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Om het welzijn van je werknemers te onders-
teunen en om hen te helpen groeien om zich in te
zetten voor de organisatie, zijn moderne HR
ontwikkelingsinitiatieven noodzakelijk.

Talentmanagement omvat alle mensgerelateerde 
activiteiten in een bedrijf. Het kan worden gezien als een 
integraal raamwerk en een strategische doelstelling die een 
breed scala aan HR-processen, HR-oplossingen en HR-
praktijken met zich meebrengt.

Talentmanagement bestaat uit vier kerngebieden: talent 
aantrekken, ontwikkelen, motiveren en behouden. 
Deze gebieden zijn van fundamenteel belang voor het bereiken 
van de strategische doelen van de organisatie - of het nu gaat 
om productiviteit, klanttevredenheid, groei of al het 
bovenstaande.

Bovendien zal een talentmanagementstrategie die de 
bedrijfsdoelstellingen ondersteunt het werkgeversimago 
versterken en tegelijk de werknemers gelukkiger maken. 
Een win-win situatie.

Het creëren en onderhouden van een succesvolle talentman-
agementstrategie is een dynamisch proces dat continu 
aandacht en ontwikkeling vereist.

We hebben enkele belangrijke vragen op een rijtje gezet om 
aan jezelf – en de mensen met wie je samenwerkt – te stellen, 
om de basis te leggen voor een sterke talentmanagement-
strategie.

Zullen we beginnen?

Talentmanagement in een notendop

    — Dustin Group 

Lees het hele klantverhaal

“

Wil je hier meer over lezen?
Ga dan naar sympa.nl voor de volledige eGuide!

http://www.sympa.com/nl/cases/dustin-group/
http://www.sympa.com/nl/hr-systeem/talentontwikkeling-competentiemanagement/


3 Talentmanagement – Evaluatiechecklist

VOORBEREIDING

Door de talentmanagementpraktijken af te stemmen op de 
doelen van de organisatie, leg je een sterke basis voor het 
werven van mensen met de juiste mindset en de juiste 
vaardigheden om alle kansen die voor je liggen te benutten.

Heeft jouw organisatie een North Star Metric? Welke KPI’s 
worden er gemeten? Gebruik ze als basis voor 
talentmanagementinitiatieven.

Zorg ervoor dat jouw doelen de North Star Metric en ambities 
van de organisatie ondersteunen.

Van het verlagen van de aanwervingskosten tot het vergroten 
van talentmobiliteit of talentbehoud, HR-professionals hebben 
nu de middelen om de impact van hun werk te meten en beter 
te begrijpen. Leg meetbare doelstellingen vast en streef ernaar 
om ze te verwezenlijken.

Sluit aan bij de doelstellingen van het bedrijf

Stel meetbare mijlpalen vast
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AANTREKKEN

Een manier om toptalent aan te trekken 
is om te laten zien waar de organisatie 
voor staat.
Talentvolle kandidaten sluiten zich graag 
aan bij bedrijven die hun waarden delen. 
Sollicitanten zijn in hun dagelijkse werk 
op zoek naar betekenis, dus deel die 
waarden en help sollicitanten zichzelf te 
herkennen in jouw bedrijf.

We weten dat mensen die zich meer 
verbonden voelen met collega’s op het 
werk een hoger welzijn, betere geesteli-
jke gezondheid en meer bereidheid laten 
zien om samen te werken. 
Dus, wie zijn jouw mensen? 
Wat maakt ze uitzonderlijk en wat 
kunnen sollicitanten van hen verwachten 
als collega’s?

Waar staat uw organisatie voor? Wat onderscheidt jouw personeel?

Wanneer we midden in een wervingspro-
ces zitten, weten we dat 56% van de 
kandidaten solliciteert voor ten minste 
2 andere functies. Kortom, een betere 
kandidaatervaring vergroot jouw kansen 
om toptalent aan te nemen. Vraag om 
feedback over het wervingsproces
van zowel kandidaten als nieuwe 
medewerkers. Bekijk het wervingsproces, 
identificeer struikelblokken en verbeter 
het!

