
Jaag toptalent de 
tent niet uit!

Vijf waardevolle adviezen

De Nederlandse arbeidsmarkt staat in deze huidige hoogconjunctuur stevig 
onder druk. Iedereen jaagt op elkaars toptalent. Het aantrekken en behouden van 
talent heeft daarom prioriteit nummer één in de lijst personeelsvraagstukken 
van HR-directeuren. Dat bevestigt recent onderzoek onder Nederlandse en 
buitenlandse HR-directeuren van de internationale verzekeraar Aon. Wie 
zijn eigen bedrijf een duurzame toekomst gunt doet er dan ook goed aan de 
volgende adviezen op te volgen. Vijf waardevolle adviezen om toptalent de tent 

niet uit te jagen.

http://www.aon.com/2018-global-employee-engagement-trends/index.html


Advies 1
Potentie laten ontwikkelen

Salaris is en blijft een belangrijk component op de arbeids-
markt, maar onderzoek wijst uit dat geld zeker niet het 
belangrijkste argument meer is om van job te veranderen. 
Werknemers willen hun potentieel ontwikkelen en wanneer 
ze merken dat de rek er uit is gaan ze om zich heen kijken. 
Ook belangrijk voor hen is de economische staat van het 
land. De meest aantrekkelijke naties voor toptalenten 
hebben een paar zaken gemeen: goede educatie, hoge 
levensstandaard en het grote aantal bedrijven om carrière 
te maken.

Groeiende problemen bij werving en selectie worden 
in 2019 verwacht in de zakelijke dienstverlening en de 
overheid. De salesfunctie staat al jaren in de top 4 van 
posities die moeilijk te vervullen zijn.

‘Potential means nothing if you don’t do anything with it.’ 
- Anoniem

Advies 2
Investeer in talent

Hoe zit het met het opleidingsbudget in uw organisatie? 
Wordt dat expliciet benoemd en heeft uw talent een stem 
in de uitgave ervan? Investeren in uw talenten kan ook 
betekenen dat u ze eens wat vaker de wei in stuurt. Een 
inspirerend congres, een zelfstudie of deelname aan een 
netwerkclub van andere talenten in de branche kunnen 
helpen uw personeel scherp en gedreven te houden.

Maar vooral de persoonlijke ontwikkeling én professionele 
ontwikkeling van uw werknemer is van belang.  Wat zijn de 
intrinsieke motivaties, onbewuste overtuigingen en com-
petenties die iemand kan ontwikkelen en die hem kunnen 
helpen met een vollediger persoon zijn? 

Advies 3
Gebruik ‘feed forward’ en benoem ook de 
goede punten 

Dat een high potential alleen wil horen wat niet goed is en 
wat beter kan is een misverstand. Reflectie is ook goede 
punten benoemen. Sterker nog, iemand die van u hoort 
wat hij goed doet, is tot vijf maal zo ontvankelijk voor de 
daarop volgende opbouwende kritiek. 
Een krachtiger systeem dan feedback geven heet feed 
forward. Dit systeem zou men kunnen vertalen als ‘voor-
waartskoppeling’. Waar feedback de focus legt op hetgeen 
achter de rug is, wordt in feed forward toekomstig succes 
het uitgangspunt. De bijhorende methode gaat uit van de 
kwaliteiten en potentie van de werknemer. Binnen Human 
Resource Management is feed forward inmiddels een 
absolute must.

‘To win in the marketplace you must first win in the work-
place.’ – Doug Conant, CEO Campbell’s Soup

Advies 4
Wees een zichtbare en geloofwaardige 
leider

Uit een enquête die LinkedIn Talent Solutions uitvoerde 
bleek dat 65 procent van de ondervraagden een baan aan-
trekkelijker vindt wanneer er een CEO aan het roer staat 
die zich als leider manifesteert en waarin men kan geloven. 

Zakentitel Forbes publiceerde een lijst met kritische 
factoren die bepalend zijn voor het behoud van talent. De 
belangrijkste behoeften van werknemers zijn: vertrouwen 
in de leiding, rechtvaardigheid, hoop en werken aan een 
betere toekomst.

‘Lead me, follow me, or get out of my way.’ - George Patton, 
Amerikaans generaal

What if we train them 
and they leave?

What if we don’t 
and they stay?

