

Bron: Diagnose – bouwsteen 3. Charlotte Duppen (2020-2021).
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De product-functiematrix
Door de inzet van effectieve, direct productieve uren worden goederen en diensten gerealiseerd. Welke
zijn de meest omvangrijke en relevante groepen van goederen en diensten? Wat weet Hertek van de
bijbehorende inzet aan arbeidsuren per product/dienst? En is ook bekend vanuit welke functiegroep
deze arbeidsuren worden geleverd?
Een product-functiematrix is een diagnostisch instrument o de interne analyse aan te scherpen. Hierbij
worden de producten/diensten op de regels geplaatst en de betreffende functiegroepen in de
kolommen.
Een product-functiematrix geeft een snelle en volledige indruk van de antwoorden op de drie
kernvragen: wat maken we, welke functies helpen daarbij en hoe maken we dat?
TO DO PRODUCT-FUNCTIEMATRIX

➔ Deze matrix wordt automatisch ingevuld door het rekenmodel.
➔ PRODUCT-FUNCTIEMATRIX STAP 1: Controleren en narekenen.

Voorbeeld product-functiematrix
Matrix 2. Product-functie matrix
in uren op jaarbasis
2020
Producten/diensten
Onderhoud
Projecten
Storingen
Inspecties

Totaal uren per functie

Functies Service Engineers Maintenance Engineers

Totaal uren per product

1.327
18.135
2.654
0

17.531
0
191
1.334

18.858
18.135
2.844
1.334

22.116

19.056

41.171

Bron: Diagnose – bouwsteen 3. Charlotte Duppen (2020-2021).

77 | P a g i n a

De functiemix
Een functiemix specificeert de ‘mengverhouding’ per product/dienst. Het geeft aan in welke combinatie
medewerkers uit verschillende functiegroepen worden ingezet om een bepaald product/dienst te
realiseren.
In een functiemix komt ook naar voren of er sprake is van functiedifferentiatie. Dit betekent dat elk
product/dienst slechts door één functiegroep wordt gerealiseerd.
TO DO FUNCTIEMIX

➔ Deze matrix wordt automatisch ingevuld door het rekenmodel.
➔ PRODUCT-FUNCTIEMIX STAP 1: Controleren en narekenen.

Voorbeeld functiemix
Matrix 3. Functie matrix per product in %
2020
Producten/diensten
Onderhoud
Projecten
Storingen
Inspecties

Functies Service Engineers Maintenance Engineers

Totaal % per product

7%
100%
93%
0%

93%
0%
7%
100%

100%
100%
100%
100%

Totaal

54%

46%

100%

Bron: Diagnose – bouwsteen 3. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Checklist bouwsteen 4
Punt

Wat

Check

1.

Is de huidige strategie te positioneren in termen van Treacy en Wiersema? Zo ja,
hoe dan?

Ja/nee

2.

Gaat de positionering veranderen richting planningshorizon? En waarom?

Ja/nee

3.

Wat zijn straks drie tot vier meest kritieke kwaliteiten van de toekomstig gewenste
formatie?

Ja/nee

4.

Zijn de formatiegegevens volledig? Is er rekening gehouden met vacatures,
boventalligheid e.d.?

Ja/nee

5.

Is er sprake van externe inhuur, en zo ja voor welke functies?

Ja/nee

6.

Wat is het bruto aantal werkuren op jaarbasis?

Ja/nee

7.

Wat is per fte het netto aantal werkbare uren per jaar?

Ja/nee

8.

Kan direct worden afgeleiden hoeveel uur per functie wordt besteed aan welk
product? Of moet dit indirect bepaald worden op basis van inschattingen
tijdsbesteding per functiegroep?

Ja/nee
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Sessie 5: Toekomstig gewenste formatie
(Bouwsteen 4)
In deze sessie wordt er gewerkt aan bouwsteen 4: Toekomstig gewenste formatie. Het inschatten van
de toekomstig gewenste formatie is één van de lastigste onderdelen van Strategische
Personeelsplanning. De toekomstig gewenste formatie vloeit voort uit de dan verwachte omzet en
productie van goederen en diensten.
Wanneer: Juni 2022
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 1,5 uur.
Doel: Het inschatten van de toekomstig gewenste formatie.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie en uitleg van
bouwsteen 4 naar Finance en managers.
Resultaat: Een uitgebreide schets van de toekomstig gewenste formatie, inclusief varianten.
Manier samenwerking: Brainstormsessie met betrokken stakeholders.
Data verkrijgen: Managementinschattingen.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 5 De
toekomstig gewenste formatie (G. Evers, 2020-d).

Toekomstig verwachte productie in uren
In dit deel worden de uitkomsten uit de scenario-analyse gebruikt voor het inschatten van de
toekomstig gewenste formatie per functie. Dit gebeurt in zes stappen.
TO DO TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN

➔ TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN STAP 1: Bepaal de planningshorizon:
hoeveel jaren kijkt Hertek vooruit?
TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN STAP 2: Benoem de twee OFI’s.
TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN STAP 3: Benoem de twee drivers.
TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN STAP 4: Benoem de vier scenario’s.
TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN STAP 5: Schat de procentuele impact
in van elk van de twee OFI’s op de ontwikkeling per product en dienst.
➔ TOEKOMSTIG VERWACHTE PRODUCTIE IN UREN 6: Schat de impact in van elk van de
twee drivers in het minimum en in het maximum geval.

➔
➔
➔
➔
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Voorbeeld toekomstig verwachte productie in uren
Matrix 4: Toekomstige verwachte diensten in uren
Producten
Care
Project
Uitbreidingen
Storingen
Onderhoud
Hi-Safe
Onderhoud
Service
Montage
Fabricage
Inbedrijfstellen
Overig
Safety
Onderhoud
Projecten
Storingen
Inspecties

Volume in 2020
4.836
1.273
1.273
1.103

Marktaandeel groeit snel

Vergrijzing

Competenties veranderen als gevolg automatisering

14%
14%
14%
14%

Nieuwe wetgeving op gebied van brandveiligheid

Tussenstand

0%
0%
0%
0%

5.513
1.451
1.451
1.257

13.751
2.578
5.099
458
2.793
2.535

0%
0%
0%
0%
0%
0%

13.751
2.578
5.099
458
2.793
2.535

18.858
18.135
2.844
1.334

0%
0%
0%
0%

Marktaandeel groeit langzaam Hertek groeit mee in automatisering

-30%
0
0
0

Scenario's
Samen winnen

Hertek groeit niet mee in automatisering

Zorgzone

Brandzone

13.201
18.135
2.844
1.334

Explosiezone

70%
70%
50%
50%

30%
30%
30%
20%

-30%
-30%
-30%
-25%

0%
0%
0%
0%

6.561
1.727
1.523
1.415

9.373
2.466
2.176
1.886

5.017
1.320
1.320
1.132

7.167
1.886
1.886
1.509

50%
50%
20%
20%
20%
0%

20%
20%
5%
5%
5%
0%

-10%
-10%
-15%
-15%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

18.564
3.481
5.201
468
3.352
2.535

20.627
3.868
6.119
550
3.352
2.535

14.852
2.785
4.551
409
2.933
2.535

16.502
3.094
5.354
481
2.933
2.535

15%
10%
10%
10%

8%
5%
5%
5%

-6%
-4%
-4%
-4%

0%
0%
0%
0%

14.270
19.150
3.004
1.467

15.181
19.948
3.129
1.467

13.401
18.280
2.867
1.345

14.257
19.042
2.987
1.401

Zo is bijvoorbeeld te zien dat de OFI ‘vergrijzing’ alleen van invloed is op de Business Unit Care en dat de
producten/diensten zullen groeien met 14%.
Daarnaast is bijvoorbeeld te zien dat wanneer het marktaandeel (Driver) van Care snel gaat groeien, de
werkzaamheden groeien met 70% en wanneer dit langzamer gebeurt met 30%. Vervolgens is te zien dat
wanneer Hertek zal groeien in automatisering van producten, de uren zullen dalen met 25 tot 30%.
Dit is voor iedere business unit en product/dienst uitgewerkt.
Wat in deze matrix opvalt is dat bij het scenario ‘zorgzone’ de meeste uren worden ingeschat. Dit is naar mijn
mening de huidige situatie van Hertek. Hertek groeit jaarlijks, maar in automatisering lopen zij ook achter. Dit is
ook gebleken uit een interview met de Innovatie Manager. Daarnaast valt op dat bij het scenario ‘brandzone’
de minste uren worden ingeschat, dit scenario houdt in dat Hertek sterk groeit in automatisering, maar langzaam
groeit in het marktaandeel.

Bron: Diagnose – bouwsteen 4. Charlotte Duppen (2020-2021).

