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De war on talent is in volle gang. Werkgevers 
worden uitgedaagd in het vinden van talent. 
En bovenal in het behouden van talent. Hoe 
geef je vorm aan goed werkgeverschap en 
houd je talenten enthousiast en aan boord?

Centrale vraag
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Even voorstellen 
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Wat is het mensbeeld in je organisatie? 
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Nut (de medewerker als productiemiddel)

Productiviteit en output (het meeste eruit halen)

Engagement (medewerkers gelukkig en betrokken maken)

Employee experience (creëren van een organisatie waar mensen 
wíllen werken en zijn)

Jacob Morgan



Ervaren van werk

• Baan: werk is geld verdienen om jezelf te 
kunnen onderhouden

• Carrière: werk is kans om succesvol te zijn

• Roeping: werk is, ondanks stress, zinvol 
onderdeel van je leven

Job Career
Calling

Dr. Amy Wrzesniewski



• Jezelf echt kennen / reflecteren en 
leren

• Bijdragen aan een hoger doel
• Dingen voor elkaar krijgen / iets 

doen dat ertoe doet
• Ergens bij horen / iets betekenen 

voor anderen
• Ergens goed in zijn / jezelf 

ontwikkelen

Betekenisvol werk
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Een talentgerichte organisatie is een organisatie …..
• Waar oprechte aandacht is voor de mensen die er werken
• Waar mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen
• Waar het werk flexibel wordt georganiseerd
• Waar een diversiteit aan mensen in een inclusieve cultuur samenwerkt

Bouwstenen talentgerichte organisatie
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• Veel wervingen mislukken
• Weinig zicht op het volledige potentieel
• Ontevreden medewerkers vertrekken
• Medewerkers die merken dat in hen wordt geïnvesteerd blijven langer
• Ontevreden medewerkers zijn minder productief en verzuimen vaker
• Gemotiveerde medewerkers presteren beter
• Werkzoekenden zoeken een duurzame, inclusieve organisatie 

Wat we weten vanuit diverse onderzoeken
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Voor de organisatie:
• Talent makkelijker aantrekken en behouden
• Lager verzuim
• Minder wervings- en vervangingskosten 
• Betere prestaties, meer innovatie en creativiteit
• Vergroting wendbaarheid 

Voor de medewerker:
• Een fijne omgeving om te werken
• Meer kans op betekenisvol werk
• Meer ontwikkel- en doorgroeikansen

Voordelen talentgerichte organisatie
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Inspiratiebronnen
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• Aantrekken diversere doelgroepen,
• Positieve ‘candidate journey’
• Beperkt aantal en voorspelbare 

selectiecriteria
• Unieke talent: wat voegt iemand toe?
• Aandacht voor waarden en cultuur
• Zachte landing

Werving, selectie en onboarding: ruimte voor individu
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• Investeren in ontwikkeling, tijd –
budget en middelen

• Moderne gesprekkencyclus
• Plannen voor de toekomst
• Werkbeleving 
• Ontwikkelcultuur 

Ontwikkeling: proactief loopbaangedrag 

12www.hracademy.nl



• Bredere rollen, taakvariatie
• Projectmatig / opgavegericht werken
• Flexibele loopbaanpaden
• Eigenaarschap stimuleren, invulling rol
• Coachend leiderschap
• Feedback
• Voldoende uitdaging en regelmogelijkheden

Organiseren van werk: flexibiliteit en autonomie
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• Inzicht in eigen talent, drijfveren en ambities
• Alle talenten in beeld
• Inzetten kennis en talenten collega’s
• Inzicht in interne mogelijkheden 
• Eigen regie op loopbaanplanning

Mobiliteit en succession planning: talent in beeld
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Welk steentje wil jij delen?

15www.hracademy.nl



Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


