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Proeverij Lerende 
Netwerken SPP



Psychische
druk

Extra ziekte-
verzuim

Grotere 
werkdruk

De sector staat onder 
grote druk om op niveau 
te blijven presteren

Uitstroom Instroom

Open 
vacatures

Continuïteit
van personeel

Pandemie



Volledig voor 
de sector 

Uniek

Goed 
werkgeverschap

Continuïteit

PFZW Datadiensten is 
de logische partij voor 
nu en straks

Waardevolle 
data

Kostenreductie

Oplossen van 
arbeidsmarkt-
gerelateerde 
vraagstukken



PGGM & CO

VernetArbeidsmarkt 
dashboard

Arbeidsmarkt 
Zorg en Welzijn 

(AZW)

Samenwerking 
met VWS

Lerende 
netwerken 
in de regio

14 RegioPlus
organisaties

Samen 
voor de gehele sector

Speler midden 
in het 

speelveld

In co-creatie

Voor en door 
de werkgever



Producten en dienstverlening

Dit portaal toont relevante HR-
data aan HR-professionals. Bekijk 
én vergelijk uw cijfers met andere 
organisaties in uw sector. 

HR-dataportaal

Met de al ingevulde Scenariotool brengt 
u de effecten van in- en externe 
ontwikkelingen op uw 
personeelsbestand in beeld. Dit is input 
voor uw strategische 
personeelsplanning.

Scenariotool

Met verschillende laagdrempelige 
workshops en webinars dragen we bij 
om het kennisniveau van datagedreven 
werken in de sector omhoog te brengen.

Diensten werkgevers

Verschillende regionale werkgevers gaan 
samen actiegericht aan de slag met 
datagedreven werken en strategische 
personeelsplanning. Hierbij schuift hun 
netwerk op van inzicht naar actie.

Lerende netwerken

Met de rijke data van PFZW geven we VWS meer 
inzicht en helpen we bij het maken van beleids-
keuzes in arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Samenwerking met VWS



Producten en dienstverlening

Datastarter DataprofessionalDatagevorderde Dataspecialist

Heeft geen of weinig 
ervaring met data en 

behoefte aan handvatten.

Heeft behoefte aan 
eenvoudige 

datavisualisaties die 
cijfers beeldend maken.

Is vooral bezig met het 
maken van verklarende 

data analyses en 
correlaties met eigen en 

externe historische 
gegevens.

Wil er beslissingen op 
kunnen baseren.

Wenst geavanceerde 
voorspellende analyses 

te maken en 
databronnen te 

koppelen. 

Werkt vooral aan 
strategische 

datavraagstukken.

Heeft enige ervaring met 
het verzamelen en 

verwerken van eigen data 
in rapportages.

Wil wat meer inzicht door 
te spelen met verschillende 

elementen.



Scenariotool
Webinar

Benchmark

Datagevorderde

HR Dataportaal
Benchmark

Dataexpert

Artificial
Intelligence

Machine 
learning

Text
mining

HR Dataportaal
Voorspellen 

(in ontwikkeling)
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Verklarende 
analyses

Optimalisatie

Dataprofessional

Correlaties

Workshop 
Scenarioplanning

HR Dataportaal
Analyse

Webinar

HR Dataportaal
Analyse+

Workshop data-
gedreven HR

Kengetallen

Scorecards

Datastarter

HR Dataportaal 
Inzicht

Webinar

Scenariotool

Lerende netwerken



Samen met andere organisaties uit uw regio groeien in 
datavolwassenheid. En écht aan de slag gaan met HR 
Analytics en datagedreven HR. Dat is de kern van onze 
lerende netwerken over strategische personeelsplanning 
(SPP). Drie tot vier maanden lang leert u van experts, en 
deelt u kennis en ervaring met andere deelnemers.

Samen groeien in datavolwassenheid 
en SPP ingebed in de REGIO



In vier plenaire sessies werkt u toe naar een serieus plan 
van aanpak voor SPP in uw eigen organisatie. De 
workshops Datagedreven HR en Scenarioplanning zijn 
daarbij onmisbaar. Net als de analyse van de 
medewerkerreis. En met individuele consulten krijgt u 
begeleiding op maat bij het werken aan uw doel. Tijdens 
het hele traject maakt u gebruik van het PFZW HR-
dataportaal en de PFZW Scenariotool. Dat helpt om 
inzicht te krijgen in de theorie, én om die theorie meteen 
vertalen naar de praktijk.

…werken aan een serieus plan



HR Dataportaal
Overzichtelijk dataportaal voor inzicht in HR-gegevens.