Toekomstig gewenste functiemix per product
In dit deel worden de uitkomsten van de verwachte volumes per product doorgerekend naar wat dit
betekent voor functies. Daarvoor is het nodig de toekomstig gewenste functiemix te bepalen.
TO DO TOEKOMSTIG GEWENSTE FUNCTIEMIX PER PRODUCT

➔ TOEKOMSTIG GEWENSTE FUNCTIEMIX PER PRODUCT STAP 1: Bepaal per scenario
de gewenste functiemix per product. Hoe gaat Hertek dat product/dienst in dat scenario
dan maken?
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Voorbeeld toekomstig gewenste functiemix per product

Bij de business unit Safety valt op dat de Maintenance Engineers meer onderhoudswerkzaamheden zullen
verrichten, het is namelijk gewenst dat dit met 2% verhoogd. Ditzelfde geldt voor de storingswerkzaamheden,
deze zullen met 2% stijgen voor de Service Engineers.

Bron: Diagnose – bouwsteen 4. Charlotte Duppen (2020-2021).

Checklist bouwsteen 4
Punt

Wat

Check

1.

Is de mogelijke impact van de Vaste Externe factoren doorgerekend naar de
toekomstig gewenste productievolume?

Ja/nee

2.

Is de mogelijke impact van de twee drivers doorgerekend naar de toekomstig
gewenste productievolumes?

Ja/nee

3.

Laat Hertek het huidige productportfolio de komende jaren structureel veranderen
(bepaalde producten niet meer doen, of juist nieuwe producten toevoegen)?

Ja/nee

4.

Laat Hertek de komende tijd bepaalde functies structureel verdwijnen, of komen er
nieuwe functies bij?

Ja/nee

5.

Wil Hertek de huidige bestaande functiemix de komende jaren gaan veranderen?
Zo ja, waarom?

Ja/nee

6.

Gaat de verhouding tussen interne medewerkers en externe inhuur de komende
tijd veranderen? Zo ja, waarom?

Ja/nee

7.

Gaat het bruto-netto traject de komende tijd veranderen?

Ja/nee

8.

Heeft Hertek de toekomstig gewenste formatie kunnen bepalen naar kwantiteit per
functie, gewenste kwaliteit, gewenste kosten en gewenste flexibiliteit?

Ja/nee
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Sessie 6: Huidige bezetting en dynamiek
(Bouwsteen 5)
In deze sessie wordt de huidige bezetting in beeld gebracht. Dat betekent aandacht voor de huidige
samenstelling van het personeelsbestand en de huidige kwaliteit.
Wanneer: Juni 2022
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 8 uur.
Doel: Een helder overzicht van de huidige samenstelling van het personeelsbestand en de huidige
kwaliteit.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie en uitleg van
bouwsteen 5 door. Finance bereidt de cijfers voor de van de huidige loonkosten. De managers bereiden
de informatie voor over de huidige kwaliteit van de medewerkers.
Resultaat: Rapporten met uitgebreide analyses.
Manier samenwerking: Gesprek met betrokken stakeholders.
Data verkrijgen: HR-data en kwalitatieve gegevens.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 6 Huidige
bezetting. (G. Evers, 2020-e).

De belangrijkste kenmerken van de huidige bezetting
Een goed inzicht in de huidige bezetting is een belangrijke voorwaarde voor een verantwoordde
Strategische Personeelsplanning. Denk hierbij aan kenmerken over:
- Functie en/of niveau
- Leeftijdsgroep
- Deeltijdomvang
- Geslacht
- Opleidingsniveau
- Diensttijd
- Type arbeidsrelatie
- Kwaliteit
- Huidige loonkosten
TO DO BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE HUIDIGE BEZETTING
➔ KENMERKEN VAN DE HUIDIGE BEZETTING STAP 1: maak een analyse van
bovenstaande kenmerken en breng deze visueel in kaart.
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Voorbeeld kenmerken van de huidige bezetting

Wat bij bovenstaande cirkeldiagrammen duidelijk naar voren komt is dat de Service Engineers de grootste
groep medewerkers zijn bij iedere business unit.

Wat bij bovenstaande grafiek opvalt is dat:
Hi-Safe heeft 5% aan monteurs van 61+.
Wat verder nog opvalt is dat de groep 51-60 jaar een relatief grote groep is.
De leeftijdscategorie 31-40 jaar is de grootste groep medewerkers.
De leeftijdscategorie 20-30 jaar is de kleinste groep medewerkers.

Bron: Diagnose – bouwsteen 5. Charlotte Duppen (2020-2021).

De kwaliteit van medewerkers
Kwaliteit van personeel kan in beeld worden gebracht via een ‘vlootschouw’. Hierbij wordt kwaliteit
bepaald door enerzijds de prestaties in het recente verleden (performance) én de verachte potentiële
bijdrage in de nabije toekomst (potentieel).
Valideren en kalibreren
Bij het toepassen van een vlootschouw zijn twee aspecten van groot belang. Ten eerste de validatie.
Daarmee wordt bedoeld dat alle betrokken lijnmanagers hetzelfde beeld hebben, dezelfde definitie
hanteren van het begrip performance, c.q. potentieel. Bij performance is dit vaak al uitgewerkt vanwege
de beoordelingscyclus, bij potentieel is dit lastiger.
Bij kalibreren gaat het om de indeling zelf. Wanneer wordt gesproken van onder de norm, op de norm
of boven de norm. Bij het toepassen van een vlootschouw overeenstemming moet bestaan tussen de
managers.

84 | P a g i n a

De matrix
Aan de hand van de werkwijze van Hertek ontstaat een matrix, zie hieronder:

Er zijn labels toegekend aan de diverse cellen hierboven in de matrix, deze betekenen het volgende:
- Een ‘onder de norm’ performanceniveau in combinatie met een geen-weinig potentieelniveau
is aangeduid als ‘achterblijver’, omdat de betrokken medewerkers nu of in de
toekomstproblemen gaan kennen om zich in de organisatie te kunnen handhaven.
- Medewerkers met een laag performanceniveau en een hoog potentieel zijn er ook. Hierbij wordt
gedacht aan nieuwe geworven medewerkers. Het probleem is dat zij door korte ervaring nog
niet voldoende presteren en het nog niet zeker is of zij daadwerkelijk goed gaan presteren.
Vandaar de term ‘vraagteken’.
- Medewerkers met een hoog performanceniveau en geen tot weinig potentieel worden als
‘werkbijen’ aangeduid. Deze groep is vaak van groot belang voor de organisatie vanwege de
robuuste en productieve samenstelling.
- De laatste groep zijn de ‘goudhanen’. Deze medewerkers hebben een hoge performance in
combinatie met een hoog potentieel.
TO DO BELANGRIJKSTE MATRIX INGEVULD OP PERSOONSNIVEAU
➔ MATRIX INGEVULD OP PERSOONSNIVEAU STAP 1: de matrix invullen per
afdeling/functie op persoonsniveau.
➔ MATRIX INGEVULD OP PERSOONSNIVEAU STAP 2: algemene analyse maken.

Voorbeeld matrix ingevuld op persoonsniveau
Performance
Potentieel

Onder de norm

Op de norm

Boven de norm

Grenzen bereikt

Namen invullen

Namen invullen

Namen invullen

Doorgroeimogelijkheden binnen eigen functie

Namen invullen

Namen invullen

Namen invullen

Doorgroeimogelijkheden

Namen invullen

Namen invullen

Namen invullen

Bij bovenstaande cirkelgrammen valt op dat:
Alleen bij Hi-Safe sprake van ‘Achterblijvers’ en ‘Vraagtekens’;
Ongeveer ¼ van alle drie de business units bestaat uit ‘Goudhanen’.

Bron: Diagnose – bouwsteen 5. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Achtergrondanalyses
Analyses kunnen ook worden gemaakt voor andere kenmerken. Om de analyses visueel aantrekkelijk
te maken kan worden gekozen voor een ‘kerstballenboom’. In deze weergave krijgen de medewerkers
allemaal een eigen bolletje en worden ze op deze wijze over de matrix verdeeld. Dit kan bijvoorbeeld
aan de hand van de leeftijd van medewerkers. Op deze manier worden er leeftijdscategorieën
vastgesteld en de bolletjes van de medewerkers kunnen vervolgend worden ingetekend in de matrix.
Op deze wijze ontstaat snel een visueel begrijpelijk beeld van de mogelijke kansen en bedreigingen voor
Hertek als het gaat om toekomstig personeel in termen van kwaliteit. Deze analyse kan ook worden
gemaakt voor de kenmerken van het type arbeidscontract en het aantal dienstjaren.
TO DO ACHTERGRONDANALYSE
➔ MATRIX INGEVULD OP PERSOONSNIVEAU STAP 1: achtergrondanalyses maken voor
verschillende kenmerken van de medewerkers.