Mensen blijven graag op de hoogte over 
hun favoriete merken. Dat geldt ook voor 
sollicitanten. Vooral Instagram, waar 
90% van de gebruikers ten minste één 
merk volgt, is een geweldige plek om te 
laten zien waar jouw bedrijf voor staat. 
Een kleine tip? Betrek uw collega’s erbij! 
Het zal niet alleen het werkgeversmerk 
toegankelijker maken, het helpt ook 
potentiële kandidaten om zichzelf in het
bedrijf te projecteren.

Culturele binding alléén kan het veschil 
maken. Hoe beter de match tussen 
nieuwe medewerkers en de organisatie, 
hoe toegewijder ze aan het werk zullen 
gaan en hoe langer ze zullen blijven. 
Zorg er dus voor dat het talentacquisitie-
materiaal laat zien hoe het is om een dag 
bij jouw bedrijf aan het werk te zijn!

Waarom zouden kandidaten jouw bedrijf
verkiezen boven de concurrentie? 
Met andere woorden, wat levert het ze 
op? Persoonlijke groeimogelijkheden, 
maandelijkse training, een aansprekend 
product, uitstekende gezondheidszorg-
dekking, mogelijkheden voor werken 
op afstand, noem maar op. Wat is jullie 
unieke Employer Value Proposition(EVP)? 
Stel dit vast en zorg dat je het duidelijk
overbrengt om toptalent te overtuigen.

Hoe is het huidige wervingsproces? 

Wat doen jullie aan de zichtbaarheid van
het werkgeversmerk?

Wat betekent het om voor jouw 
bedrijf te werken?

Wat onderscheidt jullie van de 
concurrentie?

http://www.youtube.com/watch?v=-UXx87a6X4c&t=14s
http://www.youtube.com/watch?v=-UXx87a6X4c&t=14s
http://www.hubspot.com/instagram-marketing
http://www.hubspot.com/instagram-marketing


5 Talentmanagement – Evaluatiechecklist

ONTWIKKELEN &
MOTIVEREN

Door de huidige vaardigheden van 
mensen te evalueren, krijg je een breder 
beeld van wat de organisatie nodig heeft 
op het gebied van competenties om haar 
doelen te bereiken. Door dit in kaart te 
brengen, kun je ook identificeren 
welke verbeterpunten aangepakt kunnen 
worden met training voor huidige
werknemers en welke in de toekomst 
meer inspanningen voor talentacquisitie 
vereisen.

Hoe meer betrokken de medewerker, hoe 
hoger hun tevredenheid en hoe langer 
ze bij een bedrijf zullen blijven. Denk 
aan initiatieven als het houden van een 
maandelijkse bakwedstrijd, offsite sem-
inars of zelfs mentorprogramma’s om 
kennis binnen het bedrijf door te geven.
Wat doen jullie om medewerkers 
betrokken te houden? En als ze op 
afstand werken, hoe kun je er dan voor 
zorgen dat ze het contact met hun 
collega’s niet verliezen?

Welke vaardigheden zijn aanwezig en
welke zijn er nodig?

Hoe geëngageerd zijn de medewerkers?

Snacks, gratis koffie en een loungeruimte 
zijn natuurlijk prettig. Maar motiveren ze 
medewerkers echt om elke dag naar hun 
werk te komen? Waarschijnlijk niet. 
Bovendien vraagt de stress die de 
COVID-19-pandemie met zich 
meebrengt en de normalisatie van 
werken op afstand die ermee gepaard 
gaat, om innovatieve manieren om 
werknemers gemotiveerd te houden.

Wist je dat circa 9 op de 10 werknemers 
waarde hechten aan training? Of dat 3 
op de 4 werknemers bereid is om zelfs 
buiten werktijd te leren om hun 
prestaties te verbeteren? De vraag is 
simpel: wat doet jouw organisatie op dit 
moment om medewerkers te helpen hun 
vaardigheden te ontwikkelen en continu 
leren te ondersteunen?

Hoe houd je medewerkers gemotiveerd?

