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INTRODUCTIE

Tegenwoordig wordt de arbeidsmarkt
steeds krapper, wat leidt tot
moeilijkheden in het wervingsproces
van nieuw personeel. Daardoor is er
steeds meer vraag naar personeel met
talent, de zogenoemde “high potentials”
en “high performers” (Collings & Mellahi,
2009).

Deze talenten zijn van belang doordat
zij uiteindelijk de sleutelposities in een
organisatie zullen invullen. Deze
sleutelposities zijn niet alleen aanwezig
in het managementteam, maar ook
buiten het managementteam,
bijvoorbeeld een productiecontroleur
(Collings & Mellahi, 2009; Jooss et al.,
2019). Daarnaast, het effectief
identificeren van de juiste talenten
wordt gezien als een drijfveer om betere
prestaties neer te zetten, in vergelijking
tot de concurrenten (McKinsey,
verkregen uit Meyer, 2020).

De identificatie van talenten is dus van
groot belang voor de succesvolle
toekomst van een organisatie.
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HET IDENTIFICEREN VAN TALENTEN

Er zijn diverse methoden en strategieën om talenten te identificeren binnen
een organisatie. Echter, niet elke strategie kan zo objectief mogelijk uitgevoerd
worden. Sommige talentidentificatie methoden en strategieën kunnen bias van
de talentenbeoordelaar niet voorkomen (Dries, 2013). Daardoor is het van
belang om de juiste talentidentificatie methode en strategie te bepalen,
voordat deze methode en strategie geïmplementeerd wordt. De diverse
methoden en strategieën kunnen verdeeld worden onder drie benaderingen,
namelijk de intuïtieve, individuele en systematische benadering (Wiblen, 2016).

DE INTUÏTIEVE BENADERING
De intuïtieve benadering identificeert talenten op een
ongestructureerde en informele manier. Methoden en strategieën die
onder deze benadering vallen zijn afhankelijk het onderbuikgevoel,
instinct en intuïtie van de talentenbeoordelaar (Wiblen, 2016). Er is
echter veel kritiek op de benadering. Dries (2013) geeft bijvoorbeeld
aan dat een talentenbeoordelaar via deze benadering beïnvloed wordt
door het feit of er overeenkomsten zijn met het te beoordelen talent.
Daaraan toevoegend, Highhouse (2008) geeft aan dat correct
beoordelen op het onderbuikgevoel, instinct en intuitie gewoonweg
niet mogelijk is. Concluderend kan er gezegd worden dat de intuïtieve
benadering voor het identificeren van “high potentials” en “high
performers” niet altijd tot de juiste resultaten leidt.
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DE INDIVIDUELE BENADERING
De individuele benadering identificeert talenten door te kijken naar
het individu. Deze benadering heeft veel gelijkenissen met de
intuïtieve benadering. Echter, bij de individuele benadering is geen
formele beoordeling en geen algemene definitie van talent (Wiblen,
2016). In deze benadering wordt talent geïdentificeerd door de X-factor
benadering, je hebt het wel of je hebt het niet (Dries, 2013). Er wordt
hier dus geen gebruik gemaakt van een analytische beoordeling en
niet gekeken naar de contextuele factoren, wat echter wel van belang
is (Iles et al., 2010; Jones et al., 2012; McDonnel, 2011). Deze benadering
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DE SYSTEMATISCHE BENADERING
De systematische benadering identificeert talenten door te kijken naar
de sleutelposities in een bedrijf en deze in te vullen met de
zogenoemde “high potentials” en “high performers” (Mellahi & Collings,
2010). In deze benadering gaat elk potentieel talent door hetzelfde
proces (Iles et al., 2010). Daarnaast is de systematische benadering van
talentidentificatie objectief en analytisch, wat ervoor zorgt dat elk
potentieel talent op dezelfde manier meegenomen wordt. Dit vertaalt
zich in gelijke kansen voor talenten, waardoor de kans op het beste
talent verkrijgen vergroot wordt. Daardoor kan geconcludeerd worden
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HET TALENT IS GEÏDENTIFICEERD,
EN DAN?
Welke benadering gebruikt wordt is afhankelijk van de werkwijze van de
desbetreffende organisatie (Tyskbo, 2019), ook al leidt de systematische aanpak
tot de concreetste en beste resultaten. Echter, op het moment dat het talent
geïdentificeerd is moet de ontwikkeling van het talent nog beginnen. Daardoor is
het ook van belang om naar de voorkeuren van de potentiële talenten te kijken.
Het is daarnaast niet alleen van belang om de talenten te identificeren, maar een
proactieve houding van deze talenten om te ontwikkelen is noodzakelijk (Meyers,
2020). Alleen op die manier wordt het beste uit het talent gehaald en kan het
talent uiteindelijk een sleutelpositie gaan innemen in de organisatie. Daardoor
moet niet alleen het talent van werknemers in kaart gebracht worden, maar is het
ook van belang om in kaart te brengen hoe dit talent gemotiveerd kan worden.

HET IDENTIFICEREN VAN TALENT EN MOTIVATIE
Het is dus belangrijk om niet alleen het talent, maar ook de motiverende factoren
van deze talenten in kaart te brengen. Dit kan gedaan worden door middel van
een Talenten en Motivatie Analyse (TMA), wat een analytische en objectieve
methode is en dus een systematische benadering heeft. Deze TMA kan ingezet
worden om de talenten en competenties van werknemers in kaart te brengen,
waardoor het beste resultaat voor de organisatie behaald kan worden (Ijzendoorn
et al., 2019). De TMA identificeert niet alleen de talenten en motiverende factoren,
maar maakt ze ook inzichtelijk. De TMA brengt 22 drijfveren, 44 talenten, 23
resultaatgebieden en 53 competenties van de werknemer in kaart (Ijzendoorn et
al., 2019). Hiermee kunnen werknemers optimaal ingezet worden, versterkt
worden en ontwikkelen. Daarnaast kunnen risico’s en valkuilen beter beheerst en
gemanaged worden. De TMA is niet alleen bruikbaar voor het identificeren van de
talenten en motivaties tijdens het wervingsproces, maar ook tijdens ontwikkel- en
beoordelingsprocessen (Ijzendoorn et al., 2019). Hierdoor kan geconcludeerd
worden dat het gebruik van een TMA zal resulteren in de beste uitkomsten voor
werknemers op basis van talent en motivatie, wat zal leiden tot de beste
resultaten voor de organisatie.
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CONCLUSIE

Het is dus van belang om niet alleen talenten, maar
ook de motiverende factoren van werknemers te
identificeren. Daarnaast kan het identificeren van
talenten
op
verschillende
manieren
benaderd
worden.
Echter, de systematische benadering zorgt voor de
concreetste en beste resultaten, waarbij elke
werknemer dezelfde procedure doorgaat. Daardoor
is een analytische en objectieve manier voor het
identificeren van talenten en motiverende factoren
van belang, namelijk de TMA.
Concluderend, het gebruik van de TMA in het
talentidentificatie
proces
zal
leiden
tot
de
identificatie van de beste “high potentials” en “high
performers” in een organisatie.
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