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Voorwoord 

  

“Strategische personeelsplanning is als een rode schoolbus met een heldere bestemming, mensen stappen in en uit, 

belangrijk is om ze een goede plek te laten zoeken. Soms wisselt de eindbestemming of route. En soms wisselen 

mensen van plek vanwege mooier uitzicht of een praatje met een andere passagier. Daar moet je zicht op houden 

en goed op inspelen.” 

 

“Ik zie strategische personeelsplanning als een hulpmiddel om ‘op koers’ te blijven, om je niet te laten sturen door de 

volgende golf maar door de stip op de horizon waar je naar toe wilt.” 

 

“Strategische personeelsplanning is als een verrekijker die me helpt om vooruit te kijken en zaken scherper te zien.” 

 

 

Uit bovenstaande citaten1 spreekt de veelzijdigheid van het onderzoeksonderwerp strategische 

personeelsplanning. Mijn vierjarige studie in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) is gericht op 

publieke organisaties in wisselwerking met hun maatschappelijke en bestuurlijke context. Dit onderzoek zoomt 

in op het St Jansdal als semi-publieke organisatie in een gespannen maatschappelijke en bestuurlijke context. In 

bijlage I kunt u meer lezen over de publieke dimensie van het afstudeeronderzoek. Met veel plezier heb ik bij 

het St Jansdal ziekenhuisbreed onderzoek gedaan naar strategische personeelsplanning. Ik kan met trots zeggen 

dat de master Strategisch Human Resource Management (SHRM) - en meer specifiek het afstudeeronderzoek 

dat voor u ligt - mij de gewenste verdieping heeft gebracht. 

  

Graag wil ik een aantal zeer toegewijde mensen bedanken voor de bijdrage die zij leverden aan deze scriptie. 

Diverse experts hebben mij geholpen bij mijn ontdekkingstocht, zodat ik de vele kleuren van het op het eerste 

oog ietwat grijze onderzoeksonderwerp te zien heb gekregen. Ellen Tarre, Anneriken van Delft, Mariëlle Went, 

Hanneke Moonen, Rob Maréchal, Sabine Scheer en Jaap Scholten hartelijk dank voor de tijd en moeite die jullie 

hebben genomen om in alle eerlijkheid te vertellen over de succes- en risicofactoren die jullie ervaren hebben 

bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning in de (ziekenhuis)praktijk. 

 

Bij het St Jansdal zijn Carla de Meijer en Marijke Rijsemus mij behulpzaam geweest bij het verschaffen van 

toegang tot respondenten in diverse organisatieonderdelen. Carla de Meijer is als opdrachtgever de drijvende 

kracht achter mijn onderzoeksopdracht over strategische personeelsplanning. Carla, dank voor het 

enthousiasme voor dit thema en de vrijheid die je me hebt geboden bij het onderzoek. Marijke, ik vind het heel 

speciaal dat je de tijd nam om mijn stukken van zorgvuldig commentaar te voorzien en te sparren over 

aanscherpingen.  

 

Alle participanten in het St Jansdal wil ik hartelijk danken voor de openhartige verhalen. Het was fantastisch om 

als startende SHRM-er met sleutelfiguren te spreken over (strategische) knelpunten en uitdagingen bij de 

                                                      

1 De metaforen zijn afkomstig uit SPP-workshops van Hanneke Moonen (Adviseur SPP in het publieke domein). 
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personele bezetting. Speciaal woord van dank ook voor de collega’s op de derde verdieping, die mij dikwijls als 

wervelwind in- en uit zagen vliegen, maar altijd interesse toonden in mij en mijn onderzoek. 

 

Een bijzonder woord van dank voor Eva Knies. Jij wist mijn praktische ‘drive’ te sturen naar een vaarroute die 

wetenschappelijk erkend is. Eva, ik ben je zeer erkentelijk voor je eerlijke, opbouwende en motiverende 

feedback. Procesmatig stond ik steeds versteld van je snelheid en accuratesse, maar bovendien wil ik je 

bedanken voor de prettige werkrelatie. Ook de adviezen van Peter Leisink hebben een zeer waardevolle rol 

gespeeld bij het realiseren van mijn onderzoek. Het was interessant om het onderzoek te starten met de vraag 

naar personele knelpunten en vervolgens toe te spitsen op de functie van verpleegkundige. 

 

Uiteraard wil ik ook mijn beide thuisfronten bedanken. Jullie hebben ervoor gezorgd dat mijn scriptie niet tot 

stand is gekomen in een ‘ivoren studentenkamer’. Mijn huisgenoten wil ik bedanken voor de altijd aanwezige 

luisterende oren. Ook wil ik mijn betrokken ouders heel hartelijk bedanken voor de vele spaarzame uurtjes die 

zij besteedden aan praktische en procesmatige feedback. Last but not least, rest mij nog mijn vrienden te 

bedanken voor de bemoedigende woorden in deze hectische periode.  

 

Deze scriptie staat voor mij persoonlijk symbool voor de overgang van Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

naar adviseren in het publieke domein, waar ik mij volgend jaar op zal richten.  

 

Harderwijk, augustus 2012  

Judith van Gils 
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Aanleiding, doelstelling en vraagstelling 

Gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg, de verwachte personeelstekorten en de 

complexer wordende zorgvraag is het steeds belangrijker om de juiste medewerker op de juiste plek te 

realiseren. De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is gelegen in toenemende dynamiek in de interne en 

externe omgeving van het St Jansdal. De nadruk op spreiding- en concentratie van zorg, volumenormen en 

veranderingen in het beroepsprofiel van verpleegkundigen zijn slechts een greep uit de vele veranderingen die 

de ziekenhuissector kenmerken. Toegespitst op het St Jansdal zijn moeilijk vervulbare vacatures in specifieke 

functiegroepen en de nieuwbouw in omliggende ziekenhuizen de aanleiding geweest om te verkennen welke 

mogelijkheden strategische personeelsplanning biedt om personele knelpunten te voorkomen. 

 

Doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop externe experts en 

sleutelinformanten bij het St Jansdal invulling geven aan het begrip ‘strategische personeelsplanning’. Tevens is 

nagegaan welke succes- en risicofactoren aandacht vragen gedurende de voorbereiding en implementatie van 

het SPP-proces. In aansluiting op de doelstelling is de vraagstelling van deze studie als volgt: 

 

Welke succes- en risicofactoren zien SPP-experts en interne sleutelfiguren bij de voorbereiding 

en implementatie van strategische personeelsplanning in het St Jansdal? 

 

Relevantie van het onderzoek 

De relevantie van onderhavige studie is drieledig: praktisch, maatschappelijk en wetenschappelijk. De praktische 

relevantie van dit afstudeeronderzoek is de wens van het St Jansdal om strategische personeelsplanning (SPP) 

gedegen vorm te geven. Gezien de toenemende aandacht voor SPP in de zorg, is het onderzoek eveneens 

interessant voor andere zorginstellingen. De maatschappelijke relevantie is dat het realiseren van voldoende 

gekwalificeerd ziekenhuispersoneel een voorwaarde is om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Niet alleen 

in de zorg, maar ook in andere sectoren zoals bij de Rijksoverheid wordt een enorme uitstroom van personeel 

verwacht. Het is in ieders belang dat organisaties tijdig anticiperen op dergelijke ontwikkelingen. De 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in de nadruk op de strategische component van 

personeelsplanning: het verbinden van organisatiedoelstellingen aan HR-doelstellingen. In de literatuur is slechts 

beperkte aandacht voor personeelsplanning en dan met name voor klassieke en instrumentele aspecten. 

 

Theorie 

In klassieke personeelsplanning ligt de nadruk op het berekenen van een zo efficiënt mogelijke inroostering van 

personeel. In tegenstelling tot deze administratieve benadering van personeelsplanning gaat deze studie uit van 

de strategische component. In deze studie is strategische personeelsplanning gedefinieerd als het vertalen van 

organisatiestrategie naar human resource strategie, waarbij afstemming op de interne en externe 

organisatiecontext het uitgangspunt vormt om de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte te bepalen 
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op korte en lange termijn. Vanuit de literatuur wordt de verbinding gelegd met HR-thema’s als duurzame 

inzetbaarheid en talentmanagement. Commitment en betrokkenheid van lijnmanagers worden in de theorie 

gezien als cruciale succesfactoren om strategische personeelsplanning te laten slagen. 

 

Methode 

Om de centrale vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende 

onderzoeksmethoden: literatuurstudie, documentenanalyse, interviews met participanten uit diverse geledingen 

in het St Jansdal (onder andere middenkader, hoger management, P&O-ers) en externe experts op het gebied 

van strategische personeelsplanning. In dit onderzoek is uitgegaan van kwalitatieve onderzoeksmethoden, 

waarin uitgegaan wordt van de betekenis die respondenten geven aan strategische personeelsplanning. 

 

Resultaten 

Opvallend is dat er in het St Jansdal heel verschillende ideeën bestaan over strategische personeelsplanning. Zo 

denken respondenten aan een vlootschouw, visievorming, efficiënte dienstroosters of aan een planningshorizon. 

Nut en noodzaak om aan de slag te gaan met SPP is gelegen in zowel interne personele knelpunten (zoals 

werkdruk) als externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld stijging van de pensioenleeftijd). Tevens zijn respondenten 

van mening dat het steeds belangrijker wordt voor het St Jansdal om zich te blijven profileren als goed 

werkgever in verband met te verwachten personeelstekorten, met name onder verpleegkundigen. Aansluiten 

op de behoeften van leidinggevenden en medewerkers door de afdeling P&O is in dit kader van groot belang. 

 

Conclusie 

Op basis van literatuurstudie, documentenanalyse, interviews met SPP-experts en participanten uit diverse 

geledingen van het St Jansdal is het voeren van een onderbouwde dialoog de meest passende strategie in dit 

specifieke ziekenhuis. Het gaat hierbij om een terugkerend gesprek tussen stakeholders over de toekomstige 

personele bezetting, ondersteund door kengetallen en SPP-kernthema’s die als richtingaanwijzers sturing geven 

aan het proces. Bij SPP-kernthema’s valt te denken aan onderwerpen als inzetbaarheid, flexibiliteit, 

loopbaanbegeleiding en empowerment van verpleegkundigen. Het creëren van een cultuur waarin 

gediscussieerd kan worden over de gewenste samenstelling van het personeelsbestand en thema’s zoals het 

onderscheiden van talenten en disfunctionerende medewerkers verdient eveneens aandacht.  

 

Aanbevelingen 

Hoewel er gedurende het onderzoek diverse personele knelpunten ter sprake zijn gekomen wordt in veel 

gevallen geen verbinding gelegd met strategische personeelsplanning. Een beperkt urgentiebesef is een risico 

voor een succesvolle voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning. Inzetten op 

bewustwording van de noodzaak om SPP vorm te geven is in het St Jansdal dan ook essentieel.  

 

In de eerste plaats is het zinvol om een workshop te organiseren, zodat de bestaande visies over strategische 

personeelsplanning uitgewisseld kunnen worden. Tevens is discussie over thema’s als duurzame inzetbaarheid, 

talentmanagement, specialiseren versus generaliseren en over het opleidingsniveau van verpleegkundigen nodig. 
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Ten tweede verdient het aanbeveling om een SPP-kerngroep op te richten. Deze kerngroep kan op beperkte 

schaal de mogelijkheden en beperkingen van strategische personeelsplanning in praktijk verkennen. Gestart kan 

worden op een afdeling waar medewerkers interesse in SPP hebben of waar de urgentie voor dit thema 

gevoeld wordt vanwege bestaande personele knelpunten. De samenstelling van de kerngroep kan bestaan uit 

een manager, een P&O-er, een afgevaardigde van de financiële afdeling en een afgevaardigde uit een specifieke 

functiegroep.  

 

Ten derde zijn er aanbevelingen gericht op het verpleegkundig domein. Gezien de onzekerheid over de 

wijziging van het beroepsprofiel in 2020 verdient het aanbeveling om een inventarisatie te maken van de 

gewenste kennis en vaardigheden voor toekomstige verpleegkundigen in het St Jansdal. Daarnaast blijkt uit het 

onderzoek dat het hoger management verpleegkundigen wenst te ‘empoweren’. Het verdient aanbeveling om 

te verkennen of empowering verpleegkundigen motiveert. Tot op heden is het onduidelijk welke ideeën 

verpleegkundigen zelf hebben over hun loopbaanmogelijkheden. Het is interessant om te onderzoeken welke 

ideeën verpleegkundigen hebben bij een ‘employer of choice’. 

 

In onderstaande figuur worden de meest gehanteerde begrippen uit dit afstudeeronderzoek weergegeven. Er is 

een grote variatie aan thema’s verbonden aan strategische personeelsplanning. Deze veelzijdigheid staat 

symbool voor de verschillende visies op strategische personeelsplanning.  

 

Afbeelding 1: meest gehanteerde begrippen 

 



 Inhoudsopgave 

 

 

 
VI 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord _______________________________________________________________________ I 

 

Managementsamenvatting _________________________________________________________ III 

 

1. De spanning tussen planmatig en flexibel: inleiding ___________________________________ 1 

1.1 Probleemstelling _______________________________________________________________2 

1.2 St Jansdal: een ziekenhuis met personeel in topconditie?___________________________________5 

1.3 Relevantie van het onderzoek ______________________________________________________6 

1.4 Leeswijzer ____________________________________________________________________7 

 

2. Strategische personeelsplanning als rubiks kubus: theoretische benadering _______________ 8 

2.1 Strategische personeelsplanning: op zoek naar een definitie die ‘matcht’ _______________________8 

2.2 Perspectieven op strategische personeelsplanning ______________________________________ 14 

2.3 De structuur van het strategische personeelsplanningsproces ______________________________ 16 

2.4 Verschillende facetten van strategische personeelsplanning ________________________________ 17 

Deelconclusie ____________________________________________________________________ 20 

 

3. Strategische personeelsplanning in de ziekenhuisbranche: contextuele inbedding _________ 21 

3.1 Voortdurende dynamiek in ziekenhuisomgeving ________________________________________ 21 

3.2 Focus op abilities, motivation en opportunities van verpleegkundigen ________________________ 24 

Deelconclusie ____________________________________________________________________ 28 

 

4. De verbindende schakels tussen theorie en beleid: intermezzo ________________________ 29 

 

5. Methodologische verantwoording ________________________________________________ 32 

5.1 Onderzoeksperspectief en onderzoeksstrategie ________________________________________ 32 

5.2 Dataverzameling ______________________________________________________________ 33 

5.3 Data-analyse _________________________________________________________________ 36 

 

 

 



 Inhoudsopgave 

 

 

 
VII 

 

 

6. De gevoelstemperatuur van SPP in het St Jansdal: resultaten _________________________ 38 

6.1 Strategische personeelsplanning: rekenen of in gesprek? __________________________________ 39 

6.2 Het St Jansdal als het beste jongetje van de klas ________________________________________ 41 

6.3 Urgentie: de pijnprikkels ________________________________________________________ 47 

6.4 Visie op het veelkoppige monster: strategische personeelsplanning __________________________ 64 

Deelconclusie ____________________________________________________________________ 72 

 

7. De stippen op de horizon: conclusie, discussie en aanbevelingen _______________________ 75 

7.1 Conclusies __________________________________________________________________ 75 

7.2 Implicaties van het onderzoek: discussie _____________________________________________ 79 

7.3 Naar een SPP-route: aanbevelingen _________________________________________________ 84 

 

Bijlagen ________________________________________________________________________ 88 

Bijlage I: De publieke dimensie: paperopdracht bij de leerkring SHRM - Capita selecta _______________ 89 

Bijlage II: Referenties ______________________________________________________________ 94 

Bijlage III: Topiclijsten semi-gestructureerde interviews _____________________________________ 98 

Bijlage IV: Organigram St Jansdal ____________________________________________________ 103 

Bijlage V: Verzorgingsgebied St Jansdal ________________________________________________ 103 

Bijlage VI: Verschillende varianten van strategievorming ____________________________________ 104 

Bijlage VII: Codeboom semi-gestructureerde interviews ___________________________________ 105 

 

 

 



 Hoofdstuk 1: De spanning tussen planmatig en flexibel: inleiding 

 

 

 
1 

 

 

1. De spanning tussen planmatig en flexibel:  

Inleiding 

 

Op dit moment heeft het St Jansdal vaak de luxe om bij een vacature voor een verpleegkundige ‘de beste’ 

kandidaat te kiezen. De verwachting is dat als gevolg van ontwikkelingen als de vergrijzing, ontgroening en 

toenemende complexere zorgvraag er behoorlijke tekorten aan verpleegkundigen zullen ontstaan (zie o.a. Van 

der Velden, Francke & Batenburg). Dit duidt op situatie waarin ziekenhuizen niet meer kunnen vragen naar de 

beste medewerker voor een functie. Het werven van kandidaten vormt in dat geval een uitdaging op zich.  

 

Vanwege de te verwachten personeelstekorten in de ziekenhuissector organiseerde de vereniging van 

ziekenhuizen (NVZ, 2011) vorig jaar een druk bezocht congres over strategische personeelsplanning (SPP). 

Planmatig inzetten op personele knelpunten wordt gezien als dé manier om deze tekorten te voorkomen. 

Tegelijkertijd is de ziekenhuisbranche volop in ontwikkeling als gevolg van bijvoorbeeld de nadruk op spreiding 

en concentratie van zorg en verandert het verpleegkundig domein voortdurend. De vraag naar flexibiliteit die 

hieruit ontstaat levert een spanningsverhouding op met het veronderstelde planmatige karakter van SPP. 

Onderstaande anekdote maakt duidelijk dat strategische personeelsplanning niet ‘zomaar’ een succes is.  

(Hanneke Moonen in haar ‘Hoe boek voor strategische personeelsplanning’, 2012a:13-14) 

 

De cijfermatige werkwijze heeft veel inspanningen gekost, desondanks kon het de verwachtingen van het 

management van deze organisatie niet waarmaken. Hierdoor is het systeem nooit in gebruik genomen. Dit 

maakt het interessant om factoren die strategische personeelsplanning kunnen bevorderen ofwel compliceren 

inzichtelijk te maken. In dit onderzoek zal worden ingezoomd op de voorbereiding en implementatie van SPP in 

ziekenhuis St Jansdal. Hierbij wordt toegespitst op de verpleegkundige functie. 

 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst is in dit hoofdstuk geschetst wat de aanleiding is geweest 

voor het St Jansdal om opdracht te geven tot dit afstudeeronderzoek over strategische personeelsplanning. 

Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar de doelstelling en vraagstellingen die centraal staan in deze studie 

(1.1). Tevens is er ingezoomd op de karakteristieken van de onderzoeksorganisatie (1.2). Daarnaast zijn de 

praktische, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze studie toegelicht (1.3). Ten slotte volgt 

een leeswijzer waarin de opbouw van deze scriptie is toegelicht (1.4). 

 

“Een grote non-profitorganisatie wilde aan de slag met SPP, het liefst met een handig geautomatiseerd systeem. De 

organisatie liet een systeem ontwikkelen met allerlei relevante variabelen om de gewenste en aanwezige personele 

bezetting in kaart te brengen en houden. En nog interessanter: om de huidige bezetting af te zetten tegen de 

toekomstige bezetting! Gegevens over in-, door- en uitstroom werden ingevoerd. Huidige functies en gewenste 

functies in de toekomst werden toegevoegd. Kennis, ervaring en competenties vastgelegd. Dit systeem zou niet 

alleen het huidige tekort of overschot aan personeel duidelijk in kaart brengen, maar ook vooruit kunnen rekenen. 

Echter, toen het systeem bijna gebouwd was, bleek dat managers het helemaal niet eens konden worden over de 

gewenste ontwikkeling van het personeelsbestand.” 
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1.1 Probleemstelling  

In diverse tijdschriften voor HR-professionals zoals de Gids voor personeelsmanagement en Personeelsbeleid 

wordt aangegeven dat de noodzaak voor strategische personeelsplanning onderschat wordt. Uitgaande van de 

organisatiedoelen anticipeert SPP proactief op de ‘match’ tussen personeelsbehoefte en personeels-

beschikbaarheid. Volgens Evers, Dijkstra, Flim, Roelvink & Rommets (2011) ontbreekt het in de organisatie-

praktijk aan inzichten omtrent kwantiteit, kwaliteit en kosten van het huidige en toekomstige personeel.  

 

In deze studie is toegespitst op de ziekenhuisbranche, deze benaming verwijst zowel naar academische, 

algemene en topklinische ziekenhuizen. De ziekenhuissector wordt gekenmerkt door snelle veranderingen 

vanwege toenemende marktwerking in de zorg, technologische innovaties en bezuinigingen. De vergrijzing, 

ontgroening en verwachte verschuiving op de arbeidsmarkt van werkgevers- naar werknemersmarkt zijn 

slechts een greep uit de ontwikkelingen die vragen om wendbare en flexibele ziekenhuisorganisaties. Het is om 

deze reden van strategisch belang om een passend personeelsbestand te realiseren (Moonen, 2012a). De 

genoemde voortdurende ontwikkelingen in de gezondheidszorg en ziekenhuisbranche liggen ten grondslag aan 

het streven van het St Jansdal om proactief in plaats van reactief af te stemmen op ontwikkelingen in de externe 

en interne context. Het St Jansdal ziet zich genoodzaakt om zich te bezinnen op hoe zij in de toekomst kan 

blijven beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers.  

 

“Bouwen staat of valt met plannen, met initiatieven, middelen en met inzet. Bouwen aan zorg staat of valt met de medewerkers.” 

(St Jansdal, 2008:27) 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat planmatig investeren in capabele medewerkers binnen het St Jansdal wordt 

gezien als essentieel om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. In het organisatiebeleid van het St Jansdal is 

strategische personeelsplanning als speerpunt geformuleerd. Het doel is tijdig te bepalen welke personele 

knelpunten te verwachten zijn en hoe hierop geanticipeerd kan worden (St Jansdal, 2011b).  

 

1.1.1 Aanleiding  

Toenemende dynamiek in de politiek, technologie, demografie, economie en maatschappij vormen de aanleiding 

voor onderhavige studie naar strategische personeelsplanning. Op dit moment kampt het St Jansdal reeds met 

moeilijk vervulbare vacatures in specifieke functiegroepen. Daarnaast worden de nieuwbouwactiviteiten van 

twee aangrenzende ziekenhuizen - de Isala Klinieken in Zwolle en het Meander Medisch Centrum in 

Amersfoort - vanuit het ziekenhuis in Harderwijk gezien als risico voor het marktaandeel en de aanzuigende 

kracht op medewerkers. In haar strategisch beleidsplan voor de periode 2012 tot 2015 heeft de Raad van 

Bestuur de ambitie beschreven om te beschikken over medewerkers, managers en organisatie in topconditie 

(St Jansdal, 2011b). Er liggen diverse uitdagingen, kansen, strategische keuzes en vragen ten grondslag aan de 

strategie van het St Jansdal, zeker als het gaat om personeel. Strategische personeelsplanning stelt vragen over 

de huidige en toekomstige knelpunten bij personele bezetting centraal. Vragen die gesteld worden zijn: 

 

Kan het St Jansdal met het huidige personeel haar ambities waarmaken? Hoeveel medewerkers zijn er nodig om 

de ambities te realiseren? En welke kennis, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden? Wat ontbreekt er nu, 
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is op termijn noodzakelijk of overbodig? Welke consequenties hebben technologische innovaties voor de 

personele behoeften? Is het St Jansdal in staat om voldoende medewerkers te trekken in een krappere 

arbeidsmarkt? Waar ligt de grens tussen in- en outsourcing? In hoeverre zijn medewerkers inzetbaar? 

(Geïnspireerd op: Moonen, 2012a; St Jansdal, 2011b). 

 

Volgens TNO (2011) is strategische personeelsplanning gericht op het beter inzetten van capaciteiten van 

huidig personeel en het tijdig aantrekken van ontbrekende competenties. Op die manier kan de juiste m/v op 

de juiste plek gerealiseerd worden, nu en in de toekomst (TNO, 2011). Personele problemen zijn bij uitstek 

niet van vandaag op morgen opgelost, tenzij er een onnodige hoeveelheid tijd, geld, energie of motivatie in 

wordt geïnvesteerd (Moonen, 2012a).  

 

In dit onderzoek staan verpleegkundigen centraal, aangezien dit de grootste beroepsgroep is die werkzaam is in 

het St Jansdal. Tevens wordt de verpleegkundige functie uitgeoefend op diverse afdelingen, zodat een breed 

beeld van de ziekenhuisorganisatie ontstaat. Het beroep van verpleegkundigen wordt gekenmerkt door een 

aantal internationale tendensen. Zo wordt de ontwikkeling van verpleegkundige opleidingen tot bachelor niveau 

gepromoot, zowel om de complexere zorgvraag te kunnen ondervangen als om het beroep van 

verpleegkundige aantrekkelijker te maken. Er ontstaan steeds meer verpleegkundige specialisaties, waardoor 

verschuivingen plaatsvinden tussen artsen en verpleegkundigen, maar ook tussen verschillende typen 

verpleegkundigen. Enerzijds wordt ingezet op het hoger opleiden van verpleegkundigen, anderzijds beseffen 

zorginstellingen in toenemende mate dat ‘zorgondersteunende’ medewerkers nodig zijn om de groeiende 

zorgvraag op te vangen (Projectgroep V&V 2020, 2012). In 2020 wordt een nieuw beroepsprofiel voor 

verpleegkundigen geïntroduceerd, wat het extra interessant maakt om veranderingen in deze functie in kaart te 

brengen (De Graaf, 2012; Huijbregts, 2012). Op dit moment zijn vier typen verpleegkundigen werkzaam in het 

St Jansdal: HBO-V, BOL-, BBL-opgeleiden en leerlingverpleegkundigen.2  

 

In praktijk worden gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (nurse practitioners) 

onderscheiden. Aangezien deze beroepen volop in ontwikkeling zijn wordt in deze scriptie uitgegaan van de 

invulling die het St Jansdal geeft aan de verschillende typen verpleegkundigen. Een gespecialiseerd 

verpleegkundige heeft een specialistische vervolgopleiding afgerond zoals kinder-, oncologie- of spoedeisende 

hulp verpleegkundige. Hoewel een gespecialiseerd verpleegkundige werkzaam blijft in het verpleegkundig 

domein, is een verpleegkundig specialist zowel in het verpleegkundig als medisch domein werkzaam. Een 

verpleegkundig specialist neemt laagcomplexe medische taken over van de arts zoals het voeren van 

uitslaggesprekken (St Jansdal, 2011c). In andere ziekenhuizen wordt de term ‘nurse practitioner’ gehanteerd 

voor de verpleegkundig specialist. In dit onderzoek worden al deze typen verpleegkundigen geschaard onder de 

verpleegkundige functie, waardoor grote diversiteit te vinden is binnen de doelgroep.  

 

 

 

                                                      

2 Binnen het MBO-V onderwijs is een onderscheid gemaakt tussen de theoretische Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de praktische 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) waarbij werken en leren gecombineerd wordt.  
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1.1.2 Doelstelling en vraagstelling  

In de wetenschappelijke literatuur is slechts beperkt aandacht besteed aan strategische personeelsplanning. De 

reden hiervan lijkt dat SPP meer een beheersvraagstuk is dan een wetenschappelijke opgave, wat betekent dat 

het in veel gevallen instrumenteel wordt ingezet. Bovens, ’t Hart & Van Twist (2007) stellen dat beleid alle 

voornemens, keuzes en acties omvat die organisaties richten op sturing van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Hieruit spreekt een planmatig en weloverwogen karakter, terwijl er zeker ook politieke afwegingen ten 

grondslag liggen aan beleid. Er kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij het ‘maakbaarheidsideaal’ dat 

verondersteld wordt in veel beleidsvraagstukken (zie 2.1.5). Voor SPP geldt dat een belangrijke vraag is in 

hoeverre personeelsstromen daadwerkelijk planbaar zijn. 

 

Deze studie is gericht op de wijze waarop het St Jansdal invulling kan geven aan strategische personeelsplanning. 

Het afstudeeronderzoek biedt een exploratief onderzoek naar de urgentie, succes- en risicofactoren die 

externe experts ervaren en sleutelfiguren in het St Jansdal verwachten. In deze scriptie is uitgegaan van een 

erkend HRM-framework, waarin beoogd (intended), geïmplementeerd (actual) en gepercipieerd (perceived) 

beleid wordt onderscheiden (Knies, 2012; Wright & Nishii, 2006). De laatste fase wordt in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten, aangezien er in het St Jansdal (nog) geen beleid is op het gebied van SPP. Volgens 

Moonen (2012a) is de inbedding van SPP het laatste onderdeel van de voorbereiding. Bovendien is het 

onderscheid tussen voorbereiding en implementatie van beleid niet altijd helder. Vandaar dat toegespitst is op 

de voorbereiding én implementatie van SPP. Om het concept te verbinden aan reeds bestaande 

organisatiepraktijken is specifiek gericht op verpleegkundigen, aangezien zij werkzaam zijn in diverse geledingen 

van de organisatie. De doelstelling van onderhavige studie is: 

 

 

 

 

  

 

Op lange termijn wenst het St Jansdal door planmatiger in te spelen op werving, behoud en ontwikkeling van 

voldoende gekwalificeerd personeel, effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De vraagstelling van deze studie is:  

 

Welke succes- en risicofactoren zien SPP-experts en interne sleutelfiguren bij de voorbereiding 

en implementatie van strategische personeelsplanning in het St Jansdal?  

 

In deze studie is specifieke aandacht voor het verpleegkundig domein. Om een antwoord te formuleren op 

deze vraag zijn zowel theoretische als empirische deelvragen opgesteld die corresponderen met de doelstelling 

om diverse perspectieven op SPP de revue te laten passeren. In het empirische gedeelte staat de zienswijze van 

zogenaamde SPP-experts (afkomstig van de Vereniging van Ziekenhuizen, adviesbureaus en andere 

ziekenhuizen) en interne sleutelfiguren (grotendeels afkomstig uit hoger en middenmanagement, P&O) centraal. 

 

 

Inzicht verkrijgen in de wijze waarop externe experts en sleutelinformanten bij het St Jansdal invulling geven aan het 

begrip ‘strategische personeelsplanning’. Nagaan welke succes- en risicofactoren aandacht vragen gedurende de 

voorbereiding en implementatie van het SPP-proces. 
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Theoretische deelvragen 

Onderstaande deelvragen vormen de leidraad van het theoretisch kader van dit afstudeeronderzoek:  

 

 Wat is strategische personeelsplanning?  

 Waarom is strategische personeelsplanning van belang (in ziekenhuiscontext)?  

 Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning (in 

ziekenhuiscontext)?  

 

Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn diverse perspectieven op strategische personeelsplanning 

onderscheiden. Zowel de urgentie, succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van SPP 

worden uiteengezet. In het tweede hoofdstuk wordt een algemene invulling aan SPP gegeven, waarna in het 

derde hoofdstuk een context-specifieke invulling van het concept in ziekenhuisomgeving wordt beschreven. 

 

Empirische deelvragen 

De volgende deelvragen hebben betrekking op het empirische gedeelte van het onderzoek:  

 

 Wat is strategische personeelsplanning volgens SPP-experts en interne participanten?  

 Welke visie hebben SPP-experts en interne participanten op nut en noodzaak van strategische personeelsplanning? 

 Welke factoren achten SPP-experts en interne participanten van belang bij de voorbereiding en implementatie van 

strategische personeelsplanning? 

 

Vanuit het perspectief van de SPP-experts zijn meer algemene principes voor strategische personeelsplanning in 

de ziekenhuissector onderscheiden (best practices). Gedurende de interviews met interne participanten is 

toegespitst op de karakteristieken van het krachtenveld waarbinnen het St Jansdal zich bevindt (best-fits).  

 

1.2 St Jansdal: een ziekenhuis met personeel in topconditie?  

Het St Jansdal is een algemeen ziekenhuis, waar vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Het 

middelgrote ziekenhuis biedt een breed pakket zorg aan de bewoners van de Noordwest Veluwe en een 

gedeelte van Flevoland (St Jansdal, 2012a). In dit gebied zijn veel zorginstellingen gevestigd, zodat de regio wel 

‘Care Valley’ wordt genoemd (RNV, 2011). Het ziekenhuis is met circa 1850 medewerkers de grootste 

werkgever van de gemeente Harderwijk (St Jansdal, 2012a). De ambitieuze aard van het ziekenhuis komt tot 

uitdrukking in de titel van het strategisch beleidsplan voor de periode 2012-2015: ‘St Jansdal in topconditie’ (St 

Jansdal, 2012c). Het ziekenhuis wenst zich ten aanzien van zowel patiënten als medewerkers te onderscheiden 

op haar klantwaarden: compassie, gastvrijheid en nabijheid. Compassie vloeit voort uit het christelijke karakter 

van het ziekenhuis, waar zorg voor patiënten en het omzien naar elkaar als medewerkers centraal staan. 

Gastvrijheid bestaat volgens het St Jansdal uit een goede ambiance, vriendelijk en betrokken personeel. 

Constante aandacht voor patiënten én medewerkers wordt gezien als het ‘geheim’ van kwalitatief goede zorg 

(St Jansdal, 2012b). Nabijheid komt tot uitdrukking in de ambitie om ‘thuisziekenhuis’ te zijn voor alle patiënten 

en huisartsen in de regio. ‘Zorg dichtbij’ is het motto dat uitdrukking geeft aan deze ambitie (St Jansdal, 2011a).  
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1.3 Relevantie van het onderzoek 

De praktische relevantie van dit afstudeeronderzoek is gelegen in de wens van het St Jansdal om strategische 

personeelsplanning gedegen vorm te geven. Van organisaties wordt verwacht dat zij in staat zijn om te 

beargumenteren welke medewerkers, capaciteiten en talenten de drijvende krachten zijn achter de 

organisatieperformance. Het belang van ‘HR-analytics’ neemt toe, om te kunnen duiden welke medewerkers 

wanneer goed presteren. SPP kan organisaties helpen bij het in kaart brengen hiervan, zodat verbeterstappen 

ondernomen kunnen worden (Van Beem, 2011a). Er bestaat niet één beste manier om SPP voor te bereiden of 

te implementeren. In dit onderzoek is in aansluiting op de ‘best-fit’ benadering van Boxall & Purcell (2011) 

getracht om de voorbereiding en implementatie van SPP af te stemmen op de overige elementen van de 

organisatiestrategie en de context van het St Jansdal. Experts bij adviesorganisaties en HR-adviseurs in andere 

ziekenhuizen menen dat SPP een ‘hot item’ is in de zorg. Diverse verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en 

ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in het toverbegrip strategische personeelsplanning. In de weerbarstige praktijk 

handelen veel zorgorganisaties echter ad hoc. In overeenstemming met de ‘best practice’ benadering kan deze 

scriptie een bijdrage leveren aan de discussie over SPP in andere zorginstellingen. In aansluiting op de 

hoofdvraag is er verhoudingsgewijs meer aandacht voor de ‘fits’ tussen het St Jansdal en haar omgeving, dan 

voor algemene uitgangspunten bij SPP (best practices). 

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat strategische personeelsplanning kan bijdragen aan het 

realiseren van voldoende gekwalificeerd personeel in de toekomst. Om kwaliteit van zorg te kunnen 

waarborgen is dit van cruciaal belang. Vanwege de te verwachten ‘grote uitstoom’ van personeel in de publieke 

sector is onderzoek naar SPP niet alleen interessant voor de zorgsector, maar ook in het bredere publieke 

domein. Zo is de prognose dat in 2020 circa zeven van de tien overheidsmedewerkers door- of uitgestroomd 

is (Kwakkelstein & Roelse, 2011). Uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2012) blijkt dat de 

Rijksoverheid onvoldoende anticipeert op de gevolgen van de te verwachten grote uitstroom van 

medewerkers. Advies vanuit de Rekenkamer is om strategische personeelsplanning prioriteit te geven. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in haar reactie op het onderzoek van de 

Algemene Rekenkamer aan deze aanbeveling van harte te onderschrijven, wat de maatschappelijke relevantie 

van onderzoek naar SPP versterkt.  

 

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is gelegen in de exploratieve aard van het onderzoek. Tot op 

heden is in de literatuur slechts beperkt invulling gegeven aan het concept strategische personeelsplanning. 

Concepten die aan SPP gerelateerd zijn, zoals manpower planning en workforce planning verwijzen naar 

stabiele, voorspelbare organisatiecontexten. Als gevolg van de voortdurende veranderingen in de contexten van 

organisaties vindt strategische personeelsplanning in veel gevallen op ad hoc basis plaats, wat voor veel 

wetenschappers afbreuk doet aan de systematische basis van het concept (Beardwell & Claydon, 2007). Tot op 

heden is onderzoek echter vooral gericht op klassieke personeelsplanning, waarbij een instrumentele 

benadering gehanteerd is. Inmiddels is er toenemende aandacht voor strategische personeelsplanning in de 

wetenschap, wat concreet blijkt uit het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Paauwe. 

Het onderzoek is gefocust op de status van SPP in Nederland en het vaststellen van meest effectieve 

werkwijzen voor verbeteringen.  
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Eén van de vragen waarop een antwoord wordt gezocht is: ‘Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren 

voor organisaties om wel/niet te komen tot strategische personeelsplanning?’ (Van Beem, 2011b). In 

onderhavige studie is gefocust op het strategische perspectief, door een koppeling te maken met 

organisatiedoelstellingen. De resultaten van dit afstudeeronderzoek bieden een inkleuring van het concept en 

tevens zijn er succes- en risicofactoren gegenereerd bij de voorbereiding en implementatie van het SPP-proces.  

 

1.4 Leeswijzer 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit zeven hoofdstukken. Om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag 

volgt in de volgende twee hoofstukken een theoretische verkenning. De aandacht gaat allereerst uit naar de 

diverse elementen van strategische personeelsplanning. Vervolgens wordt ingezoomd op de context waarin 

ziekenhuizen opereren en het verpleegkundig domein. Met behulp van literatuur is gezocht naar verwachtingen 

ten aanzien van de empirie, welke aan bod komen in hoofdstuk vier. In het vijfde hoofdstuk worden de 

methodologische keuzes toegelicht. De belangrijkste onderzoeksresultaten staan in hoofdstuk zes beschreven. 

Ten slotte wordt in hoofdstuk zeven de vraagstelling van dit onderzoek beantwoord. Tevens wordt er 

gereflecteerd op een aantal spanningsvelden tussen de literatuur en de onderzoeksbevindingen. De rol van de 

onderzoeker komt eveneens aan bod. Het onderzoek wordt afgerond met een aantal concrete aanbevelingen 

ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van SPP in het St Jansdal.  

 

 

 

 

Figuur 1.1: Structuur van deze rapportage 
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2. Strategische personeelsplanning als rubiks kubus: 

Theoretische benadering    

 

Strategische personeelsplanning wordt door Kluytmans (2010) vergeleken met een rubiks kubus. Wanneer er 

aan één zijde van de kubus wordt gedraaid, bewegen andere onderdelen direct en indirect mee. De metafoor 

van de rubiks kubus duidt op het samenhangende geheel van diverse deelvlakken. Voor SPP geldt eveneens dat 

onderlinge afstemming en consistentie van essentiële waarde zijn om human resources in lijn te brengen met 

het organisatiebeleid. De metafoor van Kluytmans (2010) is in overeenstemming met wat Stone (2002) 

omschrijft als policy paradox. Beslissingen hebben niet alleen een rationeel-analytische uitwerking, maar zeker 

ook ambigue en politieke ontwikkelingen tot gevolg. Het is in veel gevallen niet te voorzien wat neveneffecten 

zijn van personeelsplanningsinterventies, wat SPP spannend maakt. De typering van Kluytmans (2010) geeft een 

impressie van wat SPP is: de verbinding tussen organisatiestrategie en personele inzet. Echter, de omschrijving 

roept ook diverse vragen op, zoals wat het containerbegrip strategische personeelsplanning onderscheidt van 

strategisch human resource management (SHRM).  

 

De volgende deelvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 

 Wat is strategische personeelsplanning?  

 Waarom is strategische personeelsplanning van belang?  

 Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning?  

 

In aansluiting op de eerste deelvraag wordt ingegaan op verschillende definities van SPP strategische 

personeelsplanning en het verschil met strategisch human resource management (2.1). Tevens wordt aandacht 

besteed aan de verschillende perspectieven op SPP, welke afgeleid zijn van gerelateerde theoretische 

concepten, zoals human resource planning, human capital planning, talentmanagement en successieplanning 

(2.2). Daarnaast wordt de structuur van het SPP-proces toegelicht (2.3). Vervolgens worden succes- en 

risicofactoren onderscheiden bij de voorbereiding en implementatie van SPP (2.4). Gedurende het hele 

hoofdstuk is aandacht voor de urgentie van het onderzoeksonderwerp. Het hoofdstuk sluit af met een 

deelconclusie waarin de theoretische deelvragen worden beantwoord. In het volgende hoofdstuk wordt 

toegelicht waarom SPP van belang is in de ziekenhuisbranche. Het intermezzo dat volgt in hoofdstuk vier zet 

uiteen welke verwachtingen voortvloeien uit het theoretisch kader.  

 

2.1 Strategische personeelsplanning: op zoek naar een definitie die ‘matcht’ 

Met deze paragraaf wordt beoogd een definitie van strategische personeelsplanning op te stellen. Allereerst 

worden zowel vanuit wetenschappelijke literatuur als praktijkgerichte handboeken verschillende visies op SPP 

behandeld (2.1.1). Het strategische karakter van SPP wordt toegelicht door een onderscheid te maken met 

klassieke personeelsplanning (2.1.2). Vervolgens is het kwalitatieve aspect dat kenmerkend is voor SPP afgezet 

tegen het kwantitatieve aspect dat personeelsplanning ‘an zich’ karakteriseert (2.1.3). Tevens is geanalyseerd in 

hoeverre er theoretische verschillen bestaan tussen SHRM en SPP (2.1.4). Daarnaast wordt uitgewerkt op 

welke termijn SPP gericht kan worden (2.1.5). Resultaat van deze paragraaf is een definitie die aandacht besteed 

aan de strategische component, kwantitatieve en kwalitatieve interesse en de termijn waarop SPP richt (2.1.6).  



               Hoofdstuk 2 Strategische personeelsplanning als rubiks kubus: theoretische benadering van SPP         

 

 

 

 
9 

 

 

2.1.1 Definities van strategische personeelsplanning: gaps, fits en matches 

De SHRM-literatuur biedt weinig theoretische fundering voor strategische personeelsplanning. Ondanks de 

recente belangstelling van practitioners voor SPP is wetenschappelijke literatuur in veel gevallen verouderd of 

besteden studies slechts zijdelings aandacht aan het concept. In HRM-handboeken zijn meer aanknopingspunten 

te vinden voor de definiëring van SPP (zie o.a. Moonen, 2012a). Diverse auteurs menen dat het bewerkstelligen 

van de juiste personen, op de juiste plaats en juiste tijd in de organisatie de kern is van personeelsplanning 

(Evers, Laanen en Sipkens, 1995; Kluytmans, 2010). Een definitie die in de praktijk veelvuldig geciteerd wordt is:  

 

“Personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en 

uitstroom van personeel, zodat een optimale allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht.” (Evers et al., 1995:9; Evers & Verhoeven, 

1999:9). 

 

Andere auteurs stellen het onderzoeken van de huidige en toekomstige personeelsbehoefte centraal bij 

strategische personeelsplanning. Zo definiëren Beardwell & Claydon (2007:159) SPP als:  

 

“The process for identifying an organisation’s current and future human resource requirements, developing and implementing plans to 

meet these requirements and monitoring their overall effectiveness.”. 

 

In essentie bestaat personeelsplanning volgens Kluytmans (2010) uit drie aandachtsgebieden: de 

personeelsbehoefte, de personeelsbeschikbaarheid en de ´match´ hiertussen. Enerzijds is er de vraag naar 

arbeid van een organisatie, terwijl daartegenover het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt staat. De 

afstemming tussen vraag en aanbod, resulteert in een ‘gap’ of ‘fit’. Vraag en aanbod van arbeid worden 

beïnvloed door diverse ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ontgroening, technologische ontwikkelingen, 

dynamische afzetmarkten en toenemende concurrentie (Evers et al., 1995; Evers & Verhoeven, 1999).  

 

In personeelshandboeken worden diverse methoden genoemd om de ‘gap’ tussen personeelsbehoefte en 

personeelsbeschikbaarheid te verkleinen. Te denken valt aan pullmodellen die te verwachten vacatures afzetten 

tegen interne doorstroom, zodat de personeelsbehoefte inzichtelijk wordt. Pushmodellen zijn daarentegen 

gefocust op het voorspellen van de toekomstige personeelsbeschikbaarheid, op basis van door- en 

uitstroomkarakteristieken uit het verleden (Kluytmans, 2010). Daarnaast wordt in de praktijk de zogenaamde 

HR3P-methode gehanteerd om het functioneren van medewerkers (Performance), de 

ontwikkelingsperspectieven van personeel (Potentieel) en de gewenste combinatie van prestaties en consistente 

HR-praktijken (Portfolio) inzichtelijk te maken (Evers et al., 1995; Evers & Verhoeven, 1999). Een koppeling naar 

de typering van Kluytmans (2010) impliceert dat performance en het potentieel van het huidige 

personeelsbestand onderdeel vormen van de personeelsbeschikbaarheid, terwijl de personeelsbehoefte tot 

uitdrukking komt in het portfolio. Kanttekening bij de HR3P is dat de vertaalslag naar de ‘match’ mist. Dit 

betekent dat de interpretatie van de data door practitioners de ‘gap’ of ‘fit’ bepaalt, wat de subjectiviteit van 

deze methode versterkt.  
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2.1.2 Van personeelsplanning naar strategische personeelsplanning 

Voor diverse HR-professionals kent het begrip ‘planning’ een administratieve associatie. Er wordt dan gedacht 

aan de roostertechnische inzet van personeel op afdelingsniveau (Evers et al., 1995). In klassieke 

personeelsplanning is voornamelijk uitgegaan van mathematische doorrekenmodellen. Het nadeel van 

rekenkundige methodieken en tools is dat de personeelsstromen van organisaties worden benaderd alsof zij 

zich in een vacuüm bevinden (Evers et al., 1995).  

 

Het statisch inplannen van medewerkers roept het beeld op van het schuiven met pionnen op een speelbord. In 

een moderne organisatie volgen medewerkers echter hun eigen plan (Moonen, 2012a). Dit betekent dat er niet 

door een dobbelspel bepaald kan worden welke stappen een medewerker zet. Personeelsleden hebben een 

eigen visie op de loopbaanontwikkeling. Dit past in de ontwikkeling van de steeds individueler wordende 

psychologisch contracten. Het ‘nieuwe’ psychologisch contract wordt gekenmerkt door gedeelde risico’s 

tussen werkgever en werknemer. Waar loyaliteit eerder beloond werd met baanzekerheid ligt de nadruk nu op 

het bereiken van brede inzetbaarheid door ontwikkelingsmogelijkheden (Freese, Nauta & Van der Heijden, 

2012). Deze beredenering past bij de verschuiving van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employability’ zoals 

beschreven door Thijssen (2000). In praktijk is er toenemende aandacht ontstaan voor zogenaamde 

idiosyncratic deals: niet-standaard afspraken over werk en/of arbeidsvoorwaarden (Freese et al., 2012). Hoewel 

er tot op heden weinig onderzoek is gedaan naar deze persoonsgebonden ‘deals’ is de veronderstelling van 

Freese et al. (2012) dat i-deals en employability elkaar kunnen versterken (door uitdaging en 

ontwikkelingsmogelijkheden), maar ook kunnen verzwakken (vanwege toenemende werkonzekerheid). De 

dynamiek in de interne en externe context van een organisatie leidt ertoe dat een brede inzetbaarheid van 

medewerkers van essentiële waarde is voor zowel de individuele medewerker, de organisatie als de 

maatschappij (Evers et al., 1995; Thijssen, 2000). Voor organisaties duidt toenemende inzetbaarheid op meer 

aanpassingsmogelijkheden in de bezetting (Evers et al., 1995). Vanwege maatschappelijke thema’s als de 

verhoging van de pensioenleeftijd wordt SPP door TNO (2011) expliciet gekoppeld aan het 

‘inzetbaarheidsvraagstuk’.  

