




Het wordt steeds moeilijker 
 om talent aan te trekken… 



Verschuiving in 
War for Talent 
 



  Consumentenmaatschappij 

24/7 



   Opkomst van de 
   Career Owner 



 De snelst veranderende  
 resource is de mens 



Informatie is overal 



   Kennis niet langer  
   een key differentiator 



 Ging naar de maan  
 en nam 5 foto’s 



   The age of self 



Vergelijken 



Impact van reviews 
(glassdoor-US) 

 92% vindt werkgevers reviews belangrijk 
 37% vertrouwt erop 

 24% bedrijfswebsite 
 24% publicaties of producten 

 1 op 3 heeft een aanbieding afgeslagen 
 47% millenials 
 43% management niveau 
 17% niet management kandidaten 



   Hoe werven we ze  
   dan aan ? 



   De ladder 



Geen antwoord: 

 29% 
Geen eerlijke communicatie: 

 36% 
Negeatief over feedback: 

 2 op 3 
Wil niets meer met de 

organisatie te maken hebben  
(gebrek aan beleefdheid): 

 +50% 
(Robert Half, 2018) 

Te veel stappen: 

 +60% 
Geen proactieve 
communicatie: 

 1 op 3 
Opgave door bovenstaande 

redenen: 

 85% 

(Werf&, 2017) 

Gemiddeld aantal dagen 

 90+ 

Ervaring kandidaat 



 Op basis waarvan  
 beoordelen wie iemand? 



Zichtbaar :  
Gedrag 
Kennis 

Niet zichtbaar :  
Innerlijke processen 
Persoonlijkheid 
Waarden 
Normen 
Visie 

   Dieper dan de top    Duik dieper 



   Poll: wat zijn softskills ? 

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg8TTA0K0irrVmL1gCNvREgKXwcwd 
 

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg8TTA0K0irrVmL1gCNvREgKXwcwd


Dus 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiy2LONr050 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiy2LONr050


   Poll: Softskills zijn aangeboren en kun je niet leren 
 

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg8TTA0K0irrVmL1gCNvREgKXwcwd 
 

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg81W52tAc7UxuT9oKV3ZMoSf4k4l 
 

   Poll: Er bestaan geen goed of slechte softskills 



Ken je kandidaat 
 Inzicht in huidige capaciteiten én 

toekomstig potentieel 
 Leer Softskills beter inschatten 
 Begrijp ambities, attitude en motivatie 

beter 
 Wat heeft kandidaat nodig 
 Taak stopt niet na het plaatsen van 

kandidaat 



Persoonlijkheid 
 … ervaringen, opleiding, coaching, enz 

 … pas gevormd als je +/- 25 jaar bent 

 … persoonlijkheden die elkaar aanvullen 

 … geen “goede” of “slechte” persoonlijkheid 



Wat bieden wij 



Hoe rapporteren wij 



Integratie 



Enkele referenties 



DEMO 



Vragen? 
• www.thalento.com 

• karen.celen@thalento.com 

• tijmen.weddepohl@thalento.com 
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