
STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Toenemende concurrentie, veranderingen in de markt, vergrijzing van uw 
personeelsbestand. Met welke ontwikkelingen u ook te maken krijgt, ze hebben altijd 
gevolgen voor de toekomstige personeelsbehoefte van uw onderneming. 

■ Welk personeel hebt u over 5 jaar nodig?
■ Voor welke bedrijfsonderdelen hebt u straks extra mensen nodig?
■ Heeft uw huidige personeel de juiste kennis, vaardigheden en competenties? 

De WENb methode
De Werkgeversvereniging WENb heeft een methode ontwikkeld 
voor strategische personeelsplanning. Met deze methode brengt u als 
management team in kaart welke externe en interne ontwikkelingen 
van invloed zijn op uw organisatie. Vervolgens stelt u met elkaar 
vast tot welke strategische doelen deze ontwikkelingen leiden en wat 
de personele consequenties zijn op de middellange termijn. Geen 
standaardoplossing, maar een aanpak om zelf tot maatwerk te komen 
voor de specifieke situatie van uw onderneming. 

Eerst ervaren
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze methode. Management 
teams die de methode hebben toegepast, zijn bijzonder enthousiast. 
Maar laat u niet overtuigen door mooie woorden alleen. Twynstra 
Gudde heeft in opdracht van de WENb de spelsimulatie ‘van pinguïns 
tot kamelen’ ontwikkeld. Met deze spelsimulatie kunt u als management 
team in 1 dagdeel zelf ervaren wat de essentie van de methode voor 
strategische personeelsplanning is en wat het u oplevert. 

De kracht van spelsimulatie
Een spelsimulatie is een fictieve werkelijkheid die de echte situatie goed 
benadert. Het is een vorm van ‘stage lopen in de toekomst’ waarmee 
u aan den lijve ondervindt wat de methode inhoudt. Het is meteen 
duidelijk waar het om gaat. Bovendien is werken in een spelsimulatie 
leuk en spannend. Na afloop bespreken de deelnemers de uitkomsten en 
hun leerervaringen. De uitkomsten worden doorvertaald naar de eigen 
praktijk zodat u er meteen profijt van hebt.

Kortom…
De spelsimulatie ‘van pinguins tot kamelen’ geeft u de unieke kans om 
in een tijdsbestek van enkele uren de WENb methode voor strategische 
personeelsplanning te ervaren. Door als management team aan de 
simulatie deel te nemen, wordt duidelijk of het moment is aangebroken 
om strategische personeelsplanning in uw organisatie in te zetten. De 
spelsimulatie wordt begeleid door adviseurs van Twynstra Gudde en 
de WENb. Wilt u zich aanmelden of eerst meer informatie, neem dan 
contact op met het secretariaat van de WENb, tel. 026-3569569, e-mail 
alam@wenb.nl.

Autoriteit op het gebied van spelsimulaties
Twynstra Gudde is in 1989 begonnen met het ontwikkelen van 
spelsimulaties voor zowel overheid als bedrijfsleven. Deed Twyn-
stra Gudde aanvankelijk één tot twee grote projecten per jaar, 
inmiddels staat de teller op gemiddeld vijftien spelopdrachten 
op jaarbasis. Twynstra Gudde heeft uitgebreide ervaringen met 
spelsimulaties voor zowel strategieontwikkeling als strategie-
implementatie. In de loop van de tijd zijn de methodieken en de 
aanpak steeds verder ontwikkeld aan de hand van nieuwe kennis 
en inzichten. Zo spelen veranderkunde en het nieuwste denken 
over leren een grote rol bij de ontwikkeling van spelsimulaties. 
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