 

In klassieke personeelsplanning ontbreekt het aan een expliciete verbinding tussen de strategische koers van 

een organisatie en personeelsplanning. Juist deze koppeling verwijst naar de strategische component van 

personeelsplanning. SPP gaat veel verder dan het ‘simpelweg’ loslaten van complexe rekenmodellen op 

vraagstukken bij de personeelsallocatie (Evers et al., 1995). Door de organisatiedoelstellingen expliciet te 

koppelen aan SPP, kunnen HR-praktijken de uitvoering en interne consistentie van de organisatiestrategie beter 

ondersteunen (Brush & Ruse, 2005; Zula & Chermack, 2007). Verandering, continuïteit en context zijn volgens 

Gubman (2004) de basiselementen van SPP. Het fundament van strategische personeelsplanning is de strategie 

van een organisatie (Evers et al., 1995; Kluytmans, 2010; Moonen, 2012a). De literatuur blijft echter in het 

ongewisse over hoe de vertaling van organisatiestrategie naar personeelsbehoefte gemaakt kan worden.  

 

De waarde van traditionele personeelsplanningsprocessen en tools is volgens diverse auteurs beperkt, 

aangezien scenarioplanning ontbreekt (Beardwell & Claydon, 2007; Brush & Rush, 2005). Practitioners zoals 

Hoogeweg (2011) bieden aanknopingspunten voor de vertaalslag van organisatiedoelstellingen naar SPP. De 
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analyse van data uit managementsystemen biedt de mogelijkheid om scenario’s te ontwikkelen, zodat 

doelgerichte keuzes gemaakt kunnen worden. Door bij het opstellen van scenario’s niet alleen aandacht te 

hebben voor organisatiewensen, maar ook voor afstemming op maatschappelijke ontwikkelingen resulteert SPP 

in één meest waarschijnlijk scenario en enkele zij-scenario’s (Hoogeweg, 2011). Organisaties kunnen hierdoor 

snel overschakelen op een ander scenario bij gewijzigde omstandigheden. Op deze manier kan het reactieve 

proces dat centraal staat bij de klassieke personeelsplanning transformeren tot een proactieve strategische 

personeelsplanning (Beardwell & Claydon, 2007). Risico is volgens Beardwell & Claydon (2007) dat SPP té 

theoretisch wordt ingezet, waardoor er onvoldoende rekening wordt gehouden met ‘organisational reality’.  

 

2.1.3 Kwantitatieve en kwalitatieve interesse in personeel  

In aanvulling op de kwantitatieve benadering die in de klassieke personeelsplanning centraal staat, komen bij 

strategische personeelsplanning de kwalitatieve aspecten van de toekomstige formatie ook nadrukkelijk aan bod 

(Beardwell & Claydon, 2007; Kluytmans, 2010). Belangrijke vraag is welke ontwikkelingen medewerkers nodig 

hebben om een bijdrage te leveren aan de gewenste organisatieresultaten. Brush & Ruse (2005) stellen dat SPP 

in wezen gaat om het samenstellen van een personeelsbestand dat de organisatiestrategie kan verwezenlijken, 

met aandacht voor het juiste aantal, kwaliteit en type ‘talent’. In paragraaf 2.4.1 wordt de verbinding gelegd 

tussen strategische personeelsplanning en talentmanagement.  

 

Voor de invulling van deze kwalitatieve benadering kan het AMO-model als leidraad worden gehanteerd. De 

aanname is dat de prestaties van medewerkers afhankelijk zijn van de aanwezige Abilities (kennis, vaardigheden 

en geschiktheid), Motivation (interesse en bereidheid) en Opportunities (kansen en gelegenheden) (Appelbaum, 

Bailey, Berg & Kalleberg, 2001; Boxall & Purcell, 2011; Knies, 2012). Het gaat dus om de mate waarin 

medewerkers kunnen, willen en mogen presteren. Het AMO-model is diepgaander dan het typeren van 

kwaliteit en talent van personeel, zoals aan de orde gesteld op basis van Brush & Ruse (2005).  

 

2.1.4 Strategisch human resource management en strategische personeelsplanning 

In de literatuur wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen strategisch human resource 

management en strategische personeelsplanning (Beardwell & Claydon, 2007; Evers et al., 1995; Evers & 

Verhoeven, 1999; Gubman 2004). Zo schreef Gubman (2004) over human resource strategie en strategische 

personeelsplanning zonder de verschillen tussen beide concepten toe te lichten. Boxall & Purcell (2011:1) 

definiëren human resource management als alle activiteiten die geassocieerd worden met het management van 

werk en mensen in organisaties. Wat human resource management strategisch maakt is de koppeling aan de 

strategische doelen van de organisatie. Strategisch human resource management legt daarnaast de verbinding 

tussen HR-beleid en ontwikkelingen in de interne organisatie en haar externe omgeving. De interne en externe 

context van organisaties wordt ook bij strategische personeelsplanning gezien als belangrijke invloedsfactor. 

Boxall & Purcell (2011:95) pleiten voor contextueel denken in HRM:  

 

“We are most unlikely to find any theorist’s selection of best practices (the surface layer) will have universal relevance because context 

always matters. It is, however, possible to argue that at the level of the underpinning layer there are some desirable principles which, if 

applied, will bring about more effective management of people.”  
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In bovenstaand citaat zijn twee analyseniveaus te onderscheiden: best practice (the surface layer) en best-fit 

(underpinning layer). De best practice benadering gaat er vanuit dat er algemene uitgangspunten bestaan bij 

SHRM, terwijl in het best-fit principe de afstemming van HRM-beleid op context- en organisatiespecifieke 

karakteristieken centraal staat (Boxall & Purcell, 2011). Hoewel HR-beleid en praktijken volgens Boxall & 

Purcell (2011) sterk beïnvloed worden door verschillende contextaspecten (zoals sociaal en politiek), zijn er 

tevens algemenere principes te herkennen bij SHRM. Gezien de discussie in de literatuur over best practices, 

ligt de nadruk in deze scriptie op het anticiperen op context-specifieke factoren in de interne en externe 

omgeving van de onderzoekorganisatie (best-fits). 

 

In overeenstemming met de Resource Based View (RBV) wordt SPP gezien als vertrekpunt om competitief 

voordeel te behalen ten opzichte van andere organisaties (Beardwell & Claydon, 2007). Een organisatie heeft 

volgens Barney (1991) ‘competitive advantage’ wanneer bij de implementatie van een succesvolle strategie 

(potentiële) concurrenten niet in staat zijn om deze na te bootsen. De assumptie van de RBV is dat competitief 

voordeel gecreëerd kan worden door de inzet van waardevolle, schaarse, lastig te imiteren en moeilijk 

vervangbare interne resources (Barney, 1991; Knies, 2012; Veld, 2012). Vertaald naar het vakgebied HRM is 

‘human resource advantage’ het product van zeer getalenteerde medewerkers en een uitzonderlijke 

werkomgeving (Boxall & Purcell, 2011). Bij SPP is het dan ook interessant om aandacht te besteden aan wie 

talent is en hoe de werkomgeving getypeerd wordt. Beide onderwerpen komen in de resultatensectie aan bod. 

 

Verschillende auteurs omschrijven SPP als HR-activiteit, naast bijvoorbeeld werving- en selectie (Evers et al., 

1995; Paauwe, 2004). Beardwell & Claydon (2007:183) zien strategische personeelsplanning als sleutelfactor van 

strategisch human resource management:  

 

“The need for planning is therefore a key component of SHRM in that it can help organisations determine the best use of human 

resources to meet organisational goals and facilitate the integration of HR policies and practices with each other and with the business 

strategy.” 

 

Het verschil tussen SHRM en SPP is gelegen in wat Brews & Hunt (1999) omschrijven als ‘means’ en ‘ends’. Het 

SPP-proces mondt uit in actieplannen (middelen), waarmee de organisatiestrategie bereikt kan worden (doel). 

Op deze manier wordt een concrete vertaalslag gemaakt naar HR-maatregelen, waardoor de tastbaarheid van 

organisatiedoelstellingen voor personeel kan worden vergroot. Geconcludeerd kan worden dat een smalle 

opvatting van strategisch human resource management en een brede benadering van strategische 

personeelsplanning resulteert in een diffuus onderscheid.  
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2.1.5 Vooruitkijken met strategische personeelsplanning: boodschappen doen op de arbeidsmarkt?  

Er zijn diverse opvattingen over de termijn waarop strategische personeelsplanning gericht zou moeten zijn. 

Verschillende auteurs benadrukken het belang van een lange termijn visie op personeelsstromen (Evers et al, 

1995; Evers & Verhoeven, 1999; Kluytmans, 2010, Zula & Chermack, 2007). Een korte termijn visie staat 

volgens deze auteurs gelijk aan ‘boodschappen doen op de arbeidsmarkt’. Institutionele beperkingen zoals 

wetgeving en structurele schaarste in specifieke functiegroepen leiden ertoe dat organisaties er baat bij hebben 

om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen in hun omgeving. Kluytmans (2010) stelt dat organisaties die hun 

personeelsplanningsstrategie op orde hebben onzekerheden kunnen verminderen.  

 

“Although unpredictable events do occur, the majority of organisational change does not happen overnight so the planning process can 

provide an element of control, even if it is relatively short term.” (Beardwell & Claydon, 2007:181). 

 

In de huidige snel veranderende tijd is het echter de vraag in hoeverre maatschappelijke, economische en 

politieke ontwikkelingen te voorzien zijn. Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2003) stellen dat formele strategische 

planning alleen mogelijk is voor stabiele organisaties die zich in een voorspelbare context bevinden. Waar 

strategische personeelsplanning het meest wenselijk is, is de dynamiek in veel gevallen zo hevig dat vooruit-

plannen des te lastiger wordt, zodat een zogenaamde planningsparadox ontstaat (Dijkstra, 2008). De term 

‘planning’ duidt op weloverwogen strategieën, terwijl er in praktijk een mengeling ontstaat met spontane ofwel 

emergente strategieën (zie bijlage VI). Hoewel de contouren van een strategie vooraf zijn bepaald, ontstaan er 

gedurende het proces verschuivingen vanwege nieuwe omstandigheden (Mintzberg et al., 2003).  

 

Veel kritiek ten aanzien van strategische personeelsplanning is gericht op het onvermogen om te anticiperen op 

veranderende omstandigheden ofwel het maakbaarheidsideaal. Hoe sneller de omgeving verandert, hoe minder 

zeker de planningsprognoses zijn (Beardwell & Claydon, 2007). Aangezien het ingewikkeld is om adequate 

toekomstprognoses te maken, is flexibiliteit volgens diverse auteurs vereist (Beardwell & Claydon, 2007; 

Mintzberg et al., 2003). Met flexibiliteit kan volgens Beardwell & Claydon (2007 gebaseerd op Armstrong, 2005) 

een betere benutting van de capaciteiten van medewerker gerealiseerd worden, een vermindering van 

personeelskosten, toenemende productiviteit en een soepele inkrimping gerealiseerd worden, zodat 

gedwongen ontslagen worden voorkomen. Daarnaast ontbreekt het in praktijk nogal eens aan een heldere 

organisatiestrategie en de noodzakelijke data om SPP te realiseren. Interessante data bestaat volgens Beardwell 

& Claydon (2007) uit motivatie, voldoening van het werk, managementeffectiviteit en organisatiecommitment. 

 

In overeenstemming met Beardwell & Claydon (2007) wordt in deze scriptie zowel de korte als lange termijn in 

ogenschouw genomen. Het korte termijn perspectief kan bijdragen aan het inzicht in de haalbaarheid van lange 

termijn doelstellingen. Door scenario’s op te stellen worden verschillende oplossingsrichtingen in beeld 

gebracht. Evers et al. (1995) stellen dat het vertalen van scenario’s naar korte termijn doelen noodzakelijk is 

om de toegevoegde waarde van SPP aan te tonen in praktijk.   
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2.1.6 De definitie die ‘matcht’  

In de wetenschappelijke literatuur is geen eenduidige definitie te vinden van strategische personeelsplanning. Bij 

de roostertechnische en klassieke benaderingen van personeelsplanning ontbreekt de vertaling van strategische 

doelstellingen naar personeelsbehoefte (Evers et al., 1995). In navolging van Kluytmans (2010) wordt in deze 

scriptie gesteld dat er een aanvulling nodig is op de definitie van Evers et al. (1995). De nadruk ligt op het 

afstemmen van SPP op het strategische beleid van een organisatie. Hierbij is zowel aandacht voor kwantitatieve 

als kwalitatieve aspecten en worden ervaringen uit het verleden en verwachtingen voor de nabije toekomst 

gebruikt om contouren voor het human resource management op lange termijn te schetsen. Centrale vraag bij 

strategische personeelsplanning is op welke manier een organisatie huidige en te verwerven ‘human resources’ 

wenst in te zetten om strategische doelen te bereiken. Op basis van deze analyse ontstaat de volgende definitie:  

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

Begrippen als manpower planning, workforce planning, human capital planning en successiemanagement lijken te 

verwijzen naar genoemde uitgangspunten van strategische personeelsplanning (Beardwell & Claydon, 2007;  

Brush & Ruse, 2005; Evers et al., 1995). Indien er in geraadpleegde studies expliciete aandacht is voor de 

verbinding tussen organisatiebeleid en personeelsplanning, wordt in deze scriptie de term ‘strategische 

personeelsplanning´ gehanteerd. Op deze manier wordt eventuele verwarring door het gebruik van 

verschillende termen gereduceerd. 

 

2.2 Perspectieven op strategische personeelsplanning 

Genoemde omschrijvingen van SPP zijn erg veelomvattend, zodat de verbinding is gelegd met concepten uit de 

SHRM-literatuur om verdieping te realiseren. Begrippen als human resource planning (HRP), talentmanagement 

(TM) en successiemanagement (SM) worden in studies door elkaar gebruikt (Collins & Collins, 2007; Lewis & 

Heckman, 2006). In deze paragraaf worden studies over HRP, SM en TM gebruikt om SPP te concretiseren. 

Talentmanagement is gefocust op een specifiek besluit: wie er getypeerd worden als talent (2.2.1). 

Successiemanagement stelt het proces centraal dat voorafgaat aan het verkrijgen van een specifieke functie 

(2.2.2). Human resource planning verwijst naar een doel: de totstandkoming van een optimaal 

personeelsbestand (2.2.3) (Lewis & Heckman, 2006).  

 

2.2.1 Strategische personeelsplanning als input voor besluitvorming: invloed van talentmanagement  

Veranderingen in de technologie, demografie en markt zijn van invloed op wie er als talent genoemd worden in 

organisaties, aldus Lewis & Heckman (2006). De literatuur wijst uit dat er expliciete verbanden gelegd kunnen 

worden tussen de organisatiestrategie en het werven, behouden, motiveren en ontwikkelen van de benodigde 

mensen (Beardwell & Claydon, 2010; Lewis & Heckman, 2006). Brush & Rush (2005) noemen dit wel het 

identificeren van consequenties van organisatiestrategie en afdelingsbeleid voor talentmanagement. Volgens 

Shirey (2008) is het voor organisaties interessant om te focussen op de gebieden waar de grootste 

Strategische personeelsplanning is het vertalen van organisatiestrategie naar human resource strategie, waarbij 

afstemming op de interne en externe organisatiecontext het uitgangspunt vormt om de kwantitatieve en 

kwalitatieve personeelsbehoefte te bepalen op korte en lange termijn. 
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rendementen behaald kunnen worden. Op basis van de strategische doelstellingen van een organisatie kan 

beoordeeld worden welke personen te typeren zijn als talent. Collings & Mellahi (2009) benadrukken dat 

strategisch talentmanagement niet alleen gericht zou moeten zijn op het topmanagement van organisaties, maar 

juist op zogenaamde kernfuncties. Er zijn twee dimensies te onderscheiden om talent te duiden: 

vervangbaarheid en toegevoegde waarde (Lewis & Heckman, 2006).  

 

2.2.2 Strategische personeelsplanning als proces en instrument: invloed van successiemanagement  

Het afstemmen van personeel op de organisatiemissie, visie- en doelstellingen begint volgens Zula & Chermack 

(2008) bij het planningsproces. In de huidige snel veranderende omgeving is de toekomst onzeker, waardoor de 

aandacht is verschoven van individuele medewerkers en specifieke banen naar talentontwikkeling voor 

functiegroepen. Collins & Collins (2007) stellen dat het in lijn brengen van successieplanningsprogramma’s met 

het strategisch beleid van de organisatie noodzakelijk is, omdat het mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling 

van talent en het behoud van ervaren medewerkers. Tegelijkertijd is een risico dat de organisatie blijft steken in 

bestaande routines, vanwege het ontbreken van ‘nieuw bloed’ (Beardwell & Claydon, 2007).  

 

Successiemanagement wordt door Beardwell & Claydon (2010) gezien als instrument om ‘talentvolle’ 

medewerkers te ontwikkelen. Kanttekening die Beardwell & Claydon (2007) plaatsen bij deze benadering is dat 

de focus ligt op werving en behoud van ‘key positions’ in de organisatie. Het gevolg is dan dat er wordt gericht 

op een beperkte groep. In het verleden is volgens Collins & Collins (2007) teveel aandacht besteed aan 

dergelijke vervangingsmethoden, waarbij gefocust werd op hoge posities, terwijl medewerkers die andere 

sleutelrollen vervulden werden vergeten. Sleutelrollen worden immers niet per definitie vervuld in de top van 

de organisatie. Cruciale taken worden in veel gevallen verricht in het primaire proces. 

 

2.2.3 Strategische personeelsplanning als doel: invloed van human capital planning  

Er liggen verschillende benaderingen ten grondslag aan de interesse van organisaties voor strategische 

personeelsplanning. Zo wordt de nadruk gelegd op het realiseren van horizontale en verticale integratie van de 

organisatiestrategie door strategische personeelsplanning (Beardwell & Claydon, 2007; Evers et al., 1995; Zula 

& Chermack, 2007; Zula & Chermack, 2008). Er liggen eveneens HR-doelstellingen ten grondslag aan SPP, zoals 

het profileren van de HR-afdeling. Het personeelsplanningsproces heeft volgens Brush & Rush (2005) 

uiteindelijk als doel te bewijzen dat de bijdrage van de HR-afdeling aan organisatiedoelen onmiskenbaar is, zodat 

HR een plaats verwerft aan de besluitvormingstafel. Door informatie te verzamelen over de minst en meest 

cruciale HR-diensten voor het primaire proces kunnen gerichtere keuzes gemaakt ten aanzien van ontwikkeling 

of afstoting van HR-maatregelen. Het doel is tevens om een passende schaalgrootte en structuur van de HR-

afdeling te ontwikkelen, zodat HR-doelen op de meest effectieve en kwalitatieve wijze gerealiseerd kunnen 

worden (Brush & Rush, 2005). Desondanks is de typering van SPP als doel verwarrend vanwege 

eerdergenoemd onderscheid tussen SPP (mean) en SHRM (end). Enerzijds blijkt hieruit het diffuse verschil 

tussen beide concepten, anderzijds kunnen SPP-doelen als middel (mean) gezien worden om gericht SHRM-

beleid te verwezenlijken (end).  
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Het is interessant om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen personeelsbehoefte en personeelsbeschik-

baarheid bij ongewijzigd beleid (Evers et al., 1995). Kluytmans (2010) noemde dit al de ‘match’ terwijl Brush & 

Ruse (2005) schrijven over het identificeren van ‘talent gaps’. Strategische personeelsplanning heeft als doel om 

knelpunten bij de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel te herkennen, zodat organisaties hier tijdig op 

kunnen anticiperen (Evers et al., 1995). Een doel van het SPP-proces is tevens het aantrekken, behouden en 

ontwikkelen van voldoende en gekwalificeerd personeel (abilities en opportunities). Het motiveren van personeel 

is essentieel om de werkzaamheden flexibel te kunnen aanpassen aan de voortdurende veranderingen in de 

omgeving van de organisatie (motivation) (Appelbaum et al., 2001; Brush & Ruse, 2005). Indien 

personeelsbezettingsproblemen tijdig gesignaleerd worden, kunnen scenario’s ontwikkeld worden om deze 

problematiek in te perken (Evers et al., 1995). In wezen gaat het om het handhaven of veranderen van de 

bestaande situatie, zodat de HR-afdeling een bijdrage kan leveren aan het realiseren van 

organisatiedoelstellingen (Brush & Rush, 2005; Gubman, 2004).  

 

Opvallend is dat sommige auteurs (o.a. Brush & Rush, 2005; Zula & Chermack, 2008) verschillende ‘labels’ 

geven aan strategische personeelsplanning. Zo beschrijven Brush & Ruse (2005) SPP als cruciaal 

organisatieproces, gericht op het plaatsnemen van de HR-afdeling aan de strategische besluitvormingstafel (doel).  

 

2.3 De structuur van het strategische personeelsplanningsproces  

Verschillende auteurs beschrijven een gefaseerd proces van strategische personeelsplanning (Brush & Rush, 

2005; Evers et al., 1995; Moonen, 2012a). Een effectieve voorbereiding bestaat volgens Moonen (2012a) uit het 

verhelderen van de verwachtingen van SPP, het betrekken van de juiste stakeholders en het bepalen van een 

scope (termijn en schaalgrootte). De voorbereidingsfase mondt uit in een consistent plan van aanpak. 

Vervolgens wordt een analyse gemaakt van het gewenste personeelsbestand en tevens wordt het huidige 

personeelsbestand bestudeerd. Bij het onderzoeken van verschillen worden de belangrijkste knelpunten voor 

de personele bezetting in kaart gebracht voor zowel korte als langere termijn. Ten slotte volgt een 

inventarisatie van HR-oplossingen en conclusies uitmondend in een strategisch personeelsplan.  

 

Evers et al. (1995 gebaseerd op Branham, 1988) onderscheiden vier fasen bij strategische personeelsplanning, te 

weten: de onderzoeksfase, de voorspellingsfase, de planningsfase en de terugkoppelingsfase. Tijdens de 

onderzoeksfase worden knelpunten en kansen in de huidige personeelsbezetting bestudeerd. De opbouw van 

het personeelsbestand biedt op basis van gegevens als leeftijd, opleidingsniveau en verloop interessante 

aanknopingspunten voor beleid. Daarnaast worden diverse interne en externe organisatiekenmerken 

bestudeerd, zoals de organisatiestructuur en organisatiecultuur (Evers et al., 1995; Evers & Verhoeven, 1999). 

In de voorspellingsfase wordt de vertaling gemaakt van de strategische koers van de organisatie naar de 

personeelsbehoefte, waarbij eveneens aandacht is voor de personeelsbeschikbaarheid. Tijdens de planningsfase 

worden concrete acties geformuleerd op het gebied van in-, door- en uitstroom om een ‘match’ te realiseren, 

in overeenstemming met Kluytmans (2010). Ten slotte wordt in de terugkoppelingsfase het geheel geëvalueerd, 

zodat bij het vervolgen van de cyclus verbeterstappen ondernomen kunnen worden. Evers et al. (1995) zien het 

organiseren van feedbackmogelijkheden als essentieel, zodat het cyclisch proces flexibel kan worden bijgesteld.  



               Hoofdstuk 2 Strategische personeelsplanning als rubiks kubus: theoretische benadering van SPP         

 

 

 

 
17 

 

 

Ook Brush & Ruse (2005) beschrijven een processtructuur om de organisatiestrategie succesvol te verbinden 

aan strategische personeelsplanning, Allereerst is het van belang te bepalen welk type medewerker en 

kwaliteiten benodigd zijn. Vervolgens kan de kwantitatieve personeelsbehoefte vastgesteld worden. Concreet 

gaat het dan om het aantal personeelsleden dat benodigd is om de strategie uit te kunnen voeren. Daarna 

worden hiaten tussen het aanwezige en benodigde talent geïdentificeerd en aangepakt. In dit kader kan op 

strategisch niveau worden bediscussieerd hoe de organisatie wenst in te zetten op werving en behoud van haar 

talenten. Wil de organisatie talent zelf ontwikkelen of verwerft zij ‘human capital’ via de arbeidsmarkt? Ten 

slotte is het opzetten van acties die organisatiestrategie en talenten van medewerkers op elkaar afstemmen 

essentieel. HR-praktijken die gericht zijn op de werving, ontwikkeling en behoud van de benodigde personeels-

capaciteit zijn hiervoor noodzakelijk. 

 

De theoretische waarde van bovenstaande beschrijvingen is dat verschillende auteurs eigen accenten leggen 

gedurende het SPP-proces. In praktijk overlappen verschillende stadia zoals de onderzoeksfase en 

voorspellingsfase van Evers et al. (1995).  In deze scriptie wordt een erkend HRM-framework gehanteerd om 

de belangrijkste fases van het SPP-proces te onderscheiden. Onderscheiden worden het beoogd (intended), 

geïmplementeerd (actual) en gepercipieerd (perceived) beleid (Knies, 2012; Wright & Nishii, 2006). Aangezien er 

nog geen beleid is op het gebied van SPP is de laatste fase buiten beschouwing gelaten. Vandaar dat in 

onderhavige studie is gefocust op de voorbereiding én implementatie van SPP. 

 

2.4 Verschillende facetten van strategische personeelsplanning  

Er is weinig theoretische fundering voor de succes- en risicofactoren van strategische personeelsplanning. De 

neveneffecten van SPP zijn niet altijd te voorzien, zoals toegelicht op basis van de metafoor van de rubiks kubus 

ter inleiding op dit hoofdstuk. Dit betekent dat de factoren die in deze paragraaf onderscheiden worden niet 

zomaar als stuurknoppen gezien kunnen worden. Zoals er bij de rubiks kubus onderdelen direct en indirect 

meebewegen wanneer er gedraaid wordt aan een zijde, is strategische personeelsplanning eveneens met allerlei 

zichtbare en onzichtbare factoren verbonden. 

 

De kernelementen van een ‘goed procesontwerp’ zoals beschreven door de Bruijn et al. (2008) bieden 

aanknopingspunten voor een theoretische onderbouwing van de factoren die aandacht vragen bij het SPP-

proces. Vanuit de theorieën over successiemanagement, human resource planning, talentmanagement en 

(strategische) personeelsplanning zijn factoren afgeleid die gekoppeld zijn aan de kernelementen van 

procesmanagement. De Bruijn et al. (2008) stellen dat een ‘goed proces’ open en veilig is maar tevens wordt 

gekenmerkt door voldoende inhoud en vaart. Per procesaspect worden de succes- en risicofactoren bij de 

voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning toegelicht. Ter afronding van deze 

paragraaf volgt in tabel 2.1 een overzichtelijke weergave van deze factoren.  

 

Een open proces geeft partijen gelegenheid om de agenda en besluitvorming vorm te geven (De Bruijn et al., 

2008). Op deze manier wordt gezamenlijk bepaald wat knelpunten, doelen en prioriteiten zijn bij SPP. Aan het 

begin van het SPP-proces is de discussie over de structuur van het proces, het vaststellen van de 

planningshorizon en de koppeling aan het overige instrumentarium volgens Evers et al. (1995) essentieel. Het 
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spreken van een gemeenschappelijke taal is volgens Brush & Rush (2005) bevorderend voor SPP. HR en de lijn 

kunnen onderlinge afstemmen welk aantal, type en kwaliteiten wenselijk zijn bij medewerkers om de strategie 

in te voeren. Het creëren van mogelijkheden om continu feedback te ontvangen van personeel wordt gezien als 

belangrijke voorwaarde om organisatiesuccessen te behalen met SPP (Zula & Chermack, 2007).  

 

Een veilig proces van strategische personeelsplanning impliceert dat er geen blokkades zijn voor een ‘ongoing 

dialogue’ tussen verschillende sleutelpartijen. Door de kernwaarden van de stakeholders te beschermen 

kunnen zij open en goed geïnformeerd de besluitvorming opstellen (De Bruijn et al., 2008). Brush & Ruse 

(2005) geven niet expliciet aan wie deze stakeholders zijn, in de resultatensectie wordt er wel uitgebreid 

aandacht besteed aan ‘key stakeholders’ bij SPP. De Bruijn et al. (2008) stellen dat sense of urgency een 

randvoorwaarde is voor het slagen van een proces. Partijen moeten er volgens De Bruijn et al. (2008) 

inhoudelijk van overtuigd zijn dat een vraagstuk om oplossingen vraagt. Andere auteurs beschrijven het 

commitment van organisatieleiders als startpunt voor succesvolle SPP (Zula & Chermack, 2008; Shirey, 2008). 

De Bruijn et al. (2008) stellen dat stakeholders zich bij voorbaat aan het proces moeten committeren, maar 

niet aan het resultaat. Wanneer partijen geen ruimte hebben om afstand te doen van de uitkomsten kan het 

proces moeizaam verlopen. Door een beleidskader te schetsen kunnen organisatiedoelstellingen (zoals 

adequate personeelsvoorziening) worden verbonden aan behoeften van individuele werknemers (zoals 

loopbaanmogelijkheden) (Evers et al., 1995). 

 

Een proces met voldoende vaart kent prikkels voor voortgang (De Bruijn et al., 2008). Dit betekent niet dat 

strategische personeelsplanning ad hoc vormgegeven moet worden. Kluytmans (2010) stelt dat wanneer het 

strategische organisatiebeleid ad hoc wordt ingevuld een risico is dat SPP op eenzelfde manier wordt 

vormgegeven. Dergelijk koerszoekend gedrag kan leiden tot organisatiedoelen die onduidelijk en niet consistent 

zijn. Moonen (2012a) stelt dat relevante stuurinformatie3 bij veel organisaties in eerste instantie niet 

voorhanden lijkt te zijn. Het samenbrengen of bewerken van kengetallen hoeft echter geen bedreiging voor de 

voortgang van het proces te zijn (De Bruijn et al., 2008). Het lijkt goed mogelijk om op verschillende 

momenten analyses te doen op deelonderwerpen. Een risico bij strategievorming is volgens Mouwen (2004) dat 

actoren in hun fascinatie voor methoden en technieken ten onder gaan aan de veelheid aan gegevens, waardoor 

(deel)conclusies uitblijven. Brush & Rush (2005) geven aan dat een rigide omgang met tools en processtappen 

ertoe kan leiden dat de focus op SPP-doelen uit beeld raakt. HR-tools worden bij SPP dan ook niet zozeer 

gezien als doel op zich maar als ondersteunend middel. Vandaar dat het van belang is dat tools solide en flexibel 

zijn. Desalniettemin wordt er in de literatuur niet expliciet verwezen naar specifieke HR-instrumenten.  

 

Om een proces met voldoende inhoud te realiseren is het bij SPP zaak eigenaarschap van het lijnmanagement te 

creëren (De Bruijn, 2008; Brush & Rush, 2005). Door aan te sluiten op de behoeften van de lijn en personele 

consequenties van de (afdelings-)strategie inzichtelijk te maken kan betrokkenheid van het lijnmanagement 

worden vergroot (Brush & Ruse, 2005). Kennis van het aanwezige potentieel in het personeelsbestand is van 

essentiële waarde om tijdig in te zetten op talentmanagement en andere HR-activiteiten die bijdragen aan het 

                                                      

3 Zie Moonen (2012a:47-48) voor een checklist ten aanzien van relevante bestuurlijke informatie, waarbij te denken valt aan: verzuimcijfers, 
vacatureontwikkeling en medewerkerstevredenheid. 
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realiseren van de organisatiestrategie. Organisatieleren wordt gezien als noodzakelijk om de gewenste 

ontwikkelingen te kunnen doormaken bij zowel leidinggevenden als medewerkers (Zula & Chermack, 2007). 

Mouwen (2004) stelt dat het niet onderscheiden van hoofd- en bijzaken een valkuil is in het strategieproces. 

Het lijnmanagement kan aangeven waar de behoeften liggen, zodat een prioritering kan worden opgesteld. 

Diverse auteurs geven aan dat het toetsen en monitoren van bedoelde en onbedoelde effecten van strategieën 

van belang is, zodat het proces kan worden bijgestuurd in de richting van de wenselijke resultaten (Mouwen, 

2004; Zula & Chermack 2007).  

 

In onderstaande tabel zijn per procesaspect van De Bruijn et al. (2008) de succes- en risicofactoren bij de 

voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning gepresenteerd. 

 

Tabel 2.1 Factoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning  

Procesaspecten Succesfactoren Risicofactoren 

Open proces 

 

 

 

 Heldere processtructuur; 

 Vaststellen planningshorizon; 

 Koppeling overig instrumentarium; 

 Gezamenlijk bepalen van besluitvormings-

agenda: knelpunten, doelen en prioriteiten; 

 Continue feedbackmogelijkheden; 

 Gemeenschappelijke taal. 

 Onduidelijke processtructuur; 

 Planningshorizon ontbreekt; 

 Geen verbinding aan overig instrumentarium; 

 Besluitvormingsagenda is vastgesteld 

voorafgaand aan SPP-proces; 

 Geen mogelijkheden tot evaluatie; 

 Ad hoc vormgeving van het SPP-proces. 

Veilig proces  Openheid door een voortdurende dialoog; 

 Commitment aan het SPP-proces; 

 Strategische en individuele doelen 

verbinden. 

 Blokkades bij het delen van knelpunten; 

 Geen draagvlak voor SPP; 

 Tegenstrijdige strategische/individuele doelen. 

Proces met 

voldoende 

vaart 

 Stuurinformatie beschikbaar; 

 Flexibele omgang met proces en tools; 

 Heldere, consistente organisatiedoelen. 

 

 Missende stuurinformatie; 

 Rigide omgang met processtappen; 

 Fascinatie voor methoden en tools; 

 Onheldere, niet-consistente 

organisatiedoelen. 

Proces met 

voldoende 

inhoud 

 Eigenaarschap lijnmanagement; 

 Anticiperen op interne en externe context; 

 Kennis van aanwezig potentieel; 

 Onderscheiden van hoofd- en bijzaken; 

 Monitoren van (neven)effecten; 

 Mogelijkheden voor organisatieleren. 

 Betrokkenheid vanuit het lijnmanagement 

mist; 

 Niet afstemmen op externe en interne 

context; 

 Kennis over potentieel is niet aanwezig; 

 Hoofd- en bijzaken worden niet 

onderscheiden; 

 Geen monitoring van (neven)effecten. 
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Deelconclusie  

Ter afronding van dit hoofdstuk worden antwoorden geformuleerd op de theoretische deelvragen over strategische 

personeelsplanning. 

 

Wat is strategische personeelsplanning?  

In de literatuur kent strategische personeelsplanning geen eenduidige omschrijving. In de theorie is vooral gerefereerd aan 

instrumentele en roostertechnische personeelsplanning, terwijl er beperkte aandacht is voor de strategische component. 

Geconcludeerd kan worden dat door SPP te plaatsen in de SHRM-literatuur de nadruk ligt op de afstemming tussen 

organisatiebeleid en HR-beleid en het anticiperen op ontwikkelingen in de in- en externe context. Hoewel het theoretische 

onderscheid tussen SHRM en SPP ambigu is, kent SPP een aantal unieke kenmerken. SPP wordt bestempeld als mean terwijl 

SHRM betiteld wordt als end. Bij SPP ligt de nadruk op het bepalen van een termijn om de personeelsbeschikbaarheid en 

personeelsbehoefte te ‘matchen’. De gewenste kennis, vaardigheden, motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden (kwalitatief 

aspect), maar ook het gewenste aantal personeelsleden (kwantitatief aspect) worden afgezet tegen het huidige 

personeelsbestand van een organisatie. Vervolgens kunnen HR-maatregelen worden afgestemd op ondervonden gaps en fits. 

SPP heeft als doel beleidsalternatieven te formuleren, zodat HR-praktijken een betere bijdrage leveren aan de 

organisatiedoelstellingen.  

 

De theorieën over human resource planning, successiemanagement en talentmanagement bieden diverse perspectieven op 

SPP. In deze scriptie wordt SPP gezien als input voor besluitvorming (TM) en als proces om de organisatiestrategie te 

vertalen naar de human resource strategie (SM). De typering van SPP als doel is in onderhavige studie verder buiten 

beschouwing gelaten, vanwege de verwarring die kan ontstaan door bovengenoemd onderscheid tussen mean (SPP) en end 

(SHRM). In dit onderzoek staat de voorbereiding en implementatie van SPP centraal, het opstellen van SPP-doelen vindt 

plaats in een volgende fase. 

 

Waarom is strategische personeelsplanning van belang?  

Uit de literatuur blijkt dat vooruitkijken van belang is om tijdig personele knelpunten te herkennen. Tegelijkertijd is het 

maken van prognoses ingewikkeld vanwege voortdurende veranderingen in de interne en externe omgeving van een 

organisatie, zodat emergente strategieën ontstaan. Vanuit de HR-praktijk is er behoefte aan het inperken van onzekerheden 

door scenario’s op te stellen. Een belangrijke kanttekening bij het ‘planningsideaal’ is dat tussentijds bijstellen zeker nodig zal 

zijn. Scenarioplanning kan bijdragen aan de flexibiliteit en wendbaarheid van strategieën, zodat strategische 

personeelsplanning snel schakelen kan bevorderen. 

 

Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning?  

In de literatuur is weinig theoretische fundering voor factoren die strategische personeelsplanning stimuleren ofwel 

bemoeilijken. In veel gevallen zijn de onderscheiden succes- en risicofactoren twee zijden van dezelfde medaille. Zo wordt 

commitment voor het SPP-proces gezien als succesfactor, terwijl het ontbreken van draagvlak een risico is. Opvallend is dat 

het merendeel van de factoren betrekking heeft op aspecten in de interne organisatiecontext, terwijl de aanleiding om te 

starten met SPP in veel organisaties zowel in de interne als externe omgeving gelegen is.  
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3. Strategische personeelsplanning in de ziekenhuisbranche:  

Contextuele inbedding  

 

Human resources zijn volgens Veld (2012) de meest cruciale factor om hervormingen in de gezondheidszorg te 

‘managen’. De heersende nadruk op effectiviteits-, gelijkheids-, en kwaliteitsdoelstellingen wordt gezien als 

belangrijkste HRM-ontwikkeling in de zorg (Kabene, Orchard, Howard, Soriano & Leduc, 2006). De juiste mix 

van personeel maakt volgens Veld (2012) het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle organisaties. 

Wat de waarde is van human resources varieert volgens Boxall & Purcell (2011) in verschillende omgevingen 

zoals markten en sectoren. Vandaar dat in dit hoofdstuk de context van de ziekenhuisbranche geschetst is. In 

overeenstemming met Boselie (2010), Boxall, Purcell & Wright (2007) en Paauwe (2004) stelt Veld (2012) dat 

een context-sensitieve benadering van HR-vraagstukken noodzakelijk is, zeker in ziekenhuizen: 

 

“In order to be able to find out what really happens in hospitals (or in any other specific setting), researchers should try to 

‘contextualize’ models and concepts […] thereby avoiding ‘cut, copy, paste’ research.” 

 

Ook bij strategische personeelsplanning is het afstemmen op omgevingstrends essentieel, deze zijn 

richtinggevend voor de besluitvorming (Zula & Chermack, 2008). Collins & Collins (2007) betogen dat 

verstandige zorgorganisaties effectieve planningsprogramma’s ontwerpen, zodat langdurig competitief voordeel 

en organisatiecontinuïteit gerealiseerd kunnen worden. In dit hoofdstuk worden in navolging van diverse 

auteurs zowel interne als externe contextfactoren belicht (Boselie, 2010; Paauwe 2004; Veld, 2012; Zula & 

Chermack, 2008). De deelvragen die het uitgangspunt vormen in dit hoofdstuk zijn:  

 

 Waarom is strategische personeelsplanning van belang in ziekenhuiscontext?  

 Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning in 

ziekenhuiscontext?  

 

In aansluiting op de eerste deelvraag wordt de dynamiek in de ziekenhuisbranche geschetst (3.1). Succes- en 

risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van SPP staan gedurende het hele hoofdstuk centraal. 

Tevens komen de veranderingen in het beroepsprofiel van verpleegkundigen aan de orde (3.2). Ter afronding 

van het hoofdstuk worden bovengenoemde theoretische deelvragen beantwoord in een deelconclusie. In 

hoofdstuk vier volgt een intermezzo waarin een verwachtingspatroon voor het praktijkonderzoek is toegelicht. 

 

3.1 Voortdurende dynamiek in ziekenhuisomgeving 

Ziekenhuizen staan voor diverse uitdagingen zoals toenemende kosten, dalende overheidsbijdragen en de 

mogelijkheid om complexere medische interventies te plegen (Townsed & Wilkinson, 2010). Veld (2012) 

schetst de ziekenhuisbranche op basis van de contextually based human resource theory van Paauwe (2004). 

Als het gaat om de externe omgeving van organisaties worden de product, markt en technologie (PMT) 

dimensie en de sociale, culturele en wettelijke (SCL) dimensie onderscheiden. De product, markt en 

technologie dimensie focust op competitieve mechanismen, met als doel efficiëntie, effectiviteit en innovatie 

(3.1.1). De sociale, culturele en wettelijke dimensie legt de nadruk op institutionele mechanismen, waarbij 

waarden als legitimiteit en participatie centraal staan (3.1.2).  
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3.1.1 Product, markt en technologie in ziekenhuizen  

Het belangrijkste product in ziekenhuizen is het leveren van zorg aan patiënten (Veld, 2012). Voor de 

ziekenhuisbranche geldt een versterkte nadruk op efficiëntie, effectiviteit, veiligheid, flexibiliteit, innovatie en 

kwaliteitsverbetering (Kabene et al., 2006; Veld, 2012). Dit is in de eerste plaats het gevolg van de gereguleerde 

marktwerking in de gezondheidszorg. Er vindt een verschuiving plaats van aanbod naar vraaggerichte 

zorgverlening. Patiënten krijgen op deze manier een nadrukkelijkere stem in de zorg. Vandaar dat het voor 

ziekenhuizen steeds belangrijker wordt om zich positief te onderscheiden. Op deze manier worden 

ziekenhuizen gestimuleerd om zowel intern (door de ontwikkeling van zorgpaden) als extern (ketenzorg) 

samen te werken (Veld, 2012). Het zogenaamde New Public Management perspectief vormt de tweede reden 

voor het uitgebreide eisenpakket dat gesteld wordt aan ziekenhuizen. Publieke organisaties zien zich steeds 

meer genoodzaakt om dienstverlening te commercialiseren en zich aan te passen aan populaire 

managementinzichten (Noordegraaf & Teeuw, 2003). In de ziekenhuizen komt dit tot uitdrukking in het 

veranderende taalgebruik, waar gesproken wordt over producten en cliënten.  

 

De Nederlandse Rijksoverheid oefent toenemende druk uit op ziekenhuizen om efficiënter te gaan werken en 

bezuinigingsmaatregelen te nemen, om de gezondheidszorg betaalbaar te houden (Mistiaen, Kroezen, Triemstra 

& Francke, 2011 et al., 2011). In dit kader is in 2011 een convenant gesloten tussen zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars en minister Schippers (VWS) om de structureel groeiende uitgaven aan de ziekenhuiszorg te 

beperken (Rijksoverheid, 2011a). Ziekenhuizen worden vanaf dit jaar gefinancierd op basis van 

prestatiebekostiging. Vergoedingen zijn gekoppeld aan de prestaties die per patiënt geleverd worden in plaats 

van aan bijvoorbeeld het aantal ligdagen (Rijksoverheid, 2011b). Tevens stimuleert de Rijksoverheid de 

specialisatie van ziekenhuizen, met als doel betere kwaliteit van zorg en kostenreductie te realiseren. In dit 

kader wordt gediscussieerd over de spreiding en concentratie van de zorg. Naast de overheid oefenen ook 

patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars druk uit op ziekenhuisorganisaties. Zo hebben zorgverzekeraars een 

belangrijke positie in de zorgmarkt, aangezien zij zorg inkopen en de mogelijkheid hebben om zorgaanbieders te 

selecteren (Veld, 2012).  

 

Aangaande de technologische ontwikkelingen zijn er diverse zorginnovaties zoals domotica en e-health in 

opkomst (Van der Velden et al, 2011). De inzet van dergelijke technologie maakt ‘zorg op afstand’ mogelijk, wat 

efficiënter werken wellicht mogelijk maakt (Collins & Collins, 2007; Van der Velden et al., 2011). Daarnaast is 

er aandacht voor de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier, waarbij medische informatie kan 

worden uitgewisseld tussen ziekenhuizen, huisartsen en apotheken (Veld, 2012). Wetenschappelijke 

vooruitgang en technologische ontwikkelingen worden vanuit doelmatigheidsperspectief gezien als mogelijkheid 

om taken van hoger opgeleide beroepsbeoefenaren naar lager opgeleiden te verschuiven (RVZ, 2011; 

Projectgroep V&V 2020, 2012). Het is de vraag welke veranderingen zullen plaatsvinden door technologische 

innovaties in ziekenhuizen en in welk tempo dit zal gebeuren.  
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3.1.2 Sociale, culturele en wettelijke context van ziekenhuizen 

Een belangrijke sociaal-demografische ontwikkeling in de ziekenhuisbranche is de dubbele vergrijzing (NVZ, 

2012). Het gaat dan om de combinatie van een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal mensen dat in 

de zorgsector werkt (Collins & Collins, 2007; Veld, 2012). De arbeidsmarkt in de zorg wordt steeds krapper, 

terwijl de leeftijd in personeelsbestanden van ziekenhuizen stijgt (Veld, 2012). De aard van de zorgvraag 

verandert door een stijgend aantal patiënten met een chronische aandoening en mensen die met verschillende 

aandoeningen tegelijkertijd kampen. De Rijksoverheid (2012a) stelt dat voldoende en gekwalificeerd personeel 

essentieel is om te kunnen anticiperen op deze toenemende en veranderende zorgvraag. Onvoldoende 

gekwalificeerd personeel geeft risico op hoge werkdruk (Veld, 2012). Recent bracht het ministerie van SZW 

een persbericht uit waarin zij stellen dat het aanpakken van de werkdruk een belangrijk speerpunt is in de 

komende jaren (Rijksoverheid, 2012b). De mondigheid van patiënten neemt toe, doordat zij voorafgaand aan 

een consult informatie verzamelen op internet. Patiënten verwachten steeds meer van informatievoorziening, 

behandelmogelijkheden, technologie en samenwerking rond zorgprocessen (Van der Velden et al., 2011; 

Projectgroep V&V 2020, 2012). Niet alleen mentale, maar ook fysieke belasting is in de zorg een belangrijk 

aandachtsgebied bij het realiseren van inzetbaarheid. Bij verpleegkundigen neemt de werkdruk toe vanwege 

personeelsschaarste en de complexere aard van de zorgvraag (Projectgroep V&V 2020, 2012).  

 

Vanuit de wettelijke dimensie blijkt dat ziekenhuizen opereren in een enorm geïnstitutionaliseerde context. Een 

groot deel van de HR-praktijken in algemene ziekenhuizen wordt gestuurd door de cao Ziekenhuizen (Veld, 

Paauwe & Boselie, 2010; Veld, 2012). Dit leidt tot een hoge mate van standaardisatie van HR-beleid in 

ziekenhuizen. Het analyseren van SPP-beleid in andere ziekenhuizen is daarmee relevant voor dit 

afstudeeronderzoek. Spanningsveld is tegelijkertijd in hoeverre een ziekenhuis onderscheidend kan zijn bij een 

veelomvattende cao.  

 

3.1.3 Interne organisatiecontext: positie van HR-afdelingen in ziekenhuizen  

De interne organisatiecontext bestaat uit de unieke historische configuratie en de dominante coalitie (Paauwe, 

2004; Veld, 2012). De historische configuratie omvat de belangrijkste karakteristieken van een organisatie, zoals 

de missie, strategie en kritieke incidenten in het verleden. Ziekenhuizen worden gekenmerkt door een 

hiërarchische cultuur en statusverschillen tussen verschillende groepen medewerkers. Professionals in de zorg 

verbinden zich sterk aan hun professie, waardoor organisatiecommitment over het algemeen laag is in 

ziekenhuizen (Veld, 2012).  

