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Talent Management
§ Generaties op de werkvloer
§ Levenscyclus van de medewerker
§ Talentgerichte aanpak
§ Interne mobiliteit
§ Strategisch talent management
§ Evoluties op vlak van L&D
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De verschillende generaties & hun tijdspannes
Als we in de literatuur graven is er consistentie over de tijdspanne van de 
babyboomers. Echter over de tijdspannes van de volgende generaties is geen 
eenduidigheid. Meningen verschillen sterk van auteur tot auteur. In deze 
presentatie gebruiken we de volgende tijdspannes:

Generatie Tijdspanne

Veteranen 1922-1945

Baby Boomers 1946-1964

Generatie X 1965-1980

Generatie Y 1981- Midden jaren 90’

Generatie Z Midden jaren 90’ - …
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Feedback & drijfveren
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Geef hen feedback op 
een directe manier 

• Baby boomers 
geloven dat “getting 
the job done” het 
belangrijkste is, 
waardoor ze niet
veel feedback 
vragen. 

• Feedback = 
constructief

• Baby Boomers worden
gedreven door 
erkenning, functie
en respect

• Geef hen feedback op 
een directe manier 

• Feedback = evaluatie
• Gen X is resultaat-

gedreven, dus geef 
hen feedback over hun 
bijdrage aan het 
succes van de 
organisatie

• Feedback = 
wekelijks/maande-
lijks

• Geef hen feedback op 
een appreciërende
manier

• Feedback = 
beoordeling 

• Gen Yers worden 
gedreven door 
waarden, dus geef 
hen feedback over hun 
toegevoegde waarde 
voor de organisatie 

• Feedback = dagelijks, 
overal

Te ontdekken
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Communicatie
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Zijn 24/7 
beschikbaar

• Voorkeur voor 
vergaderingen

• Verkiezen 
persoonlijke of 
telefonische 
communicatie 

• “Hub” en gesproken 
communicatie

• Hun voorkeur gaat 
uit naar e-mail

• Gen Xers houden van 
samenwerken

• Verkiezen 
persoonlijke 
communicatie

• Gezamenlijke 
communicatie

• Voorkeur voor texting 
en social media 
(Whatsapp, Instagram, 
Facebook)

• Houden er niet van hun 
telefoon te gebruiken

• Ze werken graag 
samen maar niet 
noodzakelijk face-to-
face. Een online Skype 
call/meeting volstaat

• F2F 
Communicatie

• Video talks 
(Snapchat, 
Youtube)

• Gen Z 
verwacht een 
onmiddellijk 
antwoord dmv 
smart devices 
die we steeds 
bij de hand 
hebben
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Management stijl
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Baby Boomers 
hebben een directe
managementstijl

• Ze geloven in 
hiërarchische
structuren

• Ze waarderen
loyaliteit

• Stabiel & collegiaal
leiderschap

• Gen X heeft een 
directe 
managementstijl

• Ze verwachten dat 
anderen aan hen 
rapporteren zodat zij 
hen kunnen helpen
(cfr. slide 
Rapportering/Opvolgin
g)

• Coachend leiderschap

• Gen Y vindt dat 
management 
overschat wordt

• Iedereen updatet de 
status van zijn 
projecten online

• Ze ervaren een 
rapporteringsvraag 
als controlerend
(cfr. Slide 
Rapportering/Opvolgi
ng)

• Partner leiderschap

• Pedago-
gisch
leiderschap
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Flexibiliteit
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Verandering= 
ongekend

• Baby Boomers
geloven in “face 
time” op kantoor
en hebben het 
moeilijk met het 
concept 
“thuiswerken”

• Ze kennen geen
work-life balance, ze 
leven om te
werken

• Verandering= 
opportuniteit

• Gen X waardeert 
flexibele werkuren

• Ze hebben een “work 
hard, play hard” 
mentaliteit, dus let op 
voor burn/bore-out

• Work-life balance 
wint aan belang

• Verandering = 
verbetering

• Gen Y waardeert 
een goede work-
life balance

• Het thuiskantoor
is hun werkplaats. 
Ze behalen daar 
dezelfde resultaten

• Verandering 
wordt 
verwacht
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Teamwerk
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Baby Boomers zijn
onafhankelijk en
zelfstandig

• Ze zijn niet
gefocussed op 
het team

• Gen X wil zo snel 
mogelijk 
beslissen, waardoor 
zij: 

- Verkiezen om alleen
te werken

- Verkiezen om in 
kleinere teams van 
max. 3 à 4 personen 
te werken 

• Gen Y houdt van 
delen en 
samenwerken 

• Wanneer ze moeten 
beslissen verzamelen 
ze vooraf liefst zoveel 
mogelijk standpunten. 
Dat komt omdat ze 
houden van 
samenwerken.