Voorbeeld achtergrondanalyses

Hi-Safe
Kwadraat
Functie
Achterblijver Vraagteken Werkbij
Goudhaan
nnn
Nieuwbouwmonteur
n
nn
Inbedrijfsteller
n
nn
nnnnnnn nnn
Service Engineer
Leeftijd:
20-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar
61+ jaar

kleur:
n
n
n
n
n

Bij bovenstaande tabel valt op dat de meeste goudhanen tussen de 31-40 jaar zijn.
Daarnaast valt op dat de achterblijvers en vraagteken heel jong zijn, namelijk 20-30 jaar of ouder dan 51.

Hi-Safe
Kwadraat
Functie
Achterblijver Vraagteken Werkbij
Goudhaan

Nieuwbouwmonteur


Inbedrijfsteller

 
Service Engineer


Dienstjaren
<5 jaar
5-10 jaar
11-15 jaar
16 jaar of langer

Kleur





Bij bovenstaande tabel valt op dat de meeste goudhanen korter dan 5 jaar in dienst zijn, of minimaal 11 jaar.
Daarnaast valt op dat de achterblijvers en vraagtekens korter dan 5 jaar in dienst zijn.

Bron: Diagnose – bouwsteen 5. Charlotte Duppen (2020-2021).
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Checklist bouwsteen 5
Punt

Wat

Check

1.

Welke aspecten van de huidige bezetting wil Hertek per functiegroep in beeld
hebben?

Ja/nee

2.

- Aantal personen
- Aantal fte en daarmee ook deeltijd
- Leeftijdsverdeling
- Opleidingsniveau
- Diensttijd
- Sekse
- Arbeidskosten
- Schaalpositie
- Type arbeidscontract
- Overige..
Is er een vlootschouw gedaan?

Ja/nee

3.

Wie heeft de vlootschouw uitgevoerd, hoe is dit georganiseerd?

Ja/nee

4.

Welke vorm? HR3P of 9-grid?

Ja/nee

5.

Is performance in beeld gebracht? En zo ja, hoe is dat gemeten en gekalibreerd?

Ja/nee

6.

Is potentieel in beeld gebracht? En zo ja, hoe is dat gemeten en gekalibreerd? Sluit
dat aan bij de kritieke organisatiedoelen en de daarvan afgeleide kritieke
competenties?

Ja/nee

7.

Welke labels zijn bedacht voor de verschillende personeelsgroepen? (bijvoorbeeld
goudhanen).

Ja/nee

8.

Gaat Hertek de vlootschouw nog nader analyseren naar leeftijd, kosten,
arbeidscontract e.d.?

Ja/nee
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Sessie 7: Externe arbeidsmarktontwikkelingen
(Bouwsteen 6)
Wanneer: Juli 2022
Wie: HR.
Tijdsduur: 8 uur.
Doel: Inzicht in ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.
Voorbereiding: Contact opnemen met de contactpersoon UWV voor de juiste links.
Resultaat: Een rapport met uitgebreide analyses.
Manier samenwerking: Geen samenwerking, proces van HR.
Data verkrijgen: UWV etc. HR kengetallen.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 7 Externe
arbeidsmarkt en verwachte bezetting. (G. Evers, 2020-f).
Over de arbeidsmarkt wordt veel geschreven. In deze sessie wordt er ingegaan op de betekenis van de
externe arbeidsmarkten. De centrale vraag in deze sessie zal zijn: welke ontwikkelingen kunnen worden
verwacht op de arbeidsmarkt en hoe kan daar beleidsmatig op worden ingespeeld?
Dit leidt tot een aantal vragen, namelijk:
- Hoe zal de werkgelegenheid zich ontwikkelen?
- Welke sectoren zullen groeien of krimpen?
- Welke soorten arbeid zullen gevraagd worden?
- Hoe ontwikkelt zich het arbeidsaanbod?
- Hoe is het wervingsgedrag van werkgevers?
Diverse publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de arbeidsmarkt worden geregeld
bijgewerkt op basis van nieuwe data. Voor de HR-afdeling is het vooral zaak om de hoofdlijnen hiervan
in beeld te hebben en te houden.
Verder is een handige en snel toegankelijke empirische bron voor de externe arbeidsmarkt de periodiek
verschijnende arbeidsmarktprognoses van het UWV die wordt gemaakt naar aanleiding van de meest
recente economische vooruitzichten van het Central Planbureau. Op basis hiervan worden prognoses
gemaakt voor de belangrijkste grootheden van de arbeidsmarkt, zoals het aantal banen en vacatures,
de omvang van de beroepsbevolking en het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkzoekenden. Deze
voorspellingen worden vaak vernieuwd.
Betekenis voor HR
In het kader van Strategische Personeelsplanning vormt de externe arbeidsmarkt de voedingsader voor
de interne arbeidsmarkt, de huidige en toekomstig verwachte bezetting. Wat er speelt op de externe
arbeidsmarkt is voor een HR-manager daarom belangrijk.
Hierbij staan twee begrippen centraal, vijvers en hengels. De vijver is in dit geval het aanbod van arbeid
zoals dat de komende tijd verwacht mag worden. De hengel gaat om de juiste medewerkers binnen te
halen.
TO DO EXTERNE ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN
➔ EXTERNE ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN STAP 1: analyses maken op basis van de
externe arbeidsmarktontwikkelingen.
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Voorbeeld externe arbeidsmarktontwikkelingen

In het Coronajaar 2020 is de bevolking van Nederland minder snel gegroeid dan in voorgaande jaren. Vooral
de eerste golf van de Coronapandemie had een grote impact op de bevolkingsgroei. Er overleden namelijk
meer mensen dan er kinderen werden geboren en de groei door buitenlandse migratie kwam vrijwel tot
stilstand.
In 2039 zal het inwonertal naar verwachting de 19 miljoen bereiken. Dit blijkt uit de nieuwe
bevolkingsprognose van het CBS. Volgens de prognose zal de bevolking de komende tien jaar groeien met
gemiddeld 105 duizend inwoners per jaar. Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen
immigreren dan emigreren. De verwachting is dat tot 2030 jaarlijks gemiddeld 296 duizend immigranten
komen en 214 duizend emigranten Nederland verlaten.
De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien. Na de relatief lage groei in 2020, door hoge
sterfte en lagere migratie na de corona-uitbraak, trekt naar verwachting de bevolkingsgroei de komende jaren
weer aan. In 2063 zal Nederland dan 20 miljoen inwoners hebben. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe
Bevolkingsprognose 2020-2070.
De bevolking groeit de komende decennia vooral doordat er meer mensen naar Nederland komen dan er
vertrekken, maar ook door de stijgende levensduur. Vanaf 2023 worden er ook weer meer kinderen geboren,
maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de
huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden
geboren.
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Bron: Diagnose – bouwsteen 6. Charlotte Duppen (2020-2021).

Checklist bouwsteen 6
Punt

Wat

Check

1.

Voor welke functies is de externe arbeidsmarkt de komende jaren relevant?

Ja/nee

2.

Welke bronnen zijn hierbij gebruikt?

Ja/nee

3.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Ja/nee
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Sessie 8: Toekomstig verwachte bezetting
(Bouwsteen 7)
Wanneer: Juli 2022
Wie: HR.
Tijdsduur: 2 uur.
Doel: Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in het huidige personeelsbestand.
Voorbereiding: Cijfers over in- en uitstroom verzamelen per functie (planningshorizon aanhouden).
Resultaat: Uitgebreid rapport met inzichtelijke cijfers over in- en uitstroom.
Manier samenwerking: Geen samenwerking, proces van HR,
Data verkrijgen: HR-data.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 7 Externe
arbeidsmarkt en verwachte bezetting. (G. Evers, 2020-g).
Naast de vraag: “Hoeveel en wat voor mensen hebben we in de toekomst nodig?” is natuurlijk ook de
vraag: “Hoe komen we daar straks aan?” relevant. Een belangrijk onderdeel van Strategische
Personeelsplanning is dan ook het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in het huidige
personeelsbestand.
Uitstroom
Het verloop van medewerkers is zonder twijfel één van de belangrijkste elementen binnen Strategische
Personeelsplanning. Vanuit Strategische Personeelsplanning is het handig om te kijken naar de
volgende zaken:
a. De omvang: hoe hoog is verloop, en welke ontwikkelingen ziet Hertek de afgelopen jaren?
b. De aard: hoe is de verdeling tussen categorieën als pensionering, ontslag etc.?
c. De reden: is er op basis van exit interviews een goed zicht op de vertrekreden? Is deze
intern of extern?
d. De samenstelling: zijn de antwoorden op bovengenoemde vragen verschillend voor aparte
leeftijdsgroepen, functiegroepen, etc.?
In de praktijk kan het lastig zijn om bovenstaande vragen gemakkelijk te beantwoorden. Het hangt mede
af van de kwaliteit van het personeelsinformatiesysteem?
Instroom
Naast de uitstroom, moet ook worden gekeken naar instroom van de voorgaande jaren.
TO DO TOEKOMSTIG VERWACHTE BEZETTING
➔ TOEKOMSTIG VERWACHTE BEZETTING STAP 1: Breng de uitstroom van afgelopen
jaren in kaart.
➔ TOEKOMSTIG VERWACHTE BEZETTING STAP 3: maak een analyse van de
bijbehorende vragen bij uitstroom.
➔ TOEKOMSTIG VERWACHTE BEZETTING STAP 2: Breng de verwachte instroom in kaart.
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Voorbeeld toekomstig verwachte bezetting