 

Paauwe (2004) stelt dat de dominante coalitie betrokken is bij de vormgeving en besluitvorming van HR-beleid 

en praktijken. In de meeste Nederlandse ziekenhuizen vormen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, de 

ondernemingsraad, de HR-manager en afdelingshoofden de dominante coalitie. De actoren die deel uit maken 

van de dominante coalitie hebben eigen normen, waarden en attitudes. Een goede interactie en gedeelde 

ideologie zijn essentiële elementen voor wederzijds begrip tussen deze partijen, aldus Paauwe (2004).  

 

Verschillende studies beschrijven de specifieke rol van HRM in ziekenhuizen (Townsed & Wilkinson 2010; Veld 

et al., 2010, Veld, 2012). Uit vergelijkend onderzoek bij Nederlandse ziekenhuizen van Veld et al. (2010) blijkt 
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dat er ondanks de omvangrijke cao geen eenduidige implementatie van HR-beleid bestaat in ziekenhuizen. 

Bovendien verschilt de implementatie en beleving van strategische HR-doelstellingen ook nog per afdeling in 

een ziekenhuis. De studie van Veld et al. (2010) is gebaseerd op Wright & Nishii (2006) die actual, intended en 

perceived HR-practices onderscheiden. Lijnmanagers spelen zoals gesteld een cruciale rol bij het vertalen van 

intended HR-praktijken naar gepercipieerd HR-beleid (Knies, 2012; Veld et al., 2010). Bij het implementeren 

van HR-doelstellingen staat de interpretatie en vertaalslag van lijnmanagers op afdelingsniveau centraal. Vandaar 

dat lijnmanagers wel de ‘key frontline peoplemanagers’ worden genoemd in ziekenhuizen (Townsed & 

Wilkinson, 2010). De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de HR-afdeling en lijnmanagers staat in 

ziekenhuizen onder druk. HR is gefocust op activiteiten zoals werving en behoud van medewerkers ten 

behoeve van de lijn, terwijl lijnmanagers geacht worden te fungeren als peoplemanagers (Townsed & Wilkinson, 

2010). In navolging van Knies (2012) wordt de rol van de leidinggevende bij de implementatie van HR-beleid in 

deze studie benadrukt. Peoplemanagement bestaat volgens Knies (2012) uit twee elementen, namelijk het 

toepassen van HR-maatregelen en leiderschapsgedrag. Dit maakt het interessant om in deze scriptie aandacht 

te besteden aan de samenwerking tussen HR en lijnmanagers bij de voorbereiding en implementatie van SPP. 

 

3.2 Focus op abilities, motivation en opportunities van verpleegkundigen  

In wezen heeft verplegen als doel om gezondheid en herstel te bevorderen en tevens om ziekte, aandoeningen 

of beperkingen te voorkomen (Mistiaen et al., 2011; Projectgroep V&V 2020, 2012). In deze paragraaf wordt 

het veranderende beroep van verpleegkundigen beschreven (3.2.1). Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 

realiseren van voldoende (3.2.2) en gekwalificeerde verpleegkundigen (3.2.3). Vanwege ontwikkelingen als de 

(dubbele) vergrijzing, ontgroening en de toenemende, complexere zorgvraag is dit een behoorlijke uitdaging.  

 

Het AMO-framework (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2001; Boxall & Purcell, 2011; Knies, 2012) wordt 

in dit hoofdstuk gehanteerd om de Abilities (kennis, vaardigheden en geschiktheid), Motivation (interesse en 

bereidheid) en Opportunities (kansen en gelegenheden) van verpleegkundigen te analyseren. Centraal staat de 

vraag in hoeverre verpleegkundigen kunnen, willen en mogen presteren.  

 

3.2.1 Veranderend beroep van verpleegkundigen  

Zowel de aard van de zorg als het verpleegkundig beroep zijn volop in ontwikkeling. Enerzijds is de zorg in 

toenemende mate gericht op de individuele patiëntvraag, anderzijds wordt er steeds meer gewerkt vanuit 

standaarden. Als gevolg van de marktwerking ontstaat in praktijk een toenemende nadruk op efficiëntie en 

zakelijkheid. Dit staat op gespannen voet met kwaliteitseisen en persoonsgerichte zorg (Projectgroep V&V 

2020, 2012).  

 

De traditionele opvatting van verplegen is gericht op het overnemen van zorgtaken door professionals, terwijl 

in de huidige maatschappij de nadruk steeds meer komt te liggen op hoe beroepsbeoefenaren samen met de 

patiënt en mantelzorgers beperkingen in het dagelijks leven kunnen verminderen. De focus van de hedendaagse 

verpleegkundige ligt volgens diverse onderzoekers op de ziekte van de patiënt, maar verschuift naar de 

gevolgen van de ziekte voor de patiënt. Diverse onderzoekers verwachten dat er toenemende aandacht 
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ontstaat voor preventie en het ondersteunen van het zelfmanagement4 van patiënten en hun directe omgeving 

door verpleegkundigen (Projectgroep V&V 2020, 2012; RVZ; 2011; Van der Velden et al., 2011).   

 

Op basis van een literatuurstudie van Mistiaen et al. (2011) kan gesteld worden dat ervaringen en tendensen in 

de ‘nursing workforce’ in landen als België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten van 

beperkte waarde is, wegens de onduidelijkheid die gepaard gaat met de enorme diversiteit aan typen 

opleidingen, functietitels. Zo wordt het onderscheid tussen verplegen en verzorgen in geselecteerde landen 

minder gemaakt dan in Nederland. Vandaar dat in dit onderdeel voornamelijk Nederlandse studies zijn 

gehanteerd. De diversiteit en daarmee gepaard gaande onduidelijkheid in het verpleegkundige werkveld leiden 

er volgens Mistiaen et al., (2011) toe dat het niet helder is wat het huidige en benodigde aantal 

verpleegkundigen is. Dit maakt het des te ingewikkelder om te beredeneren in hoeverre er in de toekomst 

voldoende en gekwalificeerde verpleegkundigen zullen zijn. 

 

3.2.2 Voldoende verpleegkundigen  

Voor de komende periode worden er aanzienlijke tekorten aan zorgpersoneel verwacht op alle niveaus 

(zorghulpen, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen op niveau 4 en 5) (Collins & Collins, 2007; Townsed 

& Wilkinson, 2010; Van der Velden, 2011). Dit is onder andere het gevolg van de complexere zorgvraag en het 

aantal personeelsleden dat uitstroomt uit zorgfuncties (Mistiaen et al., 2011; Van der Velden et al., 2011). 

Opmerkelijk is dat het aantal mensen dat in het BIG-register is ingeschreven, maar niet in de zorg werkzaam is 

jaarlijks stijgt. Volgens hoogleraar Verplegingswetenschap Schuurmans krijgen verpleegkundigen onvoldoende 

groeiperspectief, waardoor ‘velen’ het vak verlaten (Huijbregts, 2012). Op dit moment doen verpleegkundigen 

op niveau 4 en 5 meestentijds hetzelfde werk, wat kan leiden tot gebrek aan uitdaging. Dit is door 

verpleegkundigen genoemd als belangrijke reden om te vertrekken uit de zorg (Projectgroep V&V 2020, 2012; 

Van der Velden et al., 2011).  

 

Ziekenhuizen nemen verschillende initiatieven om personeel aan te trekken en te behouden, zoals 

samenwerking met regionale opleidingscentra en andere ziekenhuizen (Veld, 2012). Diverse auteurs zien het 

creëren van aantrekkelijkere opleidingen en doorgroeimogelijkheden voor verpleegkundigen als essentieel om 

verwachte schaarste in te perken (Mistiaen et al., 2011; Van der Velden et al., 2011; Veld, 2012). Mistiaen et al. 

(2011) adviseren om een helder functieopbouwsysteem te realiseren, hierbij kan het aangekondigde 

beroepsprofiel voor 2020 uitkomst bieden. Er is behoefte aan meer flexibiliteit in de opleidingen, zodat 

doorstroom naar andere functies (zowel horizontaal als verticaal) bevorderd wordt (RVZ, 2011). Door in 

beleid en praktijk een helder onderscheid te maken tussen MBO- en HBO-functies worden carrièrepaden voor 

verpleegkundigen inzichtelijk (Mistiaen et al., 2011). Verschillen kunnen bijvoorbeeld door taak-

verantwoordelijkheid worden geëxpliciteerd en benut. Toenemende professionele verantwoordelijkheid kan de 

aantrekkingskracht tot het verpleegkundig beroep eveneens vergroten. Tevens kan werving en behoud worden 

verwezenlijkt door de opkomst van nieuwe beroepen, loopbaanmogelijkheden en reeds toegelichte 

vakinhoudelijke technologische ontwikkelingen. Van der Velden et al. (2011) geven aan dat zowel het faciliteren 

                                                      

4 Zelfmanagement impliceert dat patiënten, familie en het bredere sociale netwerk gezamenlijk regie voeren over de behandeling (Van der 
Velden et al., 2011).  
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van doorstroom naar hogere functies (verticale loopbaanmogelijkheden), alsook het werken met een specifieke 

patiëntengroep (horizontale loopbaanmogelijkheden) kan zorgen voor uitdaging bij verpleegkundigen. Bij een  

koppeling naar het eerdergenoemde AMO-model (Appelbaum, et al., 2001; Boxall & Purcell, 2011; Knies, 2012) 

zijn op deze manier opportunities ontstaan voor de zorgverleners.  

 

Vanwege ontwikkelingen in het verpleegkundig werkproces, zoals herschikking van medische en coördinerende 

taken en de toenemende complexere zorg zal de vraag naar verpleegkundigen op HBO en masterniveau (zoals 

verpleegkundig specialisten) waarschijnlijk toenemen (Mistiaen et al., 2011; Van der Velden et al., 2011). Van 

Offenbeek & Knip (2004) stellen dat er aantrekkelijkere carrièremogelijkheden ontstaan voor 

verpleegkundigen, aangezien zij steeds meer uitdagende werkzaamheden van artsen kunnen overnemen. In dit 

kader is de ontwikkeling van nieuwe beroepen zoals verpleegkundig specialist (nurse practitioner), specialist 

verpleegkundige en physician assistent5 interessant (Veld, 2012). Voor de basisverpleegkundige is al een tendens 

zichtbaar om de opleiding alleen nog op HBO niveau te organiseren (Mistiaen et al., 2011). Op dit moment is 

63% van de verpleegkundigen in ziekenhuizen MBO opgeleid ten opzichte van 29% HBO opgeleide 

verpleegkundigen. Het is dan ook de vraag welke rol gezien wordt voor MBO-verpleegkundigen (in spe), 

aangezien het onwenselijk wordt geacht als deze mensen buiten de zorgsector aan het werk gaan.  

 

In bovenstaande paragraaf over het realiseren van voldoende verpleegkundigen zijn maatregelen genoemd die 

inzetten op het vergroten van de motivatie van verpleegkundigen. Het lijkt noodzakelijk om verpleegkundigen 

uitzicht te bieden op doorstroommogelijkheden om hen te kunnen behouden. De nieuwe beroepenstructuur 

en nieuwe functies zoals nurse practitioner bieden hiervoor wellicht uitkomst. Het ontbreekt echter aan 

integrale HR-maatregelen gericht op het behoud van medewerkers in de zorg (Van der Velden et al., 2012). De 

onderlinge afstemming van HR-praktijken is essentieel om behoud van zorgprofessionals te versterken, in plaats 

van tegenstrijdige signalen uit te zenden. 

 

3.2.3 Gekwalificeerde verpleegkundigen  

Mistiaen et al. (2011) stellen dat de ‘nursing workforce’ te typeren is als bijzonder divers, zoals blijkt uit verschil 

in opleiding(sniveaus) en de veelheid aan functienamen. Binnen het domein van gespecialiseerd 

verpleegkundigen is een nog grotere diversiteit zichtbaar (in opleidingsduur, typen specialisaties en wettelijke 

verankering). Er bestaat geen eenduidigheid over de benodigde competenties voor een basis- of gespecialiseerd 

verpleegkundige (Mistiaen et al., 2011). Het is van cruciaal belang dat verpleegkundigen passend zijn opgeleid en 

beschikken over de vereiste bekwaamheden. Vraag die opkomt is om welke eisen het gaat. Wanneer een 

koppeling wordt gemaakt naar het AMO-model (Appelbaum, et al., 2001; Boxall & Purcell, 2011; Knies, 2012) 

zijn de abilities te herkennen. 

 

Zowel tussen artsen en verpleegkundigen als tussen verpleegkundigen en verzorgenden worden 

(geprotocolleerde) taakverschuivingen gesignaleerd (Mistiaen et al., 2011; Projectgroep V&V 2020, 2012). Dit 

betekent dat er andere eisen worden gesteld aan de kwalificaties van verpleegkundigen. In haar adviesrapport 

‘bekwaam en bevoegd’ stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ, 2011) dat de nadruk bij huidige 

                                                      

5 Physcician assistents verrichten werkzaamheden in het medisch domein, onder supervisie van een arts. 
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competentieprofielen op kennisverwerving ligt. De RVZ wenst meer aandacht voor vaardigheden en 

‘professioneel gedrag’ van verpleegkundigen. Hoogleraar verplegingswetenschap Schuurmans stelt: 

 

“Verplegen is een beroep dat vraagt om analytische vaardigheden. Je moet veel informatiebronnen combineren waaruit je feiten van 

vragen moet destilleren om tot antwoorden te komen. Je moet klinisch kunnen redeneren en niet alleen volgens protocol werken. In 

ziekenhuizen zijn de vragen complex en de doorlooptijden kort. Je moet dan continu het perspectief hebben waar iemand vandaan 

komt en wat die persoon na ontslag nodig heeft” (Huijbregts, 2012:19). 

 

Uit bovenstaand citaat zijn competenties als analytisch en klinisch redeneringsvermogen, flexibiliteit en 

vaardigheden als adequaat handelen bij korte doorlooptijden te destilleren. De beroepsvereniging voor 

verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) ziet context, zelfstandigheid, professionaliteit, kennis en 

vaardigheden als kernbegrippen om de bekwaamheid van verpleegkundigen te beschrijven. 6  Bij de context gaat 

het om de situaties waarin de verpleegkundige haar beroep uitoefent. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen case complexity en patiënt complexity.7 Volgens de V&VN is de zelfstandigheid van verpleegkundigen 

gelegen in de individuele professionaliteit om de afweging te maken tussen het volgen van routines of het 

afwijken van de standaardzorg. De centrale vraag is wat voor de specifieke patiënt goede zorg is. Bij 

professionaliteit past verantwoordelijkheid nemen, dragen en afleggen. Concreet betekent dit dat de verpleeg-

kundige te allen tijde bereid en in staat is om gemaakte keuzes toe te lichten (Projectgroep V&V 2020, 2012).  

 

Vanwege de toenemende dynamiek ontstaan er volgens de RVZ (2011) enerzijds verschillende competentie-

profielen per beroepsgroep, terwijl anderzijds competentieprofielen van verschillende beroepen elkaar 

overlappen (RVZ, 2011). Vaste beroepsdomeinen behoren tot het verleden en worden vervangen door ‘losse’ 

competenties, aldus de RVZ (2011). Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de bij- en nascholing die minder 

vrijblijvend worden vanwege de wet BIG. Verschillende zorgverleners, waaronder verpleegkundigen zijn sinds 

2009 verplicht om zich iedere vijf jaar te laten herregistreren. Belangrijk criterium voor deze herregistratie is 

een werkervaringseis vastgelegd in een urennorm (RVZ, 2011).  

 

De huidige kwalificatiestructuur waarbij een onderscheid bestaat tussen de MBO en HBO opleiding heeft in 

praktijk gelijke profielen en uitstroomkwalificaties tot gevolg (Huijbregts, 2012; De Graaf, 2012). Vandaar dat er 

recent een nieuwe beroepenstructuur voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en zorgkundigen is 

gepresenteerd. Zo wordt de huidige MBO opleiding vanaf 2020 op specifieke patiëntengroepen gericht, 

bijvoorbeeld chronisch zieken of psychiatrische patiënten. Het doel van de nieuwe beroepsprofielen is een 

duidelijkere differentiatie te creëren tussen niveau 4 en 5. Verpleegkundigen zijn vanaf 2020 HBO-opgeleid, 

terwijl de huidige MBO-verpleegkundigen zorgkundigen gaan heten. Zorgkundigen gaan werken in relatief 

stabiele situaties, terwijl verpleegkundigen meer allround zorgprofessionals worden (De Graaf, 2012; 

Projectgroep V&V 2020, 2012). 

                                                      

6 Uitgaande van het Nederlands kwalificatiekader (NLFQ) waar kwalificaties en niveaus ingeschaald worden. 
7 Case complexity gaat o.a. over complexiteit van medische problemen, mate van complexiteit van zorgsystemen en patiëntenpopulatie. 
Patiënt complexity heeft o.a. betrekking op de kwetsbaarheid, geletterdheid en het voorkomen van meerdere ziektebeelden bij patiënten.  
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Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is de literatuur over strategische personeelsplanning ingebed in de specifieke context van ziekenhuizen. De 

interne en externe omgeving worden gekenmerkt door veranderingen, zoals de toenemende complexere zorgvraag en 

wijzigingen in het verpleegkundig domein.  

 

Waarom is strategische personeelsplanning van belang in de ziekenhuisbranche?  

Strategische personeelsplanning is in de ziekenhuisbranche interessant om de organisatiecontinuïteit en succes van HR-

beleid te vergroten. Voor ziekenhuizen wordt het steeds belangrijker om zich positief te onderscheiden ten opzichte van 

ketenpartners en andere ziekenhuizen. Het is echter maar de vraag in hoeverre ziekenhuizen zich daadwerkelijk kunnen 

profileren ten opzichte van ‘concullega’s’ aangezien zij uitgaan van een sterk gestandaardiseerde cao.  

 

De ziekenhuisbranche ondergaat diverse grootschalige veranderingen. Demografische ontwikkelingen zoals de (dubbele) 

vergrijzing, toenemende arbeidsmarktkrapte in verzorgende beroepen en veranderende arbeidsrelaties staan in 

wisselwerking met de human resource strategie van een ziekenhuis. Ook inhoudelijk verandert het beroep van 

verpleegkundigen enorm. Er bestaat onduidelijkheid over de benodigde kwantiteit en kwaliteit aan verpleegkundigen in de 

toekomst. Duidelijk is dat werving en behoud van voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen aandacht vraagt. Uit de 

literatuur blijkt dat er geen eenduidig beeld is over de benodigde competenties voor een verpleegkundige. Wellicht kan de 

aangekondigde beroepsstructuur voor 2020 de verwachte kennis, vaardigheden en geschiktheid (abilities) verhelderen. Om 

in de toekomst voldoende verpleegkundigen aan te trekken kan op basis van de literatuur geconcludeerd worden dat het 

creëren van doorgroeimogelijkheden (opportunities) de interesse voor het beroep vergroten (motivation).  

 

Technologische innovaties zoals de ontwikkeling van domotica, e-health en de mogelijkheid om complexere medische 

interventies te plegen hebben een uitwerking op de benodigde personele bezetting. Vanwege dalende overheidsbijdragen en 

de marktwerking ontstaat een versterkte nadruk op effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit. Vanuit de politiek wordt 

benadrukt dat ziekenhuizen zich behoren te richten op specialisatie, zodat spreiding en concentratie van zorg ontstaat. 

Dergelijke externe ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de personele bezetting van ziekenhuizen. 

 

Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning in 

ziekenhuiscontext?  

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de historische configuratie en interne stakeholders (de dominante coalitie) van een organisatie 

cruciaal zijn bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning. De invulling van de historische 

configuratie bestaat uit de karakteristieken, missie, visie en kritieke incidenten uit het verleden. In de meeste ziekenhuizen 

bestaat de dominante coalitie uit de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, afdelingshoofden en de 

HR-manager. In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat het betrekken van lijnmanagers gezien kan worden als 

succesfactor bij de voorbereiding en implementatie van SPP. In dit hoofdstuk is toegelicht dat uit de literatuur blijkt dat in 

ziekenhuizen lijnmanagers zelfs worden gezien als ‘key frontline peoplemanagers’. Naast de betrokkenheid van lijnmanagers 

kan het veranderend beroepsprofiel van verpleegkundigen de sense of urgency en daarmee het succes van SPP vergroten. 

Op dit moment vervullen MBO- en HBO-verpleegkundigen gelijksoortige rollen in ziekenhuizen. Het aangekondigde 

beroepsprofiel voor verpleegkundigen zal hier omstreeks 2020 verandering in brengen. Geconcludeerd kan worden dat de 

veranderlijkheid in de ziekenhuiscontext en het ontbreken van scherpe omschrijvingen van verwachtingen van toekomstige 

verpleegkundigen risico’s zijn bij de voorbereiding en implementatie van SPP. Tevens vormen de dubbele vergrijzing en het 

geringe inzicht in het tempo van technologische innovaties een belemmering om planmatig vooruit te kijken bij SPP.  
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4. De verbindende schakels tussen theorie en beleid:  

Intermezzo  

 

In dit hoofdstuk wordt een brug geslagen tussen wetenschappelijke literatuur over strategische 

personeelsplanning, de context waarin ziekenhuizen opereren en de verwachtingen voor de beleidspraktijk in 

het St Jansdal. Er is gebruik gemaakt van diverse interne beleidsdocumenten, zoals het strategisch beleidsplan, 

een kaderbrief en activiteitenjaarverslag. Tevens zijn externe beleidsnotities van participerende ziekenhuizen 

gebruikt, zoals jaardocumenten (Erasmus MC, 2011; Isala Klinieken, 2011) en een werkboek over strategische 

personeelsplanning (Erasmus MC, 2010). Het derde participerende ziekenhuis heeft geen documenten 

beschikbaar gesteld. Resultaat van de theoretische verkenning in voorgaande hoofdstukken en de 

documentenanalyse zijn een aantal verwachtingen voor de empirische deelvragen, waarbij is toegelicht waar 

deze op gebaseerd zijn.  

 

Wat is strategische personeelsplanning volgens SPP-experts en interne participanten?  

Gezien de diverse perspectieven op strategische personeelsplanning in de literatuur en het diffuse onderscheid 

tussen SHRM en SPP is het voorstelbaar dat er verschillende betekenissen worden gegeven aan het concept. 

Zo wordt SPP in de literatuur benaderd als proces, instrument en als doel (zie o.a. Brush & Ruse, 2005). Ook 

uit de documentenanalyse blijkt dat er verschillende visies bestaan op SPP. De wens van het St Jansdal is om 

goed voorbereid te starten met het SPP-proces (St Jansdal, 2011b). In het Erasmus MC wordt SPP gezien als het 

gesprek over het bereiken van optimale prestaties door medewerkers en het ontwikkelen van talenten van 

medewerkers. Een helder perspectief op de ontwikkeling van de unit, afdeling en hele organisatie wordt hierbij 

gezien als essentieel (Erasmus MC, 2011:1). In de Isala Klinieken wordt SPP gezien als hulpmiddel om de 

optimale huidige en toekomstige bezetting te kwantificeren en kwalificeren (Isala Klinieken, 2011:78). Op basis 

van de literatuurstudie en documentenanalyse is de eerste verwachting dat experts en participanten in het St 

Jansdal verschillende betekenissen geven aan het concept SPP.  

 

Welke visie hebben SPP-experts en interne participanten op nut en noodzaak van strategische personeelsplanning? 

In de literatuur worden context, verandering en continuïteit gezien als kernelementen van strategische 

personeelsplanning (Gubman, 2004). Op basis van de contextually based human resource theory van Paauwe 

(2004) kan gesteld worden dat er vele contextfactoren van invloed zijn op het human resource management 

van ziekenhuizen. Factoren in het sociale, culturele en wettelijke domein lijken in de ziekenhuisbranche minder 

veranderlijk dan factoren op de product, markt en technologie dimensie. In de ziekenhuisbrache veranderen 

producten, markt en technologie snel, wat strategische personeelsplanning compliceert. Voor beide dimensies 

geldt dat speerpunten die vanuit de Rijksoverheid worden geformuleerd vragen om snel anticiperende 

ziekenhuizen. Tegelijkertijd zijn er echter ook factoren waar vooruitkijken en continuïteit wenselijk is. Zo vergen 

interne en externe afstemming ten behoeve van zorgpaden en ketenzorg een lange termijn perspectief. 

Vooruitkijken is eveneens wenselijk om HR-activiteiten tijdig integraal in te zetten om bijvoorbeeld fysieke of 

mentale overbelasting van personeel te voorkomen.  
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De documentenanalyse duidt op vergelijkbare ideeën ten aanzien van nut en noodzaak van SPP. Zowel het 

Erasmus MC (2010; 2011) de Isala Klinieken (2011:76) als het St Jansdal (2011:28) stellen dat het realiseren van 

aantrekken en binden van voldoende en gekwalificeerde medewerkers voorop staat bij SPP. De Isala Klinieken 

(2010:76) benoemen dit als veranderopgave. Alle drie de ziekenhuizen noemen de urgentie om te anticiperen op 

de interne en externe context. De tweede verwachting is dat nut en noodzaak van SPP gelegen zijn in de 

afstemming op zowel de externe als interne context van het St Jansdal, met als doel veranderingen of continuïteit 

te verwezenlijken. Aangezien de participerende ziekenhuizen allemaal aangeven dat er tekorten zullen ontstaan 

aan zorgpersoneel is de derde verwachting dat respondenten zich zorgen maken over toekomstige schaarste 

aan verpleegkundigen. 

 

Welke factoren achten SPP-experts en interne participanten van belang bij de voorbereiding en implementatie van 

strategische personeelsplanning? 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er diverse aandachtfactoren onderscheiden kunnen worden bij de 

voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning, zoals het bepalen van een passende 

structuur voor het SPP-proces en een planningshorizon, het opstellen van doelstellingen en de verbinding met 

overige instrumenten. Daarnaast is ervoor gepleit om een open en veilig proces met voldoende inhoud en vaart 

te creëren. Sense of urgency en organisatiebreed commitment lijken kritieke succesfactoren te zijn gedurende 

het SPP-proces (zie o.a. Shirey, 2008). Om het proces van voldoende inhoudelijke input en draagvlak te 

voorzien wordt de betrokkenheid van het lijnmanagement als essentieel gezien (zie o.a. Townsed & Wilkinson, 

2010) . De verwachting is dat sense of urgency, organisatiebrede commitment en de rol van lijnmanagers een 

belangrijke rol spelen bij de voorbereiding en implementatie van SPP. De studie van Veld et al. (2010) wijst uit 

dat de samenwerking tussen P&O en de lijn in ziekenhuizen complex is. P&O-afdelingen lijken zoekend te zijn 

naar een passende rol en positie binnen de ziekenhuisorganisatie. In hoeverre dit geldt voor het St Jansdal is 

voorafgaand aan deze studie niet te bepalen.  

 

Het SPP-werkboek van het Erasmus MC (2010) biedt aanknopingspunten voor factoren die aandacht verdienen 

gedurende de voorbereiding en implementatie. Het opstellen van SPP-doelstellingen wordt gezien als 

uitgangspunt om te bepalen op welk organisatieniveau strategische personeelsplanning wordt toegepast. Het 

Erasmus MC (2010:2) heeft ervaren dat SPP op verschillende organisatieniveaus andere resultaten oplevert. Op 

unitniveau biedt SPP input voor bijvoorbeeld opleidings- en mobiliteitsplannen, terwijl SPP op afdelingsniveau 

een bijdrage levert aan het jaarplan. Op concernniveau  kan SPP onder andere benut worden voor meerjaren 

personeelsplannen. Uit de jaardocumenten van de Isala Klinieken (2011) en het Erasmus MC (2010) blijkt dat 

beide ziekenhuizen zijn gestart met SPP op een aantal pilotafdelingen. In het SPP-werkboek van het Erasmus 

MC (2010) wordt gesteld dat afspraken over het gewenste eindresultaat, tijdpad, verantwoordelijkheden en 

evaluatiemomenten bijdragen aan het succes van SPP. Gezien de stand van de literatuur en beperkte informatie 

in beleidsdocumenten is de verwachting dat respondenten de aandachtfactoren kunnen aanvullen en 

aanscherpen.  
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In de interne context lijken de historische configuratie en dominante coalitie sturend te zijn voor SPP. Vanuit 

de contextually based human resource theory van Paauwe (2004) worden de Raad van Bestuur, Raad van 

Toezicht, de ondernemingsraad, de HR-manager en afdelingshoofden genoemd als de dominante coalitie bij 

HR-thema’s. Vandaar dat op basis van de literatuur de verwachting is dat deze partijen ook met betrekking tot 

strategische personeelsplanning worden gezien als ‘key stakeholders’. Het Erasmus MC (2010:6) stelt 

betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers in verschillende geledingen van de organisatie een 

voorwaarde is om een rijk en gedragen SPP te realiseren. Bij SPP ziet het Erasmus MC (2010:7) rollen voor: 

een opdrachtgever, een projectleider SPP, een procesbegeleider bij workshops, een HR-deskundige, een expert 

op het gebied van bedrijfsvoering, projectmedewerkers, leidinggevenden en medewerkers uit het werkveld. 

Vanwege het verschil in schaalgrootte tussen het Erasmus MC en het St Jansdal is de verwachting dat in dit 

onderzoek een beperkter aantal sleutelrollen genoemd wordt.  

 

Wat betreft de interne configuratie van het St Jansdal is op basis van het strategisch beleidsplan en de 

kaderbrief (St Jansdal, 2011a en b) de verwachting dat de volgende ontwikkelingen genoemd worden als 

aandachtspunten: de samenwerking met de Isala Klinieken in Zwolle, nadruk op flexibiliteit en de ervaren 

werkdruk. 
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5. Methodologische verantwoording  

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke methoden zijn gehanteerd om de hoofdvraag van dit onderzoek - 

Welke succes- en risicofactoren zien SPP-experts en interne sleutelfiguren bij de voorbereiding en 

implementatie van strategische personeelsplanning in het St Jansdal? - te beantwoorden. Allereerst worden het 

wetenschapsfilosofisch perspectief en de onderzoeksmethode die ten grondslag liggen aan onderhavige studie 

toegelicht (5.1). Vervolgens worden de wijze van dataverzameling (5.2) en data-analyse (5.3) geëxpliciteerd.  

 

5.1 Onderzoeksperspectief en onderzoeksstrategie 

In de wetenschapsfilosofie wordt onderzoek doen op verschillende manieren bezien. In dit onderzoek ligt 

vanuit de interpretatieve onderzoeksbenadering de nadruk op de betekenis die mensen geven aan 

kernconcepten (Boeije, 2008). Door uitwisseling (interplay) van betekenissen en interacties kan een 

gezamenlijke werkelijkheid geconstrueerd worden (sense-making) (Burrel & Morgan, 1979; Schultz & Hatch, 

1996). Bij interpretatief organisatieonderzoek is speciale aandacht voor de taal, sociale praktijken (zoals 

normen, waarden en tradities) en ‘organizational narratives’ die de organisatie karakteriseren (Burrel & Morgan, 

1979). Het interpretatieve karakter van deze studie komt tot uitdrukking in taalgebruik: Jansdallers, 

kennisbommetjes en ‘super nurses’ zijn hier voorbeelden van. 

 

Het interpretatieve discours past goed bij dit onderzoek, omdat er geanalyseerd wordt hoe verschillende 

actoren denken over strategische personeelsplanning. Er wordt niet alleen geconstateerd wat de visie op SPP is, 

er is ook geprobeerd om te begrijpen welke context- en organisatiefactoren respondenten ervaren bij de 

betekenisgeving aan SPP. In navolging van Boeije (2008) is er vanuit gegaan dat er niet één werkelijkheid is, 

iedere respondent kent een eigen werkelijkheid vanuit een eigen perspectief. In overeenstemming met de 

contextually based approach (Paauwe, 2004) zijn de specifieke karakteristieken van de onderzoekscontext 

betrokken bij de analyse. Het past binnen de interpretatieve benadering om bij het interpreteren van een 

onderzoeksthema uit te gaan van de contextbeschrijvingen van respondenten (Boeije, 2008). In deze studie is 

aan alle interne participanten bij het St Jansdal gevraagd wat de omgeving van het ziekenhuis bijzonder maakt en 

op welke manier dit onderscheidend is van andere ziekenhuizen in het land. 

 

Er is gekozen om kwalitatief onderzoek te doen, aangezien de nadruk bij de interpretatieve benadering ligt op 

de verschillende zienswijzen van respondenten. Kwalitatief onderzoek is erop gefocust om een onderzoeks-

onderwerp vanuit het perspectief van de onderzoekspopulatie te leren kennen. Daarnaast is ook vanwege de 

exploratieve aard van deze studie en de politiek gevoelige situatie van het onderzoek kwalitatief onderzoek in 

dit geval het meest passend (Boeije, 2008). De politieke gevoeligheid van het onderzoek is onder andere 

gelegen in de wisseling van de voorzitter van de Raad van Bestuur dit voorjaar, de veranderende 

organisatiestructuur en de intentie tot samenwerking met de Isala Klinieken. Het is nog onzeker welke 

gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor de organisatiestrategie en personeel van het St Jansdal.  
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5.2 Dataverzameling  

In dit onderzoek is uitgegaan van een casestudy, waarbij is ingezoomd op de specifieke context van het St 

Jansdal. De case is in overeenstemming met Boeije (2008) zoveel mogelijk in het geheel onderzocht, door 

verschillende niveaus in het ziekenhuis te betrekken en diverse perspectieven betrokken bij het onderzoek. Er 

is gestreefd naar de selectie van een gemêleerde onderzoeksgroep (5.2.2). De dataverzameling bestaat uit een 

documentenanalyse, literatuurstudie (5.2.1) en semi-gestructureerde interviews (5.2.3).  

 

Voorafgaand aan het onderzoek is een kennismakingsronde gehouden met sleutelfiguren in het St Jansdal en 

heeft de onderzoeker deelgenomen aan de centrale introductie voor nieuwe medewerkers om de context en 

cultuur van het ziekenhuis te leren kennen. Tevens zijn een aantal themabijeenkomsten bezocht over 

strategische personeelsplanning (in de zorg), zodat de heersende ideeën over het onderzoeksthema in de 

praktijk verkend zijn. 

 

5.2.1 Documentenanalyse en literatuurstudie  

De documentenanalyse vormde een eerste verkenning van de wijze waarop ziekenhuizen strategische 

personeelsplanning in praktijk vormgeven. Zo zijn de jaardocumenten van de participerende ziekenhuizen 

geanalyseerd. Daarnaast zijn het werkboek dat het Erasmus MC ontwikkelde en het ‘hoe boek voor 

strategische personeelsplanning’ van Moonen (2012a) gehanteerd als inspiratiebronnen. Tevens zijn er diverse 

beleidsdocumenten bestudeerd bij het St Jansdal (zie bijlage II voor een overzicht). Daarnaast heeft de 

onderzoeker alle informatie ontvangen die aan medewerkers van het St Jansdal is verstrekt, zoals het 

medewerkersmagazine en de wekelijkse uitgave van het St Jansdal intern nieuws. De informatie die uit de 

documentenanalyse is verzameld, is in deze studie op drie manieren benut. In de eerste plaats is de informatie 

gebruikt voor de inleiding op dit onderzoek (hoofdstuk 1). Ten tweede is de documentenanalyse het 

uitgangspunt geweest om de verwachtingen ten aanzien van het onderzoek aan te scherpen (zie hoofdstuk 4). 

Daarnaast zijn relevante factoren uit de documentenanalyse opgenomen in de topiclijsten die het uitgangspunt 

vormden voor de interviews (zie bijlage III). Kernconcepten die afgeleid zijn uit de documentenanalyse zijn 

bijvoorbeeld talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. In de wetenschappelijke literatuur is 

eveneens ondersteuning gevonden voor de verbinding van deze thema’s aan strategische personeelsplanning, 

zodat het zinnig was om deze concepten te betrekken in het empirisch gedeelte. De bestudering van 

wetenschappelijke literatuur is uitgemond in een theoretisch kader (hoofdstuk 2 en 3). Op basis van de 

literatuurstudie zijn factoren zoals commitment, stakeholders en de samenwerking tussen P&O en het 

lijnmanagement opgenomen in de topiclijsten. Daarnaast is tijdens de interviews aandacht besteed aan de 

variabelen uit het AMO-framework: kennis en vaardigheden van verpleegkundigen (abilities), motivatie van 

verpleegkundigen om zich te blijven ontwikkelen en de mogelijkheden voor in-, door- en uitstroom van 

verpleegkundigen (motivation en opportunities). 
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5.2.2 Samenstelling van een gemêleerde onderzoekspopulatie  

Om de verschillende visies ten aanzien van strategische personeelsplanning in beeld te brengen is gestreefd naar 

de selectie van een pluriforme onderzoeksgroep. Gezien de exploratieve aard van het onderzoek is interesse 

ontstaan in de verschillende perspectieven op strategische personeelsplanning. (Van Thiel, 2007). Tijdens de 

interviews stond het onderzoeken van diverse benaderingswijzen van SPP centraal.  

 

Alle respondenten zijn geselecteerd op basis van specifieke kenmerken, zodat een doelgerichte selectie is 

ontstaan (Boeije, 2008). De selectie van respondenten voor de zogenaamde expertinterviews (Van Thiel, 2007) 

is gebaseerd op de kennis van deskundigen aangaande strategische personeelsplanning in zorg- en 

ziekenhuiscontext. Informatie uit jaarverslagen en de hulp van ‘gatekeepers’ vormden de toegangspoort tot de 

experts.8 Concreet is er gesproken met twee beleidsadviseurs bij de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), twee 

SPP-adviseurs uit de adviesbranche en drie HR-professionals in ziekenhuizen die reeds ervaring hebben met 

SPP. De organisatiespecifieke kennis en context-specifieke invulling van SPP is in ogenschouw genomen tijdens 

de analyse van deze data. 

 

In het St Jansdal zijn sleutelinformanten benaderd in overleg met de opdrachtgever en afstudeerbegeleider. De 

selectiecriteria waren de diversiteit van functies en directe binding met de verpleegkundige beroepsgroep. 

Binnen het St Jansdal is een diverse onderzoekspopulatie ontstaan, bestaande uit beide leden van de Raad van 

Bestuur, alle MT-leden, verschillende afdelingshoofden, teamleiders, P&O-ers en drie sleutelfiguren. In de 

resultatensectie is de onderzoekspopulatie geclusterd tot vijf onderzoeksgroepen: de experts, het hoger 

management, het middenkader, de P&O-ers en de sleutelinformanten. Het hoger management bestaat uit de 

Raad van Bestuur en het voltallige managementteam. Gezien de strategische component die een centrale plaats 

inneemt in dit onderzoek is deze groep ruim vertegenwoordigd. Daarnaast is op deze manier voldaan aan de 

wens van de opdrachtgever om draagvlak te creëren in de top van de organisatie. In het St Jansdal bestaat het 

middenkader uit afdelingshoofden, clusterhoofden en teamleiders.  

 

Bij de selectie van een gemêleerde onderzoeksgroep is rekening gehouden met de invloed van informele 

gesprekken in de wandelgangen van de afdeling P&O. Om het effect hiervan te nuanceren is ervoor gekozen 

om ‘slechts’ drie P&O-ers te interviewen. Vanwege de anonimiteit die gegarandeerd is aan participanten (in het 

St Jansdal), kan over de selectie van sleutelfiguren slechts worden aangeven dat hun specifieke organisatiekennis 

en positie in de organisatie hebben geleid tot de vraag om mee te werken aan het onderzoek (denk 

bijvoorbeeld aan een OR-lid).  

 

In overeenstemming met Wright & Nishii (2006) stelt Knies (2012) dat er verschillen kunnen bestaan tussen 

hoe leidinggevenden en medewerkers HR-maatregelen ervaren en beoordelen. Het gaat in onderhavige studie 

om de voorbereiding ofwel beoogd (intended) beleid en implementatie (actual) van beleid.  

 

 

                                                      

8 Hanneke Moonen (Adviseur SPP, zie o.a. Moonen, 2012b) en Onno Verbaas (Adviseur PGGM) hartelijk dank voor jullie hulp. 
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Figuur 5.1: Gesimplificeerde weergave van HR-maatregelen met bijbehorend analyseniveau en perspectief (Knies, 2012) 

 

Op organisatieniveau is gesproken met leden van de Raad van Bestuur en het managementteam, terwijl op 

afdelings- of teamniveau lijnmanagers zijn geïnterviewd. Aangezien er nog geen SPP-beleid geïmplementeerd is, 

is er gevraagd naar het verloop van het implementatieproces van reeds geïmplementeerd beleid. Tevens zijn 

externe experts geïnterviewd, aangezien zij wel ervaring hebben met de implementatie van strategische 

personeelsplanning, dit zijn in tegenstelling tot figuur 5.1 geen lijnmanagers maar HRM-ers.  

 

Het onderzoek is gericht op beoogde en geïmplementeerde HR-maatregelen, zodat de opvattingen van 

verpleegkundigen (gepercipieerd beleid) niet direct zijn betrokken bij het onderzoek. Ook vanwege de abstractie 

van het onderzoeksonderwerp is ervoor gekozen om verpleegkundigen niet te raadplegen voor deze studie. 

Toch zijn er een aantal respondenten geïnterviewd die de functie van verpleegkundige als ‘nevenfunctie’ 

vervullen, naast de rol waarop zij geselecteerd zijn. Tevens is er gesproken met een behoorlijke groep 

‘doorgegroeide’ verpleegkundigen, zodat het perspectief van de verpleegkundige toch deels aan bod komt. Op 

dit punt wordt uitgebreider ingegaan in de discussie (7.2.1). 

 

5.2.3 Semi-gestructureerde interviews  

Gezien de veelomvattendheid van het onderzoeksthema zijn relatief gestructureerde topiclijsten gehanteerd 

(Boeije, 2008). Vanwege de flexibele omgang met de formulering en volgorde van de voorgenomen vragen, zijn 

de interviews semi-gestructureerd van aard (Van Thiel, 2007). Documenten en presentaties die respondenten 

voorafgaand aan de interviews toestuurden zijn zorgvuldig bestudeerd, zodat de beschikbare informatie verder 

is uitgediept. In 5.2.1 is de keuze voor diverse kernconcepten in de topiclijsten reeds toegelicht. Daarnaast 

behoeft de opbouw van de topiclijsten nog enige toelichting. Zo is er bewust voor gekozen om de interviews te 

beginnen met de bespreking van de anonimiteit en de communicatie van de onderzoeksresultaten om 

vertrouwen en duidelijkheid te scheppen ten aanzien van het onderzoek. Vervolgens is ingegaan op de thema’s: 

strategie, personeelsvoorzienig, gekwalificeerde verpleegkundigen en ontwikkelingsmogelijkheden. Er is bewust 

voor gekozen om pas aan het einde van de interviews de term ‘strategische personeelsplanning’ ter sprake te 

brengen. Op deze manier is geprobeerd om de interviews in te leiden met thema’s die dichterbij de 

respondenten staan, zodat geleidelijk kennis gemaakt is met strategische personeelsplanning.  

 

Gezien de complexiteit van het onderzoeksonderwerp zijn de topiclijsten in voorbereiding op de interviews 

verzonden naar de respondenten. Zoals gebruikelijk bij semi-gestructureerde interviews is het afhankelijk van 
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de persoonlijke interesse, expertise en beleving van respondenten hoe uitgebreid subthema’s aan de orde zijn 

geweest (Boeije, 2008; Van Thiel, 2007). De duur van de interviews liep uiteen van een half uur tot ruim een 

uur. De meeste interviews duurden omstreeks vijftig minuten. 

 

5.3 Data-analyse 

In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze de verzamelde data geanalyseerd is. Achtereenvolgens wordt 

ingegaan op de wijze van coderen (5.3.1), de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek (5.3.2). 

 

5.3.1 Codering 

Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en letterlijk uitgewerkt tot transcripties. Voorafgaand 

aan de gesprekken is uitdrukkelijk gevraagd om toestemming van de betreffende respondenten. De eerste vijf 

interviews zijn open gecodeerd, wat betekent dat de verzamelde data zorgvuldig gelezen is, waarna er per 

fragment een thema ofwel code is toegekend (Boeije, 2008). Aangezien er beperkte wetenschappelijke 

literatuur is over strategische personeelsplanning is gekozen voor een inductieve benadering, zodat de data-

analyse niet uitgaat van inzichten uit de literatuurstudie (Van Thiel, 2007). Op deze manier is een vrij 

uitgebreide eerste versie van de codeboom ontstaan. Vervolgens is er gekeken naar verbindingen en hiërarchie 

tussen codes, zodat zogenaamde hoofd- en subthema’s zijn gestructureerd. Zo is de code ‘bestuurlijke 

stuurinformatie’ ontstaan uit het samenbrengen van de volgende codes: té abstracte insteek, ver van het bed 

show, cijfermatige exercitie, onvoldoende stuurinformatie en bestuurlijke stuurinformatie op orde. Resultaat 

van deze categorisering is een gestructureerde codeboom (zie bijlage VII). Vervolgens zijn de overige interviews 

axiaal gecodeerd. Bij het toekennen van codes is gekeken of een fragment past binnen het reeds gevormde 

cluster of dat het van toegevoegde waarde was om een nieuwe code te creëren (Boeije, 2008). De codes ‘hap-

snap’ en ‘tools’ zijn onderwerpen die na de eerste coderingsfase zijn toegevoegd aan de codeboom. In 

interviews die reeds gecodeerd waren is alsnog nagegaan of respondenten gesproken hebben over deze items.  

 

5.3.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijke criteria om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te 

beoordelen (Boeije, 2008). Gezien de veranderlijkheid van een onderzoeksituatie en persoonsgebondenheid 

van gevoelens en ervaringen die tijdens interviews naar voren zijn gekomen is dit onderzoek niet herhaalbaar. 

Desondanks is er gestreefd naar een nauwkeurige en gestructureerde werkwijze, zodat het onderzoek 

controleerbaar is. Een voorbeeld van de systematische werkwijze is dat tijdens de semi-gestructureerde 

interview topiclijsten gehanteerd zijn, waardoor de interviews zijn verlopen volgens een duidelijk format. De 

topics zijn op deze manier bij verschillende onderzoeksgroepen bevraagd, wat volgens Van Thiel (2007) de 

betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot. Tevens zijn er gedurende de interviews samenvattingen gegeven 

om na te gaan of er geïnterpreteerd is wat de respondent bedoelde. Daarnaast zijn de uitgewerkte 

interviewtranscripten ter controle voorgelegd aan de desbetreffende respondenten. Door middel van deze 

‘membercheck’ hebben zij de gelegenheid gehad om de transcripten te voorzien van commentaar (Van Thiel, 

2007). In verband met de anonimiteit van participanten in het St Jansdal worden de transcripties niet openbaar 

gemaakt. De interviewtranscripten zijn alleen raadpleegbaar voor de begeleiders vanuit de Universiteit Utrecht 

via bijgevoegde CD-ROM. 
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Tijdens de analyse heeft de gedetailleerdheid en rijkdom van de data centraal gestaan. Bij het analyseren van de 

interviews is gebruik gemaakt van het computerprogramma NVivo 9. Het programma geeft per code de 

fragmenten van alle participanten die het onderwerp ter sprake brachten weer, wat het vergelijken van de 

zienswijzen van verschillende respondenten vereenvoudigd. Er is zowel ruimte geweest voor heersende 

patronen (connecties) als individuele zienswijzen (contrasten) in de lokale context (Schultz & Hatch, 1996; Boeije, 

2008). De navolgbaarheid van het onderzoek is door het gebruik van een computerprogramma vergroot. Dit 

verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek (Van Thiel, 2007).  