• Teamwerk hoeft niet 
face-to-face te zijn. 
Een Skype / groeps 
discussie/call 
volstaat

• Gen Z is in 
continu 
contact met 
haar “peers”

• Te ontdekken 
wat dit zal 
geven op de 
werkvloer
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Rapporteren/Opvolging
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Baby Boomers 
verwachten
rapporten/opvolging
van anderen om op 
de hoogte te
blijven van wat er
elders gebeurt

• Gen X verwachten 
rapportering/opvolging 
om te kunnen helpen 
indien nodig

• Gen Y ervaart de 
vraag naar 
rapportering en 
opvolging als 
controlerend en 
een gebrek aan 
vertrouwen 

• Ze verwachten enkel 
hulp van anderen als 
ze er zelf om 
gevraagd hebben

Te ontdekken
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Resultaten/Deadlines
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Baby Boomers 
zullen zelden een
deadline missen. Als
dit gebeurt
aanvaarden ze de 
gevolgen hiervan.

• Als iemand
anders een
deadline mist 
zullen ze dat aan die 
persoon melden op 
een directe manier, 
zonder daar doekjes
om te winden

Als Gen X een deadline 
mist:
• Zijn ze zich bewust van 

de gevolgen 
• Aanvaarden ze de harde 

feedback van hun 
leidinggevende 

Als iemand anders een 
deadline mist zullen ze de 
fout op een directe manier 
communiceren, zonder er 
doekjes om te winden

Als Gen Y een deadline 
mist:
• Voelen ze zich 

schuldig en blijft dit 
gevoel lang tot na de 
gemiste deadline 
nazinderen. 

• Onomwonden, directe 
feedback heeft een 
negatief effect 

Indien iemand anders 
een deadline mist 
zullen Gen Yers dit 
communiceren op een 
diplomatische, onkritische 
manier 

Te ontdekken
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Technologie
Baby Boomers Generatie X Generatie Y Generatie Z

• Baby Boomers 
kennen de nieuwste
technologieën niet
en leren deze
moeilijk aan

• Gen X weet niet veel 
van technologie

• Technologie = 
verbeteringsinstru
ment

• Ze geloven dat 
technologie een 
middel is om een 
doel te bereiken

• Technologie is 
overal en wordt 
dagelijks gebruikt

• Gen Y gebruikt 
technologie voor 
diverse 
toepassingen: 
Formele & 
informele 
communicatie, in 
contact blijven met 
anderen, toegang 
tot informatie, etc.

• Gen Z werd
geboren met 
verschillende
technologieën

• Het zijn
techneuten

• Technologie is 
een vast 
onderdeel van 
hun dagelijks
leven
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Retentie van Millennials
§ Ze houden ervan een job te doen waarvan ze enthousiast worden 
§ ROI is niet genoeg voor hen, praat met hen over hoe ze een verschil maken
§ Het tolereren van ondermaatse performers heeft een verkillend effect op 

hen
§ Ze moeten omringd worden door mensen die enthousiast zijn door wat ze 

doen.
§ Een manager is voor hen iemand die gemotiveerd is om grenzen te 

verleggen en anders te denken
§ Ze zullen je alles van zichzelf geven, als ze maar het gevoel hebben dat ze 

meewerken aan iets dat het verschil maakt en groter is dan het pure 
eindresultaat.
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Levenscyclus van de medewerker

On boarding

DagdagelijksExit

Recrutering

1. Aantrekking en Engagement
2. Sourcing en selectie
3. Aanwerving

13. Successie
14. Kennisoverdracht
15. Exit proces
16. HR communicatie

7. Performance management
8. Talent management
9. Learning & development
10. Compensation & benefits
11. HR communicatie
12. Leiderschapsgedrag

4. Technisch (materiaal)
5. Functioneel (werk)
6. Bedrijf (cultureel)
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Hoe slim omgaan met talent?
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Als je iets wil wat je nog nooit hebt gehad, 
dan moet je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan!
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Luc Dewulf
• Het zijn situaties waar je naar uitkijkt.
• Het zijn situaties waar je intens van kan genieten
• Van jezelf vind je het niet zo bijzonder wat je laat zien in dit soort situaties, anderen wijzen 

je erop dat je het goed kunt.
• Ook onder stress, in moeilijke omstandigheden of als je moe bent kan je het nog.
• Tijdens dit soort situaties vliegt de tijd voorbij, voor je het weet ben je misschien fysiek 

moe, maar mentaal heb je meer energie dan je vooraf had.

