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Programma   
 

 

› Aanleiding voor aanpassing beleid 

› Wat is strategische Personeelsplanning (SPP) 

› SPP als onderdeel van het bredere beleid 

› Hoe kan SPP ondersteunen bij doorstroom 

› Dasboards per faculteit 

› Resultaten en inzichten 
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Nulmeting 
  

SPP/HR-analytics: geeft de (harde) feiten en de 
onderbouwing voor verdere beleidsmatige acties 
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Aanleiding   
Ondanks inspanningen blijven resultaten achter, 
extra maatregelen noodzakelijk (20% vrl HGL op 31/12/2015) 

 

Mede gebaseerd op de uitkomsten: 

 

› Onderzoek Ineke van Halsema, 2015; 

› Charter naar de Top, 2015; 

› NWO-aspasia evaluatie, 2015 

› Diner met de minister, 2015 
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Ja maar,  
 

We hebben voldoende in de pijplijn dus we bereiken 
de doelstelling in 2020…. 
 
  Vrouwen solliciteren niet… 
 
Het gaat wel om kwaliteit…. 
   
   
 We hebben Rosalind Franklin Fellows.. 
 
Etc. 
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Uitgangspunten verder beleid 

 

 

› Hoe kan het dat we de doorstroom anno 2016 
nog niet hebben verbeterd? 

 

› Wat valt er te leren van onze data? 

 

› Wat zeggen onze (vrouwelijke) 
wetenschappers? 
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Aanvullende maatregelen 
Opstellen Gender Equality plan 2020; 

 

Focuspunten: 

 

1. Chief Diversity officers; 

2. Vergroten bewustwording (unconscious bias) 

3. Family Friendly University 

4. Van meten naar weten: wat zeggen de 
cijfers? SPP en HR-analytics; 
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Drie pijlers voor verder beleid: 
SPP/HR-analytics ondersteunt  

CDO’s 

Unconsious 
Bias 

SPP/HR-
analytics 

Family 
Friendly 

University 

• Structuur 
• Bewustwording 
• Monitoring 

• Training bestuurders 
• Selectie & 

beoordelingscommissies 

etc. 
 

• Verbeteren 
worklife balance 
(m/v) 

• TT criteria 
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SPP: definitie 
 
 

› Zorgen dat de personen met de juiste kwaliteiten, 
kennis en vaardigheden op de juiste momenten 
aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, zodat 
zij de activiteiten kunnen uitvoeren die nodig zijn om de 
strategische doelen te behalen 
 

› Beleid voor instroom, doorstroom en uitstroom van 
personeel 

     (dr. G. Evers, 1999) 

 
› SPP is een middel om de doelen te realiseren! 
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SPP en Gender-Balance  
 

Gender equality als performance management 
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Van meten naar weten: basis 
voor verder beleid 

Instroom  

- Vacatures 

- Sollicitanten m/v 

- Uitgenodigd 

- Aangenomen 

- Nationaliteiten 

- Etc. 

 

Doorstroom 

- Bevorderingen 

- Beoordelingen 

- Training/support 

- Vlootschouw 

- Funding  

- Etc.  

Uitstroom 

- Pensionering 

- Positie verbetering 

- Onvrijwillig vertrek 

- Exit interviews 

- Etc. 
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SPP: vergroot inzicht 
 

› SPP ondersteunt het operationaliseren van het 
streefcijfer door voeren discussie 

 

› Dashboard per faculteit: kwalitatief en kwantiteit 

 

› Omgevingsanalyse: o.a. arbeidsmarkt 
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SPP/HR-analytics 
 

 

 

Van strategie naar praktijk 
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Van meten naar weten: basis 
voor verder beleid 

Instroom  

- Vacatures 

- Sollicitanten m/v 

- Uitgenodigd 

- Aangenomen 

- Nationaliteiten 

- Etc. 

 

Doorstroom 

- Bevorderingen 

- Beoordelingen 

- Training/support 

- Vlootschouw 

- Funding  

- Etc.  

Uitstroom 

- Pensionering 

- Positie verbetering 

- Onvrijwillig vertrek 

- Exit interviews 

- Etc. 
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Overall Male vs Female Applicant  
› In the below graph we see that the number of male 

applicants in the academic positions over power the 
number of female applicants.  

› It is also interesting to note the transition of blue to pink 
from the year 2012 to 2013 and onwards.   
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What is the Glass Ceiling Index(GCI) for the Women in 
Hoogleraar position? 

› The GCI has improved from 1999 to 2015. 

› Again a stagnancy seen from 2011 onwards 

› Men have an over representation in Full Professor positions with a constant GCI of 0,8. 

› The higher than 1 GCI clearly indicates lesser representation of women in the hoogleraar position as compared to the 
universitair hoofdocent. 

› As defined by She Figures, the Glass Ceiling Index GCI compares the proportion of women in grade A positions (equivalent to Full Professors in most countries) to the proportion of 
women in Academia (grade A, B, and C), indicating the opportunity, or the lack of it, for women to move up the hierarchical ladder in their professions. If GCI is equal to 1 this means that 
there is no Glass Ceiling factor. A score more than 1 (e.g. GCI women > 1) means that women are under-represented in grade A positions while a score less than 1 measures an over-
representation at grade A.  And in a similar way goes for men. 



17 | 20-06-2016 

Where do we stand at 2020 if the CAGR remains 
1,03% and we consider the people who are retiring.? 

› Considering retirements in the year 2016 to 2020 which is a total of 41, the year wise projections 
completely changes and the female full professors would be only 18,9% 

› We are short by 5,7% to achieve the 25% mark which equals 15 female professors  

› We are short by 11% to reach the 30% mark which equals 28 Full Professor positions 
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Voorbeeld dashboard 
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Voorbeeld vraag aan faculteiten 
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Voorbeeld voorspelling 
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Waar staan we? 
Ontwikkelingsfase Uitvoeringsfase 
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SPP en genderbalance: resultaat 

 

 

SPP heeft het inzicht vergroot:  

 

 Het komt niet vanzelf goed…. 

 Identificeren waar extra actie nodig is 

 Geen ‘one size fits all’, maatwerk is de norm 
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Uitdagingen  
› Iedere universiteit heeft dezelfde ambitie 

 

› Datamanagement 

 

› Hoe voorkom je dat het een beladen ontwerp 
wordt 

 

› Hoe kanaliseer je de kwaliteitsdiscussie 
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Eindmeting 
 

 

SPP/HR-analytics: geeft de (harde) feiten en de 
onderbouwing voor verdere beleidsmatige acties.   
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Dank voor uw aandacht 
 

 

 

 

 

Marion Stolp, directeur HR  

m.t.j.stolp@rug.nl 

 

Frank Nienhuis, beleidsadviseur HR-strategie 

c.s.f.nienhuis@rug.nl 
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