 

De validiteit kan worden opgesplitst in interne en externe validiteit. De interne validiteit gaat om de vraag of er 

gemeten is wat de onderzoeker wilde meten (Boeije, 2008). Om de interne validiteit van het onderzoek te 

waarborgen zijn de eerste transcripten van de interviews besproken met de afstudeerbegeleider van de 

Universiteit Utrecht en het St Jansdal. De externe validiteit van het onderzoek heeft betrekking op de vraag of 

onderzoeksconclusies ook in andere - niet onderzochte situaties - gelden (Boeije, 2008). Zoals gesteld in de 

inleiding van dit onderzoek gaat deze studie uit van een best-fit benadering. Er is gestreefd naar een context-

specifieke invulling van strategische personeelsplanning. Desondanks zijn op basis van de interviews met SPP-

experts in de discussie algemenere uitgangspunten geformuleerd die in overeenstemming met de best practice 

benadering wellicht ook interessant zijn voor andere (zorg)organisaties. Voorzichtigheid bij het vertalen van de 

conclusies van deze studie naar ‘vergelijkbare’ situaties is van belang wegens de nadruk die in dit onderzoek 

heeft gelegen op de specifieke context van het St Jansdal.  
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6. De gevoelstemperatuur van SPP in het St Jansdal:  

Resultaten  

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst omschreven wat experts verstaan onder strategische personeelsplanning. In 

aansluiting op de best practice benadering is op deze manier aandacht voor algemene uitgangspunten van SPP 

(6.1). Vervolgens is vanuit het perspectief van interne participanten een beeld geschetst van de specifieke 

identiteit, cultuur en sfeer van het St Jansdal (6.2). Vanuit de best-fit benadering is er aandacht voor de 

gevoelstemperatuur ofwel ervaren nut en noodzaak voor SPP in dit ziekenhuis (6.3). Tevens is beschreven 

welke factoren in het St Jansdal een succes- of risico kunnen vormen bij de voorbereiding en implementatie van 

SPP (6.4). Gedurende het hoofdstuk komen aspecten aan de orde die respondenten zelf spontaan ter sprake 

brachten. In antwoord op de vraag ‘Wat zijn valkuilen en succesfactoren bij de voorbereiding en implementatie 

van strategische personeelsplanning?’ zijn in paragraaf 6.4.2 aandachtspunten genoemd die volgens 

respondenten eveneens aandacht verdienen. In dit hoofdstuk staan de volgende deelvragen centraal: 

 

 Wat is strategische personeelsplanning volgens SPP-experts en interne participanten?  

 Welke visie hebben SPP-experts en interne participanten op nut en noodzaak van strategische 

personeelsplanning? 

 Welke factoren achten SPP-experts en interne participanten van belang bij de voorbereiding en implementatie 

van strategische personeelsplanning? 

 

De uiteenzetting van deze resultatensectie is onderbouwd met citaten afkomstig uit de interviews met 

respondenten. Onderscheiden zijn het hoger management, middenkaderleden, P&O-ers, sleutelfiguren en SPP-

experts. Er is een wisselend aantal respondenten geselecteerd per onderzoeksgroep. Zoals toegelicht in het 

vorige hoofdstuk zijn hiervoor gegronde redenen. Het codesysteem geeft aan dat er aandacht is geweest voor 

de variatie in citatengebruik. Desondanks is er per thema een dominante onderzoekspopulatie te herkennen. 

Waar het gaat om strategie is het hoger management veel aan het woord. Experts kunnen vanuit hun ervaring 

de successen en risico´s bij strategische personeelsplanning expliciteren, terwijl er tevens aandacht is voor de 

visie van interne respondenten die gebaseerd is op context- en organisatiespecifieke factoren. De ideeën over 

de urgentie van SPP zijn duidelijker afkomstig van verschillende onderzoekseenheden.  

 

In praktijk wordt de afstemming tussen organisatie en omgeving in veel gevallen inzichtelijk gemaakt met behulp 

van de SWOT-analyse. Vanuit de ‘inside-out’ krachtenanalyse stelt de resource-based view potentiële interne 

bronnen (sterktes en zwaktes) voor organisatiesucces centraal. Het ‘outside-in’ perspectief vestigt de aandacht 

op kansen en bedreigingen voor de organisatiestrategie (externe componenten van de SWOT-analyse) (Barney, 

1991; Bovens et al., 2007; Knies, 2012; Mouwen, 2004). Het SWOT-model wordt in dit hoofdstuk gehanteerd 

om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen bij de voorbereiding en implementatie van SPP te 

structureren. Belangrijke kanttekening is dat het SWOT-model een zwart-wit weergave van de resultaten 

impliceert, in de tekst zijn nuanceringen aangegeven. Alle paragrafen sluiten af met een subconclusie waarin de 

analyse van de bevindingen overzichtelijk is weergegeven, tevens vat een pakkend citaat uit de interviews de 

kern van de paragraaf samen. Het hoofdstuk rond af met een ingevuld SWOT-model. 
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6.1 Strategische personeelsplanning: rekenen of in gesprek?  

Op basis van de interviews kunnen twee hoofdvarianten van strategische personeelsplanning worden 

onderscheiden: het rekenkundig model en de cyclische dialoog. In het rekenkundig model berekent een tool 

wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor personeel op basis van het huidige personeelsbestand. Twee HR-

adviseurs in participerende ziekenhuizen vertelden dat de SPP-tool die zij aanschaften informatie aanlevert 

waarvan men in de organisatie in veel gevallen al op de hoogte is. In de meeste organisaties is de 

managementinformatie volgens experts onvoldoende op orde om voortvarend aan de slag te gaan met de 

rekenkundige variant van SPP: informatie ontbreekt of er worden vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid 

en actualiteit van data. Respondenten verschillen van mening over in hoeverre stuurinformatie noodzakelijk is 

om SPP te kunnen voorbereiden.  

 

Onze managementinformatie is niet al te best, dat was wel een handicap. Je krijgt het boven de tafel, maar niet heel makkelijk. […] 

Sommigen hebben zoiets van ik heb per se deze informatie nodig om überhaupt wat in te kunnen gaan. Dat vind ik niet, maar het 

maakt het wel veel makkelijker. [Expert 3] 

 

De meeste respondenten vinden dat managementinformatie niet zozeer de basis vormt van SPP, maar wel 

ondersteuning biedt. Concreet is er bijvoorbeeld behoefte aan informatie over de in-, door- en uitstroom van 

medewerkers. Tegelijkertijd is het gevaar volgens experts dat er een dik pak papier met ‘prachtige prognoses’ 

wordt ontwikkeld, waar niemand iets mee doet. Het gaat volgens respondenten vooral om analyses op 

hoofdlijnen en niet om cijfermatige exercities waarbij wordt doorgerekend tot achter de comma.  

 

Cijfers kunnen helpen om dingen visueel te maken. […] Het is een handig hulpmiddel, maar moet geen doel op zich worden, want je 

kunt de wereld niet voorspellen. Onze HR-manager heeft altijd wel een mooi voorbeeld: als de AH volgend jaar automatisch shoppen 

volledig gaat invoeren […] dan hebben ze daar heel veel personeel over en is het tekort in de zorg misschien ineens opgelost. Dus 

alles wat je bedenkt kan toch morgen weer anders zijn. Er zal dus per definitie niet uitkomen wat je voorspelt. [Expert 2] 

 

Experts geven aan dat de werkelijkheid altijd anders is, dan de verwachtingen waren. SPP kan helpen bij het 

bepalen van een richting van het HR-beleid, waarbij tussentijdse bijstelling en concretisering als essentieel 

gezien worden. Gevaar is volgens experts dat mensen vaak denken dat ze met een rekenmodel een 

‘voorspeller’ in handen hebben. Het hoger management en P&O-ers worden gezien als mensen die graag 

‘spelen met cijfers’. Verschillende experts geven echter aan dat er geen ‘harde cijfers’ zijn, zodat er geen 

absolute waarheid kan worden gevonden. Het rekenkundig model is volgens alle experts vaak complexer dan in 

eerste instantie wordt verteld, omdat het een veranderkundig aspect bevat.  

 

Op papier is het niet zo ingewikkeld, maar op de één of andere manier is het niet simpel in praktijk. Dat is een beetje het dilemma, 

iedereen snapt hoe het werkt, je kan het zo uittekenen of berekenen. Maar bij een discussie komt het natuurlijk dicht op de huid van 

mensen. Dan komt er beleving bij, in tegenstelling tot wanneer je het gewoon in een rekenmodel neerzet. [Expert 7] 

 

De tweede variant is de cyclische dialoog, een proces waarbij volgens experts op vaste momenten wederzijdse 

afstemming ontstaat tussen sleutelfiguren over huidige en te verwachten personele knelpunten. Experts zien dat 

er nog veel op ‘eilandjes’ wordt gewerkt, terwijl op afdelingsoverstijgend niveau meer gezamenlijke 

oplossingskracht gegenereerd kan worden. Er is volgens experts behoefte aan onderlinge afstemming tussen 

collega-leidinggevenden, zodat de mogelijkheid ontstaat om over afdelingsgrenzen te kijken. Samenwerking 

tussen P&O en de lijn is volgens experts essentieel om ‘kruisbestuiving’ tussen afdelingen te realiseren. Het 
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merendeel van de respondenten ziet SPP als proces of instrument om écht in gesprek te gaan over de vertaling 

van de organisatievisie naar HR-doelstellingen.  

 

Volgens mij is het een instrument die organisatiestrategie verbindt aan strategisch HR-beleid, waardoor je de vertaling kan maken. 

Het gaat dan om de gap tussen wat er nu is en wat we in de toekomst willen zien. Er zijn ook mensen die strategische 

personeelsplanning echt als doel of als tool zien. Dat is volgens mij meer de rekenkundige invalshoek, zo zie ik het niet. [Expert 1]  

 

Het gaat volgens een deel van de respondenten niet zozeer om alles willen becijferen in modellen. Een 

rekenkundig model kan volgens experts niet gevuld worden als sleutelfiguren het niet eens zijn over de input. 

Het voeren van een managementdiscussie wordt als voorwaarde gezien om een SPP-proces te kunnen 

vormgeven en afdelingen met elkaar te verbinden. Een aantal respondenten gaf aan dat het belangrijk is om na 

te denken over een creatieve vorm waarin ‘het gesprek’ gevoerd kan worden, zodat er enthousiasme en 

betrokkenheid gecreëerd wordt voor SPP.  

 

Subconclusie 

Ter afronding van deze paragraaf wordt toegelicht welke sterktes en zwaktes experts zien bij de rekenkundige variant 

en het cyclisch model van strategische personeelsplanning. Het gaat dus niet om welk model beter is, maar om het 

koppelen van interne organisatiefactoren aan beide modellen vanuit perspectief van de experts. Respondenten zien 

een creatieve introductie van strategische personeelsplanning, analyses op hoofdlijnen en het tussentijds bijstellen van 

SPP als aandachtspunten in beide varianten.  

Rekenkundig model 

Strengths Weaknesses 

- HR-professionals hebben het gevoel een stuurmiddel 

in handen te hebben: managementinformatie biedt 

richting voor HR-beleid. 

- Stuurinformatie is in veel organisaties niet op orde; 

- Tools leveren informatie waarvan medewerkers vaak al 

op de hoogte zijn; 

- SPP wordt gezien als voorspeller, terwijl berekeningen 

gebaseerd zijn op ‘zachte’ cijfers;  

- Model is complexer dan in eerste instantie verteld 

wordt vanwege het veranderkundig aspect; 

- Risico op cijfermatige exercitie. 

 

Mijn stellige overtuiging is dat in de huidige tijden waarin alles snel verandert, het véél belangrijker is om met elkaar de analyse op 

hoofdlijnen te maken, dan om het te proberen te vangen in een heel geavanceerd systeem. [Expert 6] 

Cyclische dialoog 

Strengths Weaknesses 

- In discussie over de vertaling van organisatievisie 

naar HR-doelen, richtinggevend voor HR-beleid; 

- Wederzijdse afstemming en uitwisseling van ideeën 

tussen sleutelfiguren op afdelingsoverstijgend niveau; 

- Nadruk op veranderkundig aspect. 

- Er wordt veel op eilanden gewerkt; 

- SPP tussentijds bijstellen is een uitdaging. 



Hoofdstuk 6 De gevoelstemperatuur van SPP in het St Jansdal: resultaten  

 

 

 
41 

 

 

6.2 Het St Jansdal als het beste jongetje van de klas 

Het St Jansdal wordt gezien als een algemeen, ambitieus basisziekenhuis met een aantal plussen. Het gaat 

volgens respondenten niet alleen om speerpunten in de zorg (zoals oncologie), maar juist ook om de 

kleinschaligheid, warme sfeer en eigen identiteit van het ziekenhuis.  

 

Mensen die na een jaar werken in het St Jansdal de overstap maken naar een ander ziekenhuis, willen vaak heel graag terugkomen. 

Dat komt doordat andere ziekenhuizen groter zijn, maar ook door de interne sfeer. […] Ik denk dat “je zorgt voor elkaar” niet 

zomaar een loze slogan is, dat is echt zo. [Hoger management 5] 

 

Meerdere respondenten hebben het gevoel dat zij écht wat kunnen betekenen voor de organisatie, doordat het 

St Jansdal geen groot, log apparaat is. Veel mensen kennen elkaar (ons-kent-ons gevoel), wat volgens 

respondenten betekent dat zowel medewerkers als patiënten zich gekend voelen. In de wandelgangen worden 

medewerkers wel de Jansdallers genoemd. Tijdens de interviews kwam naar voren dat de Jansdallers trots zijn 

op ‘hun’ ziekenhuis, vanwege scores in diverse rankings en de financiële gezondheid. 

 

Ik denk dat er buiten het ziekenhuis positief gedacht wordt over het St Jansdal, omdat we een stabiele werkgever zijn en er financieel 

goed voorstaan. Het is tegenwoordig wel wat waard, dat je weet dat je in een bedrijf werkt met een beetje vet om de botten. Dan 

gaan er niet zomaar ontslagen vallen. [Middenkader 4] 

 

6.2.1 Een familiecultuur met liefde en compassie 

Verschillende respondenten noemen de gastvrijheid, warmte en vriendelijke uitstraling van het ziekenhuis 

typerend voor het St Jansdal. Veilige zorg bieden wordt als basisvoorwaarde gezien in een ziekenhuis. Bij het St 

Jansdal gaat de zorgverlening echter verder dan ‘technisch juist verplegen’, er komt gevoel bij. In de interviews 

is vele malen gerefereerd aan de missie van het ziekenhuis: “Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in 

een helende omgeving” (St Jansdal 2011a). 

 

Ik denk dat we best wel onderscheidend zijn ten opzichte van andere ziekenhuizen, door de manier van zorg verlenen. Je heet nog 

steeds mevrouw Jansen in plaats van nummer 11. Dat krijgen we ook terug vanuit de enquêtes. Hebben wij - vanuit onze visie waarin 

wij met liefde en compassie zorg verlenen - de juiste mensen in dienst op dit moment? Die dat ook willen uitdragen? Dat blijven 

vasthouden, vinden we wel een uitdaging en daar is strategische personeelsplanning wel heel cruciaal in. [Hoger management 2] 

 

Het ‘gewaardeerd’ voelen speelt volgens het merendeel van de respondenten een belangrijke rol bij het 

vasthouden van personeel. Veel verpleegkundigen starten als beginnend beroepsbeoefenaar in het ziekenhuis. 

Zij zijn plooibaar en kunnen zich snel aanpassen aan de specifieke cultuur en taal in het Jansdal, aldus een 

middenkaderlid. Tegelijkertijd geven respondenten aan dat de kans op ‘inteelt’ in het ziekenhuis groot is. Onder 

het mom van ‘je zorgt voor elkaar’ ontbreekt het in het St Jansdal aan het aanspreken op onvoldoende 

prestaties of onwenselijk gedrag. Verschillende leidinggevenden stellen dat er in praktijk een dubbele betekenis 

wordt gegeven aan de slogan. Harde maatregelen nemen past volgens respondenten niet bij de familiare cultuur 

van het St Jansdal. Desondanks is de wens om een ‘aanspreekcultuur’ te ontwikkelen door diverse 

respondenten uit het hoger management en middenkader benoemd en veelvuldig beschreven in beleidsnotities 

(zie onder andere St Jansdal, 2011a en b). Vrijwel het hele hoger management van het ziekenhuis stelt dat er in 

praktijk echter te lang wordt ‘doorgemodderd’ bij disfunctioneren.  
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Een uitdaging bij het realiseren van organisatiedoelen vind ik de cultuur van het ziekenhuis. Het ontbreekt regelmatig aan duidelijk 

gecommitteerde afspraken. Er wordt nog teveel van buitenaf en van bovenaf opgelegd. Als je geen afspraken hebt met iemand, dan 

snap ik dat je iemand ook niet aanspreekt. Eerst bespreken, dan afspreken, dan aanspreken. [Hoger management 6] 

 

Ook middenkaderleden en P&O-ers zien het ontbreken van een aanspreekcultuur als een probleem. Het 

onderscheiden van persoon en functionaris wordt vanwege de grote onderlinge betrokkenheid en het ‘ons-

kent-ons gevoel’ als ingewikkeld ervaren. Concreet heeft dit als gevolg dat er onvoldoende dossier is gevormd 

wanneer uiteindelijk de conclusie wordt getrokken dat het beter is om afscheid te nemen van een medewerker. 

Een leidinggevende gaf aan dat principes als ‘met de mantel der liefde bedekken’ en ‘uitgaan van het goede van 

de mens’ hieraan weleens ten grondslag kunnen liggen. Een aantal respondenten ziet de familiare cultuur van 

het St Jansdal als risico voor SPP: niet iedereen heeft behoefte aan transparantie over personele knelpunten 

vanwege de onderlinge betrekkingen. Een expert benadrukte dat er bij SPP een vergrootglas wordt geplaatst op 

een afdeling, wat betekent dat organisaties rekening moeten houden met de gevolgen van het blootleggen van 

problematiek. Ervaringsdeskundigen geven aan dat openheid bij het delen van knelpunten van cruciaal belang is 

voor het succes van SPP. Het verschil tussen een veilige of angstige ambiance is volgens experts enorm. 

 

Wij hebben ook leidinggevenden gehad die aangaven dat alles helemaal fantastisch ging, terwijl je gewoon wist dat dat niet zo was. 

Blijkbaar was het zo onveilig om dat te delen, mogelijk werden er dan acties aan verbonden. In die zin is de cultuur wel heel 

belangrijk, hoe open en transparant is het? […] Zeker als je het met meerdere afdelingen wil doen. Als die veiligheid er niet is, dan 

wordt het wel een lastig verhaal, dan is de meerwaarde er ook niet meer zo. Als niemand écht het achterste van zijn tong durft te 

laten zien, dan wordt het praten over niks. Dan kun je beter wat op kleinere schaal doen, waar de veiligheid er nog wel is. [Expert 3] 

 

6.2.2 De identiteit van de Jansdallers  

Verschillende respondenten geven aan dat het St Jansdal vanwege haar specifieke cultuur beschikt over 

medewerkers met ‘onderscheidende bagage’. Het personeel wordt omschreven als loyaal, gedisciplineerd, 

dienstbaar en hard werkend. De uitdrukking ‘niet lullen maar poetsen’ is volgens verschillende respondenten 

treffend voor de cultuur. Veel medewerkers hebben vanwege hun lange diensttijd een rijke geschiedenis 

opgebouwd in het St Jansdal, zodat personeel als vrij honkvast getypeerd wordt. 

 

Ik merk dat de cultuur van deze regio er één is van heel trouw en loyaal aan je werkgever. Wat mij opviel tijdens mijn kennismakings-

rondje toen ik hier X jaar geleden kwam, is dat heel veel mensen hier tien [..], twintig, […], dertig jaar werkzaam zijn. Dat ben ik in 

andere ziekenhuizen nooit tegen gekomen. […] Het heeft denk ik ook te maken met de geloofsachtergrond. [Hoger management 3] 

 

Uit de verre omgeving kiezen mensen om voor het St Jansdal te werken vanwege de christelijke identiteit van 

het ziekenhuis. In de dagelijkse praktijk ziet een aantal sleutelfiguren bij collega’s een speciale ‘drive’ om 

naastenliefde uit te oefenen. Tegelijkertijd wordt volgens respondenten de zakelijke kant van de zorg steeds 

prominenter. Nadruk op efficiëntie én aandacht voor de zorg leiden in praktijk voor ingewikkelde dillema’s. 

 

De verpleegkundige vindt het mooi om te zorgen voor iemand die ziek of kwetsbaar is, het is dankbaar werk. Aan de andere kant zit 

er ook een stukje zakelijkheid in: het moet allemaal ook betaald worden. Een kloppend hart voor de zorg is heel mooi, maar elk 

minuutje zorg, elke handeling op de OK kost gewoon een euro of nog veel meer euro’s. Als je het zakelijke combineert met de zorg 

dan zie je zorg, aandacht en geld als speerpunten. [Hoger management 1]  
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6.2.3 Zorg dichtbij op de Care Valley Veluwe  

Vanwege de vele zorginstellingen die gevestigd zijn op de Veluwe noemen respondenten de regio wel ‘Care 

Valley’. Een aantal respondenten vergeleek het St Jansdal met ziekenhuizen waar zij eerder werkzaam waren. In 

vergelijking met ziekenhuizen in de Randstad is het St Jansdal gelegen in een overzichtelijke regio. In de 

Randstad hebben huisartsen en patiënten een ruime keuze uit ziekenhuizen die op steenworp afstand liggen, 

terwijl de keuze voor een ziekenhuis in Harderwijk en omstreken een stuk beperkter is.  

 

Ik denk dat het bijzonder is dat we een hele overzichtelijke regio hebben. In Utrecht heb je te maken met veel verschillende 

ziekenhuizen, allerlei huisartsen en andere zorgverleners. Hier heb je één ziekenhuis, met huisartsen eromheen die heel nauw met 

ons samenwerken. Ik vind dat een unieke positie, die je moet benutten om de zorg af te stemmen, afspraken met elkaar te maken, 

elkaar goed te kunnen vinden en geen dingen dubbel doen. […] Wij moeten daar beter in zijn dan een willekeurig ziekenhuis in 

Utrecht. [Sleutelfiguur 1] 

 

Ziekenhuizen in de omgeving worden volgens een aantal respondenten niet zozeer als concurrenten gezien, 

eerder als samenwerkingspartners. Goede wederzijdse afstemming wordt vanwege de complexiteit van zorg en 

onderlinge afhankelijkheid gezien als een vereiste. Uit diverse geledingen van de organisatie wordt aangegeven 

dat het St Jansdal meer winst zou kunnen behalen door zich te profileren op haar regiofunctie. Enkele 

respondenten geven aan dat verdere integratie met de eerstelijnszorg wenselijk is, zowel vanuit praktische 

redenen als vanwege kostenefficiëntie. Samenwerking met ketenpartners wordt door vrijwel alle interne 

participanten als belangrijke voorwaarde gezien om zorg dichtbij huis te kunnen leveren, een belangrijk 

speerpunt van het St Jansdal.  

 

6.2.4 De organisatiestrategie: eerste stippen op de horizon  

Om slagvaardig te zijn op alle ‘gierende ontwikkelingen’ in de gezondheidszorg is een visie op de toekomst van 

de organisatie volgens zowel interne als externe participanten wenselijk. 

 

Je moet als organisatie helder formuleren wat je strategie is voor de komende jaren, wat je kernwaarden over een paar jaren zijn en 

waar je wilt staan als organisatie. Dan pas kun je aan de slag met strategische personeelsplanning. Dus de aanvliegroute is niet dat 

de top bepaalt wat er onderop moet gebeuren. [Expert 1]  

 

Uit de interviews blijkt dat respondenten onzekerheid ervaren over hoe het ziekenhuis er in de toekomst uit 

ziet. Hoewel veel ontwikkelingen volgens respondenten niet te voorspellen zijn, acht het merendeel het van 

belang om de in- en externe dynamiek in ogenschouw te nemen bij de strategievorming.  

 

Wat ik belangrijk vind is dat wij in hoofdlijnen een beeld hebben van hoe dit ziekenhuis er over twintig jaar uitziet. Of we nou wel of 

niet fuseren met de Isala Klinieken, of ziekenhuisfuncties wel of niet in Harderwijk blijven, zonder mensen geen ziekenhuis. Als we 

bijvoorbeeld kijken naar die stroom van de benodigde verpleegkundigen, ja die moeten we vasthouden en aantrekken, want daar 

komt een enorme schaarste. Ik ben heel benieuwd of er projecties zijn van wat er de komende jaren gebeurt op patiënt- en 

klantgebied, maar ook op brandstofgebied. Brandstof is het kapitaal dat we hebben, de medewerkers. [Hoger management 1] 

 

Vrijwel alle respondenten zijn bekend met het bestaan van het strategisch beleidsplan. De ambitie is om een 

volwaardig en gastvrij basisziekenhuis te blijven dat behoort tot de 25% beste ziekenhuizen in Nederland.  

 

Het St Jansdal wil graag het beste jongetje van de klas zijn: een volwaardig basisziekenhuis, dat in de regio gewoon goede zorg geeft, 

topzorg eigenlijk. [Middenkader 2]  
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Het merendeel van de respondenten noemt de twee belangrijkste ‘stippen op de horizon’ uit zichzelf. Het 

ontbreekt volgens sommigen echter aan de vertaalslag van strategisch beleid naar de concrete betekenis voor 

de patiëntenpopulatie en de behoefte aan personeel.  

 

Als ik heel eerlijk ben dan zou ik de aan de top willen vragen: Waar staat ons ziekenhuis over vier jaar? Vertel het maar eens? Welke 

functies hebben we nog? [P&O-er 3]  

 

Bovenstaand citaat lijkt te impliceren dat het gesprek tussen de top en P&O onvoldoende plaatsvindt. In het St 

Jansdal ontbreekt het volgens diverse respondenten aan een vertaalslag van ‘overall-strategie’ naar HR-strategie. 

In het St Jansdal wordt kwaliteit gezien als een vereiste om professionals binnen te halen en te behouden. Een 

respondent uit het hoger management geeft aan dat kwaliteit de belangrijkste drijfveer is voor een professional, 

die niet te compenseren is met geld. Een eerste uitdaging bij de wens te behoren tot de top in basiszorg zijn de 

kwaliteitscriteria. Vanwege de vele ‘kwaliteitslijstjes’ vinden respondenten het een lastige afweging op welke 

‘harde’ eisen zij moeten anticiperen. Naast de zogenaamd ‘meetbare’ criteria wordt er ook gestuurd op de 

‘zachtere kant’ van kwaliteit. Dat de beleving en het oordeel van patiënten belangrijk worden geacht blijkt uit 

de ambitie die respondenten uitspreken om zogenaamde patiëntambassadeurs te ontwikkelen. Dit betekent dat 

patiënten het St Jansdal zien als voorkeursziekenhuis en positieve ervaringen in hun omgeving delen.  

 

Voor de patiënt is het hét allerbelangrijkst dat de zorgverleners om je heen goed met elkaar samenwerken en dat diegene de zorg 

levert die daar het best capabel voor is. Ik denk dat wij ons moeten richten op datgene waar wij goed in zijn: de regiofunctie vervullen. 

Gewoon zorg aanbieden in goede afstemming met de huisartsen, daar is denk ik de meeste winst te behalen. [Sleutelfiguur 1] 

 

Vanwege de nadruk op spreiding- en concentratie van zorg is het volgens het merendeel van de respondenten 

spannend in hoeverre alle basiszorg dichtbij de patiënt verleend kan blijven in de toekomst. Zo ziet de wereld 

er volgens respondenten heel anders uit als ziekenhuizen zich meer gaan specialiseren.  

 

Als wij een soort kinderziekenhuis worden, dan hebben we allemaal kinderverpleegkundigen nodig. Dan gaan we geen cardiologie en 

long meer doen, dan krijgen we allemaal regionale verschuivingen. [Expert 2] 

 

Veel respondenten verwachten dat volumenormen steeds belangrijker worden. Algemene opvatting is dat 

operaties die in grote aantallen worden gedaan een hogere kwaliteit hebben, doordat de ervaring van artsen 

toeneemt. Daarnaast willen de overheid en zorgverzekeraars steeds kostenefficiëntere zorg leveren. 

 

Je wilt een breed basisziekenhuis houden, daarbij hoort in onze ogen spoedeisende hulp op een redelijk niveau. Spoedeisende hulp is 

veel sterker als je ook een intensive care hebt van een fatsoenlijk kaliber. […] Intensive care en spoedeisende hulp, daar hoort ook 

iets bij van complexe chirurgie. Als je helemaal geen complexe chirurgie meer doet hier in huis, dan werkt die intensive care niet meer 

en dan valt ook de grond onder je spoedeisende hulp langzaam weg. Dus een spoedeisende hulp op zich is te zwak, dat moet 

ingebed zijn in complexe chirurgie en intensive care. [Hoger management 7] 

 

Als consequentie van de gestelde volumenormen is gezocht naar een samenwerkingspartner, die men gevonden 

denkt te hebben bij de Isala Klinieken in Zwolle. Diverse respondenten verwachten dat de samenwerking met 

de Isala Klinieken uitkomst biedt voor het bestaansrecht van het St Jansdal als breed basisziekenhuis. Op dit 

moment wordt onderzocht hoe vergaand (partnerschap, bestuurlijke fusie of fusie) de samenwerking zal zijn. 

Hoewel de keuze helder is, zijn niet alle respondenten het eens met de ingeslagen weg.  
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Ik denk dat wij als ziekenhuis ook best wat meer uit hadden kunnen gaan van onze eigen kracht. We zijn een financieel gezond 

ziekenhuis en kwalitatief ook best sterk. We hadden ook de keuze kunnen maken om excellerende basiszorg te ambiëren, dat hoeft 

ook niet verkeerd te zijn. Op die manier hadden we ons steviger neer kunnen zetten in de regio, door meer de relatie met de 

verpleging en verzorging, thuiszorg en de huisartsen op te zoeken. [Hoger management 4] 

 

Verscheidene respondenten ervaren onzekerheid als gevolg van deze keuze. Zij vragen zich af wat de gevolgen 

zijn van (intensieve) samenwerking met Zwolle. Het behouden van de eigen kracht en identiteit van het St 

Jansdal wordt gezien als uitdaging bij de samenwerking met Zwolle. Vrijwel alle respondenten gaven aan dat het 

St Jansdal een volwaardig basisziekenhuis wenst te blijven in de toekomst. Meerdere respondenten 

benadrukken bovendien de ambitie om in de toekomst ook hoogwaardige en complexe zorg te blijven 

verlenen. Dit betekent dat het St Jansdal geen satellietziekenhuis of focusziekenhuis wil worden.  

 

Die maatschappen babbelen al veel met elkaar. En dat zaait wel eens onrust op de afdeling, die verpleegkundigen zitten dan zo van: 

“Oooh de grote chirurgie gaat naar Zwolle”. Ik zeg dan: “Neem niet alles aan wat er geroepen wordt door de specialisten, wacht 

maar tot we via de lijn geïnformeerd worden.” […] Je gaat toch een LAT-relatie toepassen door te verdelen wat er in Harderwijk of in 

Zwolle gedaan wordt. Verpleegkundigen vinden het erg leuk om op afdeling X te werken. Stel dat dat specialisme toch naar Zwolle 

zou gaan, dan worden we minder aantrekkelijk. Dat gaat ook weer effecten hebben op je personele bezetting. [Middenkader 5] 

 

Een gebalanceerde samenwerking betekent volgens respondenten uit het hoger- en middenmanagement niet 

dat alle complexe operaties naar Zwolle gaan. Respondenten geven aan dat een risico van het verplaatsen van 

de ingewikkelde complicaties is dat de ‘beste’ medewerkers dezelfde route volgen.  
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Subconclusie 
Deze paragraaf rondt af met een overzicht van de sterke en zwakke factoren die respondenten verbinden aan de 

vormgeving van strategische personeelsplanning in het St Jansdal. Tevens wordt aangegeven welke kansen en 

bedreigingen de omgeving van het ziekenhuis biedt volgens participanten. Volgens respondenten is openheid bij het 

delen van personele knelpunten een randvoorwaarde voor het succes van strategische personeelsplanning. Een expert 

heeft ervoor gewaarschuwd dat SPP een vergrootglas plaatst op personele knelpunten. 

 

Strengths Weaknesses 

- Je zorgt voor elkaar: warme sfeer, ons-kent-ons 

cultuur en eigen identiteit St Jansdal; 

- De organisatiestrategie is bekend bij het merendeel 

van de respondenten; 

- Relatief kleine schaalgrootte (voor een ziekenhuis); 

- Lang vasthouden van personeel: medewerkers zijn 

betrokken en voelen zich gewaardeerd; 

- Loyaal, dienstbaar en gedisciplineerd personeel; 

- Verpleegkundigen starten vaak als beginnend beroeps-

beoefenaar, snelle aanpassing aan de Jansdalcultuur; 

- Employer of choice blijven: SPP richten op praktische 

bijdrage aan medewerkers- en patiënttevredenheid; 

- Ondersteunende systemen (o.a. management-

informatie en tools). 

- Je zorgt voor elkaar: onvoldoende aanspreken op 

disfunctioneren. Het onderscheiden van persoon en 

functionaris is lastig vanwege de familiare cultuur; 

- Lange dienst- en functieverblijftijd kan leiden tot beperkte 

inzetbaarheid en inteelt; 

- Abstracte strategische doelen: onzeker toekomstbeeld; 

- Vertaling van organisatiestrategie naar HR-strategie en 

patiëntenverwachtingen ontbreekt; 

- Geen talentmanagement: incidenteel kansen creëren voor 

talenten, niet signaleren van potentiële organisatieleiders; 

- Onvoldoende inzet op duurzame inzetbaarheid en 

loopbaanontwikkeling; 

- Jaargesprekken wisselend ingevuld, 

Opportunities Threats 

- Overzichtelijke regio: profileren regiofunctie door 

verdere integratie eerstelijnszorg; 

- Uitbreiding samenwerking ketenpartners; 

- Samenwerking met Isala Klinieken (Zwolle): mogelijk-

heden om een volwaardig basisziekenhuis te blijven. 

- Opgelegde kwaliteits- en veiligheidscriteria; 

- Spreiding en concentratie van zorg: volumenormen en 

kostenefficiëntie; 

- Onzekerheid en afwachtende houding als gevolg van 

samenwerking met Isala Klinieken: toekomst van 

hoogwaardige en complexe zorg in het St Jansdal onzeker. 

 

We wil len ons echt bl i jven profi leren a ls een streekziekenhuis , door een he le goede relat ie  met de keten-

partners . Aan de ingang zi jn dat huisartsen en verloskundigen, terwij l  aan de achterdeur samenwerking 

met verpleeg-  en verzorgingstehuizen noodzakel i jk  is .  Om zorg d ichtbi j te kunnen leveren wi l len we zo 

breed mogel i jk geor iënteerd bl i j ven. Dus n iet gaan opereren als focuskl in iek die goed is in een paar kle ine 

onderwerpjes en daar een heel rendabel bedr i j fsresultaat mee kan draaien. [Hoger management 7]  
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6.3 Urgentie: de pijnprikkels 

Gezien de snel veranderende omgeving achten verscheidene respondenten het noodzakelijk dat het St Jansdal 

wendbaar en flexibel is. Aandacht voor strategische personeelsplanning is volgens het merendeel van de 

respondenten belangrijk, vanwege ontwikkelingen zoals de veranderende markt en zorgvraag. Om blijvend op 

een goede manier zorg te verlenen moet het St Jansdal haar personeelsbestand nú klaarstomen, zo stelt een 

aantal respondenten. Zij wensen een ontwikkeling van reactief naar proactief handelen bij de P&O-afdeling.  

 

Verscheidene respondenten uit het hoger- en middenmanagement geven aan dat het belangrijk is om de 

noodzaak van strategische personeelsplanning zichtbaar te maken. Tot op heden is het St Jansdal 

aanschouwende de landelijke problemen ‘aardig goed over het randje gelaveerd’. Vandaar dat een gedeelte van 

de respondenten de angst heeft dat de urgentie om SPP vorm te geven onvoldoende leeft.  

 

Het besef waarom het noodzakelijk is om bepaalde dingen te doen is heel lastig. Dat komt voornamelijk omdat we tot nu toe hier in 

het Jansdal het allemaal goed geregeld hebben. We kunnen alle vacatures meestal wel vervullen, maar er komt een dag - en daar wil 

ik niet op wachten - dat wij daar ook last van krijgen. Ik wil proactief kijken hoe ik problemen kan voorkomen. [Middenkader 3] 

 

Uit de interviews blijkt dat er veel issues spelen, wat ertoe leidt dat het St Jansdal volgens respondenten ietwat 

‘hap-snapperig’ handelt. Een aantal respondenten geeft aan dat de ‘overkoepelende paraplu’ mist bij initiatieven 

als mantelzorgondersteuning en de organisatie van een gezondheidsweek. Respondenten menen dat het op dit 

moment ontbreekt aan toekomstgerichtheid en overkoepelende thema’s. In de praktijk blijkt dit volgens 

respondenten uit de vele projecten die worden gestart en het geringe aantal dat daadwerkelijk afgerond wordt. 

De noodzaak om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning wordt door diverse respondenten 

wel degelijk gezien in maatschappelijke ontwikkelingen en interne knelpunten bij de personeelsbezetting. Een 

aantal geïnterviewden vindt het ‘logisch’ om SPP te verwezenlijken en anderen geven aan dat het ‘dodelijk’ is als 

er niet tijdig stappen worden ondernomen. Om een toekomstbestendig personeelsbestand te realiseren is tijdig 

anticiperen op de omgeving volgens respondenten van cruciaal belang. Daarnaast wordt het volgens experts 

voor organisaties steeds belangrijker om zich te profileren op het gebied van goed werkgeverschap, vanwege 

bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen. Aansluiten op de wensen van leidinggevenden en medewerkers is 

volgens experts en middenkaderleden belangrijk om draagvlak en sense of urgency te creëren voor SPP.  

 

6.3.1 Noodzaak tot anticiperen op externe ontwikkelingen: de boze buitenwereld 

Meerdere respondenten noemen veranderingen in de ‘boze buitenwereld’ als aanleiding om het 

personeelsbeleid in het St Jansdal aan te scherpen. Een aantal respondenten werpt de vraag op in hoeverre 

langer doorwerken - als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd - in fysiek zware beroepen zoals 

verpleegkundige of in de schoonmaak haalbaar is.  

 

Ik denk dat het voor ons steeds moeilijker zal worden om ons personeelsbestand op peil te houden. Je kunt wel zeggen dat je de 

pensioenleeftijd ziet oplopen, maar de aard van het werk brengt natuurlijk toch vaak met zich mee dat mensen niet tot hun 67e door 

kunnen of willen werken. En ja, dat vind ik een hele spannende. Zijn we in staat om met vergrijzend personeel toch de zorg te 

kunnen leveren? En kunnen we met een vergrijzend personeelsbestand toch een beetje aantrekkingskracht uitoefenen op jonge 

mensen? [Hoger management 7] 
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Vele respondenten noemen de politiek als complicerende factor bij strategische personeelsplanning. Volgens 

een hoger managementlid kan het St Jansdal op twee manieren anticiperen op de volumenormen die de politiek 

oplegt: specialismen afstoten of samenwerking zoeken. Zoals geschetst in het vorige hoofdstuk is gekozen voor 

het laatstgenoemde.  

 

Als onze kabinetten steeds maar kort blijven bestaan en allemaal iets anders willen, wordt de omgeving voor de zorg ook steeds 

grilliger. Kijk naar alle kortingen die we nu moeten toepassen, dat vraagt heel wat van een organisatie. [P&O-er 1] 

 

Gezien de veranderlijke politieke situatie is het voor respondenten onduidelijk wat bezuinigingen betekenen 

voor het St Jansdal. Vooral managers zien in bezuinigingen het gevaar van ‘spelen met de grote getallen’ en 

overhaaste beslissingen nemen. 

 

Als er nog meer bezuinigingen op ons afkomen dan moeten er keuzes gemaakt worden. In eerste instantie zal aandacht en geld naar 

het primaire proces uitgaan. Ik begrijp dat, maar tegelijkertijd denk ik: dan blijven we ons alleen op de korte termijn richten. […] Op 

de lange termijn weet ik zeker dat het je heel veel geld gaat kosten, omdat je dan échte problemen krijgt: mensen die opgebrand 

raken, vastlopen in hun functie of je krijgt mensen niet meer van de arbeidsmarkt omdat je te weinig te bieden hebt. Ondanks dat het 

budget beperkt is, vind ik echt dat je nu moet investeren in zaken waar je op termijn profijt van hebt. [Hoger management 6] 

 

Een aantal respondenten ziet in technologische ontwikkelingen en innovatie mogelijkheden om met hetzelfde 

personeel meer te bereiken. Een toekomstbestendig ziekenhuis innoveert met medische techniek en domotica, 

zo beredeneren zij. Anderen vinden investeringen in zorginnovatie te groot, waarbij onzeker is wat het op gaat 

leveren. Belangrijke vraag is volgens respondenten wat e-health kan betekenen voor het St Jansdal. Volgens 

respondenten betekent dit wellicht dat er minder personeel nodig is.  

 

Schaarste? 

Meerdere respondenten geven aan dat het werken in de gezondheidszorg aantrekkelijker is geworden tijdens 

de crisis, vanwege de relatief stabiele werkgelegenheid. Op termijn verwachten de meeste respondenten een 

tekort aan verpleegkundigen. Ziekenhuizen in de Randstad kampen volgens experts al met dergelijke 

problematiek. Een aantal Jansdallers met veel ervaringsjaren in het ziekenhuis geeft aan dat het in Harderwijk 

wel mee zal vallen: ‘Het St Jansdal heeft het altijd nog gered’, is een veelgehoord argument.  

 

Die vergrijzing daar zullen we als ziekenhuis wel last van krijgen: een groter aanbod van patiënten. Ik denk dat de markt daar deels 

een oplossing voor zal zoeken, door nog kortere opnameduur en meer zorg in de thuissituatie. De rapporten die ik ken zijn een 

aantal jaar geleden geschreven. Toen was er nog geen sprake van recessie. […] Ik weet niet of die sombere scenario’s werkelijk uit 

zullen komen, ik betwijfel het. [Middenkader 4]  

 

Respondenten die eerder in een ziekenhuis in de Randstad werkten geven aan dat het verhoudingsgewijs 

meevalt met de problematiek in het St Jansdal. Verschillende managers stellen dat op de ‘conservatieve Veluwe’ 

veel mensen hun hele leven in de eigen stad blijven wonen, leven en werken. Het verloop is beperkt, waardoor 

volgens verschillende respondenten de aanwas van voldoende personeel grotendeels kan worden gerealiseerd 

door voldoende mensen op te leiden. ‘De tijd zal het leren’ is in dit kader een veelgehoorde uitdrukking.  

 

De bewustwording dat strategische personeelsplanning er moet komen wordt niet zo gedeeld in de ziekenhuizen. […] Als wij iets 

organiseerden voor bestuurders over dit thema, omdat we daar een makkelijke ingang hebben, dan kwamen ze niet. Hun P&O-er die 

wil vaak wel, die ziet het wel, maar krijgt geen poot aan de grond bij die Raad van Bestuur. Dus we wilden in eerste instantie bij de 
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RvB bewustwording creëren. Toen dat niet lukte dachten we: dan doen we het voor P&O-adviseurs en beleidsmakers. Dat hebben we 

gedaan in mei [2011], drukbezocht. Die mensen zien het wel, maar vervolgens dat stapje verder. [Expert 4] 

 

Het merendeel van de interne participanten verwacht echter ook arbeidsmarktkrapte op de Veluwe. De P&O-

ers geven aan dat het St Jansdal onvoldoende anticipeert op arbeidsmarktontwikkelingen. Een P&O-er meent 

dat de ligging van het St Jansdal in de ‘Care Valley’ er toe kan leiden dat meerdere organisaties ‘in dezelfde 

vijver vissen’. Tot op heden is het volgens respondenten op de Veluwe relatief makkelijk om mensen te 

behouden. Vanwege schaarste in steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort komt de ‘luxepositie’ van het 

St Jansdal in het geding, aldus respondenten. Het is volgens respondenten de vraag of medewerkers in de 

toekomst (even lang) in het Veluwse ziekenhuis blijven werken. 

 

Ik denk dat wij nu heel veel profijt hebben van het feit dat wij een algemeen christelijk ziekenhuis zijn. Je zit hier in een omgeving 

waar dat toch belangrijk is. Ik denk dat dat wel veel verpleegkundigen naar het Jansdalziekenhuis trekt. […] Op het moment dat er 

meer tekorten gaan komen in de omgeving, zullen omliggende ziekenhuizen op een andere manier verpleegkundigen gaan weghalen. 

Ook op de bijbelbelt zal wel wat gaan veranderen. Verpleegkundigen zullen ook wel gaan denken als ik een functiegroep hoger kan 

gaan zitten in Zwolle, waarom ga ik dan niet in Zwolle werken? [Sleutelfiguur 3] 

 

6.3.2 Interne knelpunten versus luxepositie 

Alle experts geven aan dat er uiteenlopende interne pijnpunten in de huidige of toekomstige personele 

bezetting aanleiding kunnen zijn voor de interesse van organisaties in strategische personeelsplanning. In het St 

Jansdal wordt een afwachtende houding aangenomen ten aanzien van personele knelpunten, terwijl 

verschillende respondenten het van belang achten om vooruit te kijken in plaats van ad hoc maatregelen 

nemen. Het St Jansdal bevindt zich over het algemeen in een luxepositie, zodat knelpunten tot op heden 

ziekenhuisbreed onvoldoende worden gevoeld.  

 

Als een afdelingshoofd een ziekmelding krijgt voor morgen - nu om 5 voor 10 - dan schrijft ze dat op het bord in de gang. Ze doet 

een uur een overleg, ze komt terug en er staan drie namen op. Dat is dat loyaliteitsgevoel, je laat elkaar niet in de steek. Wij zitten 

dus in een luxe positie en wat ik onder strategische personeelsplanning versta is dat we dat behouden. [Hoger management 3] 

 

Een enkeling ziet het behouden van de luxepositie als aanleiding om te investeren in SPP. P&O-ers menen dat 

collega’s het ‘eng’ vinden om te investeren in werving en behoud van (extra) personeel. Ook anderen geven aan 

dat er op dit moment niet meer wordt uitgegeven dan strikt noodzakelijk is. Tegelijkertijd is de ervaring van 

respondenten dat het beroep van verpleegkundigen voortdurend verandert. Tevens worden moeilijk 

vervulbare vacatures veelvuldig genoemd als knelpunt. Het gevoel heerst dat er (té) hoge werkdruk en 

beperkte carrièrekansen zijn binnen het ziekenhuis.  

 

Veranderende functie van verpleegkundigen in het St Jansdal  

Uit de interviews kan worden opgemaakt dat het beroep van verpleegkundige voortdurend in ontwikkeling is: 

verpleegkundigen nemen steeds meer taken over van artsen en technieken verbeteren. Het verpleegkundig 

beroep is verschoven van een ondersteunende naar een zelfstandige functie om de toenemende kosten in de 

gezondheidszorg te kunnen drukken, aldus respondenten. In de afgelopen tien jaar zijn er behoorlijk wat 

gespecialiseerd verpleegkundigen, specialistische verpleegkundigen en physician assistents bijgekomen in het St 

Jansdal, aldus respondenten.  
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Als gevolg van toenemende ICT verwacht een aantal respondenten dat er steeds meer beslissingsbevoegdheid 

in het primaire proces komt te liggen. In het St Jansdal wordt een digitaliseringsslag gemaakt van papieren naar 

digitale patiëntendossiers. Een P&O-er verwacht dat artsen en verpleegkundigen in de toekomst met een Ipad 

langs het bed van patiënten gaan. Vragen die opkomen zijn: Zijn de mensen in ons primaire proces uitgerust 

voor verdere digitalisering? Zijn ze empowered? Meerdere respondenten vragen zich af welke competenties en 

opleidingsniveau passen bij de veranderende functie van verpleegkundigen. Een aantal respondenten verwees 

hierbij naar de aangekondigde veranderingen in de beroepenstructuur van verpleegkundigen in 2020.  