Hoe talent herkennen?
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Elke medewerker binnen een bedrijf heeft talenten.
Een bedrijf heeft er alle belang bij:
• Om enerzijds alle talenten binnen het bedrijf optimaal in te zetten en te ontwikkelen in 

functie van de bedrijfsdoelstellingen.
• Om anderzijds top talenten op een gedifferentieerde manier te behandelen.

Iedereen talent?
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Trend 1: De beschikbare workforce wordt kleiner 
• 50% van de Europese mannen tussen 55 en 64 jaar is gestopt met werken (prof. Van 

Hooteghem)
• Reeds begonnen, maar voortdurende pensionering van de Baby Boom generatie

Globale trends in talent management?

HRBP traject Dag 5



23

Trend 2: De beschikbare workforce zal in onvoldoende mate beschikken 
over de gevraagde competenties

• Werknemers met ervaring worden schaars.
• Steeds meer wordt specifieke kennis vereist, die steeds moeilijker zal te vinden zijn wegens 

niet iedereen juist of onvoldoende geschoold.
• Schaarstes in specifieke domeinen omwillen van specifieke redenen: 

engineering, marketing, wetenschap, IT, techniek, nursing, … (onderwijssysteem, interesses 
van studenten, maatschappelijke waardering …).

Globale trends in talent management?
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Trend 3: De workforce zal meer ‘globaal’ worden
• Stijgende internationale mobiliteit.
• Stijgende migratie (cfr. Griekenland, Spanje, Oost-Europa…).
• Distance working.
• Off Shoring lijkt niet meer te stoppen, hoewel ook nieuwe trend van back-shoring.

Globale trends in talent management?
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Trend 4: De toekomstige workforce zal in hoge mate virtueel werken
• Technologie maakt het mogelijk los te komen van tijd en ruimte.
• Virtuele samenwerking.
• Distance working.
• Bijna ‘full time / globe all’ bereikbaarheid.

Globale trends in talent management?
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Trend 5: De toekomstige workforce zal zeer divers zijn
• Meerdere generaties samen op de werkvloer.
• Groter evenwicht mannen/vrouwen.
• Etnische diversiteit.
• Werknemers leiden een meer complex, minder uniform leven.

Globale trends in talent management?
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Trend 6: De toekomstige workforce is empowered
• In een kenniseconomie zijn werknemers zelf (en niet hun managers) vaak het best geplaatst 

om beslissingen te nemen.
• Werknemers managen hun eigen loopbaan.

(naar: Hewit Associates, next generation Talent Management)

Globale trends in talent management?
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• Ontwikkel én werf talenten aan om risico’s te kunnen managen
• Aanpassen aan de onzekerheid in vraag naar talent
• Verbeter de ROI inzake ontwikkeling van medewerkers
• Vrijwaar de investering door medewerker/werkgever belangen in balans te houden

Talent management voor de 21e eeuw
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Definities

§ Job design : een 'top down' proces, waarin de organisatie functies creëert 
en vervolgens kandidaten hiervoor selecteert met de juiste kennis en 
vaardigheden

§ Job redesign : een proces waarin de werkgever besluit iets te veranderen 
in de functie, taken en rol van de individu. 
ü Job redesign bekeken vanaf het niveau van de werknemer : een werknemer wordt eerst aangenomen voor een 

baan, en vervolgens past deze zijn functie aan op een manier waarop het beter past bij de mogelijkheden en 
voorkeuren van de individu. 

§ Job crafting : een proces dat vaak niet wordt besproken met de 
leidinggevende en vaak heeft de leidinggevende de veranderingen niet 
eens door. 
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Vanuit drie persoonlijke behoeften

1. Mensen doen aan job crafting om controle uit te kunnen oefenen op hun 
baan, om vervreemding van het werk tegen te gaan.

2. Mensen zijn gemotiveerd om een positief zelfbeeld te creëren in hun 
werk.

3. Job crafting bevredigt de basisbehoefte van mensen aan sociaal contact.
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Effecten § Specifieke effecten : veranderingen in hoe het 
werk eruitziet (job design) en veranderingen in de 
sociale omgeving van het werk.

§ Algemene effecten : veranderingen in de betekenis 
die werk heeft voor de werknemer. Zodra 
werknemers naar eigen inzicht hun werk hebben 
aangepast zullen deze meer het nut zien in de 
werkzaamheden en het werk anders ervaren. Ook 
zal de werknemer zich meer identificeren met het 
werk (work identity).

