
TALENTMANAGEMENT
‘Talent als motor voor resultaat’

De kracht van een organisatie zit hem in de mensen die er werken. Of het nu gaat om inspelen op veranderingen in de markt, de 
concurrentie voorblijven of innovatief voorop lopen. Met up to date Talentmanagement stuur je hierop en maak je veranderingen waar. 

Wij zien Talentmanagement dan ook als een doorlopend proces en belangrijk onderdeel bij het sturen van je organisatie.  

SUCCESFACTOREN VOOR TALENTMANAGEMENT

VOORDELEN VAN TALENTMANAGEMENT

organisatie team medewerker

Bepaal je talentmanagement 
strategie en maak een plan 
van aanpak .

ORGANISATIE EN AMBITIE  
definiëren

Identificeren

analyseren

plannenrealiseren

borgen

bijsturen

LEIDERSCHAP

Identificeer wat je al aan 
kennis, ervaring, skills en 
competenties in huis hebt.

Analyseer en visualiseer de 
verschillen tussen wat je nodig 
hebt wat je en al in huis hebt. 
Breng de kansen en risico’s in kaart.

Realiseer je plannen, door 
in te zetten op gerichte 
(leiderschaps)ontwikkeling, 
de juiste instroom en 
gecontroleerde uitstroom.

Borg Talentmanagement 
door het op te nemen als vast 
onderdeel in je HR-cyclus.

Evalueer en toets het 
resultaat. 
Pas, daar waar nodig
je strategie aan.

Definieer wat je aan kennis, ervaring, skills 
en competenties in de toekomst nodig hebt 
om je ambitie te bereiken.

Inzicht in de huidige situatie, de scenario’s 
van de toekomst en welke talentstrategie 
nodig is om de ambities en doelstellingen te 
behalen. Door goed talentmanagement stel je 

leiderschap centraal. 

De medewerker krijgt  inzicht in zijn/haar 
ambities en talenten. Door deze verder te 
ontwikkelen en in te zetten draagt de individuele 
medewerker bij, en geeft mede sturing aan de 
ontwikkeling van de organisatie. Persoonlijk  

leiderschap wordt gestimuleerd.

Wat is de stip op de horizon? 
Deel de visie, zorg ervoor dat het voor iedereen 
duidelijk is waar je als bedrijf naartoe werkt.  
Leiderschap is de as waar het wiel om draait. 
Zorg voor eigenaarschap en (persoonlijk) 
leiderschap binnen de organisatie. Bepaal 
samen het pad naar die top en blijf daarin helder 
en transparant communiceren zodat iedereen 

die top bereikt.

Motiveer!
De kracht van positiviteit wordt vaak 
onderschat. Het is enorm belangrijk om stil te 
staan bij de resultaten en successen te vieren. 
Wat gaat er goed en wat kunnen we daarvan 
leren? Geef het goede voorbeeld en positieve 

aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit!

Duidelijkheid over hoe ieder teamlid bijdraagt 
aan de doelstellingen van je organisatie. 
Talentmanagement versterkt de samenwer-
king, betrokkenheid en de wil om de ambities 

te realiseren.

Persoonlijke doelstellingen
Splits de gezamenlijke doelstellingen op naar 
iedere medewerker. Maak meetbaar hoe zij 
bijdragen aan die doelstelling, blijf hierover 
continu in gesprek en geef regelmatig feedback 
op het proces. Zorg voor een veilige omgeving 
waarin ook fouten gemaakt mogen worden en 

er ruimte en tijd is om te oefenen. 
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