In- en uitstroomcijfers 2018, 2019 en 2020.
De instroomcijfers van 2018, 2019 en 2020 zijn verkregen met behulp van een medewerkers van HR. Dit
geldt ook voor de uitstroomcijfers van 2018, 2019 en 2020.
Verwachte uitstroomcijfers 2021.
De verwachtte uitstroomcijfers van 2021 zijn tot stand gekomen door per functie het gemiddelde van de jaren
2018, 2019 en 2020 te nemen.
Verwachtte instroomcijfers 2021.
In overleg met S. Staaks en S. Levels is besproken welke vacatures er sowieso vrijkomen per functie in 2021.
Dit is te zien in bovenstaande tabel. Dit is omgerekend in een percentage, op basis van het aantal monteurs
dat in dienst was op 01.01.2021.
Omdat er in 2021 geen nieuwe inbedrijfstellers en nieuwbouwmonteurs vacatures komen, is het verwachte
uitstroompercentage van 2021 gebruikt voor het verwachtte instroompercentage voor 2021.

Bron: Diagnose – bouwsteen 7. Charlotte Duppen (2020-2021).

Checklist bouwsteen 7
Punt

Wat

Check

1.

Is er een goed beeld van hoe groot de pensioenuitstroom zal zijn de komende
jaren? Is dit ook bekend per functiegroep?

Ja/nee

2.

Is er een goed beeld hoe groot de overige uitstroom zal zijn de komende jaren?

Ja/nee

3.

Is er een goed beeld voor instroom de komende jaren?

Ja/nee
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Sessie 9: Confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
(Bouwsteen 8)
Wanneer: Augustus 2022.
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 2 uur.
Doel: Een confrontatie/overzicht van de toekomstig gewenste formatie en de toekomstig verwachte
bezetting.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie.
Resultaat: Uitgebreid rapport met conclusies.
Manier samenwerking: Gesprek met stakeholders.
Data verkrijgen: uitkomsten van eerdere bouwstenen.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 8 Confrontatie
en oplossingsrichtingen. (G. Evers, 2020-h).
In deze sessie vindt een confrontatie plaats van toekomstig gewenste formatie en toekomstig verwachte
bezetting. Deze confrontatie is vloeit voort uit het Rekenmodel Strategische Personeelsplanning van
Doctor Gerard Evers.
TO DO CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD, VASTSTELLEN GAPS

➔ Deze matrix wordt automatisch ingevuld door het rekenmodel.
➔ CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD, VASTSTELLEN GAPS STAP 1: Controleren en
narekenen.

➔ CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD, VASTSTELLEN GAPS STAP 2: bespreken met
stakeholders en conclusies trekken.
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Voorbeeld confrontatie vraag en aanbod, vaststellen gaps
Bron: Diagnose – bouwsteen 5. Charlotte Duppen (2020-2021).

In deze bouwsteen vindt de confrontatie plaats van de toekomstig gewenste formatie en toekomstig
verwachte bezetting. Deze confrontatie is voortgevloeid uit het Rekenmodel SPP van Doctor Gerard Evers.
Wat valt hier op?
In alle scenario’s is er een tekort aan Service Engineers en Nieuwbouwmonteurs van de business
unit Hi-Safe.
Bij de Zorgzone (huidige situatie) is er een tekort aan Service Engineers bij de business unit Care.
Bij alle scenario’s er een klein overschot aan engineers bij de business unit Safety.
Er is een klein overschot aan Service Engineers (Care) en Inbedrijfstellers (Hi-Safe) bij verschillende
scenario’s.
Hoe kan dit?
Het is gewenst dat binnen nu en 3 jaar de arbeidsproductiviteit omhoog gaat bij alle drie de business
units. Eerder is in bouwsteen 4 het gewenste arbeidsproductiviteitspercentage aangegeven.
Wanneer dit lukt in de komende 3 jaar, kunnen uren efficiënter worden ingedeeld, krijgen dezelfde
hoeveelheid Engineers meer werk verricht dan dat ze nu doen. Hierdoor hoeven er minder
engineers te worden aangenomen dan daadwerkelijk gepland was. Het gewenste
arbeidsproductiviteitspercentage is meegenomen in bovenstaande confrontatie.
Het rekenmodel heeft rekening gehouden met de in- en uitstroom van de afgelopen jaren en de
verwachte in- en uitstroom voor het jaar 2021.
-

Checklist bouwsteen 8
Punt

Wat

Check

1.

Welke discrepanties zijn er te zien tussen toekomstig gewenste formatie en
toekomstig verwachte bezetting?

Ja/nee
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Sessie 10: Oplossingsrichtingen, maatregelen en acties
(Bouwsteen 9)
Wanneer: Augustus 2022.
Wie: HR, Finance en managers.
Tijdsduur: 4 uur.
Doel: Oplossingsrichtingen passende binnen de uitkomsten van Strategische Personeelsplanning.
Voorbereiding: HR-manager stuurt herinneringsmail voor geplande datum voor de sessie.
Resultaat: Uitgebreid rapport met aanbevelingen.
Manier samenwerking: Brainstormsessie met stakeholders.
Data verkrijgen: uitkomsten van eerdere bouwstenen.
Bron: Strategische Personeelsplanning (À la carte), DR. Gerard Evers (2020). Hoofdstuk 8 Confrontatie
en oplossingsrichtingen. (G. Evers, 2020-i).
Strategische Personeelsplanning vraagt om oplossingen die breed worden gedeeld, en herkenbaar
zijn op de lagere organisatieniveaus.
TO DO OPLOSSINGSRICHTINGEN, MAATREGELEN EN ACTIES
➔ OPLOSSINGSRICHTINGEN, MAATREGELEN EN ACTIES STAP 1: Oplossingsrichtingen
creëren passende binnen de uitkomsten van Strategische Personeelsplanning, maatregelen
maken en acties ondernemen.

Voorbeeld oplossingsrichtingen, maatregelen en acties

Checklist bouwsteen 9
Punt

Wat

Check

1.

Welke oplossingen ziet Hertek voor deze discrepanties? Denk daarbij aan
aanbodfactoren (werving, doorstroom, opleiding, etc.) en ook aan vraagfactoren
(meer automatisering, verplaatsen van werk naar elders, etc.).

Ja/nee

95 | P a g i n a

Overige sessies
(Overzicht uit implementatieplan)
Activiteit

Datum

Tijd

Doel

Voorbereiding

Taak

Betrokkenen

Resultaat

Hoe

Sessie 1:
tijdsplanning
sturen naar
alle
betrokken
stakeholders.

April
2022.

0,5
uur

Duidelijkheid
geven aan
betrokken
stakeholders en
betrokkenheid
genereren.

Niet van
toepassing.

HR-manager stuurt
mail naar alle
betrokken
stakeholders met de
tijdsplanning.

HR.

Mail.

Sessie 1:
Uitnodigingen
sessies
sturen naar
alle
betrokken
stakeholders.

April
2022.

0,5
uur.

Duidelijkheid
geven aan
betrokken
stakeholders en
betrokkenheid
genereren.

Niet van
toepassing.

HR-manager stuurt
mail naar alle
betrokken
stakeholders met de
uitnodigingen voor
alle sessies.

HR.

Tijdsplanning is
helder voor de
betrokken
stakeholders, zij
kunnen zich op
deze manier
goed
voorbereiden op
het proces
Strategische
Personeelsplanning.
Tijdsplanning is
helder voor de
betrokken
stakeholders, zij
kunnen zich op
deze manier
goed
voorbereiden op
het proces
Strategische
Personeelsplanning.

Mail.
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Sessie 2:
Resultaatbespreking

April
2022.

0,5
uur.

Duidelijkheid en
helderheid voor
alle betrokken
stakeholders,
zodat het proces
van Strategische
Personeelsplann
ing optimaal kan
verlopen.

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
eerste bouwsteen.

HR, Finance en
managers.

Een goede en
heldere
inbedding voor
betrokken
stakeholders.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.

