
 

FLOW maakt werk van morgen  

Inhoud SPP (organisatie/team) 
 

 
0. Start en voorbereiding  

Plan van aanpak  Opdrachtformulering SPP-DI: interview MT  

Menukaart SPP-DI 

Projectorganisatie  Toelichting projectorganisatie  

Start communicatie SPP-DI  Kick-off bijeenkomst  

1. Toekomstbeeld  

Relevante ontwikkelingen  Rapport Werken in de corporatie van de toekomst  

SPP-game 

SPP-vragenlijst 

Toekomstbeeld corporatie  Toekomstbeeld organisatie  

Rapport Werken in corporatie van de toekomst 

Impact op werkprocessen 

Personele behoefte  Product-functiemix methode  

EFTE-methode 

2. Vertrekstation  

Organisatiefoto  Scan leidinggevenden duurzame inzetbaarheid  

Analyse HR-beleid 

Kosten-batentool DI 

Bedrijfsscan DI 

Foto personele bezetting  Personeelsanalyse kwalitatief  

Personeelsanalyse kwantitatief 

Potentieelanalyse HR3P 

3. Gap-analyse  

 Ontwikkelen gap-analyse 

4. Interventies & acties  

Interventies en acties 

ontwikkelen  

Ideeëncarrousel  

SPP-actieplan 

Trainen, informeren, beleid 

vormen  

Doorontwikkelen beleid en instrumenten  

Leermanagementsysteem (LMS) 

Opleidingsaanbod leidinggevenden 

Scan leidinggevenden duurzame inzetbaarheid 

Communicatie  Workshop Maak werk van morgen 

Aanbod trainingen leidinggevenden 

Communicatie Toolkit 

Workshop Regie op mijn toekomst 

5. Borging binnen corporatie  

 Planning en control SPP: PDCA-cyclus 

https://flowweb.nl/spp-di/organisatie
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/plan-van-aanpak
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/plan-van-aanpak/opdrachtformulering-spp-di-interview-mt
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/plan-van-aanpak/menukaart-spp-di
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toelichting-projectorganisatie
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/start-communicatie-kick-off-bijeenkomst
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/relevante-ontwikkelingen
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/DI-SPP/Organisatie/Stap-1-toekomstbeeld/Onderzoeksresultaten-Werken-aan-de-corporatie-van-de-toekomst-Aedes-juni-2020-Toekomstbeeld-p58-76.pdf?mtime=20210401211623&focal=none
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/relevante-ontwikkelingen/spp-game
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/relevante-ontwikkelingen/spp-vragenlijst
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/toekomstbeeld-corporatie
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/toekomstbeeld-corporatie/toekomstbeeld-organisatie
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/DI-SPP/Organisatie/Stap-1-toekomstbeeld/Onderzoeksresultaten-Werken-aan-de-corporatie-van-de-toekomst-Aedes-juni-2020-Toekomstbeeld-p78-93.pdf?mtime=20210401211631&focal=none
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/toekomstbeeld-corporatie/impact-op-werkprocessen
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/personele-behoefte
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/personele-behoefte/product-functiemix-methode
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/toekomstbeeld/personele-behoefte/efte-methode
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/organisatiefoto
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/organisatiefoto/scan-leidinggevenden-duurzame-inzetbaarheid-stap-2
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/organisatiefoto/analyse-hr-beleid
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/organisatiefoto/kosten-batentool-di
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/organisatiefoto/bedrijfsscan-di
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/foto-personele-bezetting
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/foto-personele-bezetting/personeelsanalyse-kwalitatief
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/foto-personele-bezetting/personeelsanalyse-kwantitatief
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/vertrekstation/foto-personele-bezetting/potentieelanalyse-hr3p
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/ontwikkelen-gap-analyse
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/ontwikkelen-gap-analyse
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/interventies-en-acties-ontwikkelen
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/interventies-en-acties-ontwikkelen
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/interventies-en-acties-ontwikkelen/ideeëncarrousel
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/interventies-en-acties-ontwikkelen/spp-actieplan
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/trainen-informeren-en-beleid-vormen
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/trainen-informeren-en-beleid-vormen
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/trainen-informeren-en-beleid-vormen/doorontwikkelen-beleid-en-instrumenten
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/trainen-informeren-en-beleid-vormen/leermanagementsysteem
https://flowweb.nl/werkgevers/leidinggevenden/aanbod-leidinggevenden
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/trainen-informeren-en-beleid-vormen/scan-leidinggevenden-duurzame-inzetbaarheid-stap-4
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie/mini-workshop-maak-werk-van-morgen
https://flowweb.nl/werkgevers/leidinggevenden/aanbod-leidinggevenden
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie/communicatie-toolkit-di
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie/workshop-regie-op-mijn-toekomst
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/borging-binnen-corporatie
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/borging-binnen-corporatie/planning-en-control-spp-pdca-cyclus


