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doen.

In this guide, you’ll find:
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3.
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In het huidige informatietijdperk verwachten uw werknemers veel nieuws van 
loopbaanontwikkeling. Afgestudeerden achten zichzelf tegenwoordig al snel klaar voor 
een leidinggevende positie, ook al is het nog vroeg in hun carrière. En die combinatie van 
ambitie en de overname van nieuwe ideeën is niet uniek voor de zogeheten millennials.

Het middenmanagement ontwikkelt vaardigheden en leert om effectief samen te werken, en snel opklimmende 
executives vragen zich af hoe het eraan toegaat aan de top van snelle, succesvolle bedrijven. HR moet daarin 
meegaan en heldere structuren bieden die zijn gericht op het ontwikkelen van hun loopbaan.

Dit digiboek biedt praktische informatie voor HR-teams die deze cruciale taak onder handen hebben. Het bevat 
aanbevolen werkwijzen op diverse gebieden, van het opzetten van een ondersteunende structuur voor snelle klimmers 
tot het helpen van minder succesvolle of slecht gemotiveerde werknemers met het bouwen aan hun eigen succes.

LOOPBAAN-
MANAGEMENT 
EN ONTWIKKELING
In een tijdperk van hoge 
verwachtingen

Voor wie is dit digiboek interessant?

HR-leidinggevenden. Talent wil niet wachten net als lijnmanagers. Zij willen hun beste mensen de weg 
kunnen wijzen, motiveren en helpen om hun vaardigheden uit te bouwen.

Directieleden, natuurlijk wilt u op een zekere dag ook verder. Daarom is de aanwezigheid van 
toekomstige leidinggevenden belangrijker dan ooit; zowel voor het opvolgingsmanagement als voor de 
inbreng van nieuwe ideeën en vaardigheden op het hoogste niveau. De beste manier om de 
aandeelhouderswaarde veilig te stellen is dan ook een HR-afdeling die op het juiste moment de juiste mensen 
ontdekt, ontwikkelt en promoveert.

Lijnmanagement. Er wordt wel gezegd: als je van iemand houdt, moet je die persoon loslaten. Maar daar 
schiet je niet veel mee op als je iemands vaardigheden en ervaring hard nodig hebt om je team goed te laten 
draaien. Daarom zeggen wij: als je van iemand houdt, overleg dan met HR hoe je die persoon het gevoel kunt 
geven dat hij goed wordt beloond, zijn vaardigheden kan uitbreiden en een grootse toekomst voor zich heeft. 
Zoals Tom Peters zegt: leiders maken geen volgelingen, leiders maken meer leiders.

Verder lezen.

Misschien lijkt het alsof we drie essentiële onderwerpen overslaan, maar die worden elders in deze reeks al behandeld.
Lees onze drie digiboeken over HR-data en -analyse, het managen van de organisatiecultuur en de transformatie van HR.
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TO HIRE OR 
TO DEVELOP?

AFBEELDING 1: CIPD Talent Survey 2016

1 HR Outlook: Winter 2015–16: Leaders’ Views of Our Profession, CIPD, Feb 2016 
 cipd.co.uk/binaries/hr-outlook_2016-winter-2015-16-leaders-views-of-our-profession.pdf

'Buy and build' is niet alleen voor het MA team
Talent is nooit eerder zo zeldzaam en zo kostbaar geweest. Het is dus logisch dat organisaties zich 
richten op het intern ontwikkelen van vaardigheden (om aan de behoefte te voldoen) en carrières (om de 
beste werknemers binnen te houden). Dit heeft HR altijd de grootste kans geboden om te laten zien dat ze 
in de pas lopen met de business, een strategische bijdrage leveren en ondersteuning bieden waar dat het 
hardste nodig is.

Maar in feite is er natuurlijk geen sprake van een dilemma. Elke organisatie moet slimmer worden bij het 
aannemen van personeel en mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van de vaardigheden waaraan het 
bedrijf behoefte heeft en de groei die werknemers willen.