Sessie 3:
Resultaatbespreking

Mei
2022.

1,5
uur

De juiste
informatie over
de scenarioanalyse
verwerken en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
strategische
Personeelsplann
ing.

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
tweede bouwsteen
en controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de tweede
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.

Sessie 4:
Resultaatbespreking

Mei
2022.

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
verzamelen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
derde bouwsteen en
controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de derde
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.
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Reflectiemoment

Mei
2022.

1,5
uur.

Communicatie
tijdens
verandering
verbeteren en
medewerkers
gehoord laten
voelen.

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.
En stuurt het doel
van dit gesprek
door, zodat
stakeholders zich
kunnen
voorbereiden op
dit
reflectiemoment.

Afgelopen sessies
reflecteren op
communicatie. Wat
gaat goed en wat
gaat minder goed?

HR, Finance en
managers.

Medewerkers
gehoord laten
voelen, waardoor
betrokkenheid
wordt vergroot en
het proces nog
beter kan
verlopen.

Gesprek met
stakeholders.

Sessie 5:
Resultaatbespreking

Juni
2022.

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
verzamelen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
vierde bouwsteen
en controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de vierde
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.
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Sessie 6:
Resultaatbespreking

Juni
2022

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
verzamelen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
vijfde bouwsteen en
controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de vijfde
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.

Sessie 7:
Resultaatbespreking

Juli
2022.

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
verzamelen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
zesde bouwsteen en
controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de zesde
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.

Sessie 8:
Resultaatbespreking

Juli
2022.

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
verzamelen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
zevende bouwsteen
en controleert deze
met de betrokken
stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de zevende
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.
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Sessie 9:
Resultaatbespreking

Augustu
s 2022.

1
uur.

De juiste
informatie en
cijfers
concluderen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
achtste bouwsteen,
controleert deze
met de betrokken
stakeholders en
trekt conclusies met
de stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de achtste
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.

Sessie 10:
Resultaatbespreking

Augustu
s 2022.

1
uur.

De juiste
aanbevelingen
concluderen en
betrokkenheid
genereren bij
het proces
Strategische
Personeelsplann
ing

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.

HR-manager
presenteert de
uitkomsten van de
negende
bouwsteen,
controleert deze
met de betrokken
stakeholders en
trekt conclusies met
de stakeholders.

HR, Finance en
managers.

Een uitwerking
van de negende
bouwsteen waar
iedere
stakeholder het
mee eens is.

Presentatie +
gesprek met
betrokken
stakeholders.
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Recapitulatie
en evaluatie.

Septem
ber
2022.

1,5
uur.

Communicatie
tijdens een
verandering
verbeteren en
medewerkers
gehoord laten
voelen.

HR-manager
stuurt
herinneringsmail
voor geplande
datum voor de
sessie en bereid
de resultaatbespreking voor.
Daarnaast stuurt
de HR-manager
het doel van dit
gesprek door,
zodat
stakeholders zich
kunnen
voorbereiden op
dit
reflectiemoment.

Reflecteren op
afgelopen
project/proces, data
en instrumenten.
Wat gaat goed en
wat gaat minder
goed? Hierbij ook
het rendement van
presteren gebruiken
en vragen
beantwoorden
zoals: Is het de
investering waard?
Wat kan Hertek nu
meer? En wat heeft
Hertek geleerd?
(Kirk Patrick
evaluatiemodel).

HR, Finance en
managers.

Leermomenten
creëren,
waardoor
communicatie
tijdens een
volgende
verandering beter
kan verlopen.

Algemene
discussie met
stakeholders.
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Bijlage 3: Voorbereiding evaluatie
Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische
Personeelsplanning?’
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of
niet?
Diagnosefase:
1. Is het doel van de bouwstenen duidelijk?
2. Hoe heb je de verschillende bouwstenen ervaren?
3. Wat vond je lastig? En wat zou helpen om dit de volgende keer beter te doen?
4. Wanneer is volgens jou een bouwsteen succesvol? Wat is hiervoor nodig?
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? En wat mis je?
5. Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
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Bijlage 4: Samenvattingen evaluatie
Evaluatiegesprek

Stakeholder 1

26 mei 2020

Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning?’
- Wat Strategische Personeelsplanning precies is, waarom het zo van belang is voor
Hertek, wat het doel is ervan is, wat er precies moet gebeuren, tijdsplanning
inzichtelijk”.
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
- Het is duidelijk geworden wat Strategische Personeelsplanning precies inhoudt,
waarom het zo van belang is voor Hertek en hoe het eruit gaat zien. Precies wat ik van
de presentatie verwachtte.
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
- Veel visueel, dit maakt de presentatie goed te begrijpen.
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
- Een specifieke tijdsplanning, wat welke maand moet gebeuren met wie.
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
- Wanneer iedere stakeholder de essentie van Strategische personeelsplanning snapt en
weet waarom het zo belangrijk is.
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja is duidelijk. Zoals eerder gezegd, de algemene informatie over Strategische
Personeelsplanning wordt goed uitgelegd, dus het doel waarom het zo van belang is, is
ook duidelijk.
Diagnosefase terugblik:
1. Was het doel van de bouwstenen duidelijk?
- Tijdens de meeting van bouwstenen werd het doel duidelijk, maar hierdoor wist ik niet
zo goed wat ik van tevoren kon verwachten. Het zou daarom goed zijn om alvorens de
meeting een mail te sturen met de uitleg van de bouwsteen, het doel van de bouwsteen.
Op deze manier kan een stakeholder zich ook beter voorbereiden en wordt de data
kwalitatief beter van aard.
2. Hoe heb je de verschillende bouwstenen ervaren?
- Goed, maar wel lastig. Maar een voorbereiding helpt hierbij, zoals ik al zei.
3. Wat vond je lastig? En wat zou helpen om dit de volgende keer beter te doen?
- Zie vorig antwoord.
4. Wanneer is volgens jou een bouwsteen succesvol? Wat is hiervoor nodig?
- Wanneer de juiste informatie is vergaard, de informatie en cijfers moeten betrouwbaar
en kwalitatief goed van aard zijn. Reflectiemomenten over de vergaarde informatie zou
hierbij kunnen helpen.
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
- Stukje theorie, met daarbij de stappen die moeten worden genomen om het tot een
goed einde te brengen.
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
- Eigenlijk hetzelfde als bovenstaand antwoord.
Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
- Het is duidelijk geworden welke stappen moeten worden genomen tijdens het proces
van Strategische Personeelsplanning. Het is een proces wat veel werk vergt, maar de
handleiding maakt het duidelijk te begrijpen en overzichtelijk.
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? En wat mis je?
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-

5.

Handleiding is goed in gebruik. Het is fijn dat er visuele plaatjes zijn gebruikt, dit maakt
het nog makkelijker om de informatie te begrijpen en wat er precies moet gebeuren.
Daarnaast zit er een fijne structuur in de handleiding, dit geeft een bepaalde rust en
maakt het overzichtelijk om aan de slag te gaan.
Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is bereikt. De handleiding is voor een buitenstaander van HR ook goed te
begrijpen.

Implementatieplan
1. Wat vind je van het implementatieplan? Wat is goed en wat mis je nog?
- Het is een overzichtelijk plan. De verdeling is goed uitgelegd, alsmede de taken en
verantwoordelijkheden van iedere stakeholder. De mail met tijdsplanning voor iedereen
is erin verwerkt, maar wellicht dat alle uitnodigingen voor de komende jaren ook al
verstuurd kunnen worden. Op deze manier heeft iedere stakeholder nog tijd vrij in zijn
agenda en kan het proces vlot verlopen, omdat stakeholders het al vast hebben staan.
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Evaluatiegesprek