FLOW maakt werk van morgen 

Inhoud DI (medewerkers) 
 

 

1. Toekomst van mijn werk  

 Verkenning toekomst en loopbaan 

Workshop Maak werk van morgen (vraag je 

leidinggevende) 

Koerskaart 

2. Eigen koers bepalen  

Ken jezelf (online testen)  Quick Scan voor medewerkers  

Loopbaanwijzer 

Zelftest 21e-eeuwse of digitale vaardigheden 

Ken jezelf (verdieping)  360 graden feedback  

Coaching 

Dagdeeltraining Haal meer uit je 

loopbaan(wijzer)! 

Workshop Regie op mijn toekomst (vraag je 

leidinggevende) 

3. Ontwikkelplan  

 Quick Scan 

Inspiratie opdoen 

Mijn plan voor morgen 

Ontwikkelpraatkaart  

4. Ik ga op weg  

 Opleidingen 

Kansenportaal 

Omgaan met stress 

5. Voortgang  

 Blijven verbeteren 

Corporatie van de toekomst 

Ontwikkelpraatkaart 

 

https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/toekomst-van-mijn-werk
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/DI-SPP/Medewerker/Stap-1-toekomst-van-mijn-werk/Inspiratiegids-Wat-doe-jij-morgen-Aedes-juni-2020.pdf?mtime=20210212154539&focal=none
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie/mini-workshop-maak-werk-van-morgen
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/toekomst-van-mijn-werk/koerskaart
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/eigen-koers-bepalen
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/eigen-koers-bepalen/ken-jezelf-online-testen
https://flowweb.nl/flow-quick-scan
https://flowweb.nl/loopbaanwijzer
https://watdoejijmorgen.nl/zelftesten
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/eigen-koers-bepalen/ken-jezelf-verdieping
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/DI-SPP/Medewerker/Stap-2-zelfreflectie/360-graden-feedback.pdf?mtime=20210215172933&focal=none
https://flowweb.nl/loopbaangesprek
https://watdoejijmorgen.nl/zoeken?q=haal+meer+uit+je+loopbaan%28wijzer%29
https://watdoejijmorgen.nl/zoeken?q=haal+meer+uit+je+loopbaan%28wijzer%29
https://flowweb.nl/spp-di/organisatie/interventies-acties/communicatie/workshop-regie-op-mijn-toekomst
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/ontwikkelplan
https://flowweb.nl/flow-quick-scan
https://flowweb.nl/
https://watdoejijmorgen.nl/start-intake
https://flowweb.nl/ontwikkelpraatkaart
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/ik-ga-op-weg
https://watdoejijmorgen.nl/
https://flowweb.nl/kansenportaal
https://flowweb.nl/omgaan-met-stress
https://flowweb.nl/spp-di/medewerker/voortgang
https://flowweb.nl/werknemers/blijven-verbeteren
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/DI-SPP/Medewerker/Stap-1-toekomst-van-mijn-werk/Inspiratiegids-Wat-doe-jij-morgen-Aedes-juni-2020.pdf?mtime=20210212154539&focal=none
https://flowweb.nl/ontwikkelpraatkaart