 

Mijn afdeling kenmerkt zich door een hoog aantal voorbehouden handelingen per patiënt, daar voorzie ik voor de toekomst grote 

problemen. Ik kom nu slecht aan HBO-geschoolden. We hebben als ziekenhuis geen voorziening om verse HBO-V’ers in een 

leertraject te zetten. Als dat zo blijft, houd ik mijn hart vast voor 2020. [Middenkader 5] 

 

Moeilijk vervulbare vacatures 

Respondenten zien dat het veel moeite kost om bijvoorbeeld anesthesieassistenten, OK-assistenten en 

teamleiders te werven. Vanuit diverse invalshoeken wordt aangegeven dat het vervullen van de 

teamleidersfunctie bij veel verpleegkundigen bepaald geen favoriete rol is.  

 

Er zijn heel veel verpleegkundigen die zeggen: “Ja ik ga een beetje teamleider zijn, dan moet ik de hele tijd die anderen aansturen. Ik 

vind dat gewoon niet leuk […] en wat krijg je er nu extra voor? Nou eigenlijk helemaal niks, want mijn onregelmatigheidstoeslag 

verlies ik. Een voordeel is dat ik overdag kan werken, maar voor de rest zie ik het als blijvend probleem.”. [Hoger management 9] 

 

Ten aanzien van gespecialiseerd verpleegkundigen (zoals intensive care of spoedeisende hulp) worden eveneens 

al tekorten gesignaleerd. Meerdere respondenten verwachten dat het op termijn steeds lastiger wordt om de 

juiste mensen op tijd aan te trekken en te behouden voor een functie. Er is gestart met een ‘inhaalslag’ voor 

gespecialiseerd verpleegkundigen. Het kost echter minimaal een jaar voordat verpleegkundigen ‘het benodigde 

papiertje’ gehaald hebben en dan volgt nog een inwerktermijn, aldus respondenten. Experts geven aan dat het 

St Jansdal geen uitzondering vormt in haar angst om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leidinggevenden, 

teamleiders en (gespecialiseerd) verpleegkundigen te vinden. Het vervullen van vacatures op genoemde functies 

is volgens experts een landelijk probleem, waar het St Jansdal verhoudingsgewijs niet veel last van heeft. In het 

verleden zijn wegens acute personeelstekorten via detacheringsbureaus ZZP-ers ingehuurd (onder andere op 

intensive care, spoedeisende hulp en operatiekamers), waardoor de kosten volgens respondenten uit het hoger 

management behoorlijk stegen.  

 

Verscheidene managers zien het samenwerken met ketenpartners als kans om inhuren bij detacheerders te 

voorkomen. Op deze manier kunnen niet alleen kosten bespaard worden bij (tijdelijke) krapte, ook onderlinge 

uitwisseling vinden respondenten interessant. Concreet wordt er gesproken over de uitwisseling van 

spoedeisende hulp (SEH) en intensive care (IC) verpleegkundigen met de Isala Klinieken. In Zwolle heerst een 

tekort aan SEH-verpleegkundigen, terwijl er in Harderwijk een tekort is aan IC-verpleegkundigen.  
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Flexibele super nurses die over de muren kijken, bloedlink? 

De afweging tussen vaste bezetting of (gedeeltelijk) flexibele inzet wordt als belangrijk discussiepunt gezien, 

gedurende het SPP-proces. Belangrijke vraag is hoe het vaste personeel flexibeler kan worden ingezet, zonder 

dat de werkdruk verder toeneemt.  

 

Als wij praten over strategische personeelsplanning dan gaat het vaak over flexibilisering, dat is een hot-item. Hoe kun je je personeel 

zo inzetten dat ze altijd functioneel zijn? Vanmorgen hoorde ik op de radio dat de zorg overwerkt is. Dat is een discussie die we al 

enige tijd voeren in deze organisatie - de Raad van Bestuurd en de OR - niet alleen hoe kun je personeel technisch op een plekje 

inzetten, maar ook hoe kun je mensen tevredenheid in het werk geven en laten excelleren. Dat komt hier minder ter sprake. 

[Sleutelfiguur 3] 

 

Hoewel uit de interviews blijkt dat er geen eenduidig beeld bestaat van flexibele inzet, spraken diverse 

managers en P&O-ers de wens uit tot flexibilisering. Een P&O-er dacht aan het breder aannemen van 

medewerkers, zodat zij op verschillende afdelingen en werkzaamheden ingezet kunnen worden. Meerdere 

respondenten geven aan dat flexibilisering vaak wordt bezien vanuit een kostenperspectief. De veronderstelling 

is dan dat door beter af te stemmen op pieken en dalen kostenreductie behaald kan worden. Een aantal 

managers geeft aan dat dit een te beperkte blik is.  

 

De flexibele inzet van verpleegkundigen kan op verschillende manieren vormkrijgen. Het gebeurt al wel. Eén hele simpele vorm is al 

dat mensen zeggen: “Het is druk, ik blijf wel een half uurtje of een uurtje langer. Of iemand gaat ziek naar huis, ik kom een uurtje 

eerder.”. […] Als je bij flexibele inzet met een pool van super nurses wilt gaan werken - mensen die op alles kunnen invliegen - dan 

zijn we echt nog wel heel veel stappen verder. Dus het is net de vraag hoe je die flexibele inzet wilt gaan invullen? Waar is flexibele 

inzet het antwoord op? [Sleutelfiguur 2] 

 

Ook roept flexibilisering van werkzaamheden bij verschillende respondenten negatieve associaties op. Een 

manager stelt dat de verpleging bang is voor gebroken en uitgestelde diensten. Dit wordt bevestigd door een 

teamleider (en tevens verpleegkundige) die stelt dat kortere diensten werken betekent dat verpleegkundigen 

veel vaker in het ziekenhuis moeten zijn om hun uren te werken. Vragen die gesteld worden zijn: Wie 

coördineert al die deeltaken? Is het dan nog wel leuk werken? Wegen de reiskosten voor het vaker in huis 

halen voor kortere diensten op tegen de kostenbesparingen? Een P&O-er vraagt zich af of het bij flexibilisering 

niet ‘gewoon’ gaat om functiedifferentiatie: het opknippen in deeltaken. In het verleden zijn volgens de 

respondent op dit gebied al verregaande stappen ondernomen. Een teamleider stelt daarentegen dat het voor 

onderling begrip en het bijhouden van kennis op een specialisme verstandig zou zijn om verpleegkundigen uit te 

wisselen tussen afdelingen. 

 

Wat mij nu vaak opvalt, is dat mensen erg aan hun eigen afdeling vastzitten, […] daar alleen op focussen. Bij ons kunnen 

verpleegkundigen dan ook weinig begrip opbrengen voor een andere afdeling, dus ik zou het heel erg goed vinden als mensen in ieder 

geval de gelegenheid hadden om eens een half jaar op een andere afdeling te werken. [Middenkader 1] 

 

Een aantal respondenten geeft aan het interessant te vinden om te werken met een ‘flexibele pool van super  

nurses’ die ingezet kunnen worden op afdelingen waar tekorten zijn. Een P&O-er meent dat de inzet van meer 

allroundverpleegkundigen het St Jansdal tevens aantrekkelijker kan maken als werkgever. Door een breder 

takenpakket te bieden, ontstaat meer afwisseling in het werk van verpleegkundigen, wat volgens respondenten 

de wervingskracht van het St Jansdal kan vergroten. Tegelijkertijd stelt een aantal respondenten dat de meeste 
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verpleegkundigen een maand van tevoren hun roosters wil weten. Verschillende respondenten vertellen 

spontaan over het idee van de ‘super nurses’ en plaatsen daar direct kanttekeningen bij. 

 

Er is ook een verhaal waarbij ze zeggen we nemen de beste zusters van het huis - de beste opleidingen en beste papieren - en die 

zeten we in de flexibele pool. […] Als ik de beste verpleegkundige van het ziekenhuis ben en ze willen me hier in een pool stoppen, 

waarbij je vandaag nog niet weet waar je morgen werkt en wat je uren zijn - dat is misschien ook wel wat gechargeerd - maar dan 

denk ik: jongens ik ga hier weg, kwaliteit wordt hier niet gewaardeerd. Verpleegkundigen zijn vrouwen en die willen graag bij een team 

horen. […] Dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat je het ook eens een keer kunt hebben over thuis. En dat iedereen dan weet hoe je 

man heet en waar je woont en hoe de hond heet. Verpleegkundigen werken niet alleen voor die paar rotcenten. [Middenkader 4] 

 

Verpleegkundigen hechten aan een vast team volgens middenkaderleden. Anderen geven aan dat het werken 

met ‘super nurses’ ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid van het werk. Ook menen sommigen dat het 

niet efficiënt is om te werken met ‘super nurses’, omdat deze verpleegkundigen onvoldoende zijn ingewerkt op 

een specifieke afdeling. Respondenten benadrukken dat het instellen van een flexpool vraagt om bezinning over 

de rollen die deze verpleegkundigen kunnen vervullen. 

 

Ik heb zelf als verpleegkundige geflext, maar ik zat toch heel snel vast op één afdeling. Op de gang was ik inzetbaar, maar dat was 

het wel. Ik leerde twee totaal verschillende specialismen, dan leer je wel anders kijken en je bouwt ook kennis op voor die twee 

verschillende specialismen. Maar als een verpleegkundige door het hele huis gaat, vind ik dat wel een risico voor de kwaliteit en 

veiligheid van zorg. [Hoger management 4] 

 

Een middenkaderlid beschouwt verpleegkundigen uit een dergelijke pool als tweederangs. Het is volgens 

verschillende respondenten de vraag of ‘super nurses’ de zorg kunnen verlenen op verschillende specialismen. 

Diverse respondenten geven aan ‘een fier’ te moeten laten als het gaat om passende kennis en ervaring. 

Volgens de respondenten kun je niet verwachten van een kraamverpleegkundigen dat die ‘zomaar’ op 

neurologie gaat helpen. Er wordt aangegeven dat speciale aandacht nodig is voor flexibele inzet van 

verpleegkundigen op verschillende afdelingen. Ook is het volgens middenkaderleden belangrijk te kijken wie het 

interessant vindt om eens ‘over de afdelingsmuren heen te kijken’. Vanuit praktisch oogpunt zou er een 

bepaalde minimumperiode moeten zijn waarin je iemand ‘uitleent’, aldus een middenkaderlid. Op die manier is 

het planbaar en mogelijk om verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast geeft een aantal afdelingshoofden aan al 

een ‘ziekenhuisje op zich’ te zijn, waardoor teams onderling al personeel uitwisselen op het moment dat zij 

daar behoefte aan hebben. Respondenten werpen de vraag op in hoeverre (meer) flexibilisering mogelijk is.  

 

Deze afdeling heeft 80 bedden, de wet van de grote getallen geldt hier al. Als ik één unit had van zestien bedden, dan zou je geregeld 

knelpunten zien: of het is veel té druk, of het is veel té rustig. […] Flexibiliteit wordt ingegeven door de efficiency overwegingen, nou 

dat deze afdeling met 80 bedden één afdelingshoofd heeft, dat zorgt al voor een zekere efficiency. [Middenkader 4]  

 

Het zoeken naar de juiste bezetting bij ziekmeldingen is volgens een aantal respondenten arbeidsintensief. Het 

ontbreken van één centraal planningsorgaan wordt gezien als inefficiënt. Een P&O-er geeft aan dat er veel werk 

bespaard kan worden door iedere dag boven formatie te plannen. 

 

Mijn indruk is dat teamleiders veel tijd kwijt zijn met het kloppend maken van de roosters. Zij zijn vaak in de ochtenduren nog bezig 

met het rond krijgen van de avondbezetting van diezelfde dag. Dat zou je kunnen voorkomen door boven formatie te gaan inplannen, 

wetende dat er mensen afvallen. Ja, daar moet je misschien toch iets creatiever over na gaan denken met elkaar. [P&O-er 2] 
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Het St Jansdal wordt getypeerd als vrouwenorganisatie, wat volgens respondenten een plafond stelt aan de 

flexibiliteit. Vanwege verplichtingen in het gezin wensen verpleegkundigen een bepaalde mate van zekerheid en 

tijdigheid bij hun roostering, zo stellen verscheidene respondenten. Middenkaderleden zien als nadeel dat de 

continuïteit van het proces mist als er niet nauwkeurig wordt overgedragen. 

 

Het is goed om te refereren aan hoe de patiënt er eergisteren bij lag en om met eigen ogen te zien dat datgene wat we ingezet 

hebben effect heeft. Voor een patiënt is het ook erg prettig dat ze niet vandaag zuster A en morgen zuster B zien. Dan moet je je 

hele verhaal elke dag opnieuw doen. In een ziekenhuis is het naar om iedere dag je verhaal opnieuw te moeten doen, er wordt dan 

geen vertrouwensrelatie opgebouwd. Dan is het een feest van herkenning als je ziet dat je een zuster gister en eergisteren ook hebt 

gehad. [Middenkader 4] 

 

De ervaring van een aantal respondenten is echter dat verpleegkundigen zich ‘als échte professionals’ heel 

verantwoordelijk voelen voor goede overdrachten. Bij uitval door ziekte of vakantie zijn gaten in de 

roosterplanning door het bijspringen van parttimers in de meeste gevallen snel weer ingevuld. Tegelijkertijd 

geven respondenten aan dat het lastiger is om een dienstrooster rond te krijgen met medewerkers die acht of 

tien uur per week werken, er moeten dan allemaal ‘losse contractjes aan elkaar geknoopt worden’.  

 

Makkelijker is als iemand gewoon vier dagen kan werken. Vandaar dat bij de selectie voor de invulling van nieuwe vacatures erop 

wordt gelet dat er meer mensen worden aangetrokken die minstens vier dagen per week kunnen werken, zodat er een betere 

spreiding ontstaat. De voorkeur gaat toch wel uit naar 24 of 32 uur per week. [Hoger management 8] 

 

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap zien respondenten een spanning ontstaan tussen de ‘productie’ 

die geleverd moet worden en de belangen van medewerkers. Volgens respondenten moet er worden 

nagedacht over passende ‘incentives’ voor medewerkers die heel flexibel inzetbaar zijn. Ook wordt door 

verschillende respondenten geopperd om een gedeelte van de medewerkers vast in te huren en een gedeelte 

flexibel. Door een evenwicht te zoeken tussen belangen van de organisatie en belangen van medewerkers kan 

een win-win situatie worden gecreëerd, volgens respondenten. Zodoende kunnen wensen van werknemers 

aangaande bijvoorbeeld werk-privé balans en arbeidstijden gehonoreerd worden tegenover een vorm van 

flexibele inzet. Geven en nemen is het credo voor de verpleegkundige, terwijl het afdelingshoofd wordt geacht 

te overzien of een verpleegkundige beschikt over de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor een dienst.  

 

Die flexibele zusters die kunnen wel bijspringen als hier drukke avonddiensten zijn, maar zij kunnen nooit de eindverantwoordelijke op 

een afdeling zijn. Dat wordt bloedlink! [Middenkader 4] 

 

Werkdruk 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat de werkdruk in het St Jansdal hoog is, met als risico dat medewerkers 

uitvallen. De aanleiding voor het oprichten van een commissie werkdruk is de algemene opvatting dat de 

werkvloer te beperkte handelingsvrijheid (empowerment) heeft. Respondenten uit diverse geledingen van de 

organisatie zien dat het St Jansdal zoveel wil, dat ‘de rek eruit is’ bij medewerkers. Een P&O-er geeft aan dat de 

werkdruk ontstaat omdat personeel op de werkvloer niet begrijpt wat hun ‘core business’ is. Medewerkers 

krijgen hun rol niet gedefinieerd en worden niet op de hoogte gebracht van de verbanden tussen projecten als 

klantgerichtheid, gastvrije zorg en productive ward (lean management) zodat het overkoepelende kader mist in 

praktijk. Hierdoor is het gevoel van veel medewerkers dat er een overload aan projecten is ontstaan. 
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Ik geloof niet dat het de hoeveelheid werk is, mensen zijn hier bereid heel hard te werken. Reden dat het voelt als teveel is omdat 

mensen het hogere doel niet kennen, dat is het grootste probleem dat wij kennen binnen de kliniek. Mensen begrijpen niet meer 

waarom ze dingen op bepaalde wijze moeten doen, ze zien de linken niet. [P&O-er 2] 

 

Verschillende respondenten uit het middenkader en hoger management hebben afgelopen jaren toenemende 

‘administratieve last’ ervaren als gevolg van protocollering en logistiek van medicatie. Enerzijds zien 

respondenten dat de administratieve taken transparantie vergroot, anderzijds betekent het in praktijk dat 

verpleegkundigen minder tijd hebben om ‘handen aan het bed’ uit te steken.  

 

Mensen die in het ziekenhuis komen hebben intensievere zorg nodig, […] daarom wordt de werkdruk ook steeds zwaarder. Aan de 

ene kant emotioneel, qua motivatie voor de patiënten en aan de andere kant door wat we allemaal moeten registreren en analyseren. 

[Middenkader 2] 

 

Respondenten geven aan dat de ‘productie’ die gedraaid moet worden steeds groter wordt, terwijl de formatie 

niet mag groeien. Volgens velen kiezen verpleegkundigen voor dit beroep vanwege de zorg voor de patiënt en 

niet vanwege administratieve taken. Dat wringt, zodat werkdruk zeker ook gezien wordt bij verpleegkundigen. 

 

Voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen: de ogen en oren van de arts 

Respondenten zien patiënten veranderen: ze worden niet alleen ouder, maar ook kritischer, mondiger en 

zelfredzamer. Daarnaast worden veranderingen in ziektebeelden gesignaleerd.  

 

Je ziet dat er steeds meer chronische ziektes zich ontwikkelen. Maar wat betekent dat voor je type dokters? En wat voor type 

verpleegkundige heb je nodig om daar op in te spelen? […] Die vragen zie ik nog niet. [Middenkader 5] 

 

Om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen, is het volgens respondenten van belang dat het St Jansdal 

beschikt over voldoende en gekwalificeerde verpleegkundigen, nu én in de toekomst. Als het gaat om de 

kwalificaties van verpleegkundigen is veelvuldig verwezen naar de basisopleidingen (HBO-V, BBL en BOL) en de 

verplichte (her)registratie in het kader van de wet BIG. Respondenten uit het middenkader geven echter aan 

dat het beschikken over de bevoegdheid om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen niet voldoende is. 

Meerdere respondenten noemen ervaring, zelfstandigheid, toekomstgerichtheid, bereidheid om een ‘stapje 

meer te doen’ en begeleiding van leerlingen als eigenschappen van een voldoende gekwalificeerde 

verpleegkundige. Daarnaast wordt de bekwaamheid om voortdurend te blijven ontwikkelen gezien als 

voorwaarde om kennis en vaardigheden op peil te houden.  

 

Een voldoende gekwalificeerde verpleegkundige is iemand die ‘aantoonbaar’ kan laten zien dat die de verpleegkundig technische 

handelingen beheerst. Binnen deze organisatie vind ik dat een verpleegkundige ook de ‘soft skills’ hoort te beheersen, zodat 

vormgegeven kan worden aan een goede patiënt-zorgverlener relatie. [P&O-er 2] 

 

Bij het St Jansdal staat klantgerichtheid hoog in het vaandel. Verscheidene respondenten benadrukken dat 

communicatieve vaardigheden en de bejegeningkant van de zorgverlening belangrijk zijn om het beroep van 

verpleegkundigen kwalitatief goed uit te oefenen. Leden uit het hoger management en P&O-ers stellen 

bovendien dat een team verpleegkundigen in staat moet zijn om te scoren op indicatoren van verpleegkundige 

zorg en patiënttevredenheid.  
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Verschillende respondenten geven aan dat het uitstroomniveau van de BOL- en HBO-V opleidingen niet 

aansluit op de werkzaamheden in het ziekenhuis. Over de interne BBL-opleiding zijn vrijwel alle respondenten 

daarentegen wel tevreden. Enerzijds heeft dit verschil volgens respondenten te maken met de invloed die het St 

Jansdal heeft op de selectie van studenten bij de BBL-opleiding bij ROC Landstede. Anderzijds zien 

respondenten dat het ziekenhuis gedurende de opleiding ‘een flinke stempel kan drukken’ op de opleiding. 

Volgens respondenten vindt er een uitwisseling plaats tussen het ziekenhuis en het ROC: leerlingen hebben 

stage op verschillende afdelingen in het ziekenhuis en medewerkers uit het ziekenhuis doceren op Landstede.  

 

Op het moment dat er hier dingen spelen, die ik wil verweven in de opleiding, zoals high risk medicatie, dan kan ik dat pijlsnel in die 

opleiding inbrengen. Desnoods met expertise vanuit het ziekenhuis gedoceerd, ja fantastisch! [Hoger management 5]  

 

Startende BBL-verpleegkundigen worden volgens respondenten gewaardeerd vanwege de brede werkervaring 

die zij tijdens hun opleiding opdoen bij diverse afdelingen in het ziekenhuis.  

 

Een verpleegkundige die van een BBL-opleiding afkomt, ziet hier een patiënt liggen die benauwd en onrustig is en zweetpareltjes op 

zijn hoofd heeft. Zo’n verpleegkundige denkt dan: “Wow! Gaat dit om een echt [Afdeling A] probleem? Of is deze patiënt misschien 

een hartinfarct aan het ontwikkelen?” Doordat onze leerlingen ook op cardiologie gezeten hebben, merken zij zoiets eerder op dan 

iemand die één stage gedaan heeft gedaan in een ziekenhuis. Wij zijn buiten kantoortijden toch de ogen en de oren van de dokter, 

dus het is wel belangrijk dat je kunt signaleren. [Middenkader 4] 

 

Een aantal respondenten uit het middenkader geeft aan dat een intensiever inwerktraject (van 9 tot 15 

maanden) uitkomst kan bieden voor startende BOL-ers en HBO’V-ers.  

 

Je hebt ziekenhuizen die werken met verdieping op verschillende afdelingen in het eerste jaar nadat de BOL-4 en de HBO-V’ers zijn 

afgestudeerd. Dat ze bijvoorbeeld een half jaar op de interne en een half jaar op de chirurgie werken. […] Na dat jaar kunnen ze 

solliciteren naar een interne vacature. Dat scheelt je als afdeling een enorm inwerktraject en mensen zijn gelijk wat breder inzetbaar. 

[Middenkader 5] 

 

Specialiseren of generaliseren? 

Tijdens de meeste interviews vertelden respondenten over het spanningsveld tussen specialistische en 

generalistische verpleegkundigen. Het St Jansdal heeft op dit gebied nog geen keuze gemaakt, verschillende 

respondenten stellen dat de discussie onvoldoende wordt gevoerd. Ook als het gaat om nieuwe specialismen 

wordt er niet gekeken waar groei in zit of wat er afgestoten kan worden. Respondenten zien dat 

verpleegkundigen in steeds meer functies net onder een arts functioneren zoals vanuit de rol van specialistisch 

verpleegkundige of physician assistent. Managers geven aan dat zowel verpleegkundigen als artsen steeds 

specialistischer worden. Dit geldt niet alleen voor het St Jansdal, maar wordt landelijk ervaren als probleem, 

aldus experts. De zogenaamde ‘superspecialisatie’ werkt onderlinge afhankelijkheid in de hand en heeft 

bovendien nadelige gevolgen voor het zorgpad van een patiënt, aldus respondenten.  

 

Als je nu weet hoeveel dokters één patiënt ziet, dat is schrikbarend! Dat zijn gemiddeld zeven dokters, verschillende disciplines per 

patiënt. Ja, dat zegt iets over de manier waarop de zorg is ingericht. Die sluit niet meer aan bij de zorgvraag van de patiënten. Die 

discussie wordt nog niet gevoerd. Die moet héél hard gevoerd worden, maar zover is men in het land volgens mij ook gewoon nog 

niet. [Hoger management 4] 

 

Een P&O-er stelde dat de mate van specialisatie vraagt om een discussie van een ander niveau ‘dan hier aan 

tafel’. Opvallend is dat managers veelal aangeven dat verpleegkundigen zich moeten ontwikkelen tot 
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generalisten, zodat zij op meerdere afdelingen inzetbaar zijn. Het uitoefenen van een specialistisch vak wordt 

door het hoger management gezien als risico tot beperkte inzetbaarheid. Het opleiden van verpleegkundigen in 

verschillende specialismen vraagt volgens managers om investeringen op korte termijn, terwijl voordelen pas op 

lange termijn zichtbaar worden. Hierbij denken managers bijvoorbeeld aan het voorkomen van opgebrande 

verpleegkundigen. 

 

De meeste afdelingshoofden en teamleiders stellen in tegenstelling tot de managers dat het inzetten van 

‘allroundverpleegkundigen’ onverantwoord is, gezien de toenemende complexiteit van de zorg die 

verpleegkundigen bieden. Een patiënt met een maagbloeding kan niet zomaar op neurologie gelegd worden, 

omdat een neurologieverpleegkundige niet bekend is met de observatiepunten voor deze complicatie, aldus een 

middenkaderlid. Zodoende reageren respondenten uit het middenkader terughoudend op het flexibel inzetten 

van (gespecialiseerd) verpleegkundigen.  

 

In de ziekenhuizen zie je dat specialismen zich steeds verder uit specialiseren. Het is niet meer zo dat de verpleegkundige die het nu 

goed doet op cardiologie, zomaar even een avonddienstje op deze unit kan draaien. Daarvoor is het wel nodig dat je de 

bedrijfsvoering en inhoudelijke component van deze afdeling kent. Dat je er gevoel bij hebt als je medicatie toedient: geef ik nou veel 

of geef ik weinig? En dat je ook de symptomen kent die voorkomen als de patiënt overgevoelig is voor een medicijn. Dus expertise van 

het eigen specialisme wordt steeds belangrijker. [Middenkader 4] 

 

Een aantal managers ziet tevens de mogelijkheid om (facilitaire en ondersteunende) taken van verpleegkundigen 

te verschuiven naar ziekenverzorgenden. Het bed hoeft niet opgemaakt te worden door een verpleegkundige, 

zo is een veelgenoemd voorbeeld. Tegelijkertijd geven respondenten aan dat de afwisseling tussen meer en 

minder ingewikkelde werkzaamheden de mogelijkheid geeft tot reflectie op het werk.  

 

Degenen die de moeilijkste taken moeten doen op de afdeling, lopen dan continu op hun tenen, omdat zij geen onderbreking meer 

hebben door een eenvoudige taak. Je kunt wel roepen dat de wondbehandeling moeilijk is en dat iemand anders de po wel even kan 

halen, maar dat kan ook juist de nodige ontspanning zijn. [P&O-er 3] 

 

Het vak wordt uitgekleed door functiedifferentiatie zo menen respondenten uit verschillende geledingen van de 

organisatie. Middenkaderleden zien de complexiteit van het verpleegkundige beroep toenemen, waardoor zij 

zich geen voorstelling kunnen maken van een rol voor ziekenverzorgenden in het ziekenhuis. 

 

Vroeger kon je nog wel ziekenverzorgers hebben. Dan lagen mensen een week of tien dagen als ze aan hun blindedarm geopereerd 

waren. Als je dan goed kon wassen dan kon je als ziekenverzorger de dagen na de operatie patiënten goed verzorgen. Nu liggen hier 

mensen die heel ziek zijn, dus wordt er iets anders gevraagd van verpleegkundigen. Het niveau wordt hoger, want je hebt moeilijke 

patiënten. Dat zal denk ik steeds verdergaan door al dat technisch vernuft. [Sleutelfiguur 1] 

 

Het werk van ziekenverzorgende wordt eigenlijk niet meer gedaan volgens een aantal respondenten, patiënten 

gaan naar huis als de zorg minder ingewikkeld wordt.  

 

6.3.3 Employer of choice blijven 

Diverse respondenten (zowel binnen als buiten het St Jansdal) geven aan dat het ziekenhuis bekend staat als 

aantrekkelijke werkgever. Vanwege geschetste noodzaak om te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen 

en interne knelpunten is het volgens meerdere respondenten zaak dat het St Jansdal zich positief onderscheidt 

door voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden zodat zij een ‘employer of choice’ blijft.  
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In het kader van goed werkgeverschap denk ik dat het goed is als je verder de horizon op kijkt. Ik denk dat het sowieso goed is om 

een beeld te hebben van wat voor talenten heb ik nou? Hoe ziet mijn team in elkaar? En wat zou waarde toevoegen? […] Als je op 

ontwikkelingen wilt anticiperen is het mooier om dat geleidelijk te doen op basis van visie en beschikbare informatie, dan ad hoc, zo 

van oeps we hebben teveel, of tjee we hebben te weinig. [Expert 7] 

 

In het St Jansdal wordt volgens vrijwel alle respondenten weinig tot niets gedaan aan talentmanagement. 

Incidenteel worden er ‘ad hoc’ kansen gecreëerd voor medewerkers met potentie (zogenaamde goudhaantjes).  

 

We leiden wel op voor diverse functies, verzorgen bij- en nascholingen, maar dat is niet specifiek gericht op talent. Dat is gewoon 

gericht op de bulk. Wij hebben onze talenten echt niet in beeld. Dat gaat heel incidenteel op basis van ervaringen die een paar 

mensen met iemand hebben. Zo van: “Dat is een goudhaantje, die moeten we vasthouden.”. Niet structureel. [Hoger management 6]  

 

Op het moment dat een ‘goudhaantje’ zich verder mag ontwikkelen wordt daar vanuit de organisatie echter 

nogal eens met scheve ogen naar gekeken. Het selectief opleiden en coachen van medewerkers roept ergernis 

op bij diverse respondenten uit het hoger management en middenkader. Zij werpen vragen op als: Verlopen de 

zaken wel netjes? En worden leuke baantjes niet zomaar verdeeld? Verschillende respondenten geven aan dat 

het opvalt dat er vrijwel geen aandacht uitgaat naar de doorstroommogelijkheden van talent.  

 

Ik werk hier nog niet zo lang en wat mij opvalt is dat er geen aandacht is voor talent. In een klinisch overleg werd recent gezegd dat 

het van jonge verpleegkundigen zo onduidelijk is wie er doorstroomt naar leidinggevende functies. Toen dacht ik hé, wacht even, wat 

zie ik hier nu voorbij komen. Het was de eerste keer dat ik een opmerking in die trant hoorde. [Sleutelfiguur 2] 

 

Het ontbreekt volgens respondenten aan het signaleren van potentiele toekomstige organisatieleiders. 

Leidinggevenden hebben niet in beeld wie talenten zijn in het ziekenhuis. Veel respondenten hebben behoefte 

aan het inzichtelijk maken van de aanwezige talenten van medewerkers. Verscheidene respondenten ervaren 

het als probleem dat er onvoldoende ontwikkelmogelijkheden zijn binnen het St Jansdal. Het tot groei brengen, 

uitdagen en binden van ‘uitblinkers’ is de wens van veel respondenten uit het hoger en middenmanagement. 

Verschillende respondenten geven aan dat het in het St Jansdal moeilijk is om talenten te onderscheiden in het 

St Jansdal. Binnen de ‘ons-kent-ons’ cultuur voelen mensen zich snel gepasseerd. Een sleutelfiguur gaf aan dat 

medewerkers ‘vooral allemaal hetzelfde moeten zijn’. Het onderscheiden van ‘niet-talent’ is volgens 

respondenten nog ingewikkelder. Het is onduidelijk welke medewerkers aan de onderkant van de 

prestatiecurve te plaatsen zijn. Een aantal respondenten gaf aan dat zij vrij snel na de start van een nieuwe 

functie in het St Jansdal zeker vijf medewerkers de deur wezen vanwege disfunctioneren. Het ontbreekt in het 

ziekenhuis volgens deze respondenten aan een zekere mate van ‘zakelijkheid’. 

 

De disfunctionerende medewerker, [zucht] nou ik kan je vertellen, ik heb nergens zoveel mensen ontslagen als hier. En dat heeft te 

maken met het feit dat mensen hier niemand aanspreken. Hij of zij doet d’r best en het is best eng om tegen iemand te zeggen dat 

die niet functioneert. […] We zitten nu in een ontslagperiode van een verpleegkundige die 22 jaar hier gezeten heeft, waarvan ik 

gewoon de laatste jaren echt letterlijk klachten kreeg van patiënten over haar attitude. […] Toch krijg je dan de halve organisatie 

over je heen. Ik ben daar iets harder in, in de zin van je bent ingehuurd als verpleegkundige of als clusterhoofd en dan heb je gewoon 

dingen te doen. [Hoger management 3] 

 

Twee respondenten opperden dat een assessment voor alle medewerkers in de organisatie een mooi startpunt 

voor strategische personeelsplanning zou zijn. Er is behoefte aan het inzichtelijk maken van in hoeverre mensen 

op dit moment in hun huidige functie op de juiste plaats zitten. Wanneer transparant is wie talent of ‘niet-

talent’ is, kan er gerichter beleid worden ingezet om mensen verder te ontwikkelen, aldus respondenten. Het 
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merendeel geeft aan dat iedereen talent zou kunnen zijn, terwijl een aantal geïnterviewden stelt dat er extra 

aandacht zou moeten zijn voor schaarste functies en leidinggevenden (in spe).  

 

Ik zou speciaal aandacht willen voor high potentials op het gebied van leidinggeven. […] om die gelegenheid te bieden om zich te 

ontwikkelen, eventueel buiten de deur. We moeten ook meer nadenken of we voldoende capaciteit in huis hebben om onze 

leidinggevende structuur in de toekomst veilig te stellen. Dan kan wel verbeterd worden. [Hoger management 5]  

 

Tijdens de interviews gaven vele respondenten aan dat zij graag ‘kweekvijvers voor leidinggevenden planten’ in 

het St Jansdal. Leidinggevenden hebben behoefte aan verdere ontwikkeling van hun eigen capaciteiten en het 

klaarstomen van jonge mensen met verfrissende ideeën voor middenkaderfuncties. Hierbij kan volgens 

respondenten ingezet worden op vaardigheden zoals reflecteren, coaching, training en ‘stijl van leidinggeven’. 

Het merendeel van de respondenten zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling van een Management Development 

programma of traineeship in het St Jansdal. Kanttekening die geplaatst wordt is dat de ontwikkeling en 

uitvoering van dergelijke programma’s investeringen in tijd, energie en geld vraagt. De verwachting van 

respondenten is echter wel dat het inrichten van een traineeship of MD-programma op termijn veel kan 

opleveren voor het St Jansdal, zowel als het gaat om het aantrekken als behouden van talenten. Een aantal 

respondenten vindt het interessant om met andere ziekenhuizen in de omgeving te verkennen of het mogelijk is 

om een gezamenlijk programma te starten.  

 

Carrièrekansen in de gezondheidszorg BV? 

Respondenten geven aan dat het carrièreperspectief in ziekenhuizen tegenvalt. Zeker voor verpleegkundigen 

blijken er beperkte doorgroeimogelijkheden zijn: naar verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of 

specialistisch verpleegkundige met aantekeningen, zoals SEH- of IC-verpleegkundigen.  

 

Carrièrekansen zijn er gedeeltelijk in het ziekenhuis, maar ik roep altijd heel spontaan van: “De gezondheidszorg BV is heel groot. 

Wat hier niet kan, kan wel bij een andere ‘vestiging’. En schaam je nou niet dat als hier iets niet kan en je kunt het in Zwolle of 

Nijmegen wel doen. Ga daar dan heen!”. [P&O-er 3] 

 

Respondenten denken bij doorgroeien niet alleen aan verticale, maar ook aan horizontale stappen. 

Ontwikkeling op de werkplek kan in het geval van verpleegkundigen gestimuleerd worden door hen specifieke 

taken te geven of te vragen voor werkgroepen.  

 

Een sleutelfiguur vertelde dat er vanuit de maatschappen wel eens een ‘leuk financieel aantrekkelijk idee’ 

ontstaat, waarbij een medewerker de opleiding tot physician assistent mag volgen. De neveneffecten voor een 

afdeling (‘je bent ze kwijt’) en maatschap (‘niet voor ogen hebben wat ze gaan doen als ze terugkomen’) worden 

meestal niet overzien, aldus de respondent. Ook andere respondenten wensen aandacht voor de inbedding van 

nieuwe zorgfuncties in de ziekenhuisorganisatie.  

 

Voor een verpleegkundige is en blijft het heel moeilijk om wat anders te gaan doen. Je hebt verpleegkundigen op de afdeling, ja hoe 

kun je daar nou doorgroeien? Ja, teamleider en afdelingshoofd, maar dan ben je gewoon de pineut, want je krijgt nauwelijks meer 

betaald en je bent altijd het ‘schoppertje’. […] Wat je wel ziet is dat mensen zich gaan specialiseren: als kraam-,  kinder-, IC- of SEH-

verpleegkundige. Maar ook dan ben je je gespecialiseerd in kennis en dan houdt er veel op. Je bent bijvoorbeeld verpleegkundige op 

de intensive care, nou that’s it. Om teamleider of afdelingshoofd te worden moet er ook maar net ruimte zijn voor een 

verpleegkundige om die stappen te zetten. [Sleutelfiguur 3]  
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Af en toe kan een verpleegkundige doorgroeien naar de functie van teamleider of afdelingshoofd, aldus 

respondenten. Velen zien dit volgens respondenten echter niet zozeer als een stap voorwaarts. Het merendeel 

van de verpleegkundigen vindt het lastig om 'collega's' aan te sturen, zo stellen middenkaderleden. Voordeel is 

dat verpleegkundigen die teamleider worden niet meer onregelmatig werken. Tegelijkertijd vallen zogenaamde 

'onregelmatigheidstoeslagen' weg, waardoor de salariëring van teamleiders er (vrijwel) niet op vooruit gaat. Het 

is volgens verschillende respondenten echter de vraag of verpleegkundigen carrière willen maken. 

Respondenten stellen dat het merendeel van de verpleegkundigen vrouw, moeder en parttimer is. De loopbaan 

van verpleegkundigen heeft volgens respondenten een hoog voorspelbaarheidsgehalte: na de opleiding gaan veel 

verpleegkundigen trouwen, krijgen ze kinderen en gaan ze in deeltijd of op oproepbasis werken. Als de 

kinderen ouder worden, hebben de verpleegkundigen weer belangstelling voor meer uren. Een P&O-er stelt 

dat er bij verpleegkundigen voor elke levensfase een andere contractvorm passend is. 

 

In de verpleging heb je ook heel veel mensen die hun werk gewoon goed doen, hartstikke mooi. Hij of zij wil niet doorgroeien tot 

leidinggevende. […] In het begin had ik daar wel moeite mee, maar dat is voldoende, je moet hen ook motiveren. Je mag hartstikke 

blij zijn dat je een goede verpleegkundige hebt. [Hoger management 9] 

 

Zowel het tegenvallend carrièreperspectief als het onvoldoende inzetten op de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers worden gezien als knelpunten voor goed werkgeverschap in het St Jansdal. Vrijwel alle 

respondenten vinden het belangrijk dat personeel inzetbaar is. De betekenis die wordt gegeven aan 

inzetbaarheid loopt echter behoorlijk uiteen. Waar de ene respondent spreekt over het zo lang mogelijk 

doorwerken heeft een ander het over het continu afstemmen van de ‘fit’ tussen medewerker, functie en 

organisatie. Op dit moment heeft het St Jansdal op specifieke afdelingen al te maken met uitval en vastlopende 

medewerkers vanwege een beperkte inzetbaarheid. 

 

Concreet zie je dat bijvoorbeeld binnen het Klinisch en Chemisch Laboratorium. […] Daar lopen mensen vast, doordat er te laat 

geanticipeerd is. Mensen zijn nu net boven de 50 en doen al jaren hetzelfde. Ze zijn helemaal uitgepoept, uitgeblust. Er komen 

nieuwe technieken en die vinden ze niet leuk. Eigenlijk hebben ze het gevoel dat ze geen kant op kunnen. Terwijl als je daar eerder 

op gereageerd had door voor de introductie van de nieuwe technologie een aantal vragen te stellen zoals: “Zie jij dat zitten? En zo 

niet, welke kant kunnen we dan met jou op?” Iemand van 45, 50 kan best nog een andere richting kiezen. Daar zouden we meer in 

moeten faciliteren vind ik. Niet wachten tot mensen vastlopen, dan ben je te laat. [Hoger management 6] 

 

Het belang om te investeren in (duurzaam) inzetbaar personeel wordt volgens respondenten versterkt door de 

nadruk die de politiek legt op langer doorwerken. Het employabilitybudget is volgens een aantal respondenten 

zeer beperkt en er wordt niet afdelingsoverstijgend gekeken naar mogelijkheden. Het St Jansdal vormt hierin 

geen uitzondering. In de andere participerende ziekenhuizen wordt deze problematiek eveneens gesignaleerd. 

Er zijn echter ook respondenten die aangeven dat er voldoende aandacht is voor (duurzaam) inzetbare 

medewerkers in het St Jansdal. Deze respondenten zien duurzame inzetbaarheid als veilig en slim werken, laag 

ziekteverzuim en aandacht voor plezier in het werk.  

 

Wat wij bijvoorbeeld ook niet kennen hier in het Jansdal is loopbaanbegeleiding. Nou ik heb wel wat mensen die ik daarheen zou 

willen sturen, om nou eens te kijken wat goed zou zijn voor hen? Ik zie dat mensen aan een bepaald plafond zitten, maar ook omdat 

je het mensen gunt om zich verder te ontwikkelen. [Middenkader 3] 

 

Meerdere respondenten geven aan dat er te weinig aandacht is voor de individuele loopbaankansen van 

medewerkers. Vanuit de lijn is aan P&O de vraag gesteld voor een loopbaanadviescentrum. Leidinggevenden 
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willen hun medewerkers maatwerkoplossingen (niet ‘one size fits all’) aanbieden, maar hebben geen ideeën 

over wat logische loopbaanroutes zijn. Tussen ‘neus en lippen’ wordt er wel geïnformeerd volgens een aantal 

respondenten, maar niet officieel. Jaargesprekken worden tevens gezien als instrument om de loopbaanwensen 

en mogelijkheden van personeel te verkennen. Een behoorlijk aantal respondenten is ontevreden over de 

transparantie van de jaargesprekken, aangezien het een ‘besloten moment’ tussen leidinggevende en 

medewerker blijft. Tevens geven respondenten aan dat de jaargesprekken niet in alle gevallen daadwerkelijk 

gevoerd worden en dat de invulling van de gesprekken niet bepaald eenduidig is. 

 

Er moet nog wel een bepaalde slag naar professionaliteit komen, als ik kijk naar de inhoud van jaargesprekken. Toen ik hier kwam 

sprak ik mensen in mijn cluster die hier 20 jaar werken, die nog nooit een jaargesprek gehad hadden. Ook sprak ik mensen die met 

het jaargesprek hun vakantiefoto’s meenamen om die eens gezellig met hun leidinggevende door te nemen. Ja, dan ben ik blij dat ik 

een paar stevige leuningen aan mijn stoel heb zitten. [Hoger management 3] 

 

In wezen gaat het er volgens respondenten om dat er tijdens de jaargesprekken ruimte wordt geboden om 

aandachtspunten bespreekbaar te maken. Belangrijke vragen zijn volgens respondenten bijvoorbeeld: In 

hoeverre heeft een medewerker het nog naar zijn zin heeft op de werkplek? Kan de medewerker de 

werkzaamheden fysiek, mentaal en cognitief aan? 

 

6.3.4 What is in it for me? 

Voor het draagvlak ten aanzien van strategische personeelsplanning is een duidelijke bijdrage aan het primaire 

proces onontbeerlijk, zo benadrukt een aantal experts. Uiteindelijk draait het in een ziekenhuis allemaal om de 

kwaliteit van zorg aan de patiënt. Verscheidene respondenten stellen dat de waarde van SPP niet zozeer 

gelegen is in een theoretische discussie, maar een praktische bijdrage zou moeten leveren aan patiëntenzorg en 

medewerkerstevredenheid. Meerdere respondenten gaven aan dat nut en noodzaak van SPP voor 

afdelingshoofden het best zichtbaar wordt als er wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften. Andere 

respondenten waarschuwen ervoor dat er geen problemen gecreëerd moeten worden die er niet zijn. 

Aansluiten op de vraag ‘What is in it for me?’ wordt als essentieel gezien door respondenten uit verschillende 

geledingen van de organisatie.  

 

Geef mensen niet het gevoel dat je ze iets afpakt, maar dat je ze iets erbij geeft. Dat is altijd heel belangrijk. […] Vaak heerst het 

gevoel van: “Oh het moet weer bij ons vandaan komen òf onze afdeling wordt weer gepakt.’’. [Middenkader 1] 

 

Benutten van kennisbommetjes 

Meerdere keren is in interviews aangegeven dat de ‘aanwezige kennisbommetjes’ in het St Jansdal niet 

inzichtelijk zijn en onvoldoende worden benut. Concreet zijn er voorbeelden gegeven van een leidinggevende 

die een MBA behaalde, een verpleegkundige die verplegingswetenschap studeerde en een medewerker die lid is 

van het tuchtcollege. In elk van deze gevallen is er nog nooit gevraagd om deze kennis voor de organisatie in te 

zetten, terwijl daar volgens de desbetreffende respondenten wel degelijk gelegenheden voor waren. De 

oorzaak hiervan is volgens respondenten dat het voor collega’s niet inzichtelijk is welke kunde in de organisatie 

aanwezig is. Het niet aanboren van de aanwezige kennis leidt tot frustraties bij de medewerkers die een 

specifieke opleiding of taak verrichten naast de reguliere werkzaamheden.  
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Meerdere respondenten geven aan dat in het St Jansdal een opleiding nogal eens wordt toegekend als blijk van 

waardering. Hierbij wordt er niet gesproken over hoe er vervolgens daadwerkelijk gebruik gemaakt kan 

worden van die opleiding, wat respondenten ‘wel heel verbazend’ en ‘raar’ vinden. Daarnaast zijn er vreemde 

situaties ontstaan, doordat afdelingshoofden hoger opgeleid zijn dan managers. 

 

Je krijgt een soort frustratie als de laag boven je niet begrijpt wat er wordt bedoeld met arbeidsproductiviteit of een beetje wazig zit te 

kijken als er andere termen langskomen. Dan heb je echt wel een probleem in je organisatie. Op een gegeven moment gunnen ze 

mensen iets, vanwege hard werken of goede prestaties. Maar wat er dan precies het doel mee is? [Middenkader 3] 

 

Het niet nadenken over het doel van een opleiding lijkt niet alleen voor te komen bij afdelingshoofden, maar 

ook bijvoorbeeld bij physician assistents, zoals in voorgaande paragraaf is toegelicht. Om de aanwezige kennis 

en ervaring van medewerkers inzichtelijk te maken, verkent de afdeling P&O in welk leermanagementsysteem 

deze informatie vastgelegd kan worden. 

 

Ook in het kader van talent ontwikkelen, heb je zo’n leermanagementsysteem eigenlijk nodig. Wij weten dus hier in huis niet wat 

onze mensen allemaal in hun mars hebben. In zo’n systeem krijg je veel meer zicht op wat mensen allemaal doen en gedaan hebben. 

Ik geloof dat we véél meer kennis in huis hebben, dan waar we nu gebruik van maken. Het is maar net wat boven komt drijven bij 

mensen als ze ergens mee worstelen. [P&O-er 2] 

 

Ontwikkeling van P&O 

De respondenten is gevraagd welke informatie zij noodzakelijk achten om zicht te krijgen op de ontwikkeling 

naar een gewenst personeelsbestand. In de eerste plaats wordt een duidelijke toekomstvisie genoemd. 