Stakeholder 2

26 mei 2020

Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning?’
- Wat het precies is;
- Waarom het zo van belang is;
- Wat stakeholders kunnen verwachten;
- Hoe het in zijn werking gaat.
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
- Het is een duidelijke presentatie, alles wat erin staat wordt met een begrijpelijke taal
uitgelegd. Ook de bouwstenen worden goed uitgelegd. Het is duidelijk geworden wat
het precies is, waarom het zo van belang is, wat stakeholders kunnen verwachten en
hoe het in zijn werking gaat.
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
- Zie vorig antwoord.
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
- Een stappenplan (specifiek tijdsplan) voor de periode waarin het gaat plaatsvinden. Wat
moet wanneer gebeuren en met wie? Dit zorgt nog voor meer betrokkenheid van
stakeholders.
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
- Wanneer iedereen de presentatie begrijpt en weet wat er moet gebeuren in dit proces.
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is zeker bereikt. Ik zou alleen nog stappenplan bijvoegen, dit zorgt voor
meer betrokkenheid en weten de stakeholders nog beter wat er van hen verwacht gaat
worden.
Diagnosefase terugblik:
1. Was het doel van de bouwstenen duidelijk?
- Ja het werd tijdens de meeting goed uitgelegd, maar een voorbereidende mail van
tevoren was fijn geweest, hierdoor hadden de meetings efficiënter kunnen verlopen. Dit
is een tip voor volgend jaar.
2. Hoe heb je de verschillende bouwstenen ervaren?
- Goed, maar zie vorig antwoord.
3. Wat vond je lastig? En wat zou helpen om dit de volgende keer beter te doen?
- De voorbereiding zou helpen, maar ook informatie achteraf controleren met alle
stakeholders. Dit helpt ook om de betrokkenheid te vergroten, aangezien er dan
meerdere contactmomenten zijn, en stakeholders precies weten wat het eindresultaat is
van een bouwsteen.
4. Wanneer is volgens jou een bouwsteen succesvol? Wat is hiervoor nodig?
- Wanneer de juiste informatie is verzameld en is goedgekeurd door de betrokken
stakeholders. Zie ook vorige antwoorden.
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
- Theoretische informatie, stappenplan, actiepunten en controlepunten. Makkelijke
manier uitgelegd, duidelijk te begrijpen, makkelijk te volgen.
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
- Zie bovenstaand antwoord.
Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
- Hoe het proces Strategische Personeelsplanning verloopt en welke stappen hiervoor
genomen moeten worden.
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? En wat mis je?
- Goed, hij is goed te begrijpen. Ik mis alleen nog paar kleine dingen, namelijk een deel
van het implementatieplan, dus wie erbij betrokken is, wat het precies is, de
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5.

tijdsindicatie, de eventuele voorbereiding. Daarnaast zou een checklist op het einde ook
fijn zijn. Zo is duidelijk voor elke stakeholder of alles is uitgevoerd.
Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja, het doel is zeker bereikt, maar de missende puntjes versterken de handleiding, dus
zou die zeker nog bijvoegen.

Implementatieplan
1. Wat vind je van het implementatieplan? Wat is goed en wat mis je nog?
- Het is een goed implementatieplan, alles staat erin wat ik ervan verwacht. Alleen op het
begin misschien een tijdsoverzicht van het jaar. Dit maakt het nog net iets
overzichtelijker.
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Evaluatiegesprek

Stakeholder 3

27 mei 2020

Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning?’
- Dat de basiskennis van Strategische Personeelsplanning duidelijk wordt voor iemand
die geen HR-kennis heeft. Dus wat betekent Strategische Personeelsplanning, waarom
is Strategische Personeelsplanning zo belang? Hoe gaat Strategische
Personeelsplanning in zijn werk.
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
- Het is duidelijk geworden wat Strategische Personeelsplanning precies inhoudt en
waarom het zo van belang is voor Hertek.
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
- Het is in begrijpelijke en makkelijke taal uitgelegd. Omdat het voor een buitenstaander
lastige materie is, is het fijn dat het op deze wijze wordt uitgelegd. Daarnaast is het fijn
dat de presentatie niet al te lang duurt, maar kort en krachtig is. Dit houdt de stof
behapbaar en makkelijk te begrijpen.
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
- Een korte tijdsplanning over hoe de strategische Personeelsplanning in het jaar 2022
gaat verlopen. En een kort voorbeeld over waarom Strategische Personeelsplanning
belangrijk is.
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
- Wanneer de informatie voor iemand buiten HR te begrijpen is en duidelijk is geworden
waarom Strategische Personeelsplanning zo van belang is voor Hertek.
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is bereikt. Dit komt doordat de theorie op een makkelijke en heldere manier
wordt uitgelegd en het voor een buitenstaander nu te begrijpen is wat Strategische
Personeelsplanning precies is en waarom het zo belangrijk is.
Diagnosefase terugblik:
1. Was het doel van de bouwstenen duidelijk?
- Ja het doel van de bouwstenen was wel duidelijk. Je legde namelijk tijdens een meeting
uit wat de bouwsteen inhield en waarom die informatie belangrijk was.
2. Hoe heb je de verschillende bouwstenen ervaren?
- Prima, het was soms lastig om tot de juiste informatie te komen. Een voorbereiding had
hier zeker bij geholpen. Denk hierbij aan een mail waarin staat wat voor informatie
wordt verwacht.
3. Wat vond je lastig? En wat zou helpen om dit de volgende keer beter te doen?
- Nu werden de meetings iedere keer in fases verstuurd, hierdoor had ik niet echt het
gevoel dat een geheel project was. Wat de volgende keer kan helpen is dus om vooraf
een tijdsplanning te sturen naar iedereen, waarin staat wat precies verwacht wordt per
sessie. Op deze manier kan de tijd beter benut worden tijdens de meeting. Dit kan ook
voor meer draagvlak zorgen.
4. Wanneer is volgens jou een bouwsteen succesvol? Wat is hiervoor nodig?
- Wanneer een bouwsteen succesvol is uitgewerkt. Dus wanneer iedereen tevreden is
met het eindresultaat.
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
- Duidelijke en heldere taal. Het moet niet te moeilijk zijn beschreven. Daarnaast dat alles
stap voor stap is uitgelegd.
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
- Dit is hetzelfde als bovenstaand antwoord.
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Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
- Hoe de bouwstenen moeten worden doorlopen en welke stappen hierbij genomen
moeten worden. Het is ook fijn dat er stukje theorie wordt uitgelegd bij iedere
bouwsteen. Op deze manier wordt duidelijker met wat je bezig bent.
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? En wat mis je?
- Ik vind de handleiding goed in gebruik. Hij is fijn in gebruik. De voorbeelden die erbij
staan geven een fijn beeld van over hoe het resultaat uiteindelijk wordt. Maar een
checklist zou fijn zijn op het einde, op deze manier kan iedereen controleren of alle
stappen zijn doorlopen. Daarnaast zou ik nog erbij zetten wie precies bij de sessies
betrokken zijn en wat de tijdsindicatie is en eventuele voorbereiding. Dan hoeven de
stakeholders niet apart naar het implementatieplan te kijken.
5. Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel van de handleiding is bereikt. Met deze handleiding kan het proces van
Strategische Personeelsplanning goed worden doorlopen.
Implementatieplan
1. Wat vind je van het implementatieplan? Wat is goed en wat mis je nog?
- Het implementatieplan ziet er goed en duidelijk uit. Ik zou alleen tussentijdse
reflectiemomenten in het plan zetten. Op deze manier kan tussentijds worden
bijgestuurd qua bouwstenen en communicatie.
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Evaluatiegesprek

Stakeholder 4

27 mei 2020

Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning?
- Dat de basisinformatie over Strategische Personeelsplanning wordt uitgelegd. Wat is
strategische Personeelsplanning, Waarom is Strategische Personeelsplanning zo van
belang? Wat moet er gebeuren bij Strategische Personeelsplanning?
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
- De basis van Strategische Personeelsplanning. Het is helder geworden wat het
betekent, waarom het belangrijk is voor Hertek en wat de verschillende bouwstenen
betekenen.
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
- Makkelijke duidelijke en heldere taal. Kort en krachtig in elkaar gezet, met daarbij
visueel ondersteunende dia’s.
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
- Een voorbeeld van Hertek waarom Strategische Personeelsplanning belangrijk is. En
een tijdsplanning voor het jaar 2022.
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
- Wanneer de belangrijke stakeholders de basis van Strategische Personeelsplanning
snappen en zich betrokken voelen bij het proces.
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is bereikt. De basistheorie wordt op een goede en heldere manier uitgelegd
en het is duidelijk geworden wat iedereen te wachten staat.
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
- Een stappenplan van a naar b. Waarbij de stappen op een makkelijke en begrijpbare
manier worden uitgelegd.
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
- Makkelijke taal geschreven, de stappen die genomen moeten worden zijn duidelijk
beschreven met daarbij bijbehorende theorie.
Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
- Het is duidelijk geworden welke stappen doorlopen moeten worden bij iedere
bouwsteen. Daarnaast is de theorie een fijne toevoeging, op deze manier weet je wat
bepaalde matrixen betekenen en waarom je iets moet doen.
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? Wat mis je?
- De handleiding is structureel goed opgebouwd. Alles is duidelijk beschreven en de
plaatjes maken het makkelijker te begrijpen. Daarnaast zijn de voorbeelden een fijne
toevoeging, dit geeft nog net iets meer duidelijkheid over hoe een tabel ingevuld moet
worden. Ik mis alleen nog controlepunten op het einde, en wie er bij de sessie
betrokken worden. Wellicht kun je dit nog bijvoegen in de handleiding.
5. Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel van de handleiding is zeker bereikt. Het maakt duidelijk welke stappen
doorlopen moeten worden tijdens de Strategische Personeelsplanning.
Implementatieplan
1. Wat vind je van het implementatieplan? Wat is goed en wat mis je nog?
- Het implementatieplan overzichtelijk en duidelijk. Maar omdat Strategische
Personeelsplanning zo lastig is, zou ik momenten inplannen om informatie te
controleren met de stakeholders. Dit verhoogt tevens de betrokkenheid.
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Evaluatiegesprek