CFO CEO

https://www.managersonline.nl/nieuws/19076/salaris-niet-belangrijkste-reden-om-van-baan-te-wisselen.html
https://www.consultancy.nl/nieuws/18602/hr-trends-2018-werkgevers-worstelen-met-gespannen-arbeidsmarkt
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/GRT2016_GlobalSMBEdition_103015.pdf
https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2017/01/28/63-of-employees-dont-trust-their-leader-heres-what-you-can-do-to-change-that/#52d5b5dd7de4


Advies 5
Laat talenten innoveren en dicht bij de 
klant staan

Innoveren is een magneet voor talentvolle werknemers. 
Een omgeving waar ze mogen uitvinden en ontdekken is 
misschien wel het allerbelangrijkst. Een ander belangrijk 
facet is dat toptalent graag zelf van uw klant hoort welke 
visie hij heeft op zijn eigen bedrijf. Dit maakt onderdeel uit 
van zijn drang naar ontdekkingen.

Enkele bedrijven die innoveren van binnenuit:

Het Amerikaanse mediabedrijf NBC/Universal stichtte 
een Talent Lab voor hoger management. Doel van dit lab 
is managers na te laten denken over nieuwe bedrijfs- en 
businessmodellen. Ze bezoeken inspirerende technolo-
giebedrijven in Silicon Valley waar het disruptieve denken 
gemeengoed is geworden.

Haier, een Chinese fabrikant van consumentenelektronica, 
schrapte extreem hoge bonussen voor hun ontwikkelaars 
en in plaats daarvan krijgen de uitvindingen voortaan de 
naam van de bedenker binnen het bedrijf.

Financiële softwareontwikkelaar Intuit reikt jaarlijks de 
Grote Mislukkingsprijs uit voor het innovatieve werkne-
mersteam dat de grootste innovatieve projectmislukking 
wist te koppelen aan de meest waardevolle ervaring die 
het opleverde.

Het Nederlandse IT-bedrijf Topicus organiseert jaarlijks 
een Hackaton (of Doe je ding-dag). Werknemers mogen 
hun idee voor het voetlicht brengen en de beste ideeën 
worden meteen uitgewerkt.

Een werknemer van het alom bekende Google ontwikkel-
de de Design Sprint. In deze innovatiemethode ontwikkelt 
men met een klein personeelsteam een werkend concept 
in vijf dagen. Op de één na laatste dag mogen potentiële 
klanten het idee uittesten. De Design Sprint methode is in 
een boek beschreven en is toe te passen voor uiteenlo-
pende bedrijven.

‘I have no special talent. I am only passionately curious.’ - 
Albert Einstein, wetenschapper

Enkele cijfers

Grote Nederlandse bedrijven hebben 3 
keer zoveel moeite met het aantrekken 
van talent dan kleine bedrijven. (Bron: 
Talent Shortage Survey 2018)

78% van de HR managers verwacht in het 
jaar 2019 problemen te ondervinden bij 
werving en selectie. In 2018 was dit nog 
63%. (Bron: HR Trends-onderzoek Beren-
schot 2018/2019)

De meest aantrekkelijke landen voor 
toptalent zijn Zwitserland, Singapore en 
de V.S. Ons eigen land staat na de Scan-
dinavische landen en Groot Brittannië 
op de negende plek. (Bron: Global Talent 
Competitiveness Index 2018)

92% van het toptalent in ons land over-
weegt jaarlijks een andere baan (Bron: 
Indeed)

Nederland telt zo’n 190.000 hoogbe-
gaafden op de arbeidsmarkt. Allemaal 
toptalenten? Dat is natuurlijk maar de 
vraag. Het ministerie van OCW definieert 
toptalent onder kinderen als volgt: 

‘Talent is het vermogen om uit te blinken 
in een of meer vakken of vaardigheden. 
Dat vermogen is niet alleen aangeboren, 
het is vaak ook een zaak van oefening en 
doorzettingsvermogen. Toptalenten zijn 
leerlingen die meer in hun mars hebben. 
Bij toptalenten gaat het niet alleen om 
zeer intelligente leerlingen. Het gaat ook 
om leerlingen die het vermogen hebben 
om uit te blinken in een of meer vakken 
of vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, 
vakmanschap of ondernemerschap. Dat 
vermogen is niet altijd aangeboren. Het 
kan ook ontstaan door oefening en door-
zettingsvermogen.’

https://www.thesprintbook.com/


Over Vision Forward

Wij stellen bedrijven, en de mensen die voor hen 
werken, in staat om écht succesvol te worden door 
middel van een unieke combinatie van vaardighe-
denontwikkeling en beïnvloeding van het Onder-

bewuste, waardoor de sales- en leiderschapsresul-
taten verbeteren, samen met de persoonlijke en 

organisatorische effectiviteit. 