§ Positief proces : effect op werkbetrokkenheid, 
werktevredenheid, veerkracht / flexibiliteit en 
welzijn.
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Waarom jobcrafting?
§ Niet de werkgever maar de werknemer komt zelf met een voorstel 

aangestuurd vanuit zijn/haar talent. 
§ Naar mate mensen meer gebruik maken van hun talent zijn ze 

gemotiveerder, meer toegewijd en meer tevreden over hun werk.
§ Je kan met jobcrafting meer focussen op het doorontwikkelen van je sterke 

kanten in plaats van het verbeteren van je zwakke punten.  
§ Tot slot zijn mensen vanzelfsprekend sneller in het uitvoeren van taken die 

in lijn liggen met hun talent. 
§ Daarnaast neemt ook de werktevredenheid toe en kan job crafting op die 

manier ook bijdragen aan het behoud van talent binnen de organisatie. 
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Interne mobiliteit
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Voordelen van een andere job binnen hetzelfde
bedrijf

Lange Termijn

§ ...
§ ...
§ ...
§ ...
§ ...

36

Korte Termijn

§ ...
§ ...
§ ...
§ ...
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Risico’s van interne mobiliteit

§ ...

§ ...

§ ...
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Talent Management
§ Generaties op de werkvloer
§ Levenscyclus van de medewerker
§ Talentgerichte aanpak
§ Interne mobiliteit
§ Strategisch talent management
§ Evoluties op vlak van L&D
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De focus ligt op gedifferentieerde aanpak van ‘leadership talenten’
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De ‘bouwblokken’ van organizational capability.

Over welk talent gaat het?
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• Bedrijven rapporteren leadership gaps, waarbij ze te kennen geven dat onvoldoende talent 
klaar is om leadership rollen op te nemen…

• Mislukkingspercentages van intern doorgegroeid talent geven aan dat de ‘leadership pipeline’ 
niet naar behoren werkt.

• Mislukkingspercentages van extern aangeworven talenten zijn soms nog hoger…

Talent management issues...
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De diepe overtuiging dat je…
• Door meer en beter talent op alle niveaus binnen je organisatie de concurrenten achter je laat.
• Door meer en beter talent andere prestatie indicatoren mee optrekt.

Leaders met deze mindset zien Talent Management als één van hun eigen top-prioriteiten, 
en investeren hierin een belangrijk deel van hun tijd en energie.

Wat is de ‘Talent Mindset’?
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Check de eigen Talent Mindset van de organisatie:
• Gelooft je organisatie dat ze, door over betere mensen te beschikken, de concurrentieslag 

zal winnen?
• Ziet ze het versterken van Talenten als een cruciaal onderdeel van je job?
• Overtuig je als HRBP constant je lijnmanagers ervan dat Talent Management een cruciaal 

onderdeel van hun job is?
• Welke van de hierboven vermelde acties werden ondernomen om binnen je organisatie een 

grotere Talent focus te verankeren?

De ‘Talent Mindset’
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Hoe deze ‘Talent Mindset’ concretiseren?
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Talent management

Tips & ticks voor een talent management 
programma en -aanpak.
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Talent management afgestemd op people-strategie
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Iedereen heeft talenten, toch zijn de prestaties van alle medewerkers niet gelijk...

Talent differentiatie
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• Onderzoek toont aan dat bedrijven over het algemeen minder dan 10% van hun 
medewerkers kwalificeren als A-medewerkers.

• Het is evident dat de ‘A’-medewerkers al onze aandacht (en specifieke initiatieven) 
verdienen…

• Toch raken meer en meer bedrijven ervan overtuigd dat ook de ‘B’-medewerkers van cruciaal 
belang zijn…

Talent differentiatie
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Talent 
differentiatie
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Te zware focus op begin- en eindfase.
• Gemiddeld bedrijf geeft 50 maal meer uit aan het binnenhalen van een top-professional 

dan aan zijn/haar jaarlijks trainingsbudget.
• Gemiddelde kost om een professional te vervangen is 1,5 maal zijn jaarsalaris.

Verwaarlozing van wat voor medewerkers het meest belangrijk is, en wat uiteindelijk 
voor het bedrijf het meest value creërt.
• Uitdaging in de job.
• Ontwikkeling.

Tekortkoming van talent management modellen
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DEVELOP: Levenslang leren, medewerkers dienen huidige en toekomstige jobs te beheersen

DEPLOY: Werken met sleutel medewerkers die...
• Hun diepgewortelde skills, interesses en kennis identificeren.
• Hun beste fit met de organisatie zoeken.
• Die job en haar condities mee vormgeven zodat deze hen helpt beter te presteren.