Stakeholder 5 & 6

28 mei 2020

Pilot presentatie/workshop:
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een presentatie/workshop over Strategische Personeelsplanning?’
- Wat is Strategische Personeelsplanning, waarom is Strategische Personeelsplanning
van belang? Welke stappen moeten doorlopen worden bij Strategische
personeelsplanning?
Achteraf:
2. Wat heb ik geleerd van deze pilot presentatie/workshop? Wat weet je nu?
- Niet van toepassing. Deze stakeholders zijn van HR.
3. Wat vond ik goed aan deze pilot presentatie/workshop?
- De presentatie is op een aantrekkelijke manier in elkaar gezet. Er wordt makkelijke taal
gebruikt. De presentatie duurt niet al te lang, maar is kort en krachtig. Dit zorgt ervoor
dat de uitleg ook blijft hangen en dat het niet alsnog teveel wordt voor de stakeholders.
4. Wat miste ik bij deze pilot presentatie/workshop?
- Een overzichtelijke tijdsplanning, waarin de stakeholders al kunnen zien wat er iedere
maand op de planning staat.
5. Wanneer is volgens jou deze pilot presentatie/workshop succesvol?
- Wanneer de stakeholders van buiten HR de presentatie begrijpen, weten wat
Strategische Personeelsplanning is en waarom het zo van belang is voor Hertek.
6. Is volgens jou het doel van de pilot presentatie/workshop bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is bereikt. De belangrijke algemene theorie rondom Strategische
Personeelsplanning wordt op een makkelijke, heldere en visuele manier uitgelegd. Dit
maakt het begrijpelijk voor de stakeholders.
Handleiding
Vooraf:
1. Wat verwacht je van een handleiding?
- Een uitleg van iedere bouwsteen en welke stappen hierbij genomen moeten worden.
Het is visueel uitgelegd, met theorie erbij. Makkelijke taal zodat het makkelijk te
begrijpen is.
2. Waar moet volgens jou een handleiding aan voldoen?
- Zelfde als bovenstaand antwoord.
Achteraf:
3. Wat heb ik geleerd van deze handleiding? Wat weet je nu?
- Wat iedere bouwsteen inhoudt, welke stappen daarbij genomen moeten worden.
4. Hoe vind je de handleiding in gebruik? Wat mis je?
- Een controlecheck, en wie bij de sessies betrokken zijn, wat de tijdsindicatie zijn, of er
eventuele voorbereiding nodig is. Eigenlijk de informatie die in het implementatieplan
staat.
5. Is volgens jou het doel van de handleiding bereikt? Waarom wel of niet?
- Ja het doel is bereikt. Het is op een heldere manier uitgelegd. We kunnen nu de
bouwstenen stap voor stap in kaart gaan brengen met de stakeholders en tot de
aanbevelingen komen volgend jaar.
Implementatieplan
1. Wat vind je van het implementatieplan? Wat is goed en wat mis je nog?
- Het implementatieplan is goed en overzichtelijk. Alleen bovenaan een algehele
tijdsplanning maakt het nog net iets overzichtelijker. Voor de rest ziet er goed uit.

110 | P a g i n a

Bijlage 5: Logboek implementatiefase
Week

Wat?

Met wie?

Toelichting

Basis opzet gemaakt
voor alle documenten

X

Ik heb een basis opzet gemaakt voor alle
documenten. Hierbij kan worden gedacht
aan een basis opzet voor:

1
( 5 apr – 9 apr)

- Logboek
- Logboek bronnen
- Implementatieverslag
- SLB-verslag
- Reflectieverslag
In deze stagekring hebben we plan van
aanpak besproken en vragen van iedereen
beantwoord. Deze stagekring heeft meer
duidelijkheid en inzichten gegeven in de
aanpak van de implementatiefase.

Stagekring

Stagegroep

Presentatie advies
voor Care
voorbereiden

X

In de aankomende week heb ik een gesprek
met Silke, Suzan en Bart over Strategische
Personeelsplanning en het bijbehorende
advies en hoe nu verder met de
implementatiefase. Hiervoor heb ik een
presentatie voorbereid, met kort nog eens
de belangrijkste cijfers en conclusies van de
diagnosefase en de bijbehorende adviezen.

Driegesprek
Adviesfase

Gemma &
Silke

In deze week heb ik mijn driegesprek gehad
over het advies. Dit is goed verlopen. Ook
heb ik besproken dat ik de gekregen
feedback van de adviesfase meeneem naar
de implementatiefase.

2
(12 apr – 16
apr)
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3
(19 apr – 23
apr)

Presentatie advies
voor Safety
voorbereiden

X

In de aankomende week heb ik een gesprek
met Silke, Suzan en Daniel over
Strategische Personeelsplanning en het
bijbehorende advies en hoe nu verder met
de implementatiefase. Hiervoor heb ik een
presentatie voorbereid, met kort nog eens
de belangrijkste cijfers en conclusies van de
diagnosefase en de bijbehorende adviezen.

Gesprek over advies
met
praktijkbegeleidster,
recruiter en Business
Unit Manager Care

Silke,
Suzan &
Bart

In dit gesprek zijn kort de belangrijkste
cijfers en conclusies van de diagnosefase
nog eens besproken. Daarbij heb ik de
bijbehorende adviezen gepresenteerd. Bart
vond het goede adviezen en vond het
belangrijk dat als eerste wordt begonnen
met een taskforce. Dit vormt de basis om
uiteindelijk de employer branding van
Hertek te verbeteren, doordat wordt
gesproken met de doelgroep en belangrijke
stakeholders en hierdoor concrete acties
kunnen worden opgezet.

Mail over uitnodiging
taskforce naar BUM
Care gestuurd

X

Ik heb een mail naar Bart uitgestuurd met de
vraag wanneer de deelimplementatie van de
taskforce gepland kan worden.

Gesprek over
deelimplementatie

Silke

Ik ben gebeld door Silke, met de
mededeling dat ze nog even wilde wachten
met een taskforce plannen. Dit omdat het
eerst nog door het MT goedgekeurd moet
worden en we dit moeten inzetten voor de
hele organisatie en niet zomaar ergens
kunnen beginnen. Aanstaande donderdag
presenteert zij het advies in de MTvergadering en hoopt ze mij meer
duidelijkheid te kunnen geven over een
eventuele deelimplementatie.
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Gesprek over advies
met
praktijkbegeleidster,
recruiter en Business
Unit Manager Safety

Silke,
Suzan &
Daniel

In dit gesprek zijn kort de belangrijkste
cijfers en conclusies van de diagnosefase
nog eens besproken. Daarbij heb ik de
bijbehorende adviezen gepresenteerd.
Daniel vond het goede adviezen en vond het
belangrijk dat als eerste wordt begonnen
met een taskforce. Dit vormt de basis om
uiteindelijk de employer branding van
Hertek te verbeteren, doordat wordt
gesproken met de doelgroep en belangrijke
stakeholders en hierdoor concrete acties
kunnen worden opgezet.

Presentatie MT
voorbereiden

X

Silke heeft deze week een MT-vergadering,
waarin zij het advies nogmaals gaat
bespreken. Om verder te kunnen met de
implementatiefase, heb ik de presentatie
hiervoor voorbereid. Op deze manier heb ik
ervoor gezorgd dat duidelijk wordt wat het
advies ook alweer precies was en wat de
kosten en baten hierbij zijn. Ik hoop
duidelijkheid te krijgen over waarmee ik
verder kan voor de deelimplementatie.

Gesprek over
implementatiefase

Gemma

In dit gesprek met Gemma is gesproken
over de mogelijkheden wat betreft een
deelimplementatie. Mocht de
deelimplementatie over mijn advies niet
door kunnen gaan, is er de mogelijkheid om
iets anders te implementeren, denk hierbij
aan Strategische Personeelsplanning voor
de gehele organisatie. Een andere optie, is
om met Hertek te kijken of mijn advies op
een later moment kan worden
geïmplementeerd, maar dit zou gevolgen
hebben voor mijn afstudeerdatum.