Meerdere geïnterviewden onderscheiden de vraag- en aanbodskant. Aan de vraagkant gaat het om welke 

functies, kwalificaties en hoeveelheden het St Jansdal nodig heeft en welke termijn passend is. Bij de 

aanbodskant kan gekeken worden naar kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het huidige 

personeelsbestand. Respondenten stelden vragen als: Wat is het opleidingsniveau en de werkervaring van 

medewerkers? Wat is de leeftijdsopbouw? Wie stromen er de komende jaren uit? Centrale vraag is hoe er 

afstemming bereikt kan worden tussen vraag en aanbod van personeel. Een gedeelte van de informatie kan uit 

het personeelsinformatiesysteem gehaald worden, aldus respondenten. Tegelijkertijd gaven verschillende 

respondenten aan dat er ondersteunende systemen (zoals planningstools) nodig zijn om de gewenste data te 

kunnen verzamelen en benutten. Over kennis, werkervaring, opleidingsniveau, competenties en vaardigheden is 

zoals gesteld nog niets vastgelegd.  

 

Nou nu reken ik het allemaal zelf uit: Wat is de gemiddelde leeftijd? In welke categorie vallen mensen? Het zou heel mooi zijn als we 

bepaalde rekenmodellen kunnen ontwikkelen voor mensen in een bepaalde levensfase. [Middenkader 3] 

 

Verschillende leden uit het hoger en middenmanagement zijn van mening dat de ‘O-kant’ van de P&O-afdeling 

verder ontwikkeld kan worden. Op dit moment wordt de rolopvatting van P&O gezien als té beheersmatig, 

administratief en afwachtend. Vanuit het middenkader wordt overigens ook aangegeven dat er veel 

afdelingshoofden zijn die uitstekend functioneren onder een ‘P-afdeling’. Het merendeel van de respondenten is 

echter van mening dat de ontwikkeling van een meer strategische, proactieve en adviserende P&O-afdeling 

wenselijk is. 
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Als ik kijk naar afdeling P&O, dan denk ik: maak eerst maar eens even de stap naar een HRM-afdeling. Volgens mij heb je dan al een 

hele grote slag geslagen. [Middenkader 5] 

 

De werkwijze van de P&O-afdeling bij personele knelpunten wordt door het merendeel van de respondenten 

omschreven als reactief. Een voorbeeld hiervan is dat op basis van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

problemen worden gesignaleerd.  

 

Ik ben enorm voor strategische personeelsplanning. […] Maar ik zie ook wel dat voordat het zover is, er nog heel wat water moet 

stromen. Ik vraag me af het hele MT begrijpt waarom het belangrijk is en of iedereen in de top de noodzaak ziet. Misschien roepen 

ze het wel, omdat ze denken dat het moet, maar ik vraag het me eerlijk gezegd af. Dus er zal daar heel veel bewustwording moeten 

plaatsvinden en ik vraag me oprecht af of je het redt met de mensen die er nu zitten. [Middenkader 3] 

 

Vooral vanuit het middenkader wordt aangegeven dat men in P&O een ‘sparringpartner’ zoekt. Een 

middenkaderlid geeft aan ‘zelf te ploeteren’ door andere ziekenhuizen te benaderen met de vraag hoe zij dingen 

op HR-gebied regelen. De personeelsadviseurs worden vanuit de lijn gezien als hét gezicht van de afdeling P&O. 

Respondenten geven aan dat het nogal uitmaakt ‘wie van de drie je hebt’ voor de beeldvorming van de afdeling 

P&O.9 Een persoonlijke ‘klik’ is hierbij erg belangrijk. Een aantal respondenten geeft aan dat vragen aan de P&O-

afdeling wel eens worden teruggekaatst naar de lijn. Ook de rigide omgang met ‘potjes’ en regelingen ervaren 

verschillende leidinggevenden als frustrerend. 

 

Natuurlijk heb je control: je hebt één geldbedrag en kunt het maar één keer uitgeven, maar leg dat gewoon bij de lijn neer. […] Ik 

vind dat ze wel de signaalfunctie moeten afgeven en het kunnen uitleggen, […] maar ik denk dat ze veel meer faciliterend, 

adviserend, ondersteunend en proactief moeten zijn. [Hoger management 3] 

 

De gewenste verschuiving van reactief naar proactief vraagt volgens een aantal respondenten niet alleen om een 

‘cultuuromslag’ bij P&O, maar ook om constante aandacht voor HR-thema’s op de agenda van de Raad van 

Bestuur en het managementteam.  

                                                      

9 Sinds 1 juli 2012 is er een vierde P&O-adviseur aangesteld in het St Jansdal. Aangezien de dataverzameling van deze studie heeft 

plaatsgevonden in de periode hieraan voorafgaand, is deze ontwikkeling buiten beschouwing gelaten. 
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Subconclusie  

Deze paragraaf rond af met de belangrijkste redenen om aandacht te besteden aan strategische personeelsplanning. De 

interne analyse van het St Jansdal levert sterke en zwakke punten op die de noodzaak tot SPP benadrukken, zoals ervaren 

door respondenten. De externe analyse stelt de kansen en bedreigingen centraal die respondenten noemen. 

Respondenten geven aan dat de snelle veranderingen vragen om een flexibele en wendbare ziekenhuisorganisatie. Uit de 

interviews komt naar voren dat respondenten uiteenlopende ideeën hebben over welke mix verpleegkundigen zij wensen 

in het St Jansdal. Er zijn zowel verschillende op de verhouding tussen BBL-ers, BOL-ers en HBO-V-ers, maar ook over de 

mate van specialisatie of generalisatie die wenselijk is.  

 

 

Mijn stel l ing is  al t i jd: je hebt problemen nodig en urgent iegevoe l ,  anders moet je  het eigenl i jk n iet doen.  

Dan trek je mensen met de  haren erbi j .  Het is  belangr i jk om aan de voorkant eerst te zorgen dat er 

commitment is .  En dat mensen denken daar heb ik wat aan! [Expert 6]  

 

 

 

 

 

 

 

Strengths Weaknesses 

- Interne knelpunten in de personele bezetting (zoals 

moeilijk vervulbare vacatures); 

- Aansluiten op wensen vanuit het lijnmanagement 

(zoals kennisbommetjes benutten); 

- Proactief anticiperen op personele knelpunten; 

- Ontwikkeling van een proactieve P&O-afdeling; 

- Noodzaak tot SPP zichtbaar maken. 

- Hoge werkdruk wordt gezien als gevolg van vele 

projecten waarbij de verbanden niet worden toegelicht; 

- Rollen van medewerkers zijn niet gedefinieerd; 

- Onvoldoende sense of urgency/draagvlak; 

- Veel HR-issues krijgen aandacht, uitmondend in hap-snap 

P&O-beleid; 

- Niet tijdig anticiperende P&O-afdeling; 

- Moeilijk vervulbare vacatures. 

Opportunities Threats 

- Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de toene-

mende, complexere zorgvraag); 

- Profileren als employer of choice; 

- Technologische ontwikkelingen (o.a. e-health): met 

hetzelfde personeel meer bereiken; 

- Intensivering samenwerking ketenpartners; 

- Beperkt personeelsverloop op de Veluwe; 

- Werken in de zorg aantrekkelijker door de crisis; 

- Veranderingen verpleegkundig domein: meer 

groeimogelijkheden en beslissingsbevoegdheden. 

- Politieke ontwikkelingen zijn veranderlijk: o.a. spreiding 

en concentratie van zorg, langer doorwerken in fysiek 

zware beroepen (o.a. in de verpleging) en bezuinigingen; 

- Tekort aan zorgprofessionals in grote steden: 

onvoldoende anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen; 

- Care Valley: zorgorganisaties vissen in dezelfde vijver; 

- Veranderende markt en zorgvraag (nieuwe ziektebeel-

den) terwijl het aantal zorgprofessionals niet toeneemt; 

- Veranderingen verpleegkundig domein: meer nadruk op 

administratieve taken in plaats van patiëntcontact. 
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6.4 Visie op het veelkoppige monster: strategische personeelsplanning  

Uit de interviews komt naar voren dat het SPP-proces veelomvattend is. Respondenten hebben diverse 

associaties bij de term strategische personeelsplanning, zoals vlootschouw, formatieplanning en 

capaciteitsplanning ofwel roosterplanning. Een middenkaderlid denkt bij SPP in eerste instantie aan de vraag: 

‘Hoe kan ik met zo min mogelijk personeel zoveel mogelijk resultaat bereiken?’ 

 

We moeten steeds meer doen, dat gevoel heerst wel in mij. […] Ze willen zoveel mogelijk uit ons halen, door te werken met zo min 

mogelijk mensen. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk waar het naartoe gaat, het kent toch ook een economisch belang. [Middenkader 1] 

 

Een aantal respondenten geeft aan dat operationele planning echt iets anders is dan SPP. Capaciteitsplanning 

wordt gezien als het inroosteren van mensen op specifieke taken, terwijl het bij SPP gaat om het verbinden van 

organisatiedoelstellingen aan HR-doelen. Een expert ziet SPP als ‘veelkoppig monster’, omdat het niet alleen 

uitgaat van de organisatiestrategie, maar tevens gerelateerd is aan maatschappelijke ontwikkelingen en diverse 

HR-thema’s. Anderen delen deze visie en koppelen SPP aan (duurzame) inzetbaarheid en talentontwikkeling. 

Een aantal respondenten ziet SPP als visievorming. 

 

Het is visie ontwikkelen en dat is praten, praten, praten, praten met elkaar. […] Je zou die discussie heel breed moeten voeren - ook 

met verpleegkundigen - voor je er überhaupt iets mee gaat doen. Je moet mensen wel klaarmaken voor die ontwikkeling. [P&O-er 2] 

 

In deze paragraaf is ingegaan op de succes- en risicofactoren die volgens respondenten aandacht verdienen 

gedurende de vormgeving van het proces van strategische personeelsplanning. Allereerst worden in 6.4.1 

factoren toegelicht die participanten spontaan ter sprake brachten tijdens de interviews. Vervolgens komen in 

6.4.2 factoren aan de orde in antwoord op vragen naar wat bevorderlijk of belemmerend kan zijn bij de 

voorbereiding en implementatie van SPP. 

 

6.4.1 Vormgeving cyclisch SPP-proces 

Urgentiegevoel creëren, stakeholders betrekken, doelstellingen bediscussiëren, activiteiten en prioriteiten 

opstellen zijn volgens respondenten belangrijke aspecten van het SPP-proces. Voortdurende reflectie is hierbij 

essentieel volgens experts. 

 

Sense of urgency 

In paragraaf 6.3 is de urgentie om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning geschetst. Hoewel 

respondenten aandacht wensen voor diverse personele knelpunten, hebben niet alle geïnterviewden een warm 

gevoel bij SPP. Een P&O-er noemt SPP een ‘hachelijk avontuur’ vanwege de veranderlijkheid en vele thema’s die 

eraan gerelateerd zijn. Meerdere respondenten verwachten weerstand ten aanzien van SPP. 

 

Weet te allen tijde dat er weerstand zal komen op dit soort onderwerpen, dat betekent dat de Raad van Bestuur en het 

managementteam ondersteuning moeten bieden. Dat vereist een bepaalde manier van leidinggeven en ook daar moet je op 

voorbereid zijn. Dus datgene waar je niet in gelooft als managementteam en Raad van Bestuur, dat moet je ook niet willen 

implementeren. [P&O-er 2] 

 

Op de vraag ‘Hoe zou u aan de slag gaan met strategische personeelsplanning?’ antwoordt een aantal 

respondenten dat het dossier niet bij hen past. Dit kan duiden op sociale wenselijkheid, aangezien zij in 
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antwoord op andere vragen wel enthousiast reageerden op SPP. Het merendeel van de geïnterviewden geeft 

aan dat het noodzakelijk is dat er een urgentiegevoel heerst om aan de slag te gaan met SPP. De behoefte aan 

SPP zien veel interne participanten als voorwaarde om te starten met het SPP-proces. 

 

Weet je, als het nut al niet gezien wordt, dan wordt het heel lastig. Zeker omdat het zo veelomvattend is en er zoveel voor nodig is 

om het goed te kunnen doen, ja het betekent wel investeren. Als het belang niet gezien wordt, dan moet die investering niet gedaan 

worden. Dan loop je aan een dood paard te trekken. En als je ergens moe van wordt dan is het daarvan, dat kan ik je verzekeren. 

[Hoger management 6] 

 

Managers vinden dat het faciliteren van benodigde middelen (budget, tijd) noodzakelijk is om de uitwerking van 

strategische personeelsplanning gestalte te geven. Draagvlak bij de Raad van Bestuur wordt door experts van 

cruciaal belang geacht voor de daadwerkelijke totstandkoming van SPP.  

 

Als de Raad van Bestuur SPP niet oppakt, dan kan je het wel shaken. […] Het blijft onverminderd dat het straks als een boemerang 

op die bordjes van je Raad van Bestuur komt. […] Als ziekenhuis moet je goedkoper gaan werken. […] Als je straks je 

personeelsbestand niet goed in kaart hebt gebracht, dan wordt je gewoon gekort en leg je het lootje. Er zijn hele dwingende 

argumenten om hiermee aan de slag te gaan. Alleen zolang ziekenhuizen slechts een pijnprikkel van een lager niveau voelen, gaan ze 

eerst aan de slag met DOT’s, contractering van zorgverzekeraars, dat soort zaken. [Expert 5]  

 

De ‘waan van alledag’ wordt gezien als risico voor SPP als prioriteit op het aandachtspuntenlijstje van de Raad 

van Bestuur. Respondenten uit het hoger management van het St Jansdal geven aan dat reflectie en het 

benaderen van de organisatie vanuit een ‘helicopterview’ in de dagelijkse praktijk wordt ingehaald door 

‘urgentere’ problemen. Experts zijn van mening dat korte termijn pijnprikkels overheersen bij Raden van 

Bestuur, vanwege kostenoverwegingen en de beperkte functieduur van een gemiddeld RvB-lid. 

 

Er zijn zoveel andere belangen bij een Raad van Bestuur. Nu gaat het heel veel over efficiëntie, en de zorgcontractering en de 

nieuwbouw. Daarbij is de levensduur van een Raad van Bestuurslid ongeveer 2,5 jaar. Er zijn altijd zoveel andere belangen en die 

gaan meestal over geld. Dit gaat ook over geld, alleen dit is lange termijn. Vandaar dat het belang om strategische personeelsplanning 

te implementeren als minder urgent wordt ervaren. Het zal het RVB-lid zijn tijd wel duren. [Expert 4] 

 

Stakeholders: Met wie om tafel?  

Volgens experts is het belangrijk om goed te bedenken welke stakeholders betrokken worden bij de 

voorbereidingen van strategische personeelsplanning. In praktijk wisselt het volgens experts wie er om tafel 

zitten bij dit thema. Experts geven unaniem aan dat het belangrijk is dat organisatieleden met mandaat 

participeren in een zogenaamde SPP-kerngroep, zoals een bestuurder of managers. Om te voorkomen dat SPP 

wordt gezien als ‘feestje van HRM’ adviseren experts om het lijnmanagement te betrekken. Experts menen dat 

de betrokkenheid van de lijn zorgt voor betere uitkomsten en meer impact van de HR-maatregelen die volgen 

op SPP. Een aantal experts en interne participanten benadrukt dat het verstandig is om de financiële afdeling te 

betrekken vanwege de expertise over managementinformatie. Verschillende respondenten willen daarnaast 

SPP-expertise ‘invliegen’ waarbij wordt gedacht aan adviseurs die vaker SPP-trajecten hebben gedaan of een 

organisatie die werkt met planningstools, zodat kengetallen beter benut kunnen worden.  

 

Veel respondenten vinden het belangrijk om een aantal specifieke functiegroepen te betrekken, zodat SPP geen 

theoretische discussie wordt, maar praktische input levert voor (HR-)beleid. In dit onderzoek is ingezoomd op 

de verpleegkundige functie. Een aantal respondenten heeft echter gevraagd om te benadrukken dat SPP voor 
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veel meer functies belangrijk is, te denken valt aan ICT en Financiën & Informatie. Betrokkenheid kan volgens 

participanten worden gecreëerd door interessante SPP-vraagstukken inzichtelijk te maken: door vergelijking ten 

opzichte van derden en het illustreren van wat er met de afdeling gebeurt als er niets gedaan wordt. 

Respondenten achten het tevens van belang om ‘algemeen geïnteresseerden’ te betrekken bij het proces. Zij 

kunnen fungeren als ambassadeurs om de organisatie mee te krijgen. 

 

Er is altijd een aantal mensen die zoiets adopteren, dat zijn meteen de ambassadeurs binnen de organisatie, dus die zitten vaak ook 

in zo’n projectgroep. Verder is het ook handig om mensen te betrekken die aan de systeemkant wat meer kennis en ervaring 

inbrengen en ook beleidsmedewerkers die ervaring hebben met managementmethodes te betrekken. Dan kun je het ook inpassen in 

wat de organisatie gewend is. [Expert 1] 

 

Afhankelijk van de schaalgrootte van SPP vinden experts het vaak prettig als er werkgroepen op afdelingsniveau 

meedenken. Verscheidene leden uit het hoger management geven aan dat het ‘heel goed’ is dat SPP op de 

agenda staat, maar dat de afdeling P&O de kar moet blijven trekken. P&O wordt gezien als initiator en als 

trekker, die signaleert, enthousiasmeert en adviseert. SPP vraagt volgens sommige respondenten om een meer 

analytische, proactieve en adviserende P&O-afdeling. 

 

P&O moet faciliteren, je hebt dus een P&O-afdeling nodig die daarmee om kan gaan. Die analytisch kan zijn, want dat is strategische 

personeelsplanning. Misschien vraagt dat ook om een andere inrichting van de P&O-afdeling. [P&O-er 1] 

 

Top-down versus bottom-up  

In het St Jansdal worden volgens respondenten veel beleidsthema’s ‘top-down’ aangepakt. Sommige 

respondenten geven ook bij SPP de voorkeur aan een top-downbenadering, vanwege de abstractie van het 

thema en het ‘verre vooruitkijken’. Het merendeel van de respondenten spreekt echter de wens uit om SPP 

‘bottom-up’ te initiëren door afdelingshoofden uit het middenkader te betrekken.  

 

Ik denk dat het altijd verstandig is om een bottom-up benadering te hanteren als je werkt met professionals. Vroeger dachten we dat 

alleen medisch specialisten dat waren. Nu komen we steeds meer tot inzicht dat we veel meer professionals hebben dan alleen de 

dokters. En die moet je gewoon hun eigen verantwoordelijkheid geven en op tijd betrekken bij ontwikkelingen. [Hoger management 7] 

 

Het creëren van betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerking en onderlinge afstemming zijn 

veelgenoemde argumenten om SPP bottom-up ‘aan te vliegen’.  

 

Ik houd niet zo heel erg van top-down. Ik vind het juist ook heerlijk om vanuit de werkvloer mensen mee te laten denken, dus 

misschien dat je met sparringsgroepen kan werken. […] Verpleegkundige eens laten vertellen hoe zij hun werk zien over een aantal 

jaren. Wat hebben we daar voor nodig? Wat voor collega’s hebben verpleegkundigen nodig? Aan de artsen vragen wat voor soort 

verpleegkundigen heb je nodig op de afdelingen? Wat zijn de ambities die jullie hebben? [Middenkader 5] 

 

Respondenten geven aan dat verpleegkundigen meer ‘empowered’ kunnen worden in het St Jansdal. De 

aanname is dat de werkdruk vermindert als verpleegkundigen meer invloed en verantwoordelijkheid hebben bij 

de organisatie van de zorg. Tevens is het volgens respondenten belangrijk dat verpleegkundigen zich serieus 

genomen voelen, door hen een échte stem te geven in het proces. Volgens een middenkaderlid hebben 

medewerkers vaak het gevoel dat alles al bedacht is voordat het de organisatie in wordt ‘geploft’.  

 

Je moet ook echt de cultuur aanpakken, mensen empoweren. Ik geloof niet in grote blauwdrukken, dan wordt het een lachertje. 

Beleid wordt dan gemaakt in een ivoren toren. […] Bij de productive ward ga ik naar afdelingen toe. Je denkt dan zelf wat hebben ze 
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eraan? Maar het is toch belangstelling die je toont en mensen kijken tegen je op. Als je echt het gesprek aangaat met medewerkers 

merk je wat er leeft onder het personeel. Zij hebben het direct patiëntencontact en zij moeten het doen, dus dat is heel belangrijk. 

[Hoger management 8] 

 

Een aantal managers vindt het belangrijk om een Verpleegkundig Adviesraad (VAR) op te richten, die kan 

adviseren bij beleidsbeslissingen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het risico is dat een ‘fake groep’ ontstaat. 

Hoger managementleden zien nog geen verpleegkundigen opstaan om zich actief in te zetten om een VAR 

daadwerkelijk vorm te geven. De ervaring in andere ziekenhuizen is dat verpleegkundigen gefocust zijn op het 

primaire proces en niet graag ‘gestoord’ worden om verder vooruit te gaan kijken.  

 

Medewerkers zijn liever bezig met de patiënten die er nu liggen, dat zit denk ik heel erg in de zorg. […] Ik denk dat daar ook een 

dilemma zit, mensen willen gewoon goed zorgen voor de patiënten die er nu zijn. Ze willen niet van hun werk worden afgehouden om 

bezig te zijn met hoe het over tien jaar is. Dus volgens mij moet je daar iets handigs mee, iets dat verleidt. [Expert 7] 

 

Risico is volgens respondenten dat er een ‘ver van het bed show’ ontstaat, wanneer de SPP-discussie blijft 

steken in prognoses in plaats van concrete acties te ondernemen. Een respondent opperde om een 

vertegenwoordiger van de patiëntenraad te betrekken, zodat niet buiten ogenschouw raakt dat het in een 

ziekenhuis in wezen draait om de zorg.  

 

Scope: organisatieniveau, schaalgrootte en termijn 

Meerdere experts geven aan dat het verstandig is om goed na te denken op welke scope de strategische 

personeelsplanning gericht wordt. Wat betreft het organisatieniveau wordt een onderscheid gemaakt tussen 

een ziekenhuisbrede aanpak, pilots op afdelings- of clusterniveau of een werkwijze gericht op specifieke 

functiegroepen. Bij deze overweging is het volgens experts van belang te realiseren dat sommige problemen 

niet op clusterniveau opgelost kunnen worden. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat er veel waardevolle 

informatie verloren kan gaan bij analyse op topniveau, doordat gegevens als het ware op één hoop worden 

gegooid. Experts menen dat het afhankelijk is van de opgestelde doelen of het afdelingsoverstijgend of 

clusterniveau de voorkeur heeft. Een expert adviseert om complementaire afdelingen te selecteren bij analyse 

op afdelingsoverstijgend niveau, aangezien de oplossingskracht steviger is bij mogelijkheden voor onderlinge 

uitwisseling. De meeste organisaties starten met één of een beperkt aantal afdelingen, aldus experts.  

 

Klein beginnen helpt om te laten zien dat het een leuke en geschikte methode is om mee te werken.[Expert 3] 

 

De drie ziekenhuizen die deelnamen aan dit onderzoek zijn eveneens gestart met een of enkele pilots op 

afdelingsniveau. Volgens respondenten is het afhankelijk van het organisatieniveau hoe ver vooruit gekeken kan 

worden bij strategische personeelsplanning. Opvallend is dat respondenten nogal verschillende ideeën hebben 

over een passende termijn om SPP op te richten, uiteenlopend van een jaar tot vijftien jaar. Het merendeel van 

de respondenten denkt aan circa drie tot vier jaar, in overeenstemming met het strategisch beleidsplan. 

Anderen noemen 2020 als ‘ijkjaar’ aangezien het beroepsprofiel van verpleegkundigen dan wordt gewijzigd.  

 

Ik denk dat strategische personeelsplanning heel erg nodig is. Aan de andere kant zie ik ook wel dat we nu in een lastige positie 

zitten, omdat we misschien wat met Zwolle gaan doen. Dan denk ik wat is strategisch slim? Wachten? Daar verlies je ook tijd mee. 

Een fusieproces is niet iets wat we vandaag bedenken en in december gerealiseerd hebben. Vanuit dat oogpunt denk ik, we moeten 
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gewoon wat gaan doen als organisatie. […] Tja lukt die samenwerking met Zwolle niet, dan sta je weer bij nul en moet je ook weer 

verder. Ik denk wel dat de tijd nu wel rijp is om wat met strategische personeelsplanning te gaan doen. [Middenkader 5] 

 

De meeste respondenten vragen zich af of het haalbaar is om ongeveer vijf jaar op de horizon vooruit te kijken, 

gezien de voortdurende dynamiek in de gezondheidszorg. Financiële druk leidt volgens respondenten tot 

beperkingen voor het lange termijnperspectief. Ziekenhuizen staan er volgens experts om bekend dat zij weinig 

opleidingsbudget hebben, wat belemmerend is voor SPP. Het opstellen van quick wins hoort volgens het 

merendeel van de respondenten dan ook bij de beginfase van SPP. 

 

Bij strategische personeelsplanning horen mijlpalen. Ik ben bang dat we anders dingen weer op de lange baan gaan schuiven. Dat is 

wel een kenmerk van dit ziekenhuis, alles is belangrijk en alles moet nu, waardoor iets als strategische personeelsplanning heel 

makkelijk ondersneeuwt. [P&O-er 1] 

 

Verwachtingsmanagement: vertaling organisatiestrategie naar SPP-doelen 

In antwoord op de vraag welke doelen met strategische personeelsplanning beoogd zijn werpen respondenten 

allerlei wedervragen op. De kernvraag luidt: Wat voor ziekenhuis willen we in de toekomst zijn? Zoals gesteld 

in paragraaf 5.1.4 zijn de stippen op de horizon niet voor alle respondenten helder.  

 

Vaak als je strategische HR-planning ondernomen hebt, kun je ook wat meer zeggen over wat eigenlijk die transitie is die we moeten 

maken. We willen zorgen dat het ziekenhuis blijft uitstralen dat de burger in Harderwijk en omstreken weet dat ‘ie in goede handen 

is. En dat weet je pas als je weet dat daar goede specialisten, goede verpleegkundigen en verzorgenden zitten. Als verantwoordelijke 

in zo’n organisatie heb ik wel de behoefte om daar een bepaalde zekerheid in te hebben. Uiteindelijk ben ik er ook om te zorgen dat 

wij grip hebben op onze toekomst en dat wij ons daarover kunnen verantwoorden, intern én extern. [Hoger management 1] 

 

Experts vinden dat een gedeelde organisatiestrategie de vertaling naar SPP-doelen vereenvoudigd. Verscheidene 

respondenten benadrukken dat het opstellen of verhelderen van organisatiedoelen een randvoorwaarde is om 

SPP te kunnen vormgeven. Daarnaast geven experts aan dat zij aandacht besteden aan het afstemmen van 

verwachtingen ten aanzien van strategische personeelsplanning in de beginfase.  

 

Help je managers ook om te begrijpen waar je SPP wel en niet voor kunt gebruiken. Op het RvB-niveau denken ze: hé er gaan zoveel 

mensen uit en zoveel mensen met pensioen. […] Die kunnen ook heel erg happen op cijfers. Ergens wil je ze dat hulpmiddel bieden, 

maar je wilt ook niet dat ze ermee aan de haal gaan. [Expert 2] 

 

Concreet vertelde een expert aan het begin van een workshopsessie een ‘rondje’ te maken aan de hand van de 

vraag: Wat zijn je verwachtingen van SPP? Het ‘verwachtingsmanagement’ kan worden gerealiseerd door tijdens 

een werkoverleg aan te geven wat SPP wel en niet kan opleveren. Vervolgens gaan verschillende experts met 

stakeholders in gesprek over de toekomstige personeelsbehoefte afgezet tegen de personeelsbeschikbaarheid. 

 

We begonnen de workshopsessie met een schets van een toekomstplaatje. Waar wil je naartoe met je eigen afdeling of cluster? Wat 

zijn ontwikkelingen die extern liggen en wat zijn ontwikkelingen intern? Vervolgens is een stap […] waar zit een gap? Van daaruit zijn 

we gaan kijken hoe we dat aan kunnen pakken met elkaar. [Expert 3]  

 

Verschillende experts benadrukken dat strategische personeelsplanning niet oplevert dat alle problemen zijn 

opgelost. SPP kan volgens respondenten problematiek scherper en toekomstgerichter in kaart brengen, maar 

dan moeten organisaties er alsnog mee aan de slag. Risico is volgens experts dat organisaties zich niet altijd 

bewustzijn van het vervolg op de aangebrachte focus. 
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Vaak zie je dat er een rits aan knelpunten naar voren komt als je zo’n analyse maakt. Als je daar allemaal mee aan de slag moet, 

dan verdwijnt het vaak ook weer in de waan van de dag en dan zie je de knelpunten van vandaag toch vaak weer lastiger dan dat 

toekomstgerichte. Dus wat ik vaak doe is dat ik de managers laat kiezen met elkaar: “Wat vinden jullie de top drie aan knelpunten?” 

Ze schrijven items op post-its […] en moeten gezamenlijk komen tot een top drie als focus voor de komende jaren. [Expert 6] 

 

Prioritering: wat zijn de radartjes waar SPP op draait?  

Vanwege de vele knelpunten die organisaties willen oplossen stellen verschillende experts dat het belangrijk is 

een prioritering vast te stellen. Ook interne participanten vinden het belangrijk om te bediscussiëren welke 

knelpunten (als eerst) worden aangepakt.  

 

Ik vind dat we kritisch moeten zijn op wat we wel en niet doen. En als we iets wel doen, dan moeten we ook de daarbij behorende 

middelen ter beschikking stellen: tijd en geld. Dan geef je mensen ook de gelegenheid om daadwerkelijk iets te doen. Men ervaart 

projecten nu vaak als het moet er allemaal maar bij. Terwijl als je afdelingen de capaciteit geeft om een project te implementeren je 

ook de middelen biedt om dat te kunnen doen. [Hoger management 6] 

 

Experts geven aan dat beschikbare tijd van stakeholders, budget en een passende timing voor strategische 

personeelsplanning belangrijke randvoorwaarden zijn. Dit geldt volgens respondenten niet alleen voor leden 

van een eventuele stuurgroep, maar voor iedere afdeling die een bijdrage levert. Binnen het St Jansdal wordt 

erkend dat het belangrijk is om ‘SPP-kernthema’s’ te bepalen. Hoofddoel is volgens een aantal respondenten 

‘toekomstgericht bewustzijn’ te creëren met betrekking tot de personele bezetting. Vanuit de lijn wordt 

ondersteuning gevraagd voor beleidsontwikkeling op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid en het 

(door)ontwikkelen van leidinggevenden en verpleegkundigen. Het merendeel van de participanten ziet 

daarnaast flexibilisering en empowerment als thema’s. Zoals eerder toegelicht is wordt de mate van 

specialisatie of generalisatie van verpleegkundigen gezien als een belangrijk thema voor discussie. 

 

Je moet echt die discussie aangaan over wat ons strategisch beleid is. Waar willen we heen met elkaar? Wat betekent dat dan voor 

ons personeelsbeleid? Je moet een aantal onderwerpen gaan benoemen. Nu noemen we duurzame inzetbaarheid en flexibilisering. Ik 

vind het prettig als je me die radartjes geeft. Ik zou op zoek gaan naar wat die radartjes zijn. [Hoger management 4] 

 

Er is tevens behoefte aan een discussie over het vereiste niveau van verpleegkundigen in het St Jansdal. Op dit 

moment vervullen zowel BOL, BBL als HBO-V verpleegkundigen dezelfde functie in het ziekenhuis.  

 

Wij zitten wel heel sterk te denken om richting verpleegkundige functies de uitgangspunten overeind te houden dat we zo min 

mogelijk specialiseren en zoveel mogelijk generaliseren. We vinden dat we eigenlijk wel genoeg gespecialiseerd hebben, generalisten 

zijn breed inzetbaar. Ik kies dus voor een goede mix van BBL opgeleide niveau 4 en niveau 5 medewerkers. [Hoger management 5] 

 

Verschillende teamleiders en afdelingshoofden geven aan dat het voor het St Jansdal gunstig is om BBL-ers in 

dienst te nemen, aangezien zij snel ingewerkt zijn, doordat zij het ziekenhuis vanuit hun opleiding meestal goed 

kennen. Vandaar dat het overgrote deel van de verpleegkundigen in het St Jansdal BBL-opgeleid is. Voor de 

lange termijn gaan er echter geluiden op om meer HBO-V’ers in dienst te nemen. Diverse respondenten stellen 

dat het noodzakelijk is om nu te bespreken welke mix verpleegkundigen het St Jansdal in de toekomst wenst, 

zodat er tijdig geanticipeerd kan worden op de veranderende opleiding van de verpleegkundigen in 2020. 
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Resultaten: wat levert strategische personeelsplanning op?  

Door mijlpalen vast te leggen in beleidskaders kan resultaatgerichter gewerkt worden, zo is de wens van een 

aantal respondenten. Een expert stelt dat de zoektocht naar houvast voor veel organisaties uitmondt in 

scenario’s. Ook in het St Jansdal zien meerdere respondenten het opstellen van scenario’s als hulpmiddel om te 

bepalen welke doelen prioriteit krijgen.  

 

Ik zou bijvoorbeeld drie of vier scenario’s uitdenken en kijken wat hebben al die scenario’s gemeen en wat hebben we nodig om die 

scenario’s uit te kunnen voeren. […] Met de overlap zou ik het eerst aan de slag gaan. Als scenario twee het meest waarschijnlijk is, 

dan zou ik ook kijken hoe we van twee makkelijk kunnen overschakelen naar één of drie. [P&O-er 1] 

 

Managers geven aan getriggerd te worden wanneer inzichtelijk is wat consequenties zijn van interne en externe 

ontwikkelingen. Vergezichten en betrokkenheid zijn volgens een aantal respondenten de belangrijke 

succesfactoren bij de implementatie van strategische personeelsplanning. Kanttekening bij scenariovorming is 

volgens een aantal respondenten dat er een hoog abstractieniveau ontstaat, waardoor afstand tot SPP kan 

worden gecreëerd. Een expert meent dat het afhankelijk is van het organisatieniveau waarop SPP gericht is of 

scenario’s het proces kunnen ondersteunen. 

 

Ik denk dat het heel erg samenhangt met op welk niveau je met SPP aan de slag gaat. Als je dat met het topmanagement doet is het 

volgens mij een super goede manier om te kijken. […] Maar als je lager in de organisatie zit, dan moet je het vertalen naar welke 

ontwikkelingen je wilt realiseren met een club? Scenarioplanning is dan té ver van het bed. [Expert 6] 

 

Al met al is het resultaat van het SPP-proces volgens experts een concreet actieplan waarin beschreven staat 

hoe SPP-doelen bereikt kunnen worden. Veel respondenten stellen dat het essentieel is om niet alleen na 

afloop van de voorbereidings- of implementatiefase van SPP te bespreken wat er bijgesteld kan worden. 

Evaluatiemomenten gedurende het hele proces worden door respondenten van belang geacht. Tevens geven 

verscheidene respondenten aan dat het cruciaal is dat het SPP-kernteam open staat voor verbeterpunten.  

  

SPP moet écht geëvalueerd worden, niet alleen achteraf, maar ook gedurende het proces, zodat je bewust bent en blijft van de punten 

die verbetering behoeven. […] Stel jezelf als kerngroep de vraag: Zijn we nog goed bezig of moeten we gaan aanpassen? [Expert 3] 

 

6.4.2 Aandachtsgebieden  

In dit onderdeel komen succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van SPP aan bod die 

interne participanten verwachten en experts ervaren hebben in praktijk. Deze aspecten zijn niet zozeer 

spontaan ter sprake gebracht door respondenten, maar zijn uitgelokt door te vragen naar valkuilen en 

stimulerende factoren. 

 

Zoals gesteld in 6.1 zijn de ideeën over het gebruik van managementinformatie niet eenduidig. Vooral experts, 

maar ook enkele interne respondenten zien het beschikken over voldoende en betrouwbare stuurinformatie 

als stimulerende factor bij de vormgeving van SPP. Een aantal respondenten geeft aan dat de bestuurlijke 

informatie in het St Jansdal niet erg toegankelijk is. Het St Jansdal is volgens experts niet de enige organisatie die 

haar managementcijfers niet op orde heeft. Experts zijn nog geen organisatie tegengekomen die tevreden is 

over de stuurinformatie. 
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Respondenten geven aan dat interne knelpunten zoals de toenemende werkdruk bevorderend zijn voor het 

draagvlak van strategische personeelsplanning. Als belemmering worden de snelle veranderingen in de omgeving 

van het ziekenhuis genoemd. Consequentie is volgens respondenten, dat ad hoc reageren in sommige gevallen 

onontkoombaar is. De voortdurende ontwikkelingen in beroepen zijn volgens participanten eveneens een 

complicerende factor bij het vooruitzien. Enerzijds wordt de veranderlijkheid van beroepen gezien als 

ingewikkeld, anderzijds is vanuit opleidingen een trend te ontdekken, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.  

 

Als je het tien jaar geleden gehad zou hebben over de verpleegkundig specialist of de physician assistent had iedereen je aangekeken 

van waar heb je het over? Dat doen ze in Engeland en Amerika, maar dat doen we hier niet. Nou we hebben ze hier ook inmiddels. 

Voor medisch specialisten geldt een andere ontwikkeling. Toen ik hier kwam werkten er nauwelijks vrouwen als medisch specialist en 

die werkten ook niet in deeltijd. Als je weet dat nu meer dan 50% van de geneeskundestudenten vrouw is, ja dan kun je wel zo’n 

beetje voorspellen wat er gaat gebeuren. [P&O-er 3]. 

 

Een aantal respondenten voorziet moeilijkheden bij de borging van strategische personeelsplanning. Een 

middenkaderlid geeft aan dat ‘belijdenis met de mond’ geen garantie biedt voor succes in de praktijk. Door SPP 

te linken aan bestaande HR-processen gaat het leven in praktijk, aldus respondenten. Zoals gesteld vormt de 

hectiek van alledag volgens respondenten een belemmering voor de voorbereiding en implementatie van SPP. In 

alle participerende ziekenhuizen heeft SPP tijdelijk stil gelegen, vanwege korte termijn problematiek die om 

aandacht vroeg. Experts geven aan dat de kans op borging wordt vergroot door actiepunten te verbinden aan 

een ‘eigenaar’. De borging van SPP is kwetsbaar wanneer er slechts één ‘enthousiasteling’ verantwoordelijk is 

voor het thema. Als de trekker verdwijnt, ebt energie weg en sneeuwen actiepunten onder in de waan van 

alledag, zo is de ervaring van experts.  

 

Het gevaar is ook heel snel dat het aan iemand hangt en daarmee is het afbreukrisico gewoon heel groot. Iemand gaat weg, kan ziek 

worden, doet het in ieder geval alleen. De energie is bij diegene op een gegeven moment ook wel klaar, dan zakt is zo’n project 

helemaal in elkaar. Ik vind dat een té groot risico voor zo’n thema. [Expert 4] 

 

Als risico zien respondenten dat SPP eenmalig plaatsvindt. Duidelijke doelen opstellen en sleutelfiguren 

‘aangehaakt’ houden kan dit voorkomen. Respondenten geven aan dat het aanstellen van een SPP-kerngroep al 

belangrijke succesfactor bij de voorbereiding en implementatie van SPP. Zoals gesteld in de vorige paragraaf zijn 

er diverse partijen te noemen die betrokken kunnen worden bij SPP.  

 

Je moet goed aandacht hebben voor je draagvlak, mensen moeten de l inken me t je s trateg ische be leid goed 

kunnen begr i jpen. Dus je moet hee l duide l i jk hebben waarom je hiermee aan de s lag gaat . Het verhaal moet 

verteld worden en daar z i jn wi j  met zi jn al len niet goed in. Je kan de kaders schetsen, […] tja ik heb alt i jd 

een hekel aan de term smart maar ste l scherpe doelen op waar we voor gaan. Hoe dat precies wordt ingevuld 

mogen mensen van mij zel f weten, zolang maar he lder is waar we naartoe gaan.  [Hoger management 4]  
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Deelconclusie 

Ter afsluiting van de resultatensectie zijn de empirische deelvragen over strategische personeelsplanning beantwoord.  

 

Wat is strategische personeelsplanning volgens SPP-experts en interne participanten?  

Uit de empirie blijkt dat er uiteenlopende betekenissen worden gegeven aan strategische personeelsplanning. Zo wordt er 

gedacht aan een vlootschouw, visievorming, capaciteitsplanning, rekenen, gespreksvoering, het verbinden van HR-beleid aan 

organisatiedoelstellingen, maar ook aan een verschuiving van reactief naar proactief handelen. Geconcludeerd kan worden 

dat niet alleen verschillen bestaan tussen de onderzoekseenheden (SPP-experts, hoger management, middenkader, P&O en 

sleutelfiguren), maar zeker ook binnen deze ‘groepen’. 

 

Welke visie hebben SPP-experts en interne participanten op nut en noodzaak van strategische personeelsplanning? 

Uit de empirie blijkt dat er diverse aanleidingen zijn om te investeren in strategische personeelsplanning in het St Jansdal. Zo 

is het volgens respondenten noodzakelijk dat het ziekenhuis haar beleid afstemt op diverse maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals toenemende volumenormen. Daarnaast nopen interne knelpunten zoals moeilijk vervulbare vacatures tot actie. 

Vanwege de luxepositie waarin het St Jansdal zich begeeft, worden dergelijke ontwikkelingen niet door alle respondenten 

gevoeld. Het behouden van de positie als ‘employer of choice’ wordt door zowel interne en externe participanten als 

essentieel gezien vanwege de verwachte schaarste in de zorg. De urgentie om SPP daadwerkelijk voor te bereiden en te 

implementeren wordt echter niet door alle interne participanten gevoeld. Dit maakt het extra belangrijk om de 

doelstellingen van SPP aan te sluiten op de behoeften vanuit de lijn. 

 

Welke factoren achten SPP-experts en interne participanten van belang bij de voorbereiding en implementatie van 

strategische personeelsplanning? 

Respondenten noemen allerlei factoren die aandacht verdienen bij de voorbereiding en implementatie van strategische 

personeelsplanning. Randvoorwaarden zijn volgens velen een passende timing, draagvlak, beschikbare tijd en budget van 

‘key’ stakeholders. Daarnaast wordt door een aantal respondenten aangegeven dat het belangrijk is om te beschikken over 

betrouwbare stuurinformatie. Anderen zien dit niet zozeer als essentiële voorwaarde maar als ondersteunend middel. 

Sommigen wensen een geautomatiseerde tool aan te schaffen, zodat het succes van SPP snel inzichtelijk is. Het risico is 

volgens respondenten dat cijfers genereren een doel op zich wordt, in plaats van een hulpmiddel om knelpunten in de 

personeelsstromen inzichtelijk te maken.  

 

Specifiek voor het St Jansdal zijn ook een aantal (potentiële) sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen ten aanzien van 

strategische personeelsplanning te herkennen. Deze factoren zijn gevat in het SWOT-model op de volgende pagina. 

Belangrijke kanttekening is dat een SWOT-analyse een zwart-wit weergave presenteert. Vandaar dat in voorgaande 

paragrafen nuanceringen zijn aangegeven. Tevens zijn er een aantal spanningsvelden te onderscheiden die niet zomaar in het 

SWOT-model te plaatsen zijn. De meningen zijn bijvoorbeeld verdeeld over het top-down of bottom-up inzetten van SPP 

en over de gewenste mix van verpleegkundigen. Ook over het opleidingsniveau en de mate van specialisatie of generalisatie 

van verpleegkundigen hebben respondenten diverse ideeën.  

 

Factoren die respondenten als succes zien, zijn geplaatst onder strengths of opportunities. Factoren die volgens 

respondenten een risico vormen vallen onder weaknesses of threats. De ideeën van interne participanten zijn leidend 

geweest voor de interne analyse van sterkten en zwakten van het St Jansdal. De visie van zowel SPP-experts als interne 

participanten zijn het uitgangspunt geweest voor de externe analyse van opportunities en threats.  

De criteria die het uitgangspunt vormden om een cluster te vullen zijn:  
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- een item is betiteld als ‘belangrijk’ door verschillende ‘typen’ respondenten (bijvoorbeeld SPP-expert en P&O-er); 

- een item is volgens respondenten daadwerkelijk aanwezig in de interne of externe context van het St Jansdal. 

 

Uit onderstaand SWOT-model blijkt dat de interne analyse meer aandachtspunten oplevert dan de externe analyse. In de 

literatuur was eenzelfde patroon zichtbaar. Zowel op de interne als de externe dimensie worden opvallende bevindingen 

onderstaand toegelicht. 

 

Interne analyse 

Medewerkers worden getypeerd als gedisciplineerd, dienstbaar en loyaal. Gezien de lange diensttijd van personeel is er een 

ons-kent-ons cultuur ontstaan in het ziekenhuis: gekend worden ervaren respondenten als prettig. De familiare cultuur van 

het St Jansdal wordt echter tevens als risicofactor genoemd bij SPP, aangezien sommigen het moeilijk vinden om een 

onderscheid te maken tussen een persoon en functionaris. Dit heeft volgens respondenten als gevolg dat het aanspreken en 

aanpakken van medewerkers die disfunctioneren onvoldoende plaatsvindt. Ook het onderscheiden van talentvolle 

medewerkers is volgens geïnterviewden ingewikkeld in de Jansdalcultuur.  

 

Het St Jansdal wordt gekarakteriseerd door haar ambitie, kleinschaligheid, christelijke identiteit, gastvrije sfeer en trotse 

Jansdallers. In de eerste plaats zien respondenten deze factoren als bevorderend voor SPP. Zo is het aanpakken van vele 

Strengths Weaknesses 

- Ambitie, kleinschaligheid, sfeer, eigen identiteit; 

- Dienstbaar, gedisciplineerd en loyaal personeel; 

- Bekend als employer of choice; 

- Aansluiten op wensen van leidinggevenden; 

- Sense of urgency en draagvlak; 

- Kaders schetsen: duurzame inzetbaarheid en 

talentmanagement als SPP-kernthema’s; 

- Scherpe doelen, quick wins en concrete actiepunten 

opstellen die gesteund worden door stakeholders;  

- SPP-kerngroep bestaande uit o.a. afgevaardigden van 

P&O, lijnmanagement en financiële afdeling; 

- Verwachtingen ten aanzien van SPP managen: 

toekomstvisie verhelderen; 

- SPP linken aan bestaande HR-processen; 

- Faciliteren van benodigde middelen (budget en tijd); 

- Proactieve aanpak van personele knelpunten; 

- Scope: klein beginnen met SPP. 

- Borging: veel korte termijn prikkels, veel projecten gestart, 

weinig afgerond; 

- Bestuurlijke informatie niet op orde en beperkt toegankelijk 

- Aanspreekcultuur ontbreekt: niet onderscheiden (niet-) 

talent; 

- Betekenis SPP niet eenduidig: uiteenlopende en negatieve 

associaties SPP (veelomvattendheid en weerstand); 

- Brengt problemen in kaart die alsnog opgelost moeten 

worden; 

- Veranderlijkheid van SPP;  

- Ongelukkige timing; 

- Beperkte inzetbaarheid en onderbenutting aanwezige kennis; 

- Vertaalslag van organisatiestrategie naar HR-strategie mist; 

- Veel korte termijn prikkels en de waan van alledag 

verminderen de betrokkenheid van stakeholders 

- Té abstracte insteek: cijfermatige exercitie. 

Opportunities Threats 

- Ligging in overzichtelijke regio;  

- Samenwerking zorginstellingen in de omgeving; 

- Samenwerking Isala Klinieken;  

- Personele trends uit (zorg)opleidingen distilleren;  

- Aantrekkingskracht zorg als werkgever in crisis. 

- Snelle veranderingen in markt, technologie en politiek: ad 

hoc reageren soms onontkoombaar; 

- Demografische ontwikkelingen onzeker; 

- Onzekerheid over behoud Jansdal-identiteit; 

 - Zorginstellingen vissen in dezelfde personele vijver. 
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projecten kenmerkend voor de ambitieuze aard van het ziekenhuis. Tegelijkertijd blijkt volgens respondenten in praktijk dat 

er teveel projecten worden gestart, zodat vanwege andere prioriteiten weinig projecten worden afgerond. Het risico is dat 

SPP een eenmalige actie wordt, vanwege de vele korte termijn prikkels die ontstaan in de waan van alledag.  