CONNECT: Kritische medewerkers voorzien in tools om…
• Netwerken uit te bouwen voor een betere individuele en organisatie performance.
• De kwaliteit van hun interacties met anderen te verbeteren.

Andere focus voor management modellen
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Wie doet wat?

De ‘sponsor’:
CEO

De ‘Process 
Owner’: HR

De ‘implementers’:
lijnmanagers

Talent
Management 
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Hoe deze sponsor-rol concreet invullen?
• Talent Review Meetings

• (Partiële) animatie van leadership programma’s

• Persoonlijke meetings met high potentials

• Persoonlijke aanwezigheid in recruteringsproces 
van top medewerkers

• Niet enkele lippendienst, CEO-implicatie is een 
key differentiator van succesvolle Talent 
Management programma’s

CEO, de sponsor van leadership development

‘Is the CEO actively involved in developing leadership talent ?’ 
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Hoofdopdracht: ervoor zorgen dat het hele Talent Management proces zodanig 
wordt voorgesteld dat de CEO er de verantwoordelijkheid kan voor opnemen.

Talent management, één van de meest strategische opdrachten van HR:
• Ervoor zorgen dat de key competenties nodig om de bedrijfsstrategie te realiseren, 

aanwezig zijn binnen het bedrijf
• Medewerkers identificeren die deze competenties kunnen aansturen als leader
• Succession planning proces implementeren voor deze leaders, zodat continuïteit 

gewaarborgd wordt

HR, de process owner
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Concrete opdrachten:
• Proces uittekenen met aandacht voor de nodige tools, standaards, templates…
• Ontwikkelen van competentiemodel op basis van strategische input van de top.
• Trainen en informeren van de managers die een rol te spelen hebben binnen het proces.
• Managen van het procesverloop.

HR, de process owner
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Specifieke HR-structuur (i.f.v. bedrijfsomvang):
• Multinationals: Talent Management Department op HQ met lokale Talent Management 

process owners – gemeenschappelijke filosofie, processen, tookits, systemen, definities.
• Talent Management verantwoordelijke, meestal rapporterend aan HR directeur of CEO.
• Integratie in de rol van HR directeur.
• Integratie in de rol van training manager.

HR, de process owner
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Doelstellingen:
• Leadership competenties binnen de organisatie versterken.
• Interne mobiliteit binnen de organisatie bevorderen.
• Leercultuur binnen de organisatie aanmoedigen.
• Netwerkingopportuniteiten voorzien voor talentvolle medewerkers.
• Retentie van talentvolle medewerkers bevorderen.
• Senior management actief betrekken bij management development.
• Successie van executives faciliteren.

Talent management programma
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Definities van ‘potentieel’ variëren van bedrijf tot bedrijf. Toch zien we volgende 
kenmerken vaak terugkomen:
• Een high potential wordt door alle onderzochte bedrijven gedefinieerd als ‘capabel om het 

bedrijf te leiden op executive niveau’.

Waaraan potentieel herkennen?

47% van 252 onderzochte bedrijven definiëren een high potential als capabel om 

twee of meer niveau’s te stijgen. 

Nog eens 26% wil deze definitie in de toekomst gaan gebruiken.

(naar: Corporate Leadership Council, Defining and Assessing potential 2003)
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• Een CLC-studie definieert potentials als ‘having the ability, engagement and aspiration to rise 
and to succeed in a more senior critical position’.

(naar: Corporate Leadership Council, High potential Employee Management Survey 2005)

Waaraan potentieel herkennen?

‘Ability (Vermogen)’
Intrinsieke karakteristieken
Geleerde skills High 

potential 
employee

‘Engagement’
Emotionele commitment
Rationele commitment
Discretionaire inspanning
Intentie te blijven

‘Aspiratie’
Prestige en erkenning
Promotie en invloed
Financiële voordelen

Work-life balans
Globale job satisfactie
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ENGAGEMENT en ASPIRATION:
De ‘loopbaanankers’ van Schein
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Carrièrepaden
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Local/International
Single/Multi Career Track
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Bedrijven doen er goed aan diverse loopbaanpaden 
aan te bieden:

• MANAGEMENT ladder:
Vooruitgang op basis van openstaande vacatures.

• EXPERTISE ladder:
Vooruitgang op basis van groei in competenties.

• PROJECT ladder:
Vooruitgang op basis van projectcomplexiteit.

