
Hoe gaan we de arbeidsmarkt te 
lijf met een gezamenlijk SPP?



Wat is SPP-DI?

Wat levert het mijn corporatie op?

Hoe helpt ons dit met de arbeidsmarkt?



Wat is SPP-DI?
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Wat is SPP-DI?

• Meer dan SPP:
• DI gekoppeld
• Met leidinggevenden en medewerkers
• Ook voor update, compact proces of samen met anderen
• Efficiënte maar gedegen aanpak om opgaven 2025 te realiseren  

• Doe het zelf:
• Stappenplan + instrumenten

• Met FLOW:
• Advies bij opstart
• Begeleiding bij gezamenlijk proces
• Handvaten voor medewerkers



Wat is SPP-DI?



Waarom nu?
Strategie

•Maatschappelijke opgave

• Integrale aanpak maatschappelijke 

vraagstukken

•Staan dicht bij huurders

•Samenwerken met partners

•Middels flexibele duurzame 

(huur)woningen inspelen op behoefte 

van de markt 

•Richten zich op kerntaak en werken 

samen in de keten (als regisseur)

•Aantrekkelijk op de arbeidsmarkt

•Vastgoed:

‒ Contact met huurders

‒ Zicht achter de voordeur

‒ Duurzaam en innovatief bouwen, 

nieuwe concepten

‒ Samenwerking partners

•Leefbaarheid

‒ Lokale gerichte aanpak om 

maatschappelijke problemen op te 

lossen

‒ Samenwerking sociale keten

‒ Dicht bij huurders in wijken en 

buurten

•Bedrijfsvoering

‒ Uniform en digitaal

‒ Ondersteunen primair proces en 

transitie

Werkdomeinen Organisatie & Besturing

•Flexibel en wendbaar

•Klantgerichte (werkprocessen)

•Matrix- / netwerk organisatie

•Standaard werkzaamheden worden 

gedigitaliseerd (branche breed)

•Toepassing technologie voor 

ondersteuning keuzes

•Zelfsturing

•Minder leidinggevenden (hiërarchie)

•Gericht op samenwerking

•Projectmatig werken

•Persoonlijk leiderschap

•Flexibele arbeid

•Samenwerking met keten – partners

•Meerjaren focus (ook begroting)

Bron: onderzoek Werken in de corporatie van de 
toekomst – AEDES (mei 2020)



Werkgevers Bron: FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021
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Werknemers Bron: FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021
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Wat levert SPP-DI op?

132 corporaties 
gebruiken FLOW 

stappenplan 

Gezamenlijk SPP-DI: 
Woonborg en Patrimonium 

SPP-DI in 1 dag: Stichting 
Eelder Woningbouw 

Gezamenlijk SPP-DI: 
10 corporaties 

Expeditie Loopbaan

Gezamenlijk 
opleidingsprogramma

Gedeeld HR 
adviesteam

Alle medewerkers 
gericht in ontwikkeling

Formatie op orde 
gebracht

Collectief: vakkennis,  
inkoop, werving

Besparing: bestaande 
medewerkers 

vervullen vacante 
rollen

Nieuwe energie en 
inspiratie

Steviger positie in 
gesprek met 

toezichthouders

Gezamenlijk SPP-DI: 5 
kleine corporaties Noord-

Holland

Langer behoud van 
medewerkers

Patronen doorbroken

Begin van structurele 
inhoudelijke 

samenwerking

Leidinggevenden in 
sterkere verbinding 
met elkaar en hun 

team



Hoe helpt dit ons met de arbeidsmarkt?



• Instroom….
• Latente zoekers

• Branding

• Candidate journey

Krappe arbeidsmarkt = 

+

• Behoud!
• Duurzame 
inzetbaarheid

• Doorgroei
• Leidinggevenden



Samen verantwoordelijk



Waar staan jullie?



Wat weten we al?

Welke thema’s / doelen hadden we al 
gezamenlijk benoemd? 



Hoe zit het bij ons?

Welke thema’s / doelen zijn prioriteit 
in onze eigen organisatie?



Hoe realiseren we dat?

Welke thema’s zouden we kunnen 
aanpakken met SPP-DI?

Hoe zie je dat voor je? 



Interesse in vervolg?