4
(26 apr – 30
apr)
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Gesprek
deelimplementatie

HR
stakeholders

Tijdens dit gesprek heb ik met Silke
gesproken over mijn deelimplementatie.
Het MT vindt mijn advies goed, maar door
andere prioriteiten kan het helaas nog niet
geïmplementeerd worden. In overleg is
besproken om verder te gaan met een
deelimplementatie op het gebied van
Strategische Personeelsplanning. Dit staat
op de planning voor volgend jaar en tijdens
de Diagnosefase zijn hier knelpunten bij
ervaren. Om volgend jaar tot een optimale
Strategische Personeelsplanning te
komen, is besproken dat ik een pilot
presentatie/workshop ga implementeren
over Strategische personeelsplanning, met
daarbij een handleiding over hoe Hertek
Strategische Personeelsplanning moet
aanpakken volgend jaar.

Reflectieverslag

X

Ik heb mijn eerste kritische moment
beschreven in het reflectieverslag. Dit ging
over het onderwerp van de
deelimplementatie.

SLB-bijeenkomst
school

School

Deze week ben ik op school geweest voor
de SLB-bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst moest je nadenken over je
toekomst, dit is vormgegeven op de lpplaat door middel van een moodboard en
muzieknummers.

Gesprek
deelimplementatie

Silke en
Suzan

Gesproken met Silke en Suzan om te
bepalen wat in de pilot
presentatie/workshop moet komen en in
handleiding.

Deelimplementatie
Draaiboek

X

Deze week ben ik begonnen aan het
draaiboek voor de deelimplementatie. Ik
ben begonnen met wat in de pilot
presentatie/workshop vertelt moet worden
over Strategische Personeelsplanning,
zodat het doel en waarom volgend jaar
voor de stakeholders helder in kaart is. Dit
verhoogt de betrokkenheid bij Strategische
Personeelsplanning.

VAKANTIE
(3 mei – 7 mei)
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Deelimplementatie
handleiding

X

Ook ben ik deze week begonnen aan de
handleiding voor Strategische
Personeelsplanning. Ik heb het eerste
hoofdstuk ‘voorbereiding’ uitgewerkt, ook
heb ik het tweede hoofdstuk uitgewerkt
‘Externe ontwikkelingen: Scenario-analyse’.

Gesprek mede
studenten

Noortje &
Fenne

Tijdens dit gesprek is besproken wat nu
precies in het draaiboek komt te staan en
wat in het implementatieplan. Dit gesprek
heeft mij heel veel inzichten gegeven,
aangezien ik het nog niet helemaal
begreep.

Concept Presentatie
medestudent
bijgewoond

Julie &
Gemma

Deze week heb ik de conceptpresentatie
van Julie bijgewoond voor haar tweede
kans van de adviesfase. Tijdens deze
presentatie heb ik haar feedback gegeven
over haar presentatie. Ik heb haar o.a.
verteld dat de presentatie er mooi uit zag,
dat ze op de goede weg was, maar dat ze
nog heel veel punten uit het
beoordelingsformulier miste. Ik heb haar
als tip gegeven om het
beoordelingsformulier goed in de gaten te
houden tijdens het maken van het advies,
op deze manier kan ze geen onderdelen
vergeten in haar presentatie. Tenslotte heb
ik haar de tip gegeven om goed de tijd in
de gaten te houden, ze bleef nu heel lang
praten over één punt, waardoor ze in
tijdnood kan komen met de rest van haar
presentatie.

Deelimplementatie
Handleiding

X

Deze week heb het derde, vierde en vijfde
hoofdstuk in de handleiding verwerkt. Deze
ging over de interne analyse, toekomstig
gewenste formatie en huidige bezetting en
dynamiek (bouwsteen 3,4,5).

Gesprek
deelimplementatie
handleiding

Stakeholders

Tijdens dit gesprek heb ik het tot nu toe
gemaakte draaiboek en handleiding met de
stakeholders besproken. Hierbij is gekeken
of zij de opzet duidelijk vonden en of ze
nog eventueel aanvullingen had. De enige
aanvulling was nog om te vermelden
waarom Strategische Personeelsplanning

5
(10 mei – 14
mei)
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zo belangrijk is voor Hertek. Dit moet
worden verwerkt in het draaiboek en de
pilot presentatie/workshop. In de volgende
week gaan we de pilot
presentatie/workshop bespreken met de
Recruiter en HR Business Partner.
Uitnodiging versturen
deelimplementatie
pilot
presentatie/workshop

Stakeholders

Deze week heb ik de uitnodiging gestuurd
naar stakeholders voor de deelname bij de
pilot presentatie/workshop over
Strategische Personeelsplanning.

Deelimplementatie
pilot
presentatie/workshop

X

Deze week heb ik de presentatie in elkaar
gezet voor de pilot presentatie/workshop
over Strategische Personeelsplanning.
Deze presentatie wordt in de volgende
week gecheckt met Silke en Suzan.

SLB

X

Deze week heb ik module 15 van SLB S8
afgerond.

6
(17 mei – 21
mei)

Gesprek medestudent

Julie

In dit gesprek heb ik Julie geholpen
met haar presentatie voor haar 2e
kans. We hebben samen gekeken of
alle onderdelen van het
beoordelingsformulier terugkomen in
haar presentatie, dit was namelijk niet
het geval tijdens de
conceptpresentatie.

Gesprek
presentatie/workshop

Praktijkbegeleidster
& Recruiter

In dit gesprek heb ik de
presentatie/workshop dia’s
doorgenomen met mijn
praktijkbegeleidster en de recruiter. Er
is gekeken of alle nodige informatie
erin staat, zodat het doel van de
presentatie/workshop kan worden
gerealiseerd.

Implementatieplan

Stakeholders

In deze week ben ik begonnen aan het
implementatieplan. Ik heb een begin
gemaakt aan het activiteitenlogboek,
en heb de hoofdstukken verwerkt die
tot nu toe af zijn in de handleiding. Dit
heb ik ook besproken met de
stakeholders.
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Deelimplementatie
Handleiding

X

Deze week heb ik bouwsteen 6,7,8 en
9 uitgewerkt in de handleiding.

Conceptpresentatie
voorbereiden

X

Deze week heb ik de
conceptpresentatie voorbereid.

Reflectieverslag

X

Deze week heb ik mijn reflectieverslag
grotendeels gemaakt.

Draaiboek

X

Deze week heb ik het draaiboek
bijgewerkt voor wat betreft de
handleiding.

7
(24 mei – 28
mei)

Conceptpresentatie
implementatiefase

Noortje &
Gemma

Deze week heb ik de conceptpresentatie
gegeven aan Noortje en Gemma. Deze
feedback heb ik verwerkt in het
peerreview. De conceptpresentatie heeft
voor veel heldere momenten gezorgd,
waardoor ik snel aan de slag kon met de
rest van de implementatiefase.

Deelimplementatie

Stakeholders

Deze week heb ik de deelimplementatie
uitgevoerd voor mijn stakeholders. Ik heb
de pilot presentatie/workshop gegeven en
de handleiding laten zien.

Evaluatie pilot
presentatie/workshop
+ evaluatie
Strategische
Personeelsplanning
Diagnosefase

Stakeholders

Deze week heb ik deelimplementatie
geëvalueerd met de stakeholders, hierbij
heb ik ook de diagnosefase in
meegenomen.

Implementatieplan

Stakeholders

Deze week heb ik het implementatieplan
grotendeels afgerond en besproken met
stakeholders

Evaluatie uitwerken en
bespreken.

Silke &
Suzan

Ik heb de evaluatie besproken met mijn
praktijkbegeleidster en de Recruiter. In dit
gesprek is gesproken over hoe de evaluatie
verwerkt kan worden in de implementatie.

Reflectieverslag

X

Deze week heb ik mijn reflectieverslag
afgerond.

8
(31 mei – 4 jun)
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Evaluatie verwerken in
deelimplementatie.

X

Deze week heb ik de evaluatie van de
stakeholders verwerkt in de
deelimplementatie. De evaluatie is ook
beschreven in de kerntekst.

Reflectie &
verantwoording

X

Deze week heb ik het reflectieverslag en de
verantwoording afgerond.

Feedbackformulier
naar Silke gestuurd

Silke

Deze week heb ik het feedbackformulier
inclusief mijn verslag verstuurd naar mijn
praktijkbegeleidster.

Bijlagen compleet
gemaakt.

X

Deze week heb ik alle bijlagen voor wat
betreft het verslag en de verantwoording
compleet gemaakt en bijgevoegd.

Literatuurlijst

X

Deze week heb ik de literatuurlijst in orde
gemaakt.

Feedback
terugontvangen van
Silke

Silke

Deze week heb ik het feedbackformulier
van Silke terugontvangen en de eventuele
feedback verwerkt in mijn verslag.

Feedback met
medestudent.

Noortje

Deze week hebben Noortje en ik ons
verslag naar elkaar toegestuurd en elkaar
feedback gegeven. Ik heb haar feedback
ook verwerkt in mijn verslag.

Puntjes op de i zetten.

X

Tenslotte heb ik alles compleet gemaakt
van de verslagen en alles ingeleverd in
SAM.
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