Hoe wordt individuele groei 
ondersteund? 

http://www.surveymonkey.com/curiosity/why-employees-crave-more-training-and-how-employers-arent-delivering-it/
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BEHOUDEN

Een deel van jouw missie moet zijn om 
obstakels weg te nemen die tussen 
werknemers en de voltooiing van hun 
opdrachten komen.
Met andere woorden: het creëren van de 
best mogelijke arbeidsomstandigheden. 
Als je bijvoorbeeld werken op afstand 
aanmoedigt, rust werknemers dan uit 
met alle benodigde tools en morele 
ondersteuning om ze te helpen hun
doelen te bereiken.

Wanneer leiders van een bedrijf de 
cultuur ervan uitdragen, is de kans groot 
dat werknemers die in die cultuur 
passen langer blijven. Hoe betrokken 
bij de dagelijkse activiteiten is het 
topmanagement van de organisatie? 
Probeer personen te benoemen waar 
je op kunt rekenen om creativiteit te 
stimuleren en hun collega’s te inspireren.

Wat doen jullie om het arbeidsleven 
te verbeteren?

Omarmt het managementteam 
de bedrijfscultuur?

Het Bureau of Labor Statistics toont aan 
dat een werknemer gemiddeld iets meer 
dan 4 jaar bij een bedrijf in dienst blijft. 
Wat is binnen jouw organisatie het 
gemiddelde personeelsbehoud? 
Onderzoek de middelen om toptalenten 
langer te behouden en om ze perspectief 
te geven. Een intern promotieplan draagt 
bijvoorbeeld bij aan een hoger 
personeelsbehoud.

Diversiteit is een geweldige troef voor 
een bedrijf. Als het echter niet op 
organisatieniveau wordt omarmd en 
erkend, gaat er misschien waardevol 
talent verloren. 
Als je bijvoorbeeld veel internationale 
medewerkers hebt, is het van vitaal 
belang om een gemeenschappelijke taal 
op kantoor vast te stellen om iedereen 
zich thuis te laten voelen.

Ondersteun je de langetermijnplanning
van werknemers?

Hoe wordt individualiteit op het werk
omarmd?

http://www.bls.gov/news.release/tenure.nr0.htm
http://www.bls.gov/news.release/tenure.nr0.htm
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BONUS
Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. 
De talentmanagementstrategie moet ook weerspiegelen wat 
je collega’s waarderen, verlangen en verwachten van de 
organisatie. We hebben een leuke en bruikbare tip voor je: 
verzamel de kostbare inzichten van collega’s door 
organisatiebrede enquêtes of workshops uit te voeren!

We raden aan om collega’s op te delen in kleine groepen van 3 
tot 10 personen en teams, afdelingen en managementniveaus 
te mengen om diverse en relevante discussies op gang te 
brengen.

Als een organisatiebrede oefening niet haalbaar is, kun je deze 
vragen toevoegen aan het programma van teamworkshops, 
kick-offdagen of teambuilding-activiteiten

Vijf vragen om je op weg te helpen:
   1.  Wat definieert onze organisatie?
   2.  Wat moeten we als organisatie doen om meer 
 getalenteerde mensen aan te trekken?
   3.  Hoe creëren we de best mogelijke ervaring voor 
 sollicitanten?
   4.  Waardoor blijf je gemotiveerd om elke dag naar je 
 werk te komen?
   5.  Wat heb je nodig om meer betrokken te zijn bij de 
 dagelijkse koers van de organisatie?

Veel succes!

Betrek je collega’s erbij

Plan van aanpak

NIRVA
NA

NIRVA
NA



Met onze volledig aanpasbare HR-oplossing kun je je 
volledig concentreren op jouw mensen. We bieden een 
eenvoudige, flexibele en veilige manier om alle 
personeelsgegevens te bekijken en te beheren en jou te 
helpen routinematige HR-taken te automatiseren.

We zijn er trots op de snelst groeiende HR-dienstverlen-
er in Noord-Europa te zijn. Vandaag de dag gebruiken 
meer dan 1000 organisaties over de hele wereld 
Sympa als de veilige en vertrouwde ruggengraat van 
hun HR-activiteiten.

OVER ONS

sympa.nl

http://www.sympa.com/nl/

