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INDIVIDUELE VERSCHILLEN?
“Kenmerken die ons gedrag verschillend

maken van dat van anderen (in vergelijkbare

situaties) en consistent maken over situaties

heen.”
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INDIVIDUELE VERSCHILLEN?

Werk

Interesses

Persoonlijk
heid

WaardenIntelligentie

Stijlen

* Hoe meten we die verschillen?

* Wat voorspellen die verschillen?

* Hoe geven ze betekenis aan HR-tools en

-processen (zoals Talent Management)? 



‘INDIVIDUELE VERSCHILLEN ZIJN OUBOLLIG’

De term “talent management” 
is een marketing truck van HR 
om het managen van ‘saaie’ 
individuele verschillen terug
hip, trendy en sexy te maken!



TALENT MANAGEMENT?

Human Resources Management Talent Management

Rekrutering en Selectie Talent acquisition / identification

Assessment Talent assessment

Training en Ontwikkeling Talent development

Beloning / Comp en Ben Talent reward strategy

Performance management Talent review

Loopbaan management Talent mobility

…



TALENT MANAGEMENT?

Het managen van ‘Talent’.

 …een aangeboren vermogen dat individuen bezitten en waarmee ze zicht onderscheiden.

“Talent verwijst naar…”

 ...die medewerkers die veel beter presteren dan de rest van het personeel in de organisatie.

 ...capaciteiten die alle medewerkers kunnen ontwikkelen, waardoor hun waarde voor de

organisatie toeneemt.

 ...een bekwaamheid, maar ook een aangeboren drang of voorkeur om werktaken

uit te voeren waarin deze bekwaamheid bruikbaar is.



TALENT MANAGEMENT?

 …een aangeboren vermogen dat individuen bezitten en waarmee ze zicht onderscheiden.

“Talent verwijst naar…”

 ...die medewerkers die veel beter presteren dan de rest van het personeel in de organisatie.

 ...capaciteiten die alle medewerkers kunnen ontwikkelen, waardoor hun waarde voor de

organisatie toeneemt.

 ...een bekwaamheid, maar ook een aangeboren drang of voorkeur om werktaken

uit te voeren waarin deze bekwaamheid bruikbaar is.



TALENT MANAGEMENT?

“Talent verwijst naar…”

Intelligentie
(verbaal, numeriek, 

ruimtelijk,…)

Kennis Persoonlijkheid Waarden Interesses Stijlen

Meting Meting Meting Meting MetingMeting

TALENT



TALENT MANAGEMENT?



The Black Box ‘LEARNING AGILITY’

Problemen

We hebben er de mond van vol (wat wijst op relevantie), maar lijken niet goed te weten

wat het precies is

We gebruiken een waslijst aan termen zodat niemand nog het bos door de bomen ziet

Nochtans verwijzen deze termen vaak naar fundamenteel andere constructen

Bijvoorbeeld:

- leer vermogen                    mentale vaardigheid?

- leer bereidheid / mindset  motivationeel?

- agility / flexibiliteit  persoonlijkheid?



Opening the Black Box

G

Efficacy+ 
PersistenceCuriosity



TALENT MANAGEMENT?

… een specifieke vorm van personeelsbeleid (in al haar facetten) waarin de focus ligt op

het identificeren, ontwikkelen en inzetten van talenten van (toekomstige) medewerkers op 

zo’n manier dat deze talenten een meerwaarde bieden voor de organisatie en een competitief

voordeel ten opzichte van andere organisaties. 

In vergelijking met ‘klassiek’ HRM:

 Tijdsfocus: ook langere termijn

 Inclusiefocus: ‘No employee left behind’

 Talentfocus:          en          bovenop              ,              …



 We weten veel over de psychologische eigenschappen die 

professionals uniek maken.

 We weten veel over hoe die kenmerken aanleiding kunnen 

geven tot een individueel talent.

 We weten weinig over hoe we die individuen dan best 

samen puzzelen tot een goed functionerend team.

Vb. Complementariteit vs. Supplementariteit

Vb. Homogeniteit vs. Diversiteit 
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Interesses: De ‘vergeten groente’ van HRM/TM



Interesses: De ‘vergeten groente’ van HRM/TM

Oriëntatie / Begeleiding HRM



INTERESSES?

“Diepgewortelde voorkeuren voor 

activiteiten op het werk, contexten waarin 

die activiteiten plaatsvinden, en/of 

uitkomsten geassocieerd aan die 

activiteiten…”

Activiteiten: “met mensen over problemen praten”
Contexten: “in een ziekenhuis”
Uitkomsten: “mensen zijn geholpen”

“…die mensen motiveren om een bepaald

doelgericht gedrag te stellen.”



“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met…”
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“Dingen”

“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met…”



“Ontdekken”

IT Patiënt Kunst
Hand 
werk

Sales
Onder-
zoek

Lite
ratuur

Admin
In de 

natuur
Organis

eren
Mensen 
helpen

Factu
ratie

Onderwi
js

Leiding
geven

Ontwerp
en

Chemie Regels
Machine

s

“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met…”



“Schoonheid”

IT Patiënt Kunst
Hand 
werk

Sales
Onder-
zoek

Lite
ratuur

Admin
In de 

natuur
Organis

eren
Mensen 
helpen

Factu
ratie

Onderwi
js

Leiding
geven

Ontwerp
en

Chemie Regels
Machine

s

“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met…”
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“Procedures”
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“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met…”



INTERESSES - OPERATIONEEL?

Een werkbaar model

Praktisch Analytisch Kunstzinnig

Sociaal Ondernemend Conventioneel

50 jaar onderzoek: 6 brede interessedomeinen:



INTERESSES - OPERATIONEEL?

Een werkbaar model – Een ingenieur

Combi met kunst (architect, industrieel ontwerper,…)

hier minder waarschijnlijk



INTERESSES - OPERATIONEEL?

Een werkbaar model
Hiërarchische structuur (Wille et al., 2015; 2020)

Praktisch
• Handenarbeid
• Buiten
• Techniek

Analytisch
• Natuurwetenschappen
• Theorie
• IT

Kunstzinnig
• Kunst
• Creativiteit

Sociaal
• Zorg
• Onderwijs

Ondernemend
• Leidinggeven
• Organiseren
• Scoren
• Status & Macht

Conventioneel
• Structuur
• Zakelijkheid



INTERESSES - OPERATIONEEL?

Een werkbaar model – Een ingenieur



INTERESSES – BELANG?

interests are what get people into jobs (aantrekking)

interests are what keep people in jobs (retentie)

interests are what make people good at their jobs (prestatie)

interests are what drive people to change aspects of their job (crafting)



TOEPASSINGEN IN TALENT MANAGEMENT



A. TALENT ACQUISITION - RECRUITMENT



TALENT ACQUISITION - RECRUITMENT
Vacature

Office Assistent Inkoop Eigen Merken

Interesse?

Vacature

Office Assistent Inkoop Eigen Merken

Interesse?



TALENT ACQUISITION - RECRUITMENT

Recruiters need to highlight interest-related activities, contexts in which 

activities occur, and/or outcomes associated with activities in their 

communication of a job opening, in order to trigger interest and spark desire 

in potential applicants

Employment agencies need to assist job seekers systematically explore 
their interests, so they can be matched to a broader set of vacancies.

When thinking about the desired interest profiles, it is important that 
recruiters strike a balance between finding a ‘common core’ and 
actively working towards diversity, such that the organization 
remains flexible and agile to deal with future challenges.



TALENT ACQUISITION - SELECTION

“Waar krijgt u energie van?”



TOEPASSINGEN IN TALENT MANAGEMENT



TALENT RETENTION & ENGAGEMENT



TALENT RETENTION & ENGAGEMENT
Exit Interview Stay Interview

Bijvoorbeeld:

 Hoe zou je het team omschrijven en de 
manier waarop er wordt samengewerkt?

 Kan je een voorbeeld geven van een 
gebeurtenis op het werk die je erg motiveerde 
/ de-motiveerde?

 …

 Wat vind je leuk aan jouw job? Wat vind je 
minder leuk?

 Welke activiteiten zou je meer willen doen? 
Wat zou je minder willen doen?



TALENT RETENTION & ENGAGEMENT

“Interesse fit monitoring”: 

Job rollen kunnen veranderen, maar evenzeer de mensen zelf!
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Individuele verandering in Ondernemende interesse (n=100)



TOEPASSINGEN IN TALENT MANAGEMENT



TALENT MOBILITY



TALENT MOBILITY
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Rotatie / Heroriëntatie



TOEPASSINGEN IN TALENT MANAGEMENT



TALENT DEVELOPMENT



TALENT DEVELOPMENT

Simplistisch / onbeholpen beeld van 
opleiding:

Opleiding aanbieden =/= mensen aan het leren zetten

Een opleiding =/= vorm van beloning



KPI=

Key Performance Indicators

The New Leadership

KPI
Keep people informed

Keep people involved

Keep people inspired

Keep people interested
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