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Introductie The Courseware Company

Wie we zijn
• Opgericht in 1997
• Expert in leveren en implementeren van opleidings-, kennis- en 

performance technologie

Wat we doen
• Wij helpen bedrijven met:

• Competentie management
• Performance Management
• Talent Management
• Formeel- en informeel leren
• Toetsing en certificering
• E-learning

• Advies, consultancy, hosting, technisch beheer, training en support



Dit verstaan wij onder Talent Management

• Identificeren en ontwikkelen 
van talenten van medewerkers 

• De uitdaging om medewerkers 
in staat te stellen zich blijvend 
te ontwikkelen

• Medewerkers optimaal 
inzetten in de organisatie voor 
nu en in de toekomst



Bij veel bedrijven is talent synoniem geworden 
voor leiderschap

• Men staart zich blind op het 
ontwikkelen van leiderschap

• Focus op talent en minder op 
talenten naar boven halen

• Er wordt een verkeerde definitie 
voor talent gedefinieerd. 



Waarom worden vakspecialisten vaak niet als 
talent gezien?

• Mensen spelen zich niet in de 
kijker

• Verkeer beeld van de betekenis 
van talent

• Gebrek aan empathie bij 
managers

• Talentmanagement beschouwd 
als beperkt houdbaar 



Talent Management is voor iedereen

• Leeftijd heeft niets te maken 
met de natuurlijke gave om 
iets goed te kunnen

• Talent management richt zich 
op ontwikkelen van sterktes

• Talent Management raakt de 
gehele organisatie



Waarom is het belangrijk om te investeren in 
Talent Management?

• Als medewerker blijf je 
interessant 

• Medewerkers willen worden 
uitgedaagd

• Veranderende bedrijfssituaties 
beter aan kunnen

• Investering vertaalt zich terug



Stelling 1 ‘Talent management wordt veel te vaak beperkt 
tot jonge High Potentials en toekomstige leiders.



Bij welke doelgroep is het meeste winst te 
behalen?

• Bij verbeteren van prestaties 
focus op ontwikkelen van high 
potentials en low performers

• Het merendeel van de 
medewerkers valt in de midden 
categorie

• Is dit onderschat en een kans 
voor prestatieverbetering?



Het merendeel van uw medewerkers presteert 
op niveau ‘’goed’’

Bron: Brandon Hall Group 2012



De winst is te behalen in de grote middengroep

Bron: Brandon Hall Group 2012



Toch houdt het parato principe bedrijven vaak 
in de ban om te focussen op de middengroep

• Oorspronkelijk ontworpen om 
wereldbevolking en welvaart te 
begrijpen.

• 80 / 20 regel

• Principe wordt vaak slecht 
toegepast

• Verkeerde focus laat kansen voor 
groei onbenut



Stelling 2 Talentontwikkeling van bestaande medewerkers 
heeft weinig effect op hun prestaties en onze 
bedrijfsresultaten.



Manager speelt een belangrijke rol

• Identificeren van talenten

• Medewerker uitdagen om 
zich te ontwikkelen

• Eigenaarschap van groeien 
bij medewerker leggen

• Kansen en hulpmiddelen 
bieden



Tijdsbesteding van manager versus wat hij/zij 
belangrijk vindt

Bron: Brandon Hall Group 2012



Tijdsbesteding van manager versus wat hij/zij 
belangrijk vindt

Bron: Brandon Hall Group 2012



Top 5 belangrijkste HR beleidsthema’s

Bron: HR trends 2013 /2014 Performa, Berenschot en ADP



Top 5 belangrijkste HR beleidsthema’s 
versus tijdsbesteding

Bron: HR trends 2013 /2014 Performa, Berenschot en ADP



Stelling 3 Wij als HR vinden talentontwikkeling belangrijk 
maar het management vraagt zich af wat het 
oplevert.



Organisatiecultuur is mede bepalend voor 
inrichting van Talent Management

Sociale 
context

opleiden en 
coaching

leren

leiderschap

Organisatie



Suggesties voor inrichten van Talent 
Management

• Start discussie over talent management

• Breng in kaart voor welke functies talent echt bepalend is

• Ontwerp een veranderplan

• Verbind ontwikkelen van talenten aan functioneren

• Maak lijn verantwoordelijk 

• Maak talent eigenaar van z’n eigen talent 

• Stimuleer groei door concrete leerinterventies 

• Evalueer uw processen en kijk waar u kunt digitaliseren

• Zorg voor slimme online technologie



Leer-
activiteiten

Leer-
activiteiten

Afdelingsdoelen

Doelstellingen

Organisatie doelen

Ontwikkeling

Competentie
Assessment

(180° of 360°)

Prestaties
(TOP)

On-going 
HR cyclus

hiaat hiaat

Persoonlijk
Ontwikkelplan

(POP)
Functieprofielen Carrièreplanning

doelendoelen

Persoonlijke doelen

OpvolgingsplanningManagement Dashboards
Performance-

analyse
Doorvertaling

doelen
Talentmatrix

Talent Management levenscyclus wordt 

ondersteund door NetDimensions Talent Suite
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