 

Om de kans op borging van strategische personeelsplanning te vergroten is het volgens respondenten belangrijk om een 

SPP-kerngroep op te richten. In het St Jansdal worden diverse partijen als kandidaten genoemd voor een SPP-kerngroep. 

Lijnmanagers hebben volgens respondenten een belangrijke rol bij de inbedding van SPP op afdelingsniveau. Daarnaast is het 

interessant om een afgevaardigde van de afdeling Financiën & Informatie te betrekken vanwege de aanwezige kennis over 

stuurinformatie. De participatie van een afgevaardigde uit het hoger management wordt als essentieel gezien om voldoende 

mandaat te hebben. Vrijwel iedereen ziet voor P&O een trekkende rol in het SPP-proces. Commitment voor strategische 

personeelsplanning bij de Raad van Bestuur wordt gezien als cruciale succesfactor. Een aantal respondenten wenst externe 

experts te betrekken die ervaring hebben met SPP.  

 

Vrijwel alle respondenten kunnen de belangrijkste pijlers van de organisatiestrategie noemen:  

1. Te behoren tot de 25% beste ziekenhuizen;  

2. Een volwaardig en gastvrij basisziekenhuis te zijn.  

 

Tegelijkertijd ontbreekt het volgens sommigen aan een concrete betekenis van de organisatiestrategie voor medewerkers 

en patiënten. Aangezien de vertaalslag van organisatiestrategie naar HR-strategie ontbreekt ontstaat er ‘hapsnap’ P&O-

beleid. De overkoepelende gemene delers in P&O-beleid missen volgens respondenten. De resultaten wijzen uit dat het 

belangrijk is om te beschikken over een gedeelde strategie en een vertaalslag naar patiëntdoelen en P&O-doelen. 

Vergezichten en betrokkenheid geven richting  aan SPP. Opvallend is dat verschillende items (zoals de ons-kent-ons cultuur) 

zowel uitgelegd kunnen worden als sterkte, maar ook als zwakte. 

 

Externe analyse 

De ligging van het St Jansdal op de Veluwe wordt gezien als mogelijke succesfactor. Behoud van personeel is volgens 

respondenten relatief makkelijk aangezien er in verhouding tot bijvoorbeeld de Randstad weinig concurrerende 

ziekenhuizen zijn. Uitbereiding van de samenwerking met ketenpartners en andere ziekenhuizen biedt bijvoorbeeld kansen 

voor de ontwikkeling van leidinggevenden of starters. Tegelijkertijd ervaren respondenten dat zorgorganisaties in de 

omgeving in dezelfde personele vijver vissen, wat als risico wordt gezien. Deze dubbele houding ten aanzien van omliggende 

zorgorganisaties komt tot uitdrukking in het taalgebruik van respondenten die spraken over ‘concullega’s’. 

 

Een belangrijke externe ontwikkeling is volgens respondenten de voortdurende veranderlijkheid in de politiek, technologie 

en de markt. De toenemende complexere zorgvraag, nieuwe ziektebeelden en het aangekondigde beroepsprofiel voor 

verpleegkundigen dat in 2020 wordt geïntroduceerd zijn slechts voorbeelden van ontwikkelingen die vragen om bezinning 

over de vraag hoe personeel optimaal ingezet kan worden. De respondenten ervaren door de politiek opgelegde volume-

normen als risico voor het bieden van een volwaardig zorgpakket. Ontwikkelingen zoals bezuinigingen maken ad hoc 

reageren volgens respondenten onontkoombaar. Tegelijkertijd geeft dit een risico op overhaaste beslissingen. De intentie 

tot samenwerking met de Isala Klinieken wordt gezien als kans om een volwaardig basisziekenhuis te blijven. Tegelijkertijd 

ontstaat er onzekerheid over het behoud van de ‘eigenheid’ van het St Jansdal (zoals sfeer en gastvrije zorg).  

 

Respondenten hebben uiteenlopende ideeën over de consequenties van de (dubbele) vergrijzing en ontgroening. Sommigen 

verwachten prangende tekorten van bijvoorbeeld verpleegkundigen, terwijl anderen denken dat de schaarste mee zal vallen. 

Duidelijk is dat er onzekerheid bestaat over de gevolgen van demografische ontwikkelingen.  
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7. De stippen op de horizon: 

Conclusie, discussie en aanbevelingen  

 

Deze studie stelt de vraag centraal wat succes- en risicofactoren zijn bij de voorbereiding en implementatie van 

strategische personeelsplanning in ziekenhuis St Jansdal. Specifieke aandacht is besteed aan het veranderende 

functieprofiel van verpleegkundigen. In antwoord op de deelvragen worden de belangrijkste conclusies van dit 

onderzoek beschreven. Tevens is een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag (7.1). Vervolgens komen 

discussiepunten bij dit onderzoek aan de orde en worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek (7.2). 

Op basis van de belangrijkste conclusies rond dit hoofdstuk af met de aanbevelingen voor het St Jansdal (7.3). 

 

7.1 Conclusies 

Deze studie is gericht op drie deelthema’s. Allereerst staat de vraag centraal wat strategische 

personeelsplanning is (7.1.1). Vervolgens is ingegaan op de vraag waarom strategische personeelsplanning van 

belang is in het algemeen, in ziekenhuiscontext en meer specifiek in het St Jansdal (7.1.2). De derde deelvraag is 

gericht op succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische personeelsplanning 

(7.1.3). Ten slotte is een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd (7.1.4).  

 

7.1.1 Wat is strategische personeelsplanning?  

In eerdere studies over klassieke personeelsplanning is gericht op een instrumentele benadering of de 

roostertechnische inzet van medewerkers. Deze studie definieert strategische personeelsplanning als het 

vertalen van organisatiestrategie naar human resource strategie, waarbij afstemming op de interne en externe 

organisatiecontext het uitgangspunt vormt voor de bepaling van de kwantitatieve en kwalitatieve personele 

behoefte op korte en lange termijn (zie o.a. Beardwell & Claydon, 2007). De focus op de strategische 

component maakt het onderscheid tussen strategische personeelsplanning en strategisch human resource 

management ingewikkeld. Bij SPP wordt echter specifiek gezocht naar de gaps en fits tussen de 

personeelsbehoefte en de personeelsbeschikbaarheid op basis van het huidige personeelsbestand van een 

organisatie (Kluytmans, 2010). Vanuit de literatuur zijn verschillende benaderingen ten aanzien van SPP afgeleid. 

In studies over talentmanagement wordt SPP gezien als input voor besluitvorming over de vraag: wie is talent? In 

literatuur over successiemanagement wordt SPP omschreven als proces om de organisatiestrategie te vertalen 

naar HR-strategie. Theorieën over human resource planning hebben bij SPP een doel in het vizier (zie o.a. 

Collins & Collins, 2007; Lewis & Heckman, 2006).  

 

In de empirie worden eveneens uiteenlopende betekenissen gegeven aan strategische personeelsplanning. 

Interne participanten associëren SPP met een vlootschouw, operationele planning, maar ook met strategisch 

denken. De eerste verwachting was dat experts en participanten in het St Jansdal verschillende betekenissen 

geven aan het concept van strategische personeelsplanning. Deze verwachting is op basis van bovengenoemde 

uitgekomen. Opvallend is dat het onderscheid tussen leden uit het hoger management, middenkader, P&O-ers 

en sleutelfiguren niet richtinggevend is bij de diverse ideeën over SPP. Ook binnen deze groepen bestaan 

verschillende visies op SPP. Vrijwel iedere respondent legt andere accenten in de omschrijving van SPP. Zo is er 
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verwezen naar de lange termijn, de ontwikkelingen in de interne en externe omgeving van het ziekenhuis, de 

roostertechnische inzet, het afstemmen op organisatiedoelen, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Het 

merendeel van de aspecten uit genoemde definitie is daarmee erkend. Wat echter opvalt, is dat de nadruk 

enerzijds wordt gelegd op de roosterplanning, terwijl anderzijds het korte termijn perspectief weinig genoemd 

is door respondenten. Geconcludeerd kan worden dat de term strategische personeelsplanning discussie 

behoeft, zodat een gedeelde definitie kan ontstaan. 

 

De SPP-experts onderscheiden twee hoofdvormen van strategische personeelsplanning. Ten 

eerste is de rekenkundige variant een model om de verwachte ontwikkelingen op het gebied van 

personeel ‘door te rekenen’. Ten tweede staat bij de cyclische dialoog een voortdurend proces 

van wederzijdse afstemming met betrekking tot personele knelpunten centraal. 

Geconcludeerd kan worden dat de cyclische dialoog de voorkeur heeft bij het merendeel 

van de SPP-experts en interne respondenten. Respondenten zien SPP in overeenstemming 

met de literatuur als proces of instrument. Het bepalen van doelstellingen wordt echter gezien 

als onderdeel van het SPP-proces. De voorbereiding en implementatie van SPP bestaat op 

basis van de empirie uit het volgende proces: een urgentiegevoel creëren, het betrekken 

van stakeholders, het scherp krijgen van problematiek en doelstellingen, opstellen van 

prioriteiten en activiteiten voor SPP, evaluatie en bijstelling van het SPP-proces. Figuur 7.1 

duidt op een cyclisch proces, waarbij niet alleen aan het einde maar juist ook gedurende het 

SPP-proces op terugkerende momenten geschaafd kan worden aan de verschillende 

procesaspecten.  

 

7.1.2 Waarom is strategische personeelsplanning van belang?  

Uit de literatuur blijkt dat vooruitkijken van belang is om tijdig personele knelpunten tijdig te herkennen. Bij het 

veronderstelde planmatige karakter van strategische personeelsplanning zijn echter diverse kanttekeningen te 

plaatsen. Gezien de voortdurende veranderingen in de interne en externe context van een organisatie ontstaan 

er emergente strategieën (Mintzberg et al., 2003), zodat vlot schakelen zeker zo belangrijk is als het vermeende 

weloverwogen karakter van SPP. Vanuit de HR-praktijk is er behoefte aan het inperken van onzekerheden door 

scenario’s op te stellen. Scenarioplanning kan bijdragen aan de flexibiliteit en wendbaarheid van strategieën, 

zodat SPP snel schakelen kan bevorderen (zie o.a. Brush & Rush, 2005; Hoogeweg, 2011). 

 

In de ziekenhuissector is strategische personeelsplanning interessant om organisatiecontinuïteit en succes van 

HR-beleid te vergroten. De ziekenhuisbranche wordt gekenmerkt door diverse veranderingen, zoals 

toenemende complexere zorgvraag en veranderingen in het verpleegkundig domein (zie o.a. Mistiaen et al., 

2011; Van der Velden et al., 2011). De tweede verwachting was dat nut en noodzaak van SPP gelegen zijn in de 

afstemming op zowel de externe als interne context van het St Jansdal, met als doel veranderingen of 

continuïteit te verwezenlijken. Het wordt voor ziekenhuizen steeds belangrijker om zich positief te 

onderscheiden ten opzichte van ketenpartners en andere ziekenhuizen, zeker op het gebied van personeel 

gezien de te verwachten tekorten. Het is echter de vraag in hoeverre ziekenhuizen zich daadwerkelijk kunnen 

profileren ten opzichte van ‘concullega’s’ aangezien zij uitgaan van een sterk gestandaardiseerde cao (Veld, 

Figuur 7.1: Cyclisch proces van 

strategische personeelsplanning 
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2012). De derde verwachting was dat alle respondenten zich zorgen maken over toekomstige tekorten aan 

verpleegkundigen.  

 

Uit de empirie blijkt dat er diverse aanleidingen zijn om te investeren in strategische personeelsplanning in het 

St Jansdal. Er zijn vier kernbehoeften genoemd om met SPP aan de slag te gaan: het anticiperen op externe 

ontwikkelingen, het aanpakken van interne personeelsknelpunten, het handhaven van de betiteling tot 

‘employer of choice’ en het aansluiten op de vraag ‘what is in it for me?’. Op basis van de onderzoeksresultaten 

blijken nut en noodzaak van SPP inderdaad gelegen zijn in de externe en interne context van het ziekenhuis, de 

tweede verwachting is daarmee adequaat bevonden. Bij externe ontwikkelingen verwijzen respondenten 

veelvuldig naar het anticiperen op volumenormen en de toenemende complexere zorgvraag. Interne personele 

knelpunten zoals moeilijk vervulbare vacatures en beperkte doorgroeimogelijkheden vragen volgens 

respondenten om proactief handelen. Om in de toekomst te kunnen voorzien in voldoende gekwalificeerd 

personeel wordt het behoud van de titel ‘employer of choice’ gezien als van cruciaal belang. Tegelijkertijd 

verwacht een deel van de respondenten dat er geen schaarste aan verpleegkundigen zal ontstaan in het St 

Jansdal, de derde verwachting is daarmee niet uitgekomen. Vanwege de luxepositie waarin het St Jansdal zich 

bevindt, wordt het belang om SPP daadwerkelijk voor te bereiden en te implementeren niet door alle interne 

participanten gevoeld. Tevens leggen interne respondenten in veel gevallen geen link tussen personele 

knelpunten en strategische personeelsplanning. Op basis van de drie genoemde kernbehoeften kan 

geconcludeerd worden dat er voldoende noodzaak is om met SPP te starten, terwijl het urgentiebesef beperkt 

is. Dit maakt het extra belangrijk om bij SPP te anticiperen op behoeften vanuit de lijn. De vierde kernbehoefte 

is aan te sluiten op de vraag: ‘What is in it for me?’. Door in te zetten op personele knelpunten die lijnmanagers 

en medewerkers ervaren kan de betrokkenheid voor SPP worden vergroot.  

 

7.1.3 Wat zijn succes- en risicofactoren bij de voorbereiding en implementatie van strategische 

personeelsplanning?  

Uit de theorie komt naar voren dat de historische configuratie en interne stakeholders (de dominante coalitie) 

een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding en implementatie van SPP. De invulling van de historische 

configuratie bestaat uit de karakteristieken, missie, visie en kritieke incidenten uit het verleden. In de meeste 

ziekenhuizen bestaat de dominante coalitie uit de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de 

ondernemingsraad, afdelingshoofden en de HR-manager (Paauwe, 2004).  

 

Op basis van het strategisch beleidsplan (St Jansdal, 2011b) was de verwachting dat de interne configuratie van 

het St Jansdal ingevuld zou worden door de volgende ontwikkelingen: de samenwerking met de Isala Klinieken 

in Zwolle, nadruk op flexibiliteit en de ervaren werkdruk. Tijdens de interviews hebben participanten deze 

thema’s ter sprake gebracht, zodat derhalve geconcludeerd kan worden dat genoemde verwachting is 

uitgekomen. Tevens zijn er aanvullende aandachtspunten genoemd zoals de ons-kent-ons cultuur, het 

ontbreken van een aanspreekcultuur en de ontstane afspiegeling tussen HBO- en MBO-opgeleide 

verpleegkundigen (waarbij het merendeel bestaat uit intern opgeleide BBL-verpleegkundigen).  
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In de literatuur is weinig theoretische fundering voor factoren die strategische personeelsplanning stimuleren 

ofwel bemoeilijken. Een passende structuur voor het SPP-proces, het bepalen van een planningshorizon, het 

opstellen van doelstellingen en de verbinding met overige instrumenten zijn te onderscheiden als 

randvoorwaarden (zie o.a. Evers et al., 1995; Moonen, 2012). Op basis van de literatuur was de verwachting dat 

sense of urgency, breed gedeelde commitment en de rol van lijnmanagers belangrijk zijn bij de voorbereiding en 

implementatie van SPP (zie o.a. Zula & Chermack, 2007). Gezien de stand van de wetenschappelijke literatuur 

en beperkte informatie in beleidsdocumenten was verwachting dat respondenten de aandachtfactoren kunnen 

aanvullen en aanscherpen.  

 

Uit de empirie blijkt dat bovengenoemde factoren worden gezien als succesfactoren bij de voorbereiding en 

implementatie van strategische personeelsplanning. Respondenten geven echter aan dat ook andere factoren 

het succes van SPP kunnen vergroten zoals de prioritering van personele knelpunten, orde in de bestuurlijke 

informatie en voortdurende openheid voor feedback. Bovengenoemde verwachtingen zijn daarmee 

uitgekomen. Er is behoefte aan kengetallen en SPP-kernthema’s die als ‘radartjes’ de prioritering van 

doelstellingen kunnen sturen. Duurzame inzetbaarheid, talentmanagement en loopbaanbegeleiding zijn door 

diverse respondenten gelinkt aan SPP, zodat dit belangrijke onderwerpen kunnen zijn om mee te starten. 

Bovendien wordt het initiëren van een SPP-kerngroep gezien als cruciale factor om ervoor te zorgen dat SPP 

geen eenmalige actie is. Het risico om op te gaan in de waan van alledag kan op deze manier worden 

voorkomen. Tevens is de borging van SPP op deze manier niet afhankelijk van één probleemeigenaar, zodat er 

een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat. De verwachting was dat de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, 

ondernemingsraad, P&O en afdelingshoofden de dominante coalitie voor SPP vormen. In de interviews worden 

echter diverse andere partijen genoemd zoals verpleegkundigen en zorgmanagers, terwijl de ondernemingsraad 

en de Raad van Toezicht niet worden benoemd als stakeholder bij SPP. In overeenstemming met de 

verwachting zijn er minder rollen gevonden voor de SPP-kerngroep in het St Jansdal dan in het Erasmus MC. In 

het SPP-werkboek van het Erasmus MC (2010) wordt gesteld dat afspraken over het gewenste eindresultaat, 

tijdpad, verantwoordelijkheden en evaluatiemomenten bijdragen aan het succes van SPP. Deze aandachts-

factoren zijn te herkennen in figuur 7.1 en daarmee ook interessant voor het St Jansdal. De interviews duiden 

op diverse factoren die de voorbereiding en implementatie van SPP kunnen belemmeren, zoals het missen van 

stuurinformatie, een té abstracte insteek, weerstand en een ongelukkige timing. Bij het onderscheiden van 

succes en risicofactoren gaat het in veel gevallen om twee zijden van eenzelfde medaille, zoals blijkt uit het 

benoemen van draagvlak als succesfactor, terwijl weerstand wordt gezien als risico.  

 

7.1.4 Antwoord op de hoofdvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:  

 

Welke succes- en risicofactoren zien SPP-experts en interne sleutelfiguren bij de voorbereiding en 

implementatie van strategische personeelsplanning in het St Jansdal? 

 

Opvallend is dat strategische personeelsplanning in de HR-praktijk - zeker in de gezondheidszorg - toenemende 

aandacht krijgt, terwijl het begrip in de wetenschappelijke literatuur beperkt is onderzocht. De voortdurende 
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veranderingen in de ziekenhuisbranche zoals het aangekondigde beroepsprofiel voor verpleegkundigen maken 

SPP complex, maar des te belangrijker. 

 

Strategische personeelsplanning is door een expert een veelkoppig monster genoemd, vanwege de vele 

perspectieven die bestaan op het onderzoeksthema. Bij SPP gaat het om zowel de korte als lange termijn in het 

vizier hebben, flexibel zijn en snelle aanpassingen kunnen doen. Vandaar dat in deze studie geconcludeerd 

wordt dat SPP eerder vergeleken kan worden met een kameleon dan met een veelkoppig monster. De 

verschillende verschijningsvormen van SPP bieden het St Jansdal de gewenste wendbaarheid. Het is eveneens 

belangrijk om het samenhangende geheel en de consistentie van SPP in ogenschouw te nemen, zodat een 

overkoepelende HR-strategie kan ontstaan. Dat SPP verschillende verschijningsvormen heeft, wordt in deze 

studie gezien als mogelijkheid om SPP aan te passen aan de specifieke organisatiecontext (best-fit benadering). 

 

Zoals gesteld in antwoord op de eerste deelvraag verkiezen respondenten een terugkerend gesprek (cyclische 

dialoog) boven de rekenkundige variant van strategische personeelsplanning. Tegelijkertijd wordt gevraagd om 

een cijfermatige onderbouwing en het monitoren van personele ontwikkelingen. Vandaar dat een combinatie 

van beide hoofdvarianten - de cyclische dialoog en rekenkundige variant - als meest gunstige verschijningsvorm 

van SPP wordt gezien voor het St Jansdal. De zogenaamde onderbouwde dialoog bestaat uit een terugkerend 

gesprek tussen stakeholders over de toekomstige personele bezetting. Deze wordt ondersteund door 

cijfermatige prognoses en SPP-kernthema’s. Het merendeel van de participanten ziet de verbinding tussen SPP, 

talentmanagement, (duurzame) inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding en empowerment van verpleegkundigen. 

Tevens is gezien het veranderende functieprofiel van verpleegkundigen de discussie over de gewenste mix 

tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen en de mate van specialisatie ofwel generalisatie wenselijk. Het creëren 

van een cultuur waarin gesproken kan worden over thema’s als het onderscheiden van talenten en 

disfunctionerende medewerkers en de gewenste samenstelling van het personeelsbestand verdient aandacht. 

Genoemde SPP-kernthema’s kunnen als richtingaanwijzers sturing geven aan het proces. 

 

7.2 Implicaties van het onderzoek: discussie 

In deze paragraaf worden een aantal opvallende bevindingen vergeleken met verwachtingspatronen uit de 

literatuur (7.2.1). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de beperkingen van dit onderzoek (7.2.2).  

 

7.2.1 Inhoudelijke discussiepunten 

Niet iedereen zal onderschrijven dat de succesfactoren om te starten met strategische personeelsplanning 

opwegen tegen de risicofactoren. Om deze reden is op deze plaats een aantal spanningsvelden bij het 

onderzoek worden toegelicht.  

 

Sense of urgency  

Uit deze studie blijkt dat het St Jansdal vooralsnog in een luxepositie verkeert als het gaat om personele 

knelpunten. Hoewel bijvoorbeeld de toenemende werkdruk de aandacht heeft van respondenten, wordt in 

deze tijd de sense of urgency om strategische personeelsplanning voor te bereiden en te implementeren slechts 

beperkt gevoeld. SPP-experts geven aan dat ontwikkelingen zoals de toenemende complexere zorgvraag en 
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technologische innovaties in de gezondheidszorg vragen om een lange termijn perspectief. Gezien de korte 

termijn prikkels zoals bezuinigingen op de ziekenhuiszorg verschuift de aandacht echter voortdurend naar de 

waan van alledag. In de literatuur wordt een korte termijn perspectief enerzijds gezien als ‘boodschappen doen 

op de arbeidsmarkt’ terwijl er anderzijds vraagtekens geplaatst kunnen worden bij een lange termijn perspectief 

vanwege de voortdurende veranderlijkheid van de omgeving (zie o.a. Mintzberg et al., 2003). Het is de vraag of 

lange termijnproblematiek het op enig moment kan winnen van korte termijnvraagstukken. 

 

Best-fit versus best practice 

Zoals aangekondigd in de inleiding van deze studie is gezocht naar de best passende strategische 

personeelsplanning voor het St Jansdal (best-fit). Op basis van de literatuur en empirie is geconcludeerd dat  

het verstandig is om zowel aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een voortdurende dialoog als aan het 

onderbouwen hiervan door middel van kengetallen. Tevens is aangegeven dat er SPP best practices worden 

onderscheiden voor andere zorginstellingen. Aangezien er slechts drie ziekenhuizen hebben geparticipeerd aan 

dit onderzoek, is voorzichtigheid op dit gebied geboden. Wanneer de zogenaamde onderbouwde dialoog 

zonder voorbehoud als best practice wordt betiteld is het risico dat de afstemming op de specifieke context 

van een organisatie ontbreekt. Meer algemene uitgangspunten bij de voorbereiding van strategische 

personeelsplanning zijn op basis van interviews met experts bijvoorbeeld het initiëren van een SPP-kerngroep, 

eigenaarschap van het lijnmanagement, beschikbaarheid van middelen (tijd en geld) en prioriteiten benoemen.  

 

Implicaties van de verbinding van strategische personeelsplanning aan TM en SM 

De resultaten van deze studie laten zien dat de carrièrekansen in het St Jansdal beperkt zijn. Uitgaande van de 

literatuur over talentmanagement en successiemanagement is het belangrijk om niet alleen aandacht te 

besteden aan de ontwikkeling van het topmanagement van een organisatie, maar tevens aan medewerkers die 

sleutelrollen vervullen (Beardwell & Claydon, 2010; Collings & Mellahi, 2009; Collins & Collins, 2007). Vanuit de 

Resource Based View zijn vervangbaarheid en toegevoegde waarde criteria om talent te duiden (Lewis & 

Heckman, 2006). De verpleegkundige beroepsgroep is divers, wat het bepalen van de vervangbaarheid 

bemoeilijkt. Tevens zijn wetenschappelijke studies en de resultaten van dit onderzoek verdeeld over de te 

verwachten tekorten aan verpleegkundigen (Mistiaen et al., 2011). Hoewel de toegevoegde waarde van 

verpleegkundigen aan het primaire proces in ziekenhuizen duidelijk is, kan er niet zonder meer vanuit gegaan 

worden dat alle verpleegkundigen te typeren zijn als ‘talent’. Gedurende de interviews is door vrijwel alle 

interne participanten aangegeven dat talent zich kan bevinden in alle geledingen van de organisatie en niet 

gebonden is aan een beroepsgroep.  

 

In het promotieonderzoek dat Knies (2012) verrichtte bij zorgverzekeraar Achmea, is verwezen naar het 

zogenaamde ‘Levensfasebewust Diversiteitsbeleid’. Doel van dit HR-beleid is dat talenten van alle medewerkers 

herkend en ontwikkeld worden met inachtneming van ieders individuele situatie. In navolging van Knies (2012) 

is het interessant om strategische personeelsplanning te richten op het herkennen, erkennen, benutten en 

ontwikkelen van de talenten van alle medewerkers. Op die manier gaat SPP verder dan het identificeren van 

‘puur talentmanagement’. Lewis & Heckman (2006) stellen dat het afhankelijk is van ontwikkelingen in de 

interne en externe context wie als talent genoemd worden in organisaties. Gezien de voortdurende 
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veranderingen in de omgeving is het interessanter om persoonsgebonden ‘ontwikkelings i-deals’ te realiseren 

dan om op basis van specifieke functies (SM) ontplooiing aan te bieden. 

 

Identiteit van de Jansdallers ten tijde van verzakelijking  

Uit deze studie blijkt dat personeel in het St Jansdal gekenmerkt wordt door een speciale ‘drive’ om 

naastenliefde te verrichten. De christelijke oorsprong van het ziekenhuis heeft vandaag de dag een 

aantrekkingskracht op medewerkers die zich hier prettig bij voelen. Tegelijkertijd anticipeert het St Jansdal op 

kwaliteitscriteria en volumenormen. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot een verzakelijking van de zorg. Het is 

voorstelbaar dat de identiteit van de Jansdallers waarbij ‘met liefde en compassie’ zorg wordt verleend steeds 

meer in het gedrang komt door het krachtenveld waarin het ziekenhuis zich bevindt.  

 

De missie van het St Jansdal wordt samengevat in de slogan “je zorgt voor elkaar”. Hoewel velen de ons-kent-

ons cultuur als prettig ervaren, ontbreekt het aanspreken op onvoldoende prestaties en ongewenst gedrag. De 

missie kent daardoor een dubbelzinnige uitwerking in praktijk. In tegenstelling tot de theorie die duidt op een 

geringe organisatiecommitment in ziekenhuizen (Veld, 2012), kan uit de onderzoeksresultaten worden 

geconcludeerd dat het St Jansdal wordt gekenmerkt door een sterke (onderlinge) betrokkenheid. Enerzijds 

heeft het omzien naar elkaar tot gevolg dat veel medewerkers lang werkzaam zijn in het ziekenhuis, waardoor 

collega’s elkaar kennen en weten wat men aan elkaar heeft. Anderzijds duiden de bevindingen op een 

beklemmende sfeer. Omzien naar elkaar wordt dan voortdurend letten op elkaar, waaruit wellicht 

contraproductiviteit ontstaat.  

 

Samenwerken met concullega’s 

In de literatuur wordt de samenwerking tussen ziekenhuizen gezien als mogelijkheid om verpleegkundigen meer 

uitdaging te bieden (Veld, 2012). Uit de resultaten is naar voren gekomen dat interne respondenten 

uiteenlopende ideeën hebben over de intentie tot samenwerking tussen het St Jansdal en de Isala Klinieken in 

Zwolle. Enerzijds wordt de samenwerking gezien als kans om volumenormen te behalen en een volwaardig 

basisziekenhuis te blijven. Anderzijds zien respondenten het als bedreiging voor de eigen identiteit van het St 

Jansdal. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de onderlinge betrokkenheid, maar ook bijvoorbeeld aan de 

financiële gezondheid van het ziekenhuis. Gedurende de interviews is tevens gesproken over de samenwerking 

met andere zorginstellingen in de regio. Het uitwisselen van personeel en over de muren kijken bij een ander 

ziekenhuis wordt door sommige respondenten gezien als verrijkend, terwijl anderen bang zijn voor verloop 

naar een ‘concullega’ ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt de kans op inteelt op deze manier mogelijkerwijs 

voorkomen. Respondenten vinden het wel ‘gezond’ als medewerkers een tijd elders werkzaam zijn. 

 

Strategische personeelsplanning en de rol van P&O 

Het onderzoek wijst uit dat sommige respondenten strategische personeelsplanning zien als aanleiding voor de 

afdeling P&O om een strategische slag te gaan maken. Ulrich (1997) onderscheidt vier sleutelrollen voor HR-

afdelingen die ‘business partner’ willen worden: administratief expert, strategisch partner, employee champion 

en change agent. De strategisch partner legt de nadruk op het vertalen van organisatiestrategie naar HR-

prioriteiten. De focus op HR-praktijken die de strategie tot uitvoering kunnen brengen staat bij deze rol 
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centraal. De zogenaamde employee champion richt zich op uitbreiding van competenties en commitment van 

medewerkers, door goed te luisteren naar de vragen van medewerkers en er adequaat op te reageren. De 

metafoor van change agent is gericht op het identificeren en ‘framen’ van problemen, opbouwen van 

vertrouwensrelaties en het opstellen van actieplannen (Ulrich, 1997).  

 

Uit de interviews komt naar voren dat een deel van de respondenten wenst dat de P&O-afdeling een 

ontwikkeling doormaakt van ‘administratief expert’ naar ‘business partner’. Boselie (2007) stelt dat de 

administratieve taken de basis vormen voor het ‘P&O-huis’ aangezien lijnmanagers de P&O-afdeling beoordelen 

op HR-basiselementen zoals het opstellen van arbeidscontracten en informatiebeheer. De overige rollen 

komen alleen uit de verf als de HR-basis op orde is. De strategisch partner lijkt op het eerste oog het best te 

passen bij strategische personeelsplanning vanwege de ambitie om de HR-strategie en praktijken in lijn te 

brengen met de organisatiestrategie. Aangezien de nadruk in dit onderzoek ligt op de strategische component 

is het administratieve aspect slechts zijdelings ter sprake gekomen. De meningen over de wijze waarop P&O 

administratieve taken verricht zijn verdeeld. Opvallend is dat de aanwezige kennisbommetjes volgens 

respondenten niet inzichtelijk zijn en dat een beperkte toegang tot managementinformatie ondervonden is. De 

ambitie om goed werkgeverschap in stand te houden past bij de typering van de P&O-afdeling als ‘employee 

champion’. Het bereiken van commitment door aan te sluiten op de vraag ‘what is in it for me’ past bij deze 

HR-rol. Verandering wordt zowel in de literatuur (Gubman, 2004) als in de empirie genoemd als kernelement 

van SPP zodat de kwaliteiten van een ‘change agent’ van pas komen.  

 

Hoewel in praktijk de verbinding tussen organisatiestrategie en HR-praktijken frequent wordt gezocht in HR-

competentiemodellen, zijn er vanuit de wetenschap diverse kanttekeningen te plaatsen bij benaderingen zoals 

die van Ulrich (1997). Zo is er slechts beperkt empirisch onderzoek gedaan naar de bijdrage van dergelijke HR-

rollen aan de ontwikkeling van een meer strategische HR-afdeling (Caldwell, 2008). Daarnaast is het volgens 

Boselie (2007) vrijwel onmogelijk om de rollen van administratief expert, employee champion, strategisch 

partner en change agent te verenigen. In overweging hebbende genoemde kanttekeningen bij de HR-rollen van 

Ulrich (1997) kan gesteld worden dat de strategische partner, employee champion en change agent 

inspiratiebronnen kunnen zijn voor de vormgeving van een proactieve P&O-afdeling.  

 

7.2.2. Reflectie op het onderzoek  

In dit onderzoek is ingezoomd op de specifieke ‘casus’ van het St Jansdal. Nadeel van een casestudy is dat het 

ingewikkeld is om onderzoeksresultaten te veralgemeniseren naar andere situaties, vanwege de context-

gebondenheid van de bevindingen (Van Thiel, 2007). Dit wordt deels ondervangen door de inbreng van SPP-

adviseurs en HR-professionals uit andere ziekenhuizen. Er is echter geen sprake van een ‘multiple casestudy’ 

(Van Thiel, 2007), aangezien er bij genoemde organisaties slechts met één of twee respondenten is gesproken. 

Ook is ervoor gekozen om de contrasten tussen het St Jansdal en de overige participerende ziekenhuizen niet 

toe te lichten. Bij de analyse is wel degelijk rekening gehouden met opvallende verschillen tussen de 

ziekenhuizen, waarbij te denken valt aan het aantal medewerkers, de geografische ligging, grootte en aard 

(algemeen, topklinisch of universitair medisch centrum). Vanwege de beperkte toegang tot de overige 

participerende ziekenhuizen en het tijdsbestek van het afstudeeronderzoek is niet ingezoomd op detailniveau. 



Hoofdstuk 7 De stippen op de horizon: conclusie, discussie en aanbevelingen  

 

 

 
83 

 

 

Gedurende de studie is de onderzoeker bewust geweest van de eigen hand in het onderzoek. Er wordt in deze 

scriptie niet gesuggereerd buiten het onderzoek te staan. De werkplek van de afstudeerder in het St Jansdal 

heeft het onderzoek gekleurd. Volgens Boeije (2008) kan onderzoek niet waardevrij zijn. Desondanks is 

getracht om persoonlijke voorkeuren buiten beschouwing te laten. Het onderzoek is desalniettemin gebaseerd 

op de veronderstelling dat het voorbereiden van SPP urgentie behoeft in het St Jansdal. Het creëren van 

draagvlak ten behoeve van SPP is dan ook een doelstelling van het onderzoek. Het is aannemelijk dat 

respondenten met deze insteek in het achterhoofd het interview zijn aangegaan. Wellicht hebben respondenten 

hierdoor een ‘pro’ of ‘contra’ kamp gekozen, zodat geformuleerde antwoorden uitgaan van extremen. 

 

Belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat het merendeel van de respondenten werkzaam is buiten het 

primaire proces. Risico is dat er op deze manier gesproken is óver verpleegkundigen in plaats van mét hen. Op 

basis van de studie van Knies (2012 gebaseerd op Wright & Nishii, 2006) kan gesteld worden dat er verschillen 

bestaan in de beoordeling en ervaring van HR-praktijken door leidinggevenden en medewerkers. Zoals 

toegelicht in hoofdstuk 5 is ervoor gekozen om in deze studie niet in te gaan op het gepercipieerd beleid van 

medewerkers. Hoewel er tijdens dit onderzoek geen verpleegkundigen zijn geïnterviewd, is er wel degelijk 

aandacht geweest voor de ervaringen van verpleegkundigen, aangezien er een aantal doorgegroeide 

verpleegkundigen is geïnterviewd. Dit betreft echter een specifieke groep die getypeerd kan worden als 

ambitieus en leergierig. De ‘afstand tot de zorgverlening’ heeft de uitkomsten van het onderzoek beïnvloed. Dat 

er weinig is gesproken met échte zorgprofessionals kan een verklaring zijn voor het hoge organisatiecommit-

ment dat tot uitdrukking kwam gedurende de interviews, in tegenstelling tot de studie van Veld (2012). Echter, 

de sterke identiteit en ‘ons-kent-ons’ cultuur en lange diensttijd duiden op een algehele organisatiebinding. 

 

7.2.3 Suggesties voor vervolgonderzoek  

Het onderzoek wijst uit dat meer inspraak van verpleegkundigen bij besluitvorming als wenselijk wordt gezien. 

Vanwege de geschetste ‘afstand tot de zorg’ van participanten in dit onderzoek is het interessant om in het 

vervolg ook specifieke functiegroepen uit het primaire proces te betrekken. Vanuit deze studie ontstaan 

verschillende visies op de loopbaanmogelijkheden van verpleegkundigen. Zo is aangegeven dat verpleegkundigen 

beperkte ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Tegelijkertijd zijn er respondenten die menen dat de behoefte 

aan doorgroeiperspectief bij verpleegkundigen beperkt is. Dit maakt het interessant om te onderzoeken wat 

verpleegkundigen verstaan onder een ‘employer of choice’. Denken zij hierbij aan carrièrekansen, 

empowerment (middels een verpleegkundig adviesraad) of hebben zij nog andere verwachtingen van een ‘goede 

werkgever’. Door te praten mét verpleegkundigen in plaats van óver hen kan inzicht verworven worden in 

mogelijkheden om deze medewerkers te behouden voor de organisatie.  

 

Zoals gesteld staat wetenschappelijk onderzoek naar strategische personeelsplanning nog in de kinderschoenen. 

Vervolgonderzoek is wenselijk als het gaat om de bijdrage van SPP aan de performance. De aanname is dat SPP 

leidt tot een betere afstemming tussen organisatiedoelen en HR-doelen, waardoor de prestaties en zichtbare 

toegevoegde waarde van de HR-afdeling toenemen. Het verdient aandacht om te onderzoeken welke factoren 

van invloed zijn op deze ‘black box’ tussen SPP en HR-prestaties. Het meetbaar maken is gezien de trend van 

HR-analytics en toenemende nadruk op efficiëntie en effectiviteit gewenst doch ingewikkeld.   
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7.3 Naar een SPP-route: aanbevelingen  

Op basis van de gepresenteerde conclusies en kritische reflectie van het onderzoek worden onderstaand een 

drietal aanbevelingen beschreven voor de voorbereiding en implementatie van SPP in het St Jansdal.  

 

1 Organiseer een SPP-workshop  

Het geschetste beperkte urgentiebesef wordt gezien als risico voor een succesvolle voorbereiding en 

implementatie van strategische personeelsplanning. Inzetten op bewustwording van de noodzaak om SPP vorm 

te geven is in het St Jansdal dan ook essentieel. De afstudeerder kan een workshop organiseren waarin de 

onderzoeksresultaten op interactieve wijze worden teruggekoppeld. Het verdient aanbeveling om tijdens deze  

sessie de motivatie om een vervolg te geven aan SPP te verkennen en uit te wisselen.  

 

Vragen die centraal kunnen staan tijdens de discussieronde zijn bijvoorbeeld: 

Voelen managers urgentie om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning? 

Welke rolopvatting wordt wenselijk geacht voor de P&O-afdeling? (op basis van Ulrich) 

Wie nemen zitting in een SPP-kerngroep? 

Welke problematiek heeft prioriteit bij strategische personeelsplanning? 

Hoe kunnen aanwezige kennisbommetjes benut worden? 

Welke afdeling(en) voelen de noodzaak voor SPP? 

Welke randvoorwaarden zijn benodigd om SPP vorm te geven? 

Op welke termijn zou strategische personeelsplanning gericht moeten zijn? 

 

Impliciet zijn deze vragen gedurende de interviewronde deels al aan bod geweest. Echter de onderlinge 

uitwisseling van deze vraagstukken ontbreekt en kan de ‘awareness’ voor strategische personeelsplanning 

versterken. De impressie die tijdens dit onderzoek naar voren kwam is dat de meningen over de termijn, 

(gewenste) rolopvatting van de P&O-afdeling en kandidaten voor de SPP-kerngroep uiteenlopen. Tijdens het 

onderzoek is bij managers zowel enthousiasme als terughoudendheid aangetroffen als het gaat om de urgentie 

van SPP. Op basis van de onderzoeksbevindingen kan gesteld worden dat het nadenken over 

loopbaanontwikkeling, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en het onderscheiden van (niet-)talent prioriteit 

heeft. Het veranderend beroepsprofiel van verpleegkundigen vraagt om discussie over het gewenste 

opleidingsniveau (HBO, BOL of BBL) en de mate van specialisatie of generalisatie die wenselijk wordt geacht. 

Bij de selectie van een afdeling om te starten met SPP is het op basis van de empirie essentieel om aan te 

sluiten op personele knelpunten en ideeën die medewerkers en leidinggevenden aandragen.  

 

2 Vorm een SPP-kerngroep  

De resultaten van deze studie laten zien dat het belangrijk is een SPP-kerngroep in te stellen. Op basis van de 

theorie en empirie kan worden gesteld dat het verstandig is om een pilot op afdelingsniveau te richten. Door in 

eerste instantie te kiezen voor een beperkte schaal zijn de gevolgen van strategische personeelsplanning te 

overzien. De ervaring leert dat het betrekken van ambassadeurs een enthousiasmerende uitwerking heeft 

binnen (ziekenhuis)organisaties. Op afdelingsniveau kunnen geïnteresseerden betrokken worden bij het te 

vormen kernteam. Het participeren van zogenaamde SPP-ambassadeurs kan enthousiasmeren, zodat de 

interesse in SPP als het ware doorsijpelt naar andere afdelingen. Uit dit onderzoek blijkt dat het in ieder geval 
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van belang is om een manager, een afgevaardigde van de financiële afdeling en een P&O-er te betrekken. Gezien 

de beschreven afstand tot het primaire proces bij geïnterviewde respondenten is het interessant om tevens 

medewerkers met direct patiëntcontact te betrekken bij de vormgeving van het SPP-proces.  

 

Vanwege de uiteenlopende doelen die men wenst te behalen met SPP is het noodzakelijk om direct een 

prioritering op te stellen. Zo is duidelijk wat de kernthema’s zijn en wordt voorkomen dat er in de veelheid van 

thema’s geen duidelijke keuze wordt gemaakt. Het gevolg kan anders zijn dat vervolgstappen uitblijven. Op 

basis van deze studie kan bijvoorbeeld inzetbaarheid als prioriteit hebbend thema worden benoemd. 

 

Het verdient aanbeveling om te streven naar een combinatie van de hoofdvarianten van SPP (de cyclische 

dialoog en rekenkundige variant). De zogenaamde onderbouwde dialoog bestaat uit een terugkerend gesprek 

tussen stakeholders over de toekomstige personele bezetting, ondersteunt door kengetallen en kernthema’s 

die als richtingaanwijzers sturing geven aan het proces. Gezien de frictie die ontstaat tussen het lange termijn 

denken en de snel veranderlijke dynamische ziekenhuiscontext lijkt het in overeenstemming met de literatuur 

verstandig om de uitkomsten te vatten in scenario’s. Vergezichten maken inzichtelijk welke richting(en) 

gekozen worden, hoewel er gedurende het proces tevens bijstelling nodig is. 

 

Verschillende respondenten hebben de wens om een SPP-tool aan te schaffen. Aanbeveling is om op kleine 

schaal te starten met de SPP-discussie, ondersteunt door managementinformatie die een financiële controller 

kan aanleveren. Wanneer er te snel gefocust wordt op kengetallen, is de valkuil dat er een cijfermatige 

exercitie ontstaat, waarbij het proactief handelen ten aanzien van de toekomstige personeelsbehoefte naar de 

achtergrond verdwijnt. Na een proefperiode kan de SPP-kerngroep aangeven aan welke cijfermatige 

ondersteuning zij behoefte hebben en welke informatie er mist. Tevens is de input van de P&O-afdeling 

wenselijk zodat zij kunnen aangeven welke HR-analytics zij nodig hebben om vooruitzichten te kunnen 

onderbouwen. Op basis hiervan kan de kerngroep in combinatie met P&O-ers een presentatieronde 

organiseren waar verschillende toolleveranciers hun instrument toelichten. Het tijdsbestek kan efficiënt worden 

benut door iedere leverancier de mogelijkheid te geven om een bondige presentatie te verzorgen, waarna 

gelegenheid is om vragen te stellen.  

 

3 Onderzoek de (AMO-)behoeften van verpleegkundigen 

Het AMO-model (Abilities, Motivation, Opportunities) is een bruikbaar theoretisch raamwerk om de 

individuele performance, werving en behoud van medewerkers te vergroten (Appelbaum et al., 2001). Hoewel 

de urgentie om voldoende en gekwalificeerde verpleegkundigen te werven en behouden gematigd is neemt de 

noodzaak toe. In het kader van strategische personeelsplanning is het relevant om tijdig maatregelen te treffen, 

zodat personele knelpunten voorkomen kunnen worden. Door te focussen op de ‘abilities, motivation en 

opportunities’ kan werving, behoud en optimale inzet van personeel verbeterd worden. In dit onderdeel is per 

component allereerst aandacht besteed aan algemene karakteristieken van personeel, waarna een 

concretisering is gegeven voor de verpleegkundige functie.  
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A Abilities - kennis, vaardigheden en geschiktheid in kaart 

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan het benutten van zogenaamde 

‘kennisbommetjes’. Inzicht verkrijgen in de reeds behaalde opleidingen, aanwezige talenten en competenties is 

hierbij gewenst. De P&O-afdeling kan leidinggevenden stimuleren om de onbenutte ‘abilities’ van medewerkers 

in te zetten voor organisatiedoelen. In dit kader is de intentie om een leermanagementsysteem aan te schaffen 

interessant.  

 

In het St Jansdal is behoefte aan een discussie over de gewenste afspiegeling van opleidingsniveaus van 

verpleegkundigen (BOL, BBL, HBO-V). Tevens bestaat er onzekerheid over welke vaardigheden passen bij het 

beroepsprofiel voor verpleegkundigen dat in 2020 wordt geïntroduceerd. Het verdient aanbeveling om een 

inventarisatie te maken van de gewenste vaardigheden voor toekomstige verpleegkundigen in het St Jansdal. Op 

deze manier kan de aandacht verschuiven van bezorgdheid over de verpleegkundige functie naar 

nastrevenswaardige speerpunten. Hierbij is het enerzijds zaak te verkennen welke kennis, vaardigheden en 

geschiktheid wenselijk worden geacht voor verpleegkundigen, anderzijds is het interessant om inzichtelijk te 

maken welke ‘abilities’ ontbreken.  

 

M Motivation - Interesse en bereidheid in beeld 

Veel medewerkers werken niet alleen in het St Jansdal om hun brood te verdienen. Het werken vanuit een 

christelijke identiteit is volgens respondenten voor veel medewerkers de aanleiding geweest om te solliciteren 

bij het St Jansdal. De ambitie is niet alleen de technische handelingen te verrichten, maar tegelijkertijd met liefde 

en compassie zorg te verlenen. De motivator om ‘een stapje extra’ te doen is gelegen in de naastenliefde. 

 

Het St Jansdal is een ambitieus ziekenhuis, waar vele projecten worden gestart, zoals klantgerichtheid, gastvrije 

zorg en productive ward (lean management). Waar beleidsmakers de verbinding kunnen schetsen tussen deze 

projecten, erkennen zij dat op de werkvloer het ‘overkoepelende verhaal’ niet verteld wordt. In praktijk heeft 

dit tot gevolg dat respondenten het gevoel hebben dat er een surplus aan projecten is ontstaan. Hoewel 

projecten enthousiast worden geïnitieerd, ontbreekt het aan duidelijke ‘quick wins’, zodat er slechts een gering 

aantal projecten wordt afgerond. Veel respondenten zien het vergroten van de handelingsvrijheid van 

verpleegkundigen als voorwaarde om betrokkenheid bij de projecten te vergroten. Managers opperen dat 

verpleegkundigen in het St Jansdal meer empowered kunnen worden door de oprichting van een 

Verpleegkundig Adviesraad (VAR). Tegelijkertijd wordt aangegeven dat verpleegkundigen niet warm lopen voor 

een dergelijk orgaan. Het verdient aanbeveling om te verkennen in hoeverre verpleegkundigen gemotiveerd 

worden door ‘empowering’.  

