
SPECIFICATIES TRAINING         

DUUR TRAINING 2,5 dag: twee hele dagen en een halve terugkomdag gedurende een periode 
van 7 weken (week 1 - 4 - 7)

2 dagen met een tussentijd van 3-4 weken

GROEPSGROOTTE Maximaal 6 - 8 corporaties, waarbij per corporatie 2 - 3 personen deelnemen Maximaal 10 deelnemers

KORTE BESCHRIJVING INHOUD 
TRAINING

Uitgangspunten:
 � SPP is een samenspel tussen lijnmanagement en HR met zowel een 

bedrijfskundige als HR-insteek.
 � SPP gaat zowel over inhoud (tools & informatie) als proces (“Hoe pak je 

het samen aan?”).
 � SPP sluit aan op de organisatiestrategie (focus 3 tot 5 jaar).

Wat bieden we:
 � Praktische en logische behapbare stappen (bouwstenen) die we samen 

doorlopen aan de hand van een concrete corporatie-casus.
 � Een vrijwel afgeronde SPP-eindrapportage voor je eigen organisatie: 

tussen de trainingsdagen werk je a.d.h.v. het voorbeeld een aantal stappen 
uit (huiswerk) en de volgende bijeenkomst krijg je feedback en tips voor 
verdere aanscherping.

 � Beschikbaarheid van op de corporatiesector toegesneden kennis, 
instrumenten, hulpmiddelen en informatie.

 � Telefonische hulplijn tussentijds.

De training is gebaseerd op het SPP-model en -proces drie fasen
 (= trainingsdagen):
1. vraag naar arbeid: toekomstige formatie;
2. aanbod van arbeid: toekomstige bezetting;
3. confrontatie vraag – aanbod: discrepanties en oplossing(srichting)en.

Het resultaat van de training is een invulling van SPP voor de eigen corporatie 
met inzicht in oplossingsrichtingen!

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de training.

In de praktijkgerichte training leer je SPP in je eigen organisatie 
succesvol te agenderen, ontwerpen, implementeren en faciliteren. Meer 
informatie over de training vind je hier. 

Je maakt een plan van aanpak dat aansluit bij je organisatie, je kent de 
kansen en valkuilen van SPP en leert het SPP-proces begeleiden. 
Het HOE boek voor SPP van Hanneke Moonen gebruiken wij hierbij als 
uitgangspunt. Hierin staat onze visie op SPP en  de basisaanpak in 
5 stappen uitgewerkt.

In de 2 daagse training ga je aan de slag met de vragen:
 � Hoe ontwerp je een SPP-proces op maat, passend voor jouw 

organisatie? 
 � Hoe maak je SPP praktisch, makkelijk toepasbaar en aantrekkelijk? 
 � Hoe zorg je voor eigenaarschap en commitment in de lijn? 
 � Hoe start je met SPP en hoe geef je het praktisch handen en voeten in 

de praktijk? 
 � Hoe voorkom je dat SPP een papieren tijger wordt en zorg je voor 

aantoonbare resultaten? 
 � Hoe zorg je voor een open, prettige sfeer in managementteams van 

waaruit een scherpe analyse tot stand komt? 
 � Hoe maak je SPP waardevol voor het management, zodat zij hun 

agenda er (opnieuw) voor vrijmaken? 
 � Hoe zorg je dat je de juiste rol pakt? 

Op dag 1 ligt de focus op de expert- en adviseursrol. Op de tweede 
dag gebruiken wij de inhoud van SPP voor het verstevigen van je rol als 
procesbegeleider in jouw organisatie.

In de cursus krijg je beproefde, krachtige hulpmiddelen op inhoud en 
proces aangereikt en heb je toegang tot meer dan 20 SPP-formats en 
tools. 

MOGELIJKE AANVULLENDE 
ONDERSTEUNING

Aanvullende ondersteuning SPP woningcorporaties door EVZ’ inclusief 
aanvullende kosten

Graag gaan wij in gesprek om de aanvullende diensten en investering 
hierin met u door te spreken.