Diverse loopbaanpaden

(naar:Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod, The War for Talent, 2001)
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Stap 1 : Definieer ‘succesvol zijn’ op executive level:

• Beschouw de Top 25% Performers onder uw executives
• Evalueer deze Top Performers op ‘ability’, ‘aspiration’ en ‘engagement’
• Creëer het Top Performer profiel op executive level

Een globale aanpak om potentieel te meten
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Stap 2 : Evalueer medewerkers t.o.v. het Top Performer profiel:
• Start met alle medewerkers op de laag onder het Executive level
• Evalueer deze medewerkers op ‘ability’, aspiration’ en ‘engagement’ t.o.v. het Top 

Performer profiel 
• Stel een potentieel profiel op voor elke medewerker door elk kenmerk te overwegen in 

functie van het  belang voor een Top Performance
• Medewerkers van wie het profiel het dichtst het Top Performer profiel benadert, hebben 

het meeste potentieel

Een globale aanpak om potentieel te meten

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey 2005)

HRBP traject Dag 5



70

Een absolute minderheid heeft het potentieel om een Top Performer te worden op 
het volgende level:
• Bijna de helft van de workforce heeft minder dan 5% kans op Top Performer te worden op 

het volgende level.
• Minder dan 10% van de workforce heeft meer dan 75% kans om Top Performer te worden 

op het volgende level.

Hoeveel medewerkers hebben potentieel?
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Een goede performance is meestal 

een conditio sine qua non voor potentieel, 

maar garandeert zeker niet succes op een 

hoger functieniveau

Potentieel versus performance

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey 2005)
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Hoe performance visualiseren?
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1. Resultaten
• = de mate waarin de manager/executive zijn/haar targets heeft behaald in het voorbije 

jaar (i.e. performance appraisal of the last year)
• = de ‘Wat’ vraag, gerelateerd aan professionele realisaties (business targets)

2. Gedrag + people management
• = de manier waarop de manager/executive het voorbije jaar zijn/haar performance heeft

gerealiseerd
• = de ‘Hoe’ vraag, gerelateerd aan gealigneerdheid met de corporate values en de kwaliteit

van zijn/haar people management (leiderschap en gedrag)

Performance: definities
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Potentieel versus performance
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9-Box richtlijnen: samenvatting
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Twee elementen:
• Resultaten: wat waren de realisaties de voorbije jaren?
• Gedrag + people mgt: hoe is de HIPO beoordeeld inzake gedrag? 

De hamvraag:
• In welke mate is de HIPO in staat één of meer stappen te 

klimmen in de organisatie? 
• Je bedrijfsmodel van ‘Leadership Potential’ kan een inspiratie 

zijn om deze vraag te beantwoorden.

Wat is een ‘High Potential’?
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3 Tekortkomingen van goede performers mbt potentieel

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey)
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Welke elementen dragen vandaag het meest bij om als ‘potential’ te worden 
gekwalificeerd (in%)?

Performance en persoonlijkheid volstaan dus niet...

(naar: Frank Bournois, Sylvie Roussilon, Préparer les dirigeants de demain)
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Drivers van potentieel

(naar: Corporate Leadership Council, High potential Employee Management Survey , 2005)
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Jobs die potentieel ontwikkelen
Rol Beschrijving
Kruislingse verschuivingen Switch in functie, divisie, land, businesslijn etc.

Fix it opdrachten Opdracht om een crisis om te buigen

Strategische verwachtingen Nieuwe strategische richting, visibel voor het senior management.

Beïnvloeden zonder autoriteit Significante uitdaging waarin men de verantwoordelijkheid maar niet de 
autoriteit heeft

Internationele assignments Eerste werkervaring opdoen in het buitenland

Switch van lijn naar staf Visibele rol in de staffunctie, meestal op het hoofdkwartier

Projecten / Wergroepen Eenmalige, korte termijn meestal voor een paar weken tot een jaar
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Jobs die potentieel ontwikkelen

Rol Beschrijving
Schaal (omvang) Bandbreedte van de job neemt toe in hetzelfde domein : meer budget, 

business volume, mensen, organisatielagen

Scope (complexiteit) wijziging Nieuwe business domeinen, toename in visibiliteit, complexiteit.

Signficante people gerelateerde
uitdagingen

Sterke toename in aantal gemanagede medewerkers of de complexiteit van 
de people uitdagingen.

