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Opinie

Meer dan een 
HR-speeltje
Hoe zorgt u ervoor dat SPP geen speeltje van HR wordt, maar het 
management de ‘sense of urgency’ voelt om er mee aan de slag te 
gaan?

Het succesvol implementeren van SPP be-
gint met urgentiebesef bij managers. In 
de praktijk blijkt dit vaak lastig. 

Effectieve tips voor succes zijn:
Begin bij het waarom! Wat levert SPP de organisa-
tie op, welk doel in het primaire werk dient het? 
SPP is geen doel op zich, maar een hulpmiddel. Be-
antwoord de waarom-vraag voor uw organisatie. 
Bijvoorbeeld: we kampen met grote langdurige te-
korten in technische functies waardoor productie-
lijnen stilvallen en we erg afhankelijk zijn van in-
huur van externe ambachtslieden. Dat kost 
kapitalen en veel stress. SPP zorgt ervoor dat knel-
puntvacatures in de toekomst wél worden ingevuld 
door kwalitatief goede mensen, waardoor ons pro-
ductieproces minder kwetsbaar en kostbaar wordt.
Of: door bezuinigingen en veeleisende klanten 
moeten we meer en beter werk verzetten met min-
der mensen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Met 
behulp van SPP maken we beter gebruik van de 
kwaliteiten van onze mensen en kunnen we ‘tekor-
ten’ en ‘overschotten’ over afdelingen en divisies 
beter op elkaar afstemmen. Zo voorkomen we on-
nodige ontslagen en zijn we beter in staat onze 
goede mensen aan ons te binden.
Prikkel tot nadenken. Nodig het management uit 
om een eigen toekomst-, business- of risicoanaly-
se te maken. Schud mensen wakker, agendeer pijn-
punten, laat blinde vlekken zien. Soms in de vorm 
van adviezen, soms in het stellen van de juiste vra-
gen. Bied feiten en praktische tools aan. Bijvoor-
beeld: hoe is het gesteld met de kwaliteit van me-
dewerkers gezien de ambities (vlootschouw/ 
HR3P)? Wat zijn de kosten van personeel over drie 
tot vijf jaar en zijn die in lijn met de verwachte op-
brengsten?

Introduceer SPP vanuit managementperspectief. 
Schets SPP niet vanuit HR perspectief (Met SPP 
gaan we sturen op de optimale personele bezet-
ting, nu en in de toekomst) maar vanuit manage-
mentperspectief (Het werk verandert, we moeten 
het doen met minder geld maar het werk wordt 
niet minder en niet alle medewerkers zijn klaar 
voor onze nieuwe manier van werken. Hoe zorgen 
we ervoor dat medewerkers mee kunnen met de 

veranderingen in de organisatie en dat we meer 
grip krijgen op tekorten en overschotten aan per-
soneel in dynamische tijden? SPP helpt om hier 
slimmer en efficiënter mee om te gaan).
Geef een ‘harde’ onderbouwing. Geef een zakelij-
ke en doelgerichte onderbouwing van SPP in de 
vorm van cijfers, kosten en/of bedrijfsrisico’s. Maak 
een business case. Bijvoorbeeld: door de slimme 
en flexibele inzet van onze eigen medewerkers be-
sparen we … euro aan inhuur van externe krach-
ten, zorgen we ervoor dat de storing in productie-
lijnen met 10 procent afneemt (besparing …. euro), 
verwachten we x% minder ontslagen (besparing 
op ontslagvergoeding en WW: …), nemen de ex-
terne werving en selectiekosten af met ….%. Het 
opleidingsbudget zal toenemen met … euro. Per 
saldo betekent dit:…

Zoek de dialoog en samenwerking met het ma-
nagement. Maak het SPP-proces op maat in nauwe 
samenwerking met het management. Welke tijds-
scope hanteren we: kijken we een, twee of meer 
jaren vooruit? Op welke organisatieonderdelen of 
functiegroepen richten we ons? Welke cijfers moe-
ten we inzichtelijk hebben, wat willen we precies 
meten? Welke concrete stappen gaan we zetten?

Creëer kritiek draagvlak. Creëer draagvlak bij die 
personen die belangrijk zijn om SPP te laten slagen 
(top, middenmanagement, medezeggenschap of 
notoire sceptici).
Schets reële verwachtingen vooraf. Wat kost SPP, 
welke (tijds)investering vraagt het van wie en wat 
levert het op? Maar ook: wat levert het NIET op. In 
mijn praktijk kom ik tegen dat mensen verwachten 
dat SPP een wondermiddel is. SPP lost problemen 
echter niet vanzelf op. Maar het laat wel tijdig zien 
waar knelpunten zitten, zodat we er eerder en 
scherper op kunnen anticiperen. Zo creëert u com-
mitment en eigenaarschap voor SPP ‘in de lijn’, een 
belangrijke voorwaarde voor succes! l
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