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Even voorstellen

AnalitiQs helpt organisaties met het oplossen van mens- en 
organisatievraagstukken op basis van data

We gaan er een interactieve sessie van maken; gebruik chat en poll 

(rechtsboven in je scherm)

www.hracademy.nl



Ik wil 2 stellingen voorleggen en 1 vraag bespreken, maar veel 
belangrijker: met welke vragen over SPP lopen jullie rond?

www.hracademy.nl

Ik ontvang ze graag via de chat



Voordat we de trossen los gooien; wat is Strategische Personeelsplanning 
eigenlijk?

www.hracademy.nl

A Het maken van roosters

B Het inschatten van benodigde capaciteit voor het komende kwartaal tot 

jaar

C Het maken van een inschatting van aantallen, competenties, kosten en 

arbeidsrelaties voor de lange(re) termijn

D Het beoordelen van mensen op potentie en het intekenen van mensen in 

successieplannen



Strategische Personeelsplanning kost teveel tijd en duurt te lang voor de 
VUCA wereld waarin we leven; wie had COVID immers aan zien komen?!

www.hracademy.nl



Finance is veel beter met data en plannen; HR kan SPP beter aan hen 
overlaten?

www.hracademy.nl
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Hoe kun je SPP aanvliegen?
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Checklist - Benodigde informatie

Voor kwantitatieve deel

❑ Functies/functiegroepen

❑ Diensten

❑ FTE per functie per leeftijdsgroep

❑ Externe inhuur per functie (in FTE of uren)

❑ Vacatures en/of boventalligen per functie

❑ Aantal uren op jaar basis per FTE

❑ Aandeel of aantal productieve uren (bruto/netto)

❑ Tijdsbesteding van de functies over de uren

❑ Gemiddelde loon per FTE per functie per leeftijdsgroep

❑ Verwachte uitstroom per functie per leeftijdsgroep (o.b.v. historie)

Voor kwalitatieve deel

❑ Benodigde kennis/vaardigheden/competenties per functie

❑ Inschatting of kennis/vaardigheid/competentie in bezit, te 

ontwikkelen of niet te ontwikkelen is

Stappenoverzicht

1. Business vraag en scope bepalen

2. Data ophalen & preparatie (zie rechts)

3. Cijfers doorrekenen met AnalitiQs rekenmodel*

4. Interventies opstellen

5. Monitoren met AnalitiQs HR-dashboard*



Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 

T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl
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