Start-ups Iets nieuws opstarten voor de onderneming.
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• Te frequente job rotaties
• Te veel rekening moeten houden met bedrijfspolitiek
• Afwezigheid van duidelijke objectieven
• Slechte people managers (‘bad managers do harm that last’)
• Werken met collega’s die men niet mag
• Frequente verandering van leidinggevende
• Onrealistische en niet opgevolgde PDP’s (‘better no plan that a bad plan’)

Killers van potentieel

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey)
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Bij het evalueren van potentieel is 
leervermogen een cruciale competentie :

‘nieuwe informatie snel opnemen, efficiënt 
verwerken en effectief toepassen’

Leervermogen als indicator van potentieel
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Leiders zullen moeten omgaan met de steeds toenemende complexiteit van hun organisatie en 
omgeving. Complexiteit wordt bepaald door de volgende elementen uit de omgevingscontext:

• Situaties (concreet/abstract)

• Problemen (weinig, weinig belangrijk/veel, belangrijk)

• Beslissingen (weinig, gelijkaardig/veel, divers)

• Stakeholders (weinig, gelijke belangen/veel, tegengestelde belangen)

• Onzekerheid (laag, weinig risico/hoog, veel risico)

• Tijdspanne (tijd alvorens men een resultaat kan zien : kort/lang)

De mate waarin iemand kan omgaan met complexiteit, groeit met de leeftijd, en kan predictief 
worden ingeschat (tool : BIOSS international)

Omgaan met complexiteit als indicator van potentieel

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey)
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Naarmate de complexiteit stijgt, zijn andere competenties vereist:

Omgaan met complexiteit als indicator van potentieel
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Kunnen omgaan met complexiteit: verschillende niveau’s

Omgaan met complexiteit als indicator van potentieel
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Predictieve inschatting van ‘kunnen omgaan met complexiteit’:

Omgaan met complexiteit als indicator van potentieel
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Potentieel verhoogt bij een bescheiden verhoging van de ‘ability’ OF bij een sterke 
verhoging van het ‘engagement’ en ‘aspiration’.

Strategieën om potentieel te verhogen
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Voordelen van het werken met een leadership competentieprofiel:
• Schept duidelijkheid en uniformiteit m.b.t. het verwachte gedrag
• Genereert meer valide en uniforme benadering m.b.t. leadership development
• Draagt bij tot een groter ownership van het eigen ontwikkelingsproces
• Zorgt ervoor dat diverse HR-activiteiten op mekaar raken afgestemd
• Zorgt voor een gemeenschappelijk referentiekader en taal m.b.t leaderhip development
• Bepaalt duidelijke ontwikkelingsdoelen voor zij die leadership posities binnen de organisatie 

ambiëren

Leadership competentieprofiel
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Het opstellen van een lijst met nodige competenties lijkt ‘an sich’ een tamelijk 
eenvoudige opdracht voor een HR-professional…

Laten we echter niet voorbijgaan aan de volgende waarheid m.b.t. het opstellen van 
een leadership competentieprofiel:

Het proces is even belangrijk als de finale output.
• Leerproces
• Betrokkenheid van de lijn
• Strategisch belangrijk

Leadership competentieprofiel
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Onderzoek leert dat bij assessments van leaders het meest gekeken wordt naar: 

Leadership competentieprofiel
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Meeste hipo’s zijn niet op de hoogte van hun eventuele toekomstige carrière-
mogelijkheden.
‘Employees deemed tot be ‘high potential’ are informed of their status by the corporation and are 
made aware of their potential future trajectory.’ (Corporate Leadership Council , Challenges in Managing High-Potential Employees, 2000)

‘HIPO’ Communicatie
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Een absolute minderheid van bedrijven communiceert binnen het bedrijf over het 
bestaan van hipo’s.
‘’The identification of a subset of employees as high potential is communicated to the rest of the 
corporation.’ (Naar : Corporate Leadership Council , Challenges in Managing High-Potential Employees, 2000) 

‘HIPO’ Communicatie
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Rekening houdend met…

(Naar : Hewitt Associates, Next Generation  Talent Management) 

Trend naar meer transparante communicatie
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‘Mensen starten voor bedrijven maar vertrekken omwille van de bazen.’

Waarom willen medewerkers weg?
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De ‘loopbaanklok’:
• Loop ik voor?
• Loop ik achter?

De ‘loopbaan-equatie’

‘Wat als ik vaststel dat ik slechter scoor dan anderen?’
• Meer output vragen
• Minder input geven
• Vertrekken

Persoonlijke evaluatie van een loopbaan
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HRBP Masterclass Dag 4 : Talent Management 98

• Succesvol en gerespecteerd… stabiel, voorspelbaar

• Heldere en aantrekkelijke business visie… groei, innovatie, competitiviteit

• Geloofwaardige leiders… realistisch, verantwoordelijk, consistent

• Klimaat dat bijdraagt aan een goede performance… uitdaging, respect, empowerment