 

O Opportunities - kansen gekoppeld aan behoeften 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers in de participerende 

ziekenhuizen beperkt zijn. Dit geldt eveneens voor het St Jansdal. Een meer algemene aanbeveling is om 

leidinggevenden te vragen inzichtelijk te maken welke medewerkers zij zien als talent en wie disfunctioneren. 

Op basis hiervan kunnen passende ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden, waarbij zowel te denken 
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valt aan horizontale ontwikkeling (klaarstomen voor een hogere positie) als aan verticale ontwikkeling 

(uitbreiden of op peil brengen van kennis en vaardigheden). 

 

De carrièremogelijkheden van verpleegkundigen zijn gelegen in de ontwikkeling tot teamleider, verpleegkundig 

specialist (nurse practitioner) of specialist verpleegkundige. Een aantal respondenten die de functie van 

verpleegkundige als nevenfunctie uitoefent of reeds is doorgegroeid geeft aan uitdagingen buiten het primaire 

proces gezocht te hebben. Tegelijkertijd zijn veel verpleegkundigen parttimer en moeder, wat volgens 

respondenten in praktijk leidt tot begrenzingen van het carrièrepad. Tot op heden is het onduidelijk welke 

ideeën verpleegkundigen zelf hebben over hun loopbaanmogelijkheden. Het is interessant om te onderzoeken 

in hoeverre verpleegkundigen behoefte hebben aan ontwikkelingsmogelijkheden. Door aan te sluiten op deze 

wensen kan tijdig voorzien worden in voldoende en gekwalificeerde verpleegkundigen. 

 

 

 

De belangrijkste boodschap uit deze studie is dat strategische personeelsplanning een voortdurend cyclisch proces is 

om de organisatiedoelstellingen te verbinden aan HR-beleid. Zowel de gebaande paden (bestaande HR-praktijken 

zoals jaargesprekken) als nieuwe richtingaanwijzers (duurzame inzetbaarheid, talentmanagement) kunnen 

aangehouden worden op weg naar de optimale inzet van medewerkers: St Jansdal aan het stuur. 
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Bijlage I 

De publieke dimensie 

Paperopdracht bij de leerkring SHRM - Capita selecta 

 

Introductie  

Tijdens mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap stond de bestudering van organisaties in wisselwerking 

met hun bestuurlijke en maatschappelijke omgeving centraal. Het gaat hierbij zowel om publieke organisaties als 

private organisaties met een publieke taak (Universiteit Utrecht, 2012a). In de master Strategisch Human 

Resource Management (SHRM) ligt de nadruk op de afstemming van HR-beleid op de strategie van een 

organisatie met inachtneming van de bestuurlijke en maatschappelijke context. Het strategische karakter van 

HR-beleid is gelegen in de samenhang tussen organisatie- en HR-doelstellingen, interne en externe 

ontwikkelingen (Universiteit Utrecht, 2012b).  

 

Gedurende de leerkring SHRM is in voorbereiding op het afstudeeronderzoek aandacht besteed aan de 

publieke identiteit van afstudeerorganisaties en de publieke dimensie van HR-beleidsvraagstukken. Tevens stond 

tijdens deze capita selecta de vraag centraal hoe afstudeerorganisaties zich verhouden tot hun maatschappelijke 

omgeving. In deze paper zal een vertaalslag worden gemaakt naar de dynamische omgeving van het St Jansdal. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de identiteit van het ziekenhuis en de publieke dimensie van mijn 

afstudeeronderwerp strategische personeelsplanning. 

 

De identiteit van het St Jansdal 

Het St Jansdal is een middelgroot algemeen ziekenhuis waar vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. 

Het ziekenhuis is met circa 1850 medewerkers en 120 specialisten de grootste werkgever van de gemeente 

Harderwijk (St Jansdal, 2012). Noordegraaf & Teeuw (2003:10) stellen dat de identiteit van een organisatie 

wordt gevormd in interacties binnen en buiten de organisatie: “Identiteit is een relationeel concept en onderstreept 

de maatschappelijke inbedding van organisatorisch handelen.”.  

 

Op basis van Rainey (2003) kan gesteld worden dat er geen strikt onderscheid te maken is tussen publieke en 

private organisaties. Enerzijds benadrukt het new public management (NPM) het effectiever en efficiënter 

werken in publieke organisaties (Rainey, 2003; Noordegraaf & Teeuw, 2003). Publieke organisaties zien zich 

steeds meer genoodzaakt om dienstverlening te commercialiseren en zich aan te passen aan populaire 

managementinzichten. Dit blijkt onder meer uit het veranderende taalgebruik in de publieke sector, waar 

gesproken wordt over producten en cliënten (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Anderzijds besteden private 

organisaties in toenemende mate aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate 

citizenship. Het onderscheidt tussen publieke en private organisaties is daarmee niet eenduidig. Desondanks 

zijn er belangrijke verschillen bij het besturen van publieke en private organisaties. Noordegraaf & Teeuw 

(2003) baseren zich op Gawthrop (1984) die de mate van publieke en private identiteit analyseert. Hierbij 

worden vier elementen van publicness en privateness onderscheiden: het idee van doelgerichtheid, 

oorzakelijkheid, tijd en orde.  
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De eerste dimensie is het idee van doelgerichtheid. In de private opvatting wordt gefocust op korte termijn-

doelstellingen, waarbij een hoger doel als richtingsaanduiding ontbreekt (ateleologisch). De publieke opvatting is 

daarentegen juist gericht op het realiseren van een hoger doel (teleologisch). De missie van het St Jansdal is: 

“Met liefde en compassie de beste zorg verlenen aan patiënten in een helende omgeving.” (St Jansdal, 2012). De 

kernwaarden van het St Jansdal zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht. In het Strategisch 

Beleidsplan 2012-2015 stelt het St Jansdal zich als doel om een volwaardig regionaal basisziekenhuis te blijven, 

dat kwaliteit kan garanderen (St Jansdal, 2011b). Het St Jansdal presenteert zich als een ziekenhuis dat niet 

gericht is op het leveren van standaardzorg. Uit de missie blijkt dat het gaat om ‘de beste zorg’. Wat de beste 

zorg is wordt niet alleen bepaald door kwaliteitsnormen, maar ook door de patiënt, die wordt gezien als 

partner in de zorg. Door aandacht te besteden aan het patiëntperspectief wenst het ziekenhuis 

patiënttevredenheid en patiëntloyaliteit te realiseren (St Jansdal, 2010). Zodoende is de doelgerichtheid van het 

St Jansdal meer teleologisch dan ateleologisch, wat duidt op een publieke identiteit. 

 

De tweede dimensie is het idee van oorzakelijkheid. Vanuit het private perspectief ligt de nadruk op een direct 

verband tussen oorzaak en gevolg, doelen en middelen (anatomisch). Het publieke perspectief gaat uit van 

complexiteit en onderlinge afhankelijkheden (holistisch). Zodoende worden de indirecte effecten van het 

handelen van organisaties eveneens belangrijk gevonden. Uit onderstaand citaat lijkt het ziekenhuis bewust te 

zijn van de dynamische omgeving waarin zij zich bevindt: “Een ziekenhuis is geen eiland, maar opereert midden in 

de maatschappij als schakel in een complexe keten van zorg. Harmoniëren met alle van belang zijnde spelers op dat 

vlak is noodzaak om uiteindelijk constructief bezig te kunnen zijn.” (St Jansdal, Activiteitenjaarverslag 2008:37). Naast 

de samenwerkingsrelaties met andere ziekenhuizen, apothekers, verloskundigen, huisartsen en de 

ambulancedienst Noordwest Veluwe is het St Jansdal genoodzaakt tot afstemming met zorgverzekeraars en 

andere zorginstellingen (St Jansdal, 2010). Op deze manier heeft het St Jansdal een holistische opvatting van 

oorzakelijkheid, wat bijdraagt aan haar publieke identiteit.  

 

De derde dimensie is het idee van tijd. Vanuit de private invalshoek is tijd te typeren als statisch, aangezien de 

focus ligt op het behalen van maximale efficiëntie in het heden. De publieke invalshoek ziet tijd als dynamisch. 

Beslissingen van vandaag de dag hebben een oorsprong in het verleden en zijn van invloed op ontwikkelingen in 

de toekomst. Dat het St Jansdal een dynamische benadering van tijd kent, blijkt uit het feit dat opdracht is 

gegeven tot een afstudeeronderzoek naar strategische personeelsplanning. Door rekening te houden met 

kansen en bedreigingen op het gebied van personeel, kan een toekomstbestendige organisatie worden ingericht. 

Door zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin vooruit te denken in de personeelsbehoefte hanteert het St 

Jansdal een dynamisch idee van tijd, wat bijdraagt aan haar publieke identiteit.  

 

De vierde dimensie is het idee van orde. De private benadering van orde is verticaal gericht, zodat een 

hiërarchische relatie ontstaat. De publieke benadering van orde is horizontaal, zodat wederzijdse 

afhankelijkheden in relaties centraal staan. Bij het St Jansdal zijn beide dimensies te herkennen. De verticale 

opvatting komt tot uitdrukking in de rolopvatting van medisch specialisten. Binnen de ziekenhuisorganisatie 

hebben medici van oudsher een belangrijke stem, aangezien een groot deel van hen zich heeft ingekocht in een 
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maatschap. Tegelijkertijd is de horizontale opvatting te herkennen in de actieve rol die de ondernemingsraad in 

de organisatie inneemt. Het idee van orde is dus niet geheel eenduidig in het St Jansdal.  

 

Hoewel zowel private als publieke factoren bij het ziekenhuis te herkennen zijn, kent het St Jansdal 

voornamelijk een publieke identiteit. Het St Jansdal is te typeren als semi-publieke organisatie. 

 

De externe omgeving van het St Jansdal  

De identiteit van een organisatie komt tot stand in wisselwerking met haar omgeving (Noordegraaf & Teeuw, 

2003). Het zogenaamde Rijnlandse model van kapitalisme benadrukt dat niet alleen economische doelstellingen, 

maar ook morele waarden leidend zijn voor organisaties (Leisink, 2005; Paauwe 2004). Er bestaat echter een 

continu spanningsveld tussen deze economische en morele waarden. Zo worden er enerzijds behoorlijke 

bezuinigingen doorgevoerd in de zorgsector, terwijl anderzijds de kwaliteit van zorg gewaarborgd moet blijven. 

Dergelijke ontwikkelingen maken het interessant om de interactie tussen het St Jansdal en haar 

maatschappelijke omgeving te analyseren.  

 

Op basis van de contextually based human resource theory van Paauwe (2004) kan gesteld worden dat de 

omgeving waarin een organisatie opereert in zekere mate dwingend is voor de keuzes die gemaakt worden ten 

aanzien van het personeelsbeleid (Leisink, 2005). De externe omgeving van een organisatie bestaat uit twee 

dimensies. Allereerst is de product, markt en technologie context gericht op competitieve mechanismen. 

Hierbij wordt uitgegaan van doelen als efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit, kwaliteit, innovativiteit en snelheid. 

Zo wordt er vanuit de Rijksoverheid toenemende druk uitgeoefend op ziekenhuizen om te bezuinigen en 

efficiënter te gaan werken. Vanaf 2012 worden ziekenhuizen gefinancierd op basis van prestatiebekostiging. Op 

deze manier zijn de vergoedingen gekoppeld aan de prestaties die per patiënt geleverd worden, in plaats van 

aan bijvoorbeeld het aantal ligdagen (Rijksoverheid, 2011a). Het St Jansdal heeft daarnaast te maken met de 

gereguleerde marktwerking in de zorg en de verschuiving van aanbod- naar vraagsturing (Rijksoverheid, 2012). 

Het ziekenhuis anticipeert op laatstgenoemde ontwikkeling door de nadruk te leggen op het patiëntperspectief.  

 

Ten tweede legt de sociale, culturele en wettelijke context de nadruk op institutionele mechanismen. Waarden 

als legitimiteit, fairness en participatie staan hierbij centraal. Institutioneel gezien valt op dat een groot deel van 

de HR-praktijken in ziekenhuizen wordt gestuurd door de cao ziekenhuizen (Veld, Boselie & Paauwe, 2010). In 

de komende jaren zullen ziekenhuizen zich steeds meer moeten gaan specialiseren. Er is immers in een 

convenant tussen minister Schippers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders waarin kwaliteit, doelmatigheid en 

innovatie worden benadrukt. Op termijn mogen niet alle ziekenhuizen meer alle zorg leveren. Het St Jansdal zal 

zich in dit kader moeten heroriënteren op haar brede zorgaanbod.  

 

Paauwe (2004) gaat uit van een multidimensionaal perspectief op performance, gericht op maatschappelijke, 

professionele en strategische elementen. Maatschappelijk gezien is het belangrijk dat de organisatie sociale 

legitimiteit behaald. Daarnaast heeft de HR-afdeling een professionele verantwoordelijkheid om te voldoen aan 

de eisen die cao’s en wetgeving stellen aan de organisatie. De strategische keuzes worden gemaakt door de 
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zogenaamde dominante coalitie: actoren met zeggenschap binnen de organisatie. Bij het St Jansdal kan gedacht 

worden aan de Raad van Bestuur, MT-leden en de ondernemingsraad. Afhankelijk van de product, markt en 

technologie en sociale, culturele en wettelijke context hebben organisaties meer of minder room to manoeuvre 

ofwel vrije handelingsruimte.  

 

De publieke dimensie van strategische personeelsplanning  

Leisink (2005) gaat uit van de brede benadering van het maatschappelijk belang van personeelsbeleid. Het gaat 

dan om de wijze waarop organisaties hun personeelsbeleid afstemmen op maatschappelijke vraagstukken rond 

arbeid en personeel en met opvattingen daarover vanuit de politiek, het maatschappelijk middenveld en 

burgers. Ook de wijze waarop organisaties zich in hun activiteiten rekenschap geven van personele en 

maatschappelijke consequenties van hun activiteiten is in dit kader van belang. Organisaties hebben volgens 

Leisink (2005, gebaseerd op Beer et al., 1984) de morele plicht om bij hun HR-activiteiten niet alleen te richten 

op organisatiedoelen (organizational effectiveness), maar ook rekening te houden met de belangen van 

stakeholders en de samenleving als geheel (individual en societal well-being). 

 

Het afstudeeronderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de succes en risicofactoren ten aanzien van 

strategische personeelsplanning. De doelstelling is te achterhalen of het St Jansdal voldoende is toegerust om te 

kunnen starten met strategische personeelsplanning. Hierbij zal specifiek worden gefocust op het realiseren van 

voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen. Gezien de dubbele vergrijzing10 en het verwachte nijpende 

personeelstekort in de zorg is onderzoek naar strategische personeelsplanning voor diverse partijen relevant. 

Zo is het in het belang van artsen, medewerkers, patiënten, ketenpartners en inwoners van de regio dat het 

ziekenhuis kwalitatief goede zorg kan blijven bieden door de inzet van voldoende gekwalificeerde 

verpleegkundigen. Tekorten creëren bezorgdheid over de kwaliteit en adequaatheid van de zorg voor de 

patiënt. 

 

In een volgende fase biedt scenarioplanning de mogelijkheid om tijdig te anticiperen op veranderingen in 

personeelsaanbod en -behoefte bij het St Jansdal. Op deze manier is het afstudeeronderzoek niet alleen gericht 

op de inrichting van een toekomstbestendige organisatie (organizational effectiviness), maar ook op het verlenen 

van kwalitatief goede zorg aan de inwoners van de regio (individual en societal well-being). 

 

Conclusie 

Al met al kan gesteld worden dat het St Jansdal zich in een complex krachtenveld bevindt. Diverse competitieve 

en institutionele mechanismen zijn van invloed op de strategische keuzes die de organisatie maakt. Het St 

Jansdal heeft een duidelijke publieke taak in het leveren van de ‘beste zorg’ aan patiënten. Om in de toekomst 

aan deze ambitie te kunnen blijven voldoen is het van belang dat het ziekenhuis blijft beschikken over 

voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen. Onderzoek naar strategische personeelsplanning draagt bij aan 

het realiseren van een toekomstbestendig personeelsbestand. De publieke dimensie van dit onderzoeks-

onderwerp is gelegen in het maatschappelijke belang van kwalitatief goede zorgverlening in het ziekenhuis.  

                                                      

10 De verwachte grote uitstroom van personeel i.c.m. toenemende en complexere zorgvragen. 



 

 

 

 
93 

 

 

Referenties  

Leisink, P.M.L. (2005). Organisaties en het maatschappelijk belang van personeelsbeleid. Utrecht: Universiteit 

Utrecht. 

Noordegraaf, M. & Teeuw, M.M. (2003). Publieke identiteit. Eigentijds organiseren in de publieke sector. 

Bestuurskunde, 2003 (1), 2-13. 

Paauwe, J. (2004). HRM and performance achieving long term viability. New York: Oxford University Press. 

Rainey, H.Cr. (2003). Understanding and managing public organizations. San Francisco: Jessey-Bass, 55-78. 

Rijksoverheid (2011a, 4 juli). Akkoord over beheerste kostenontwikkeling ziekenhuiszorg. Geraadpleegd via: 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/07/04/akkoord-over-beheerste-kostenontwikkeling-ziekenhuiszorg 

.html (23-02-2012). 

Rijksoverheid (2011b). Prestatiebekostiging ziekenhuizen. Geraadpleegd via: http://www.rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen/prestaties-belonen-in-ziekenhuizen/prestatie bekostiging (27-02-2012). 

Rijksoverheid (2012). Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Geraadpleegd via: http://www.rijks 

overheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/wet-marktordening-gezondheidszorg-wmg (01-02-2012). 

St Jansdal (2008). Activiteitenjaarverslag. Harderwijk: St Jansdal. 

St Jansdal (2010). Jaardocument 2010. Harderwijk: St Jansdal. 

St Jansdal (2011). St Jansdal in Topconditie. Strategisch Beleidsplan 2012-2015. Harderwijk: St Jansdal. 

St Jansdal (2012). Je zorgt voor elkaar. Geraadpleegd via: http://www.stjansdal.nl/over-st-jansdal/karakteristieken/ 

je-zorgt-voor-elkaar.htm?searching=kernwaarden* (16-03-2012). 

Universiteit Utrecht (2012a). Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Geraadpleegd via: 

http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementbestuursenorganisatiewetenschap 

/Pages/ default.aspx (16-03-2012). 

Universiteit Utrecht (2012b). Strategisch Human Resource Management. Het studieprogramma. Geraadpleegd via: 

http://www.uu.nl/university/masters/NL/shrm/studie programma/Pages/ default.aspx (16-03-2012). 

Veld, M., Paauwe, J. & Boselie, P. (2010). HRM and strategic climates in hospitals: does the message come 

across the ward level? Human Resource Management Journal, 20 (4). 



 

 

 

 
94 

 

 

Bijlage II: Referenties 

 

Literatuur  

Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. & Kalleberg A.L. (2001). Manufacturing advantage: why high-performance work 

systems pay off. Ithaca. New York: Cornell University Press. 

Armstrong, M. (2005). A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page. 

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of management, (17), 1.  

Beardwell, J. & Claydon, T. (2007). Human Resource Management. A Contemporary Approach. Essex: Pearson 

education, 157-188.   

Beardwell, J. & Claydon, T. (2010). Human Resource Management. A Contemporary Approach. Essex: Pearson 

Education Limited. 

Boeije, H.R. (2008). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Den Haag : Boom Lemma Uitgevers. 

Boselie, P. (2007). HR Professional als Business Partner. Tijdschrift voor HRM, 10, 3. 

Boselie, P. (2010). Strategic human resource management: a balanced approach. London: McGraw-Hill. 

Branham, J. (1988). Practical manpower planning. London: IPM.  

Bovens, M.A.P., ‘t Hart, P. & Van Twist, M.J.W. (2007). Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek. Alphen 

aan den Rijn: Kluwer. 

Boxall, P. & Purcell, J. (2011). Strategy and Human Resource Management. New York: Palgrave macmillan. 

Boxall, P., Purcell, J. & Wright, P. (2007). Human resource management: scope, analysis, and significance. In P.  

Boxall, J. Purcell & P. Wright (Eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford: Oxford 

University Press, 1-16. 

Brews, P.J. & Hunt, M.R. (1999). Learning to plan and planning to learn: resolving the planning school/learning 

school debate. Strategic Management Journal, 20.  

De Bruijn, J.A., Ten Heuvelhof, E.F., In ´t Veld, R.J. (2008). Procesmanagement. Over procesontwerp en 

besluitvorming. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.  

Brush, M.C. & Ruse, D. H. (2005). Driving Strategic Success Through Human Capital planning. Human Resource 

planning, (28), 1.  

Burrel, G. & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis. Elements of the Sociology of 

Corporate Life. London: Heinemann Educational Books Ltd.  

Caldwell, R. (2008). HR business partner competency models: re-contextualising effectiveness. Human Resource 

Management Journal. 18 (3). 

Collings & Mellahi, (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource 

Management Review, (19), 2009. 

Collins, S.K. & Collins, K.S. (2007). Changing Workforce Demographics Necessitates Succession Planning in 

Health Care. The Health Care Manager, (26), 4. 

Dijkstra, J. (2008). Human Resources Management. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. 

Evers, G.H.M., Laanen, Ch.C.M & Sipkens, G.J.J. (1995). Effectieve personeelsplanning. Een praktische kijk op 

personeelsstromen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. 



 

 

 

 
95 

 

 

Evers G.H.M. & Verhoeven C.J. (1999). Human Resources Planning. Een integrale benadering van personeelsplanning. 

Deventer: Kluwer. 

Freese, C., Nauta, A. & Van der Heijden, B. (2012). I-deals en Employability. Tijdschrift voor HRM. 15, (2), 4-13. 

Gubman, E. (2004). HR Strategy and Planning: From Birth to Business Results. Human resource planning, (27), 1. 

Huijbregts, V. (2012). Weg uit oude patronen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen (2012), 2. 

Kabene, S. M., Orchard, C., Howard, J. M., Soriano, M. A., & Leduc, R. (2006). The importance of human 

resources management in health care: A global context. Human Resources for Health, (20), 4. 

Kluytmans, F. (2010). Leerboek Human Resource Management. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Knies (2012). Meer waarde voor en door medewerkers. Een longitudinale studie naar de antecedenten en effecten van 

peoplemanagement. Utrecht: Universiteit Utrecht.  

Kwakkelstein, T. & Roelse, V. (2011). De Grote Uittocht en HRM: van bedreiging naar kans. Tijdschrift voor 

HRM, 14 (3), 7-26. 

Lewis, R. E. & Heckman, R.J. (2006). Talent management: A critical review.  Human Resource Management 

Review, 16, (2006). 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2003). Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van strategisch 

management. Schiedam: Scriptum. 

Mistiaen, P., Kroezen, M. Triemstra & Francke, A.L. (2011). Verpleegkundigen en verzorgenden. Een literatuurstudie 

naar rollen en posities van beroepsbeoefenaren in verpleging en verzorging. Utrecht: NIVEL. 

Mouwen, C.A.M. (2004). Strategische planning voor de modern non-profitorganisatie. Assen: Koninklijke Van 

Gorcum. 

Noordegraaf, M. & Teeuw, M.M. (2003). Publieke identiteit. Eigentijds organiseren in de publieke sector. 

Bestuurskunde, 2003 (1), 2-13. 

Offenbeek, M.A.J. & Knip, M. (2004). The organizational and performance effects of nurse practitioner roles. 

Journal of Advanced Nursing, 47 (6). 

Paauwe, J. (2004). HRM and performance. Achieving long term viability. Oxford: Oxford University Press. 

Schultz, M. & Hatch, M.J. (1996). Living with Mulptiple Paradigms: The Case of Paradigm Interplay in 

Organizational Culture Studies. The Academy of Management Review, 21 (2), 529-557. 

Shirey, M. R. (2008). Building the Leadership Development Pipeline. Clinical Nurse specialist, 22 (5). 

Stone, D. (2002). Policy Paradox. The art of political decision making. New York/London: Norton and Company.  

Van Thiel, S. (2007). Bestuurskundig onderzoek een methodologische inleiding. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Thijssen, J.G.L. (2000). Employability in het brandpunt. Aanzet tot verheldering van een diffuus fenomeen. 

Tijdschrift voor HRM, 3 (1). 

Townsed, K. & Wilkinson, A. (2010). Managing under pressure: HRM in hospitals. Human Resource 

Management Journal, 20 (4). 

Ulrich, D. (1997) Human Resource Champions, the next agenda vor adding value and delivering results. 

Boston/Massachusetts: Harvard Bussiness School Press. 

Veld, M. (2012). HRM, Strategic Climate and Employee Outcomes in Hospitals: HRM Care for Cure? Rotterdam: 

Ipskamp Drukkers. 



 

 

 

 
96 

 

 

Veld, M., Paauwe, J. & Boselie, P. (2010). HRM and  strategic climates in hospitals: does the message come 

across the ward level? Human Resource Management Journal, 20 (4). 

Velden, Van der, L.F.J., Francke, A.L. & Batenburg, R.S. (2011). Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en 

verzorging in Nederland. Een kennissynthese van bestaande literatuur en gegevensbronnen. Utrecht: NIVEL. 

Wright, P.M. & Nishii, L.H. (2006), Strategic HRM and organizational behavior: integrating multiple levels of analysis, 

Working paper 06-05. Cornell University, Ithaca, NY. 

Zula, K.J. & Chermack, T.J. (2007). Integrative Literature Review: Human Capital Planning: A Review of 

Literature and Implications for Human Resource Development. Human Resource Development Review, 2007 

(6).  

Zula, K.J. & Chermack, T.J. (2008). Development and Initial Validation of an Instrument for Human Capital 

Planning. Human Resource Development quarterly, 19 (1). 

 

Vakliteratuur  

Evers, G.H.M., Dijkstra, K., Flim, E., Roelvink, R. & Rommets, J. (2011). De struisvogel op het gouden ei. 

Handen en voeten geven aan strategische personeelsplanning. Gids voor personeelsmanagement 2011 (3), 

pp.36-39. 

De Graaf, T. (2012). Duidelijker onderscheid niveaus 4 en 5. Tijdschrift voor Verpleegkundigen (2012), 2. 

Hoogeweg, E. (2011). Iedereen verzamelen. Strategische personeelsplanning onderschatte noodzaak. 

Personeelsbeleid, 47 (11). 

Moonen, H. (2012a). Hoe boek voor strategische personeelsplanning. Zaltbommel: Thema. 

 

Beleidsnotities  

Algemene Rekenkamer (2012). Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning.  

Den Haag: Algemene Rekenkamer. 

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (2010). Strategische personeelsplanning. Werkboek bij de 

invoering van Strategische Personeelsplanning. Rotterdam: Erasmus MC. 

Erasmus MC (2011). Maatschappelijk verslag 2010. Rotterdam: Erasmus MC.  

Projectgroep V&V 2020 (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020 deel 3. 

Utrecht: Beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN 2020.  

Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in 

de zorg. Breda: Koninklijke Broese en Peereboom B.V. 

Regio Noord Veluwe (2011). Care Valley Veluwe. Harderwijk: RNV. 

Stichting holding Isala Klinieken (2011). Jaardocument 2011. Den Haag: Koninklijke de Swart. 

TNO (2011). Strategische Personeelsplanning. De juiste m/v op de juiste plek, nu en in de toekomst. Hoofddorp: 

TNO Arbeid. 

 

Beleidsdocumenten St Jansdal 

St Jansdal (2008). Activiteitenjaarverslag. Harderwijk: St Jansdal. 

St Jansdal (2010). Sociaal jaarverslag en personeelsgegevens 2010. Harderwijk: St Jansdal. 



 

 

 

 
97 

 

 

St Jansdal (2011a). Kaderbrief 2012 ziekenhuis St Jansdal versie 4 (definitief). Harderwijk: St Jansdal. 

St Jansdal (2011b). St Jansdal in Topconditie. Strategisch Beleidsplan 2012-2015. Harderwijk: St Jansdal.  

St Jansdal (2011c). Ziekenhuis St Jansdal Cazcade. Harderwijk: St Jansdal. 

 

Internetbronnen  

Van Beem (2011a, 18 november). Interview met prof. dr. Jaap Paauwe. Geraadpleegd via:  

http://www.allesoverhr.nl/Themas/SPP%20-%20Interview%20met%20prof%20dr%20Jaap%20Paauwe.aspx 

(25-06-2012). 

Van Beem (2011b, 18 november). Onderzoek naar strategische personeelsplanning. Geraadpleegd via:  

http://www.allesoverhr.nl/Themas/SPP%20-%20Onderzoek%20naar%20strategische%20personeels 

planning.aspx (25-06-2012) 

Moonen HRM Consulting (2012b). Portfolio: strategische personeelsplanning. Geraadpleegd via: 

http://www.moonen-hrm.nl/ (22-03-2012) 

Rijksoverheid (2011a, 4 juli). Akkoord over beheerste kostenontwikkeling ziekenhuiszorg. Geraadpleegd via: 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/07/04/akkoord-over-beheerste-kostenontwikkeling-

ziekenhuiszorg.html (23-02-2012). 

Rijksoverheid (2011b). Prestatiebekostiging ziekenhuizen. Geraadpleegd via: http://www.rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen/prestaties-belonen-in-ziekenhuizen/ prestatiebekostiging (27-02-2012). 

Rijksoverheid (2012a). Tekorten zorgpersoneel tegengaan. Geraadpleegd via: http://www.rijksoverheid.nl/ 

onderwerpen /werken-in-de-zorg/ tekort-zorgpersoneel-tegengaan (09-03-2012). 

Rijksoverheid (2012b, 10 april). Inspectie controleert aanpak werkstress in zorgsector. Geraadpleegd via: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/04/11/inspectie-controleert-

aanpak-werkstress-in-zorgsector.html (2-05-2012).  

Rubiks kubus. Geraadpleegd via: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rubiks_kubus (21-04-2012). 

St Jansdal (2012a). Je zorgt voor elkaar. Geraadpleegd via: http://www.stjansdal.nl/over-st-jansdal/karakteristieken 

(22-01-2012). 

St Jansdal (2012b). St Jansdal op vijfde plaats voor gastvrije zorg. Geraadpleegd via: http://www.stjansdal.nl/over-st-

jansdal/in-het-nieuws/st-jansdal-op-vijfde-plaats-voor-gastvrije-zorg.htm (12-06-2012). 

St Jansdal (2012c). Je zorgt voor elkaar. Geraadpleegd via: http://www.stjansdal.nl/over-st-jansdal/karakteristieken 

(30-02-2012) 

Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) (2011). NVZ Plus! Congres. Geraadpleegd via: 

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/NVZ_Nieuws/Nieuwsberichten/Januari_juni_2011/NVZ_Plus_congres (16-

04-2012). 

Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) (2012). Strategisch HRM. Geraadpleegd via: http://www.nvz-

ziekenhuizen.nl/Werkgeverschap/Strategisch_HRM (03-02-2012). 

  



 

 

 

 
98 

 

 

Bijlage III: Topiclijsten semi-gestructureerde interviews 

 

Topiclijst 1: St Jansdal (intern)  

 

Introductie  

Onderwerp Strategische personeelsplanning, specifiek gericht op de functie van verpleegkundigen 

Relevantie 

onderzoek 

Het St Jansdal wil starten met strategische personeelsplanning om tijdig te bepalen of er 

problemen te verwachten zijn t.a.v. personeelsvoorziening, zodat het ziekenhuis daarop kan 

anticiperen (S Jansdal 2011: 28); 

Afstudeeronderzoek Universiteit Utrecht, master: Strategisch Human Resource Management. 

Aanpak Voor mijn onderzoek neem ik bij het St Jansdal interviews af met de RvB, MT-leden, 

afdelingshoofden en clusterhoofden. Daarnaast zal ik informatie inwinnen bij 

sleutelinformanten van bijvoorbeeld de NVZ en andere ziekenhuizen. 

Anonimiteit  

en opname 

Voordat we beginnen met het interview wil ik benadrukken dat ik zorgvuldig zal omgaan met 

de door u gegeven antwoorden. Uw antwoorden op de vragen worden bij de verwerking 

geanonimiseerd. Heeft u er bezwaar tegen dat ik het gesprek opneem?  

Communicatie 

resultaten 

De uitkomsten van het onderzoek worden aan het MT gepresenteerd. Tevens wordt de 

scriptie naar alle respondenten verzonden. 

 

Strategie 

Positionering Hoe wenst het St Jansdal zich te positioneren in de zorgmarkt?  

Visie Wat zijn volgens u de strategische doelstellingen van het St Jansdal?  

Wat zijn de uitdagingen bij de realisering daarvan?  

Typering regio Wat maakt het ziekenhuis in deze regio specifiek? 

Wat betekent dit voor het personeel van het St Jansdal? 

Context Welke ontwikkelingen zien jullie op het ziekenhuis afkomen? (maatschappelijk, economisch, 

politiek) 

Hoe anticipeert het St Jansdal hierop als het gaat om personeel? En als we toespitsen op de 

functie van verpleegkundigen?  

 

Personeelsvoorziening 

Knelpunten Zijn er op dit moment knelpunten bij de personeelsvoorziening? Zo ja welke?  

Verwacht u in de toekomst knelpunten bij de personeelsvoorziening? Zo ja welke? (specificering 

verpleegkundigen) 

Werven, 

behouden 

Kunt u beschrijven hoe de verpleegkundige functie er over vijf jaar uitziet (op uw afdeling)?  

Welke gevolgen heeft dit voor de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan 

verpleegkundigen? 

 

Gekwalificeerde verpleegkundigen 

Definitie Wat verstaat u onder een voldoende gekwalificeerde verpleegkundige? (competenties) 

Abilities Zijn de kennis en vaardigheden van verpleegkundigen op dit moment adequaat?  

Carrièrepad In hoeverre is de carrière van verpleegkundigen voorspelbaar? 

Flexibiliteit In het strategisch beleidsplan is geschreven over een meer flexibele inrichting van 

arbeidscontracten/tijden, flexibele inzet binnen afdelingen en op verschillende taken. Kunt u 

aangeven wat dit betekent voor de functie van verpleegkundigen?  

Welke gevolgen heeft het grote aantal parttimers11 voor de flexibele inzet van 

verpleegkundigen? 

                                                      

11 Bij het St Jansdal werkte in 2010 circa 65% in deeltijd (St Jansdal, 2010:54) 
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Anticiperen Hoe wordt op dit moment geanticipeerd op de behoefte aan verpleegkundigen?  

Hoe lang kijken jullie hierbij vooruit?  

 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

Talent In hoeverre doet het St Jansdal aan de ontwikkeling van specifieke kernfuncties? 

(talentmanagement) 

Wie zijn sleutelfiguren in het St Jansdal? 

Wat gebeurt er met niet-talent? 

In hoeverre zijn verpleegkundigen bij het St Jansdal te typeren als talent? 

Motivation Hoe worden verpleegkundigen gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen? 

Opportunities In hoeverre zijn er in-, door- en uitstroommogelijkheden voor verpleegkundigen? 

Duurzame 

inzetbaarheid 

In hoeverre zijn verpleegkundigen in het St Jansdal duurzaam inzetbaar? 

Wat verstaat u onder duurzame inzetbaarheid? 

 

Strategische personeelsplanning 

Visie Wat verstaat u onder strategische personeelsplanning? 

Welke mogelijkheden ziet u als het gaat om strategische personeelsplanning? 

Voorbereiding Welke informatie is noodzakelijk om tijdig in te zetten op het gewenste personeelsbestand? 

Als u de opdracht had gekregen om SPP, hoe zou u dan te werk gaan? 

Welke stappen kunnen morgen al ondernomen worden om SPP vorm te geven? 

Commitment Wat zijn redenen om aandacht te besteden aan SPP in het St Jansdal? 

Stakeholders Wie zouden er volgens u betrokken moeten worden bij de voorbereiding van strategische 

personeelsplanning in het St Jansdal? 

Welke rol ziet u voor deze stakeholders als het gaat om strategische personeelsplanning? 

P&O-lijn Hoe is de samenwerking tussen P&O en het middenkader? 

Implementatie Welke factoren kunnen de implementatie van strategische personeelsplanning belemmeren? 

Welke factoren stimuleren de implementatie van strategische personeelsplanning? 

 

Afronding interview 

Respondent vragen of hij/zij nog iets wenst toe te voegen. 

Respondent hartelijk bedanken voor de medewerking aan het interview. 
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Topiclijst 2: HR-professionals in participerende ziekenhuizen 

 

Introductie 

Voorstellen en aanleiding 

voor het onderzoek 

De HR-afdeling van ziekenhuis St Jansdal wenst goed voorbereid te starten met 

strategische personeelsplanning; 

Afstudeeronderzoek Universiteit Utrecht, specialisatie: SHRM. 

Afbakening onderzoek Onderzoeksonderwerp is strategische personeelsplanning, specifiek gericht op de 

functie van verpleegkundigen 

Functie respondent Op welke manier bent u betrokken bij SPP binnen dit ziekenhuis? 

 

Strategische personeelsplanning 

Definitie Wat verstaat u onder ‘strategische personeelsplanning’? 

Aanleiding Wat was de aanleiding om te starten met strategische personeelsplanning? 

Waarom was het noodzakelijk te investeren in strategische personeelsplanning? 

Hoe bent u te werk gegaan? 

Nut en noodzaak Wat zijn redenen om aandacht te blijven besteden aan SPP in uw ziekenhuis? 

HR-afdeling Welke rol heeft de HR-afdeling als het gaat om strategische personeelsplanning? 

Lijnmanagement Welke rol heeft het lijnmanagement als het gaat om strategische personeelsplanning? 

Voorbereiding Welke belemmerende factoren heeft u ervaren bij de voorbereiding op SPP? 

Welke factoren hebben de voorbereiding op SPP bevorderd? 

Welke stappen kunnen andere ziekenhuizen ondernemen om goed voorbereid te 

starten met strategische personeelsplanning? 

Informatie Welke informatie had u verzameld voor u kon starten met SPP? 

Welke informatie ontbrak in de beginfase van strategische personeelsplanning? 

Implementatie Welke factoren hebben de implementatie van SPP vertraagd? 

Welke factoren hebben de implementatie van SPP gestimuleerd? 

Gevolgen Welke effecten zijn beoogd met strategische personeelsplanning?  

In hoeverre worden deze effecten behaald? 

Omgeving Op welke manier is de omgeving van invloed op strategische personeelsplanning? 

Hoe anticipeert u op deze omgeving? 

Context Welke specifieke contextfactoren zijn van invloed op SPP in dit ziekenhuis? 

Organisatiefactoren Welke organisatiefactoren (bijvoorbeeld structuur/cultuur) beïnvloeden de SPP? 

Ondersteuning  Op welke manier wordt strategische personeelsplanning aangemoedigd? 

Wat zijn uw ervaringen met tools voor strategische personeelsplanning? 

 

Afronding interview 

Respondent vragen of hij/zij nog iets wenst toe te voegen. 

Respondent hartelijk bedanken voor de medewerking aan het interview. 

 

N.B. Deze topiclijst is op basis van jaardocumenten en beleidsplannen toegespitst op de specifieke situatie in de 

participerende ziekenhuizen.  
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Topiclijst 3: Expertorganisaties 

 

Introductie  

Voorstellen en aanleiding 

voor het onderzoek 

 De P&O-afdeling van ziekenhuis St Jansdal wenst goed voorbereid te starten met 

strategische personeelsplanning; 

 Ziekenhuisbreed onderzoek d.m.v. interviews met RvB, MT-leden, afdelingshoofden 

en clusterhoofden; 

 Afstudeeronderzoek Universiteit Utrecht, specialisatie: Strategisch Human Resource 

Management. 

Afbakening onderzoek Onderzoeksonderwerp is strategische personeelsplanning, specifiek gericht op de 

functie van verpleegkundigen 

Duur/geluidsrecorder Voor dit interview staat anderhalf uur ingepland. Ik denk dat we met een uur een heel 

eind kunnen komen. Zou ik het interview mogen opnemen? 

Functie respondent Kunt u iets vertellen over uw werkzaamheden voor [naam expertorganisatie]? 

Op welke manier bent u betrokken bij strategische personeelsplanning binnen [naam 

expertorganisatie]? 

 

Omgevingsfactoren 

Dynamische omgeving Welke ontwikkelingen zien jullie op de zorgsector en specifiek ziekenhuizen afkomen? 

(maatschappelijk, economisch, politiek)  

 

Organisatiefactoren 

Knelpunten (huidig) Wat zijn op dit moment knelpunten bij de personeelsvoorziening in de zorgsector en 

specifiek in ziekenhuizen?  

Knelpunten (toekomst) Welke knelpunten verwacht u in de toekomst bij personeelsvoorziening in de 

zorgsector en specifiek in ziekenhuizen?  

Inbedding in organisatie Op welke manier kunnen organisatiefactoren (bijvoorbeeld organisatiecultuur en 

organisatiestructuur) de voorbereiding op strategische personeelsplanning in 

ziekenhuizen beïnvloeden?  

 

Strategische personeelsplanning 

Definitie Wat verstaat [naam expertorganisatie] onder strategische personeelsplanning? 

Aanleiding Wat was de aanleiding om een onderzoek te doen naar flexibilisering in de zorgsector? 

Link SPP – flexibilisering Wat is volgens u de link tussen strategische personeelsplanning en flexibilisering? 

Nut en noodzaak Wat zijn redenen om aandacht te besteden aan strategische personeelsplanning in 

ziekenhuizen? 

Stakeholders Wie zouden er volgens u betrokken moeten worden bij de voorbereiding van 

strategische personeelsplanning in een ziekenhuis?  

Welke rol ziet u voor deze stakeholders als het gaat om SPP?  

Samenwerking HR-lijn Hoe typeert u de samenwerking tussen HR en lijnmanagement in ziekenhuizen? 

Visie Op welke elementen zullen ziekenhuizen moeten letten bij de vorming van een visie op 

strategische personeelsplanning? 

Informatie Welke informatie zullen ziekenhuizen op orde moeten hebben om te kunnen starten 

met strategische personeelsplanning? 

Implementatie Welke factoren kunnen de implementatie van strategische personeelsplanning 

belemmeren? 

Welke factoren stimuleren de implementatie van strategische personeelsplanning? 

Gevolgen Welke effecten worden beoogd met strategische personeelsplanning?  

Tools Wat zijn uw ervaringen van ziekenhuizen met tools voor SPP? 
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Succes- en risicofactoren Wat zijn kritieke factoren bij de voorbereiding op strategische personeelsplanning? 

 

Voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen 

Definitie Wat verstaat u onder voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen? 

Personeelsbehoefte Welke veranderingen zijn te verwachten in de personeelsbehoefte van ziekenhuizen, 

als het gaat om de verpleegkundige functie? (kwantitatief en kwalitatief) 

Werven, behouden Hoe kunnen ziekenhuizen in de toekomst zorgen voor voldoende gekwalificeerde 

verpleegkundigen? 

Duurzame inzetbaarheid Op welke manier wordt duurzame inzetbaarheid gedefinieerd door [naam 

expertorganisatie]? 

In hoeverre zijn verpleegkundigen in ziekenhuizen duurzaam inzetbaar? 

Motiveren, ontwikkelen Hoe kan strategische personeelsplanning worden ingezet om de duurzame 

inzetbaarheid van verpleegkundigen te vergroten? 

Opportunities In hoeverre zijn er in-, door- en uitstroommogelijkheden voor verpleegkundigen? 

Motivation Hoe kunnen verpleegkundigen gemotiveerd worden om zich te blijven ontwikkelen? 

Talent In hoeverre doen ziekenhuizen aan de ontwikkeling van specifieke kernfuncties? 

(talentmanagement) 

Wie zijn sleutelfiguren in ziekenhuizen? 

Wat gebeurt er met niet-talent? 

In hoeverre zijn verpleegkundigen te typeren als talent? 

Carrièrepad In hoeverre is de carrière van verpleegkundigen voorspelbaar? 

Flexibiliteit Welke gevolgen heeft het grote aantal parttimers12 voor de flexibele inzet van 

verpleegkundigen?  

 

N.B. Deze topiclijst is op basis van deskresearch aangepast op de specifieke situatie van expertorganisaties.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

12 Bij het St Jansdal werkte in 2010 circa 65% in deeltijd (St Jansdal, 2010:54) 
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Bijlage IV: Organigram St Jansdal 

 

Bijlage V: Verzorgingsgebied St Jansdal 
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Bijlage VI: Verschillende varianten van strategievorming  

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2003:20) 

 

  



 

 

 

 
105 

 

 

Bijlage VII: Codeboom semi-gestructureerde interviews 

 

Typering ziekenhuis 

a. Organisatiecultuur 

 i. Aanspreekcultuur 

 ii. Sfeer 

b. Personeel 

 i. Identiteit 

 ii. Loyaliteit 

c. Regio 

 i. Samenwerking ketenpartners 

 ii. Samenwerking Isala Klinieken Zwolle 

d. Strategie 

 i. Uitdagingen 

  I. Personeel vasthouden 

  II. Kennis borgen bij verloop 

 

Urgentie 

a. Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen 

 i. Demografie 

 ii. Economie 

 iii. Politiek 

 iv. Sociologie 

 v. Technologie 

b. Knelpunten interne organisatie 

 i. Bezuinigingen 

 ii. Externe inhuur 

 iii. Hap-snap 

 iv. Moeilijk vervulbare vacatures 

  I. Tekort (specialistisch) verpleegkundigen 

 v. Overbelasting 

  I. Handelingsvrijheid 

  II. Overload projecten 

c. Employer of choice 

 i. Ontwikkelingsmogelijkheden 

  I. Carrièrekansen verpleegkundigen 

  II. Duurzame inzetbaarheid 

  III. Kweekvijver leidinggevenden 

  IV. Loopbaanadvies 

  V. Voorspelbaarheid carrièrepad 

 ii. Talentmanagement 

  I. Typering niet-talent 

  II. Typering talent 

d. What is in it for me? 

 i. Benutting kennisbommetjes 

 ii. Informatievraag 

 iii. Ontwikkeling van P&O naar HR 

 

Strategische personeelsplanning 

a. Aandachtsfactoren 
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 i. Ad hoc 

 ii. Beperkt budget 

 iii. Bestuurlijke stuurinformatie 

 iv. Borging 

 v. Eigenaarschap 

 vi. Openheid 

 vii. Patiënt centraal 

 viii. Prioriteiten stellen 

 ix. Urgentiebesef 

 x. Veranderlijkheid  

 xi. Verwachtingsmanagement  

 xii. Weerstand 

b. Conceptualisering 

 i. Rekenkundig model 

  I. Tools 

 ii. Terugkerende dialoog 

  I. Kruisbestuiving 

c. Proces 

 i. Doelen opstellen 

 ii. Oplossingsrichtingen 

 iii. Organisatieniveau 

 iv. Termijn 

 v. Top-down vs. bottom-up 

 vi. Voorbereiding 

  I. Randvoorwaarden 

d. Stakeholders 

 i. Lijnmanagement 

 ii. Managementteam 

 iii. P&O 

 iv. Raad van Bestuur 

 v. Specifieke functiegroepen 

 

Veranderend functieprofiel verpleegkundigen 

a. Flexibiliteit 

 i. Parttimers 

 ii. Piekmomenten 

 iii. Uitbesteden 

b. Mix team 

c. Specialiseren vs. generaliseren 

d. Voldoende gekwalificeerd 

 i. Adequate kennis en vaardigheden 

  I. Opleidingsniveau verpleegkundigen 

   A. Invloed opleidingen 

   B. Uitstroomniveau opleidingen 

 ii. Motivatie 

  I. Empowerment 

 iii. Vooruitkijken naar behoefte 

  I. Kwalitatief 

  II. Kwantitatief 

   A. Aanwas opleiding 
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