
RAP- Regionale 
samenwerking en SPP
Met één druk op de knop

Mogelijk gemaakt door: Ministerie van OCW



Aanleiding 

• (Regionale) Strategische 

Personeelsplanning in veel regio’s nog in 

de kinderschoenen en spannend

• Door SPP: Een goed beeld van vakken/ 

functies ontwikkelen waarop middellange 

termijn een tekort/overschot ontstaat

• SPP: Beter gefundeerde (regionale) 

wervings- en matchings keuzes
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Vraagstelling

• Wat is nodig om succesvolle samenwerkings-

/afstemmingsafspraken rondom o.a. een 

SPP-aanpak in de regio tot stand te brengen? 

• Waar zit het knelpunt en de oplossing?
• In de onderlinge bestuurlijke afstemming?

• Het al of niet bij elkaar in de keuken mogen kijken?

• In de diverse instrumenten op dit gebied?

• Wat is je eigen rol daarbij?

• Tips en tops
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Één druk op de knop?

‘Met één druk op de knop kan een 

verandering tot stand worden gebracht’. 

Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan.

Vertrouwen nodig voor het proces!
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Regionale samenwerking

Esther Klaster
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Samenwerken in de regio: we willen wel, maar…
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Spraakverwarring

Het kost tijd om elkaar te begrijpen en  

elkaars taal te spreken…

Onduidelijk machtscentrum

Wie is hier de baas? Allebei een beetje…

Wederzijdse afhankelijkheid

We willen vaart maken, maar moeten 

rekening houden met elkaar... 

Diversiteit

De aantrekkingskracht van de ander zit in 

zijn ‘anders zijn’, maar dat is ook precies 

waarom we die ander niet echt begrijpen…

Vertrouwen

Om in je keuken te laten kijken is 

vertrouwen nodig, maar vertrouwen 

ontstaat pas tijdens de samenwerking…
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Aan vertrouwen kun je bouwen
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Vertrouwen en waakzaamheid
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Ambitie

Belangen

Relatie

Organisatie

Proces

Vormgeven en 

monitoren van een 

goed proces

Op de goede 

weg samen?

De goede stappen, 

de goede volgorde, 

in dialoog

Uitputting inspiratiebron

Schijnsamenwerking

Inspirerend perspectief

Mobiliserend effect

Synergie

Proactief gedrag

Onderliggend machtspel

Instabiele relaties

Vertrouwen

Goede conflicthantering

Continue onderhandeling

Verdedigend gedrag

Veerkracht

Voortgang

Onderorganisatie

Neiging tot controle

Betrouwbaarheid 

Daadkracht

Gebrekkige relatie ontwikkeling

Stagnatie 

Professioneel

organiseren

Is de samenwerking 

goed

georganiseerd?

Governance

besluitvorming

vorm

Goed

persoonlijk

samenwerken

Hoe doen we het 

als alliantieteam?

Leiderschap

Relatie

Vertrouwen

Werken aan        

een gedeelde

ambitie

Recht doen

aan belangen

Creëren van 

waarde voor 

betrokken partners? 

Transparantie

Dialoog

Mutual gains

Inhoud

Commitment

Gezamenlijkheid

Hoe gedeeld is de ambitie 

van de partners?

Draaien we aan de juiste knop?





In gesprek over vier vragen

1. Welke successen hebben jullie geboekt in jullie 

regionale samenwerking?

2. Tegen welke uitdagingen loop je aan in jullie regionale 

samenwerking?

3. Wat kun jij doen (of heb je al gedaan) om deze te 

beslechten?

4. Wat zijn vraagstukken/uitdagingen/vragen waar je in de 

toekomst iets mee wilt/moet? (“Parkeervlak”)
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Vertrouwen?
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Voorspelbaar en 
betrouwbaar 

gedrag

Competenties, 
vaardigheden

Benevolence
(gunnen, loyaliteit, 

moeite doen)

Integriteit
(eerlijkheid, morele 

normen)

Bron: Mayer et al, 1995; Schumann et al., 2012

Cognitief

Affectief



Veilig implementatie traject

Van A naar B, naar SPP



Van formatieplanning naar (regionaal) 

strategische personeelsplanning 

•Aantal 
vacatures 

•Invulsnelheid 
en aantal 
reacties

terugkijken

•Ingevulde 
formatie

•Onvervulde 
vacatures

huidige

•Vraag 
(leerlingen)

•Aanbod 
(personeel)

•Kwantitatief / 
kwalitatief

toekomstige
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Plan van aanpak regionale SPP

•Koppeling vraag 
en aanbod (0-
meting)

•Break-even 

school
•Koppeling 
scholen

•Koppelingen 
vervangingspool

bestuur
•Koppeling 
besturen

•Koppeling 
opleidingsschool

regionaal
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Samenwerking regio. Doel invoering regio 

SPP

• Informeren regionale deelnemers (controllers/hrm van de scholen)

• Vaardig worden in het gebruik van het Scenariomodel-VO

• Ondersteuning tijdens het gebruik Scenariomodel-VO

• Bundelen van de anonieme gegevens scholen per bestuur

• Inzichtelijk maken van SPP op bestuursniveau

• Bundelen van de anonieme gegevens besturen in de regio

• Inzichtelijk maken regionale SPP (verborgen) tekorten, 

overschotten kwantitatief (en kwalitatief)
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Demonstratie:

- SPP-module
- Mijn Regio Omgeving



Scenariomodel-VO & USP
• Speciaal voor en met het voortgezet onderwijs ontwikkeld

• Kosteloos, gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk

• Maakt gebruik van betrouwbare actuele openbare en landsdekkende

data voor leerlingprognoses en regionaal voor SPP

• Werkt onafhankelijk van salaris- en roosterpakketten. Op aanvraag is 

integratie/‘plug-in’ met andere softwarepakketten mogelijk

• Rapportages in Power-BI mogelijk op bestuurs-, vestigings- en 

schoolniveau tot op team-, vak- en functieniveau

• Alle persoonlijke data volledig geanonimiseerd

• Eigen scenario’s refereren aan regionale beschikbare data van 

derden, ingebouwd in het model; benchmark

• Doorlopend verder doorontwikkeld samen met de sector
19



Individuele 
gegevens
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Proces Scenariomodel-VO/SPP
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Individuele 
gegevens
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Geaggregeerde 
gegevens

Hulpprogra
mma

Proces Scenariomodel-VO/SPP & MRO
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Vraagstuk 
Ondersteuningsbehoefte
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Rol van de beheerder als hefboom naar

• Binnen het model worden één of 

meerdere beheerders regionaal 

aangesteld

• Doel: SPP regionaal verduurzamen

• Dat moeten samen doen, ieder van zijn 

eigen rol en verantwoordelijkheid

• Op welke wijze kunnen we elkaar 

onderling ondersteunen en versterken?
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Vraagstelling

• Welke uitdagingen/vraagstukken spelen er 

bij jullie rondom SPP?

• Waar heb jij / jullie regio behoefte aan ihkv

regionale SPP? 

• Welke rol wil jij als (deel)projectleider of 

themahouder in de regio zelf nemen? 

• Welke ondersteuning heb je van Voion 

nodig?
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Samenvatten en vervolgafspraken
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