Persoonlijke evaluatie van een werkgever

• Rapporteren aan een manager waarvoor men wil werken

• Zinvolle en interessante job

• Duidelijke doelen en verwachtingen… passend bij mijn vaardigheden

• Middelen om mijn job te kunnen doen… tools, systemen

• Haalbare workload… werk-life flexibiliteit, persoonlijke productiviteit

• Erkenning van prestaties en competitieve financiële package

• Persoonlijke ontwikkeling en carrieremogelijkheden

• Zelf-voldoenging… gebaseerd op zelfbeeld

• Vrijheid en engagement
98
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1. Analyseer turn over cijfers voor belangrijke, specifieke subgroepen 
eerder dan voor de totale bedrijfspopulatie

2. Voer diepgaande exit interviews

3. Voer niet enkel exit-interviews, maar ook ‘stay interviews’

4. Combineer deze info met andere beschikbare data om eventuele 
trends te ontdekken

In 7 stappen naar een verhoogde retentie

HRBP traject Dag 5



100

5. Maak je Talent Retentie/Value Matrix:

In 7 stappen naar een verhoogde retentie
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6. Intervenieer voor het te laat is, en op een gerichte manier:
• Wacht niet tot de opzegbrief…
• Richt je op de specifieke managers, risico-populaties..
• Onderneem gerichte actie i.f.v. de voorafgaande analyse.

7. Maak line managers accountable voor turn over/retentie (via hun objectieven).

In 7 stappen naar een verhoogde retentie
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Talent Management
§ Generaties op de werkvloer
§ Levenscyclus van de medewerker
§ Talentgerichte aanpak
§ Interne mobiliteit
§ Strategisch talent management
§ Evoluties op vlak van L&D
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Aligneer corporate learning met strategie
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Hoe doen ze het bij…
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Hoe doen ze het bij…
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Ervarend leren
In plaats van programma’s met keynotes, ontwikkelde Nestlé een model van 
ervarend leren vanuit meerdere dimensies waarin een waaier van activiteiten
wordt opgenomen :

§ Een meerdaagse, stressrijke simulatie rond sleutelaspecten van leiderschap
§ Reacties op real-time/gesimuleerde data vanuit product-specifieke social 

media feeds
§ Product ontwikkeling door verspreide designteams gebruik makende van 

digitale techologieën
§ Ontwikkeling van prototypes van nieuwe producten met digital printing
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Hoe doen ze het bij…
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Schooltijd

§ Medewerkers hebben relevante ontwikkelresources nodig, maar ook de 
werkopportuniteiten om hierin te kunnen toepassen wat ze leren.

§ Google biedt jobspecifieke opleidingen aan haar medewerkers met een
waaier aan onderwerpen gaande van personal finance over management 
tot emotionele intelligentie.

§ GoogleEDU is een platform dat hen smart data biedt om te begrijpen en te
meten welke skills medewerkers nodig hebben om het bedrijf succesvol te
houden. 

§ Medewerkers ontwikkelen mekaar met het Googler-to-Googler model. 
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Training kneden
§ Google zoekt naar de optimale werkbeleving door continu

medewerkerstevredenheid te monitoren en te luisteren naar hun
bezorgdheden.

§ People Operations (POPS) doet twee brede surveys per jaar op een staal van 
haar medewerkers. Ze gebruiken de resultaten om slimmere beslissingen te
nemen rond werkgerelateerde zaken zoals learning. Google wierf ook enele
sociale wetenschappers aan om experimenten uit te voeren binnen de 
organisatie rond hoe talent beter te cultiveren.

§ Dit alles laat Google toe haar opleiding te kneden op unieke manier om 
kwaliteitsvolle talentontwikkeling te promoten : welke opleiding medewerkers
willen, welke managers goede mentors zouden zijn, welke medewerkers extra 
training of gidsing vergen.
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Exploreerruimte

§ Google ontwikkelde veel succesvolle produkten zoals AdSense, Gmail, en
Google Now, door haar medewerkers aan te moedigen 20% van hun tijd op 
persoonlijke projecten te werken. 

§ Individuele en groepsprojecten laten medewerkers toe te experimenteren
en te werken met de skills die ze in opleidingen en van mentors leerden. 
Deze tijd dient om te spenderen aan het onwikkelen van nieuwe ideeen en
het toepassen van niet standard technologieën. 

§ Opleidingen alleen vormt niet de oplossing. De meeste mensen leren door 
on-the-job. 
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Hoe doen ze het bij…
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Apps
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Een nieuwe fout… 
ook een nieuw leermoment
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Zingeving
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Dagoverzicht
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Talent Management
§ Generaties op de werkvloer
§ Levenscyclus van de medewerker
§ Talentgerichte aanpak
§ Interne mobiliteit
§ Strategisch talent management
§ Evoluties op vlak van L&D
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