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Strategische personeelsplanning (SPP) in de  
publieke sector vraagt om een actief, toekomstge-
richt doelgroepenbeleid. Zorg dat de mensen met 
slechte kansen op de arbeidsmarkt intern kunnen 
doorstromen. En doe er alles aan om de meest kans-
rijke ambtenaren te behouden. Aldus Ben Rogmans, 
directeur Arbeidsmarktkansen.nl.

 
Wat kon je nu onderzoeken wat eerst niet kon?
Rogmans: “Doordat het CBS de data uit het WERKonderzoek 2019 
heeft aangevuld met – onder andere – ISCO-codes, konden we die 
gegevens voor het eerst verrijken met onze eigen data over kansen 
op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan onderzochten we waarin 
medewerkers met slechte kansen op de arbeidsmarkt zich onder-
scheiden van die met goede kansen. Daarbij keken we naar ar-
beidsmarktgedrag, persoonlijke en professionele ontwikkeling, 
tevredenheid over het werk en de organisatie, mobiliteit, en de 
kans op automatisering van een beroep.”

En, wat viel op?
“Een op de zes medewerkers in de publieke sector heeft slechte 
kansen op de arbeidsmarkt. Ongeveer evenveel mensen zijn juist 
zeer kansrijk. Qua arbeidsmarktgedrag verschillen deze groepen 
echter weinig van elkaar. Wel blijkt dat de mensen met slechte 
kansen minder mobiel zijn, en dat ze zich iets minder ontwikkelen. 
Ook zijn ze minder georiënteerd op de externe arbeidsmarkt:  
ze hechten sterk aan hun huidige werk en werkgever.”
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‘ Arbeidsmarktkrapte vraagt om gericht  
HR-beleid.’
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Hoe zit dat dan met de ambtenaren met zeer goede kansen?
“Van hen is de helft ook daadwerkelijk actief op zoek naar ander 
werk. Het zijn de mensen met schaarse profielen. Als ze vertrekken, 
laten ze een vacature achter die moeilijk te vervullen is. Op deze 
twee groepen – kansarmen en kansrijken – zou je je bij SPP moeten 
focussen.”

Twee aparte trajecten dus?
“Ja. Stimuleer dat de mensen met ongunstige perspectieven zich 
voldoende ontwikkelen om, zolang er schaarste is op de arbeids-
markt, intern door te stromen. En voer een actief beleid om mensen 
met zeer goede mogelijkheden voor je organisatie te behouden. Zo 
krijgt SPP niet alleen op papier maar ook in de praktijk handen en 
voeten.”

Aanbevelingen 
•  Laat kansarme ambtenaren zoveel mogelijk intern doorstromen.
•  Voer een actief beleid voor behoud van kansrijke overheidsmedewerkers.
•  Breng interne data op orde en verrijk die met externe data over arbeids-

marktkansen.
• Weet welke mensen hard nodig zijn en welke kwetsbaar zijn.
•  Zorg voor overheidsbreed inzicht in vacatures.
• Gebruik arbeidsmarktdata voor de werving van schaarse profielen.

Direct doen: 
“ Verlies, ondanks de huidige  

personeelstekorten, niet het 
zicht op de lange termijn. Vier, 
vijf jaar vooruitkijken is be-
langrijker dan de problemen 
van vandaag oplossen.”
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