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Planmatig krimPen of
groeien tot de ideale
Personeelsomvang

Vergrijzing en ontgroening zorgen de ko-
mende jaren voor een krappere arbeids-
markt. Nu al zijn sommige functies lastig 
in te vullen. Snel weten welke teams en 
functies kwetsbaar zijn voor krapte op 
de arbeidsmarkt? SPP Manager Plus 
maakt de in-, door- en uitstroom van uw 
medewerkers inzichtelijk. Zodat u een 
effectief arbeidsmarktbeleid kunt voeren 
en het juiste personeel weet te werven 
en binden.

hoe werkt sPP manager Plus?
Met SPP Manager Plus analyseert u tot in 
detail de gevolgen van de krapte op de ar-
beidsmarkt voor uw organisatie. U ziet per 
afdeling of team welke functies en compe-
tenties moeilijk te vervullen zijn. Ook ziet u 
waar u door- of uitstroom kunt verwachten. 
Informatie over uitstroom van personeel 
importeert u eenvoudig uit uw eigen perso-
neelsinformatiesysteem. De instroom van 
personeel brengt u in kaart door leidingge-
venden en P&O recruiters te vragen welke 
problemen ze ondervinden bij het werven 
van nieuwe medewerkers. Ook informatie 
over organisatieontwikkelingen, binding van 
personeel of inhuur van flexibel personeel, 
kunt u meenemen in uw analyse. 

extra funCtie: Plannen van Pensionering 
Verwacht u binnenkort een grote uitstroom 
van oudere medewerkers? Met SPP Mana-
ger Plus weet u wie wanneer met pensioen 
gaat. Hierdoor kunnen leidinggevenden 
tijdig reageren. Zij kunnen verlies van 
unieke kennis voorkomen door tijdig nieuwe 
medewerkers te laten meelopen of taken 
anders te verdelen.

Plan do CheCk aCt
Met SPP Manager Plus kunt u iedere 
analyse periodiek herhalen. Dat maakt het 
mogelijk uw personeels- of capaciteitsplan-
ning conform de PDCA-cyclus (plan-do-
check-act) uit te voeren. 

sCaP: sturen oP bezetting
Wilt u niet alleen kwalitatief plannen maar 
ook kwantitatief sturen op formatie en 
bezetting? Gebruik dan SCAP. SCAP staat 
voor strategische capaciteitsplanning en 
is het meest complete instrument uit onze 
SPP-Managerserie. Het instrument laat 
zien in hoeverre uw huidige personeelsbe-
zetting afwijkt van de formatie die u wilt be-
reiken. Dit werkt als volgt: uw afdeling P&O 
of Financial Control importeert de huidige 
personeelsbezetting uit uw eigen systeem 
in SCAP. Vervolgens vullen uw leiding-
gevenden in welke formatie de komende 

jaren nodig is. Dit kan bijvoorbeeld op basis 
van een kerntakendiscussie of afdelings-
plannen. Natuurlijk kunt u de formatie ook 
centraal laten invullen. Direct nadat de 
gegevens zijn ingevuld, ziet u het verschil 
tussen de huidige bezetting van een afde-
ling, team of cluster en de gewenste situ-
atie. Het is ook mogelijk overzichten maken 
op niveau van organisatie. 
Deze analyse voor personeelsbezetting 
kunt u periodiek herhalen, bijvoorbeeld 
eens per kwartaal of jaar.

sPP manager in vier uitvoeringen
SPP Manager Plus is verkrijgbaar in vier 
uitvoeringen. Kies de versie die past bij uw 
organisatie.

jaarliCentie
U kunt gebruik maken van één van de
producten uit de SPP Managerserie mid-
dels een jaarlicentie. Een jaarabonnement 
geldt voor een jaar vanaf het moment van 
bestelling en geeft volledig recht op: 
   gebruik van dit instrument binnen uw 

eigen organisatie;
  ontvangst van handleidingen en handige 

formulieren;
  ontvangst en informatie over nieuwe 

updates;
  hulp van de helpdesk.
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verlenging
Twee maanden voor het verlopen van uw 
licentie vragen wij of u de licentie wilt ver-
lengen. Is dit het geval dan ontvangt u een 
digitale factuur.

bestellen
U kunt alle versies online bestellen. De 
kosten voor een jaarlicentie hangen af van 
de grootte van uw organisatie:

SCAP
< 200 medewerkers € 3.294
 200-500 medewerkers € 4.706
 500-1000 medewerkers € 8.472
> 1000 medewerkers € 12.707

SPP Manager Plus 
< 200 medewerkers € 2.681
 200-500 medewerkers € 3.830
 500-1000 medewerkers € 6.895
> 1000 medewerkers € 10.342

SPP Manager
< 200 medewerkers € 1.585
 200-500 medewerkers  € 2.264
 500-1000 medewerkers € 4.076
> 1000 medewerkers € 6.114

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 
BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

korting en begeleiding
U ontvangt korting op de licentiekosten 
wanneer u het abonnement combineert met 
een begeleidingstraject door een van onze 
partners. 

sPeCifiCaties
Instrument :  SCAP, SPP Manager Plus, SPP Manager
Programmatuur :  op basis van Excel, vanaf versie 2003. 
Beveiliging :  macro ‘beveiliging’ moet ‘laag’ of ‘gemiddeld’ staan
Netwerk :  alle leidinggevenden die werken met het instrument hebben  

toegang tot hun eigen decentrale instrument via een gezamenlijke 
netwerkschijf.

Licentie :  de licentie van dit instrument wordt periodiek gecontroleerd op 
geldigheid via internet. Uw internetbrowser moet hiervoor toestem-
ming geven.

Besturingssysteem :  Windows; door gecompliceerde macro’s draait dit instrument niet 
op Apple computers

funCties vergelijken
SCAP

SPP 
Manager 

Plus

SPP  
Manager

SPP  
Model

Overzicht knelpunten voor perso-
neelsplanning ✔ ✔ ✔ ✔

Inzicht pensioendata medewerkers ✔ ✔ ✔

Keuze uit standaard SPP-indicato-
ren

✔ ✔ ✔ ✔

Zelf SPP -indicatoren toevoegen ✔ ✔ ✔

Een analyse periodiek herhalen (per 
jaar of kwartaal)

✔ ✔

Arbeidsmarktanalyse ✔ ✔

Formatieplanning, bezetting ✔

Helpdesk ✔ ✔ ✔
jaarlicentie jaarlicentie jaarlicentie gratis

voorwaarden
Voor het gebruik van deze instrumenten 
zijn de voorwaarden van ICT~Office van 
toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
onder nummer 30174840. Het gaat over de 
modules Algemeen, Ontwikkeling van pro-
grammatuur en Onderhoud van program-
matuur.