Maar volgens de recentste CIPD HR Outlook heeft het werven van nieuwe vaardigheden momenteel een 
veel lagere prioriteit dan het uitbreiden van de vaardigheden van het al aanwezige personeel.1

1.

De sociale dimensie.

Er is nog een derde dimensie: help elk personeelslid om niet alleen de best mogelijke werknemer te zijn, maar 
ook de best mogelijke persoon. Hiervoor moet u:

•        Een zo groot mogelijke groep met talent bereiken;

•        Loopbaanontwikkeling ondersteunen met oog voor de behoeften op het gebied van levensstijl en         
    vaardigheden;

•        Hen de kans bieden het heft in eigen handen te nemen.

Behoud van talent is belangrijker voor niet-HR-leidinggevenden, en dat mag HR niet uit het oog verliezen. 
Maar geen van beide groepen houdt zich erg bezig met het investeren in jong talent, wat suggereert dat de 
huidige obsessie met millennials misplaatst is. (In het volgende gedeelte vertellen we waarom.)

Aandachtsgebieden voor organisaties die talent zoeken voor de toekomst (%)

Ontwikkelen van aanwezig personeel met de 
vaardigheden die we nodig gaan hebben

Focussen op opvolgingsmanagement

Investeren in jonge mensen om 
ons eigen talent te vormen

Recruiting/hiring for the skills we need

Focussen op behoud van talent

HR leaders (n=143) Overige leidinggevenden (n=152)

48

42

33

31

24

30

29

38

31

36
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2 Millennials Surpass Gen Xers as the Largest Generation in US Labor Force, Pew Research 
 pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest-generation-in-u-s-labor-force/

Dus laten we het niet meer over millennials hebben.
Als er iets is veranderd bij werknemers in de afgelopen tien jaar, is het wel dat ze verwachten dat het 
antwoord op elke vraag met slechts één klik te vinden is. Ze stellen moeilijke vragen, zoals 'hoe word ik 
directielid?' maar verwachten niet dat het antwoord de woorden 'jarenlang werken' en 'veel vergaderingen en 
workshops' bevat.

•        Ze willen meer informatie. HR moet in staat zijn tegemoet te komen aan de behoefte aan transparantie, 
met beoordelingsgesprekken, loopbaanplanning en zelfs het vijfjarenplan van het bedrijf. Neem 
eenduidige beslissingen over welke gegevens beschikbaar zijn voor werknemers en onthoud dat voor 
tevreden mensen transparantie het uitgangspunt is.

•        Ze willen gehoord worden. Sociale media zijn een spreekbuis voor iedereen en dat geldt ook binnen uw 
bedrijf. De oude informatiehiërarchieën verdwijnen als sneeuw voor de zon. Help de mensen onderaan 
de ladder om te communiceren met degenen aan de top, en zoek manieren om te bewijzen dat ze ook 
daadwerkelijk worden gehoord.

•        Ze willen een reactie. Als ze een probleem hebben, willen ze dat er direct wat aan gedaan wordt. Als ze 
succesvol zijn, willen ze daar erkenning voor krijgen. Meet de responstijd van uw team bij verschillende 
kwesties, en zorg dat ze sneller worden. Een goed antwoord binnen 24 uur is beter dan een perfect 
antwoord na twee weken.

En het gaat niet alleen om deze ene generatie.

De beroepsbevolking in de VS omvat meer mensen van na 1980 dan van enige andere generatie. Maar de 
meeste senior managers vallen nog altijd in de categorie 'Generation X', de generatie die is geboren tussen 
1965 en 1980.2

Degenen die zijn opgegroeid met internet zijn op subtiele wijze verschillend van de generaties voor hen. Ze 
verwachten van alles: snelle antwoorden, transparantie van informatie, snelle service. En daarom worden ze 
door managers vaak onder de noemer 'millennial' geschaard.

DRIE MANIEREN WAAROP 
HET INFORMATIETIJDPERK DE 
WERKNