
 

 
 

Personeelsplan 
 
Inleiding 
Bij het samenstellen van het projectplan is in grote lijnen aangegeven welke menskracht nodig is om 
de clusters en deelprojecten te leiden en uit te voeren. In het personeelsplan worden deze grote lijnen 
weergegeven en vervolgens verder uitgewerkt. Aangezien de inzet van personeel een grote 
kostenpost kan zijn, is het uitwerken van het personeelsplan een voorwaarde om de projectbegroting 
reëel te kunnen opstellen. Het maken van het personeelsplan gaat dan ook vooraf aan het opstellen 
van de projectbegroting. 
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1. Wat is een Personeelsplan ? 
 
Een personeelsplan is een gedetailleerd overzicht (1) van het aantal (2) en het soort mensen, met hun 
kwalificaties (3) die nodig zijn om de operationele doelstellingen (4) te realiseren. 
 

1.1 Overzicht 
 

Een personeelsplan wordt verondersteld overzichtelijk een aantal gegevens te presenteren. 

 

1.2 Kwantificeren 
 

Een basiskenmerk van een personeelsplan is dat wordt aangegeven hoeveel mensen er uiteindelijk 

nodig zijn om het vooropgestelde doel te bereiken. Uitgedrukt in dagdelen of fte’s. 

 

1.3 Kwalificaties 

 
In een personeelsplan staan niet alleen gegevens met betrekking tot hoeveel medewerkers er nodig 
zijn, maar ook welke medewerkers nodig zijn, met welke kwalificaties. Dit kan vrij algemeen worden 
aangeduid door te verwijzen naar functies, niveaus, studieachtergrond, expertise, ervaring etcetera. 
Interessant wordt het wanneer er in termen van competenties kan worden gedacht. Binnen het kader 
van het personeelsplan is er dan ruimte voor competentieprofielen als identificatie van "het soort 
mensen, met hun kwalificaties". 

 

1.4 Doelgericht 
 
Een personeelsplan is altijd gericht op het doel dat uiteindelijk moet worden verwezenlijkt. Vandaar 
moet het personeelsplan nauw aansluiten bij wat vastgelegd is als strategische doelstelling van de 
organisatie. Het personeelsplan is dan, naast de financiële middelen bijvoorbeeld, één van de tools 
om dit uiteindelijke organisatiedoel te realiseren. 

  



  

 
Pagina 3 van 14 

 

2. Hoe maak ik een personeelsplan? 
 
Voor het uitwerken van het personeelsplan gaan we uit van de clusteraanpak zoals opgesteld in het 
projectplan. Voor het uitwerken van het personeelsplan is een schema opgenomen dat stapsgewijs 
kan worden ingevuld. In onderstaand stappenoverzicht wordt dan ook verwezen naar de schema’s. 
 

Voorbeeld Schema 

 

Cluster 8: Infrastructure & logistics 

 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Infrastructure & logistics] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

     

 

2.1 Functieprofielen of competentieprofielen 
 

Door de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) is een functieniveaumatrix (FNM) ontwikkeld voor 

medewerkers in de sportsector.  

 

Wat is een Functieniveaumatrix? 

De FNM is een hulpmiddel om op een inzichtelijke wijze met functiewaardering en functieindeling om 

te gaan. Het management krijgt meer invloed op de functie-indelingen en functiehouders 

(werknemers) krijgen meer inzicht in de criteria voor de functie-indelingen.  

 

De FNM bestaat uit functieniveaukarakteristieken. Per functiefamilie (b.v. financieel, sporttechnisch, 

sportmedisch), worden van hoog naar laag niveaubepalende elementen beschreven waaraan een 

functie moet voldoen om in een bepaalde functiegroep ingedeeld te kunnen worden. Deze 

niveaubepalende elementen geven het "karakter" van de functie weer. 

 

De matrix kent twee ingangen: functiefamilie en functieniveau. De functiefamilies zijn de 

"functiesoorten" die voorkomen in de sportsector. De functieniveaus zijn gekoppeld aan de 

salarisschalen behorende bij de CAO-Sport. 

 

Tevens maken de referentiefuncties deel uit van de FNM. Deze functies zijn gewaardeerd met de 

Integrale Functie Analysemethode (IFA). Deze functies vormen de uitgangspunten voor de 

niveaubepalende beschrijvingen.  
 
In de modelaanpak is een aantal voorbeelden opgenomen van competentieprofielen van 
referentiefuncties uit de FNM . Vanuit deze voorbeelden kan vervolgens op een aantal functieniveaus 
een eigen profiel worden samengesteld. Op basis van deze profielen kunnen mensen geworven 
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worden of de profielen kunnen gebruikt worden als referentiekader om bestaande personeelsleden 
aan te toetsen. 
 
Meest voorkomende functienamen 

• Bestuur: De opdracht voor de organisatie van het evenement wordt afgegeven door het 
bestuur van een sportbond en/of het bestuur van een stichting. Leden van het bestuur 
bewaken op hoofdlijnen de voortgang van het proces. 

• Directie: Over het algemeen zal er een toernooi directeur leiding krijgen over de uitvoering van 
de organisatie. De directeur geeft leiding op hoofdlijnen. 

• Management: De directeur wordt op de hoofdlijnen van de organisatie ondersteunt door de 
managers van de verschillende hoofdlijnen en de Manager Planning & Control. 

• Coördinatie: De deelprojecten worden uitgevoerd door coördinatoren die worden aangestuurd 
door het management.  

 

2.2 Eindverantwoordelijkheid 
 
In deze stap worden de kolommen 1, 2 en 3 van de schema’s ingevuld . Hierdoor wordt de 
eindverantwoordelijkheid per cluster en deelproject inzichtelijk.  
 

Voorbeeld schema 

Cluster 9: Infrastructure & logistics 

 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Infrastructure & logistics] 

DPB Omschrijving Wie Periode FTE 

09.01 Strategie infrastructurele zaken en logistiek Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

08.02 Huur venue(s) + Operationele kosten Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

08.03 Aanpassingen venue(s)  Venuecoördinator [Naam]   

08.04 Site layout venue(s) Venuecoördinator [Naam]   

08.05 Signage venue(s) Signagecoördinator [Naam]   

08.06 Venue(s) dressing (inside/outside) Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

08.07 Strategie materials management Materiaalcoördinator [Naam]   

08.08 Beheer inventaris supplies Materiaalcoördinator [Naam]   

08.09 Op- en afbouw venue(s) Venuecoördinator [Naam]   

08.99 Personeel Infrastructurele zaken & Logistiek Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

 
 

2.3 Bezetting 
 

Werk per cluster uit wie nodig is, in welke periode en voor hoeveel uur. In deze stap worden 

kolommen 4 en 5 van de schema’s ingevuld. Hierdoor wordt de tijdsinvestering per cluster, deelproject 

en persoon inzichtelijk. 
 
Zeker in de beginfase van het project is het lastig om een exacte tijdsinschatting te maken. Neem 
daarom een globale tijdsinschatting op in fte’s. Je kan er ook voor kiezen om de inzet op te nemen in 
dagen of dagdelen. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. 
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Start met het inschatten van de mensen die een vorm van dienstverband of contract aangeboden 
zullen krijgen. Neem vervolgens ook de mensen op die op vrijwillige basis een taak of rol vervullen. 
Deze scheiding is van belang bij het maken van de projectbegroting. 
 

Toelichting voorbeeld.  

Het fictieve evenement vangt aan op 1 oktober 2010. Meerdere deelprojecten kunnen liggen bij dezelfde functie/persoon. Een 

functie/persoon kan daardoor een opbouw in FTE zien afhankelijk van de start van een deelproject. 

 

Cluster 9: Infrastructure & logistics 

 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Infrastructure & logistics] 

DPB Omschrijving Wie Periode FTE 

09.01 Strategie infrastructurele zaken en logistiek Infrastructure & logistics manager: [Naam] Jan-okt 2010 1 

08.02 Huur venue(s) + Operationele kosten Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

08.03 Aanpassingen venue(s)  Venuecoördinator 1 [Naam] Jan-okt 2010 0,4 

08.04 Site layout venue(s) Venuecoördinator 2 [Naam] april-okt 2010 0,2 

08.05 Signage venue(s) Signagecoördinator [Naam] april-okt 2010 0,5 

08.06 Venue(s) dressing (inside/outside) Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

08.07 Strategie materials management Materiaalcoördinator 1 [Naam] april-okt 2010 0,4 

08.08 Beheer inventaris supplies Materiaalcoördinator 2 [Naam] juni-okt 2010 0,1 

08.09 Op- en afbouw venue(s) Venuecoördinator [Naam]   

08.99 Personeel Infrastructurele zaken & Logistiek Infrastructure & logistics manager: [Naam]   

 
 

2.4 Organogram 
 
Maak een beschrijving van de aansturing, taken, verantwoordelijkheden en mandaten. Met betrekking 
tot mandaten zijn reeds afspraken gemaakt in het bestuurs- en directiereglement in de initiatieffase. 
 

• Bestuur: De opdracht voor de organisatie van het evenement wordt afgegeven door het 
bestuur van een sportbond en/of het bestuur van een stichting. Dit bestuur is 
eindverantwoordelijk voor het evenement en stuurt de directie aan. Het bestuur keurt 
haalbaarheid, bid, organisatievorm, fasering, missie projectplan, personeelsplan en 
projectbegroting goed en is tekenbevoegd voor contracten. 

• Directie: De directeur heeft de uitvoerende eindverantwoordelijkheid voor het evenement en 
werkt in opdracht van het bestuur. De directeur stuurt de werk organisatie aan. De directeur 
geeft directe leiding aan het management en legt verantwoording af aan het bestuur. De 
directeur keurt deelprojectbeschrijvingen, strategieën en handboeken goed en is 
tekenbevoegd voor offertes en in combinatie met bestuur tekenbevoegd voor contracten.  

• Management: Het management is verantwoordelijk voor de organisatorische uitvoering van 
het evenement en wordt hierin direct aangestuurd door en legt verantwoording af aan de 
directie. Het management stuurt de coördinatoren aan. Het management keurt handboeken 
goed en neemt operationele beslissingen. Het management is in combinatie met directeur, 
tekenbevoegd voor offertes. 

• Coördinatie: De Coördinatoren worden aangestuurd door en leggen verantwoording af aan 
het management. Coördinatoren zijn bevoegd offertes aan te vragen. Coördinatoren sturen de 
vrijwilligers aan. 
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Maak een organogram waarin de clusterverantwoordelijkheid inzichtelijk wordt gemaakt.  
In het projectplan is reeds een voorbeeld opgenomen van een organogram. Door het koppelen van 
namen aan hoofdlijnen of clusters wordt het organogram een blauwdruk van de projectorganisatie. 
 
Voorbeeld organogram 
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2.5 Vacatures 
 
Maak inzichtelijk op welke clusters en/of deelprojecten nog vacatureruimte is.Zodra de onderstaande 
schema’s zijn uitgewerkt, wordt duidelijk op welke clusters of deelprojecten nog geen invulling is 
gegeven aan de menskracht. Het totaal aan ‘gaten’ geeft inzicht in de vacatureruimte. Vervolgens 
wordt de afweging gemaakt om de ‘gaten’ op te vullen met bestaande mensen of om nieuwe mensen 
te werven. 
 

2.6 Totale inzet 
 
Maak inzichtelijk wat de totale inzet van personeel per cluster is, zodat dit kan worden meegenomen 
in de projectbegroting. Bij het opstellen van de begroting wordt ingevoerd wat de totale 
personeelskosten per cluster zullen zijn. De berekening wordt gemaakt met de gegevens die uit het 
personeelsplan naar voren komen. 
 
Zie onderstaand fictief voorbeeld voor een doorberekening van de personeelskosten binnen het 
cluster general. Bij de volgende stap, het uitwerken van de projectbegroting, wordt hierop nader 
ingegaan. 
 

Personnel costs 

Number of Number of Total Costs Total

days 2010 days 2011 mandays per day costs

Tournament director 20 60 80 800 64,000

Assistant TD 10 30 40 500 20,000

Manager planning&control 0 80 80 200 16,000

Stagiaires 5,000

105,000

30 170 200 210,000  
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3. Vrijwilligers  
 
3.1 Vrijwilligers op management niveau - coördinatoren 
 

Vrijwilligers maken altijd deel uit van een evenement organisatie. Afhankelijk van de schaalgrootte van 

het evenement en het niveau waarop vrijwilligers binnen de organisatiestructuur acteren, dient met de 

inzet van vrijwilligers in het personeelsplan rekening te worden gehouden. 

 

Als er FTE’s worden toegewezen aan vrijwilligers die geen dagvergoeding krijgen, zijn de kosten per 

dag in principe nul. Neem echter de FTE’s van deze vrijwilligers wel mee in de personeelsplanning. 

Maak ook duidelijk onderscheid tussen vrijwillige inzet en betaalde inzet. 

 

Ook bij de toewijzing van eindverantwoordelijkheid op clusterniveau, moet duidelijk zijn welke 

budgetverantwoordelijkheid vrijwilligers wel of niet hebben.  

 

3.2. Vrijwilligers in uitvoering 
 

Het werven van vrijwilligers kan een grote uitdaging zijn. Over het algemeen valt te zeggen dat, hoe 

dichter de organisatie op de dagelijkse uitvoering van de sport zit, hoe makkelijker vrijwilligers te 

organiseren zijn. Dit geldt vooral voor kleine en middelgrote organisaties die dan vooral kunnen putten 

uit voorraden vrijwilligers die verbonden zijn aan particuliere wedstrijd of toernooi organisaties. De 

betreffende sportbond en diens wedstrijdorganisatie commissies, spelen hierbij een belangrijke rol. 

Vrijwilligers bij dit soort evenementen zullen over het algemeen liefhebbers of zelfs beoefenaren van 

de sport zijn. 

 

Bij grote sportevenementen met een grote uitstraling zal het eerder mogelijk zijn om vanuit de lokale 

gemeenschap vrijwilligers te werven die minder binding hebben met de specifieke sport, maar zich wel 

aangetrokken voelen tot het evenement. 

 

Afhankelijk van het soort evenement, de rol van de sportbond versus de organisatie en de bestaande 

vrijwilligerscultuur binnen een specifieke sport, moet een plan van aanpak voor de werving van 

vrijwilligers worden gemaakt. Deze taak ligt bij de cluster Human Resources/ personeelszaken.  

 

Ga naar de betreffende cluster pagina voor meer informatie over het werven, selecteren en trainen 

van vrijwilligers.  
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4. Invulschema personeelsplan 
 

Onderstaand invulschema kan gebruikt worden bij het samenstellen van het personeelsplan. De geel 

gearceerde velden worden ingevuld. 

 

   

Cluster 1: Algemene zaken    
    

Eindverantwoordelijk: [toernooidirecteur] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 2: Externe relaties 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Externe relaties] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 3: Communicatie 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Communicatie] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 
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Cluster 4: TV-registratie 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager TV registratie] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 5: Sponsoring 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager sponsoring] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 6: Hospitality  
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Hospitality] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

Cluster 7: Ticketing  
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager ticketing] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 
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Cluster 8: Infrastructuur & logistiek 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager infrastructuur & logistiek] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 9: Competitiezaken 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Competitiezaken] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 10: ICT 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager ICT] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

Cluster 11: Transport 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Transport] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 
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Cluster 12: Team service 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Team service] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 13: Hotel accommodatie 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Hotel accommodatie] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 14: Accreditatie 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Accreditatie] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

Cluster 15: Beveiliging  
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager beveiliging] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 
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Cluster 16: Events 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Events] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 17: Catering 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Catering] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

Cluster 18: Personeelszaken 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Personeelszaken] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

Cluster 19: Kantoor 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Back - office] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 
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Cluster 20: Mediazaken 
 

Eindverantwoordelijkheid: [manager Media zaken] 

DPB Omschrijving 

[neem de deelprojecten over uit 

het projectplan] 

Wie Periode FTE 

     

     

     

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteurs. © Olympisch Vuur 2010.  