TRAINERS Elke training wordt begeleid door twee trainers. De samenwerking tussen ons 
biedt het beste van twee werelden:

 � Dr. Gerard Evers van EuroHRM is als grondlegger van SPP binnen 
Nederland en ontwikkelaar van de ‘vlootschouw’ al bijna 30 jaar actief 
op het gebied van SPP. Hij heeft een aantal boeken over dit onderwerp 
geschreven en heeft veel ervaring met SPP binnen vele organisaties.  

 � EVZ is al ruim 25 jaar actief bij woningcorporaties. We weten dus heel 
goed welke eisen de bedrijfsvoering van woningcorporaties stelt aan de 
kwaliteit en kwantiteit van medewerkers. Ook hebben we inzicht in de 
impact van in- en externe ontwikkelingen op de toekomstige personele 
vragen binnen woningcorporaties.

De training wordt gegeven door ervaren SPP professionals op gebied 
SPP en in de woningbouwcorproraties branche. Een van de trainers 
is Hanneke Moonen, schrijfster van het HOE boek Strategische 
Personeelsplanning. De aanpak in dit boek is het uitgangspunt van deze 
tweedaagse.

VOOR WIE?  
(BESCHRIJVING DOELGROEP)

Vanuit onze integrale en strategische benadering pleiten we voor het 
aanstellen van een projectteam per corporatie, waarbij naast HR, ook 
management, Control en/of OR participeren. (Een afvaardiging van) het 
projectteam neemt deel aan de training.

De cursus is geschikt voor professionals en managers die een leidende 
rol spelen in het opzetten, begeleiden en implementeren van SPP.

TRAININGEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING VOOR WONINGCORPORATIES

CAO-partijen vinden het belangrijk dat woningcorporaties minimaal eens in de twee jaar een Strategische Personeelsplanning (SPP) maken. Daarom bieden zij 
corporatiemedewerkers een gratis training aan. Bent u procesbegeleider van de SPP binnen uw corporatie of wilt u dat worden? Dan komt u voor een training in aanmerking. 
Per corporatie kunnen maximaal twee personen de training kosteloos volgen.  
In onderstaande tabel kunt u de twee aangeboden trainingen met elkaar vergelijken. Via de links in de tabel kunt u nog meer informatie vinden over de trainingen. 
Kies de training die u het meeste aanspreekt en meld u aan via de aanmeldlinks onderaan de tabel. 

Aanmelden opleiding EVZ via deze link. Aanmelden opleiding MOON via deze link.

TRAINING TRAININGSDAG 1
TIJD: 09.00-17.30 UUR

TRAININGSDAG 2
TIJD: 09.00-17.30 UUR

TRAININGSDAG 3
TIJD: 09.00-12.30 UUR

(INCLUSIEF LUNCH)

REGIO/LOCATIE TRAININGSDAG 1
TIJD: 09.00-17.00 UUR

TRAININGSDAG 2
TIJD: 09.00-17.00 UUR

REGIO/LOCATIE

1 Di 7-11 Do 30-11 Di 19-12 Zuid
Eindhoven

Di 31-10 Di 21-11 Noord- West 
Utrecht

2 Di 7-11 Do 30-11 Do 21-12 Oost 
Nijverdal

Di 21-11 Di 12-12 Oost 
Nijverdal

3 Do 16-11 Do 7-12 Do 11-1-2018 Noord- West Di 19-12 Vrij 26-01 Zuid West 
Den Haag

4 Do 23-11 Do 14-12 Do 18-1-2018 Zuid-West 
Den Haag

Ma 11-01-2018 Do 25-01-2018 Noord 

5 Do 23-11 Do 14-12 Do 18-1-2018 Noord 
Assen

Ma 15-01-2018 Do 08-02-2018 Zuid 
Eindhoven

http://evz.nl/training-spp-voor-woningcorporaties
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/training-spp-woningcorporaties/
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/visie-op-spp/
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/spp-aanpak/
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/werkwijze/
http://evz.nl/public/upload/default/SPP_woningcorporaties_-_aanvullende_ondersteuning_door_EVZ-EuroHRM.pdf
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/aanvullende-ondersteuning-moon/
http://eurohrm.nl/
http://evz.nl/
https://www.moon-hrm.nl/woningcorporaties/ervaring-moon-en-trainers/
http://bijeenkomsten.aedes.nl/training_spp_evz_2017/subscribe
http://bijeenkomsten.aedes.nl/training_spp_moon_2017/subscribe

