» Wat houdt talentgericht denken in? En hoe ga je aan de slag met
talentontwikkeling in je organisatie? Ontdek het hier.
(https://www.mvovlaanderen.be/talentontwikkelaar)

Hoe start ik met talentontwikkeling in mijn organisatie?
Ben je van plan om een competentie- en talentgericht beleid in te voeren? Laat je dan inspireren door dit
stappenplan met tips en tricks.

Waarom rond competenties en talenten werken?
Een oog hebben voor de competenties en talenten van medewerkers is belangrijk voor een organisatie. In de juiste
context kunnen medewerkers hun bekende competenties en talenten ontwikkelen, maar kunnen ze ook nieuwe
competenties en talenten ontdekken. Zo kunnen de medewerkers, maar ook de organisatie, het beste uit zichzelf
halen.
Al maar meer organisaties doen dan aan strategisch competentie- en talentenbeleid. Met zo’n beleid willen ze
werken aan:
betrokkenheid van medewerkers
duurzame performantie duurzame
tewerkstelling
grotere inzetbaarheid van medewerkers betere
doorstromingskansen
gerichte personeelsevaluatie en -begeleiding hogere
motivatie bij de medewerkers vermindering van het
arbeidsverzuim

Tips om talentontwikkeling op te starten in de organisatie
•

•
•

•
•

Doe inspiratie op: neem een kijkje op deze website, lees een boek over talent-denken, volg een opleiding
over talentontwikkeling,… En kijk ook naar bedrijven die al eerder een talentgericht beleid
implementeerden.
Maak het strategisch: maak een plan om talentgericht beleid te verankeren in de bedrijfsstrategie en het
HR-beleid. Zorg dat je rekening houdt met de bedrijfscultuur.
Creëer voldoende draagvlak om aan de slag te gaan rond talenten, bij het management en de
ondernemingsraad, maar ook bij de andere geledingen, zoals leidinggevenden en werknemers. Zorg ervoor
dat er voldoende input en feedback is in de verschillende fasen van het proces.
Start een werkgroep op om de strategie te gaan implementeren. Denk eerst na over wat er al bestaat in de
organisatie, wat verbeterd en wat toegevoegd moet worden.
Stel voor elk doel een actieplan op: de nodige acties om het doel te bereiken, de partijen die je erbij wilt
betrekken, het gewenste resultaat, de timing en de communicatie. Doelen moeten SMART geformuleerd

•
•

zijn: specifiek, meetbaar, aanpasbaar, realistisch en tijdsgebonden. Zo kunnen ze ook objectief
geëvalueerd worden.
Start met een of meerdere piloot-projecten: lanceer elk nieuw initiatief eerst in een kleine groep en evalueer
het. Na de nodige aanpassingen kan je het initiatief daarna uitbreiden naar de hele organisatie.
Communiceer duidelijk en transparant over het talentbeleid, naar alle actoren binnen de organisatie. Alle
bedrijfsniveaus moeten bij het talentbeleid betrokken zijn om een optimaal resultaat te bekomen.

Zelf aan de slag?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Return on Investment (ROI) van competentie- en talentmanagement, handleiding en voorbeelden
Toolbox VOKA “Wegwijs in competenties”: praktische gids om uw competentiebeleid op te starten,
hulpmiddelen om uw in-, door- en uitstroom te organiseren, met getuigenissen;
UNIZO werkboek “Competenties in competitie: hulpmiddelen voor competentiemanagement in een KMO;
Overzicht van methoden om de competenties van een medewerker te beoordelen;
“CompetentieCompagnon”: doe-boek vol tips, tools en praktisch toepasbare instrumenten omtrent
communicatie, draagvlak creëren, leidinggeven en competentieprofielen opstellen;
Website I-Talent-O: verschillende concrete tools om te werken rond talenten op verschillende niveaus:
individueel en in duo, in kleine groepen, in grote groepen, of op HR-niveau;
HRWijs, website van Verso die sociale profit ondernemingen wil steunen in HR-beleid, met tools en cases
rond o.a. competenties en talenten;
“Talentmanagement in de sociale economie”, tool van Mentor vzw;
FOT-projecten:
Talent boven vooroordelen, tool 3 Stopping power talent
Focus op technisch talent (Syntra Limburg): ontdekken van technologische talenten via 2 games
Ieder talent telt (in de social profit) (VIVO): tool voor laagdrempelige talentscreening, website iedertalenttelt
met filmpjes over rolmodellen met migratieachtergrond

Hulp nodig?
•
•
•
•

Ontdek hoe de sector van je organisatie je kan ondersteunen in je talentbeleid;
KMO-portefeuille voor KMO’s en vrije beroepen, ondersteuning voor de aankoop van diensten om het (HR-)
beleid en werking van je bedrijf te versterken;
Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO): ondersteuning en opleidingen over
HR-beleid, voor social profit organistaties;
EVC-Vlaanderen kan de competenties van medewerkers te certificeren, zodat ze zichtbaar worden;

