UITNODIGING
Inspiratiebijeenkomst SPP
Strategische PersoneelsPlanning vormgeven
Als HRM-er op de hoogte zijn hoe je Strategische PersoneelsPlanning
vormgeeft en welke tools ertoe doen. De diverse (uit)werking wordt
duidelijk en inspireert je tot passende keuzes voor jouw organisatie.

PROGRAMMA
Lunch en informatiemarkt: presentaties SPP tools
12:30
Aanbieders van tools op gebied van SPP presenteren hun aanbod
Opening en casus Gemeente Almere
13:15
Iris van Gils-Van Noort, Strategisch HR-adviseur Gemeente Almere
Workshopronde 1

14:00

Workshopronde 2

15:00

SPP in 2019 en verloting SPP-cadeaus

15:50

Borrel en informatiemarkt

16:15 – 17:00

Aanmelden voor workshops
gaat op de dag zelf.
De keuze van workshops zijn
op volgende pagina te lezen.

WANNEER

H O E L A AT

WAAR

28 januari 2019

Van 12:30 – 17:00 uur

Amsterdam Art Center,
Donauweg 23 Amsterdam
Parkeren is gratis en de locatie
is rolstoeltoegankelijk

Routebeschrijving

REGIO’S

DE WORKSHOPS
Dagvoorzitter

Alleen in
workshopronde 2

Alleen in
workshopronde 1

AnalitiQs

AnalitiQs

Teun ter Welle

Gido van Puijenbroek

RegioPlus
Jelle Boonstra

Spreker

Gemeente Almere
Iris van Gils – Van Noort

Alleen leuke verrassingen graag!
Vraag & aanbod naar personeel
Failing to plan, is planning to fail.
In deze workshop licht AnalitiQs
toe hoe je als organisatie de
toekomstige vraag en aanbod
naar personeel in kaart brengt
en spiegelt. Door te spiegelen
krijg je inzicht in het (mogelijke)
gat tussen vraag en aanbod én
kun je ongewenste verassingen
zoals boventalligheid, tekorten en
dure externe inhuur voorkomen.
Kortom, mis deze workshop niet
als je met een gerust hart naar de
toekomst wil kijken.

Euro-HRM

MOON

Gerard Evers

Hanneke Moonen

Kwaliteit maakt het verschil,
maar hoe pak je dat aan?
Binnen strategische
personeelsplanning is ook de
kwalitatieve kant van belang.
Welke kwaliteiten zijn straks in
de gewenste formatie nodig,
in welke mate voldoet de dan
verwachte/huidige bezetting
hieraan, en op welke wijze kunnen
we eventuele verschillen dan
overbruggen. Deze vragen maken
het noodzakelijk om een goede
bedrijfskundige analyse uit te
voeren, een vlootschouw op te
zetten, en een discrepantieanalyse
met varianten (beleidsopties). In
de workshop zal aan elk van deze
thema’s.

Hoe geef je SPP handen en
voeten? Op een praktische wijze
aan de slag met SPP
Met SPP lever je een belangrijke
bijdrage aan het succes van
je organisatie; nu en in de
toekomst. Je werkt samen met
het management aan strategische
HR-oplossingen die werken in de
praktijk. Wil je weten hoe je start
met SPP en hoe je het handen en
voeten geeft? Hoe je voorkomt
dat het een papieren tijger
wordt? En hoe je SPP waardevol
maakt voor managers zodat zij
hun agenda er (opnieuw) voor
vrijmaken? Ik neem je mee in de
belangrijkste dingen die je moet
weten om succesvol aan de slag
te gaan met SPP (en het levend te
houden daarna!).

Trek je aan een dood paard of win
je de race? Relatie HR-analytics
en de business
Analyseren is pas waardevol als
de inzichten worden omgezet in
actie en deze acties de beoogde
impact hebben. Het betrekken
van de lijn/ business maakt het
verschil tussen trekken aan een
dood paard en de race winnen. In
deze workshop gaat AnalitiQs in
op de vragen: hoe achterhaal je
de business vraag; hoe betrek je
de business en hoe creëer je een
concreet actieplan?

Scrum Company
Minke Buizer
Big Room planning! (Aan de slag)
Hoe kun je op een Agile wijze Big
Room Planning inzetten op SPP?
Deelnemers aan deze workshop
gaan zelf proeven aan Big Room
Planning. Hiermee kun je met de hele
organisatie samen personeelsgaten
en kansen bespreken. Op
terugkerende wijze waardoor je niet
enorme plannen maakt maar met
elkaar direct waarde gaat opleveren.
Kernwoorden zijn: samen, kort
cyclisch en.. doen!

EXTRA
Hoe werken de SPP tools?

De aanbieders gaan dieper in op
de werking van hun SPP tools en
jij kunt in gesprek met hen.