Snel en eenvoudig eigen data vergelijken 
regionaal en landelijk.

Functieprofieldata en verzuimdata beschikbaar.

Overzichtelijke jaaroverzichten beschikbaar in pdf.

Vier verschillende modules.

Instrumenten Lerend Netwerk SPP



Scenariotool
Tool voor strategische personeelsplanning.

Van huidig naar toekomstig personeelsbestand.

Op basis van gegevens uit Uniforme Pensioenaangifte 
(UPA)

Scenariotool berekent het mogelijke verschil tussen 
gewenste toekomstige formatie en verwachte
toekomstige bezetting.

Futureconsult zinvol en gestructureerd nadenken over de 

toekomst.

Instrumenten Lerend Netwerk SPP



Voor de praktijk is draagvlak in de organisatie nodig. En 
het besef dat SPP niet alleen iets van de afdeling HR kan 
zijn. Daarom nemen er per organisatie minimaal twee 
mensen deel – liefst iemand van HR, en iemand met een 
andere achtergrond. In ieder geval mensen die het leuk 
vinden om actief mee te doen. Alleen dan verandert er 
immers écht iets in de praktijk van alledag.

…zodat er echt iets veranderd



• Individuele intake per organisatie
• Kick-off sessie – en kennismaking met andere 

deelnemers
• Workshop Datagedreven HR
• Workshop Scenarioplanning samen met 

Futureconsult
• Aan de slag met HR-dataportaal en Scenariotool –

werken aan uw eigen plan van aanpak.
• Opleveren plan van aanpak.
• Aan de slag in uw eigen organisatie
• Drie terugkom sessies – samen presenteren en leren
• Drie individuele sessies- werken aan de eigen 

doelstellingen

….de sessies

https://www.pfzw.nl/werkgevers/pensioen-bij-ons/onze-diensten/kengetallen/hr-analytics.html
https://www.pfzw.nl/werkgevers/pensioen-bij-ons/onze-diensten/kengetallen/workshop-scenarioplanning.html


• 7 plenaire sessies waarin leren van experts en elkaar 
centraal staan.

• 3 individuele sessies waarin de eigen behoefte van de 
organisatie centraal staat.

• 1 jaar gratis toegang tot het HR Dataportaal. 
Inzicht&Benchmark (waarvan 4 maanden ook 
Analyse)

• PFZW Scenariotool licentie voor gebruik 3 jaar.

• €6300,- ex btw (exclusief mogelijke bijdrage WZW)

Samenvattend



Lerende netwerken
Regionale samenwerking van verschillende werkgevers.

Samen groeien in datavolwassenheid.

Leer-/werktraject met alle aspecten van datagedreven
werken en SPP.

HR-dataportaal, Scenariotool, workshops en individuele 
begeleiding.

Van Inzicht naar Actie. 

Van Regionale opgave naar de Individuele uitdaging.

Samenvattend



Voorbeeld data 
VVT AZW

WZW Zorg en Welzijn



Zorguitgaven groeien de komende decennia snel



Zorgvraag



Arbeidsmarktplanning



Arbeidsmarktplanning



Arbeidsmarktplanning



Een steeds groter deel van onze bevolking is nodig voor de zorg



Een grotere doelmatigheid maakt het mogelijk met dezelfde middelen 
meer zorg te leveren. Dat potentieel is echter niet afdoende gezien de 
stijgende zorgvraag, die daarboven blijft uitstijgen. 



Brief van commissie Werken in de Zorg voorjaar 2021



Voorbeeld Cijfers 
VVT PFZW

WZW Zorg en Welzijn



Standen aantal Personen en FTE



Instroom/ Uitstroom aantal Personen en FTE



Instroom



Herkomst instroom



Herkomst instroom naar functie



Instroom binnen de zorg naar functie (grootste aandeel)



Uitstroom



Uitstroom



Uitstroom naar functie



60+ ers



60+ werkzaam in de Verzorging en Verpleging



60+ werkzaam in de Verzorging en Verpleging



Ontwikkeling AOW



De vraag die nu voorligt

✓ Wie wil een maand lang kosteloos gebruik maken 
van het dashboard

✓ Wie wil meedenken over de bekostigde aanpak 

regionale SPP (zonder al ja of nee te zeggen voor 
deelname)

✓ Wie wil er sowieso meedoen met het bekostigde 

deel SPP (inmiddels 1 aanmelding binnen)

Neem contact op met: Maurits Follender Grossfeld
m.follendergrossfeld@wzw.nl / 06-82094740

Nieuwsgierig geworden…

mailto:m.follendergrossfeld@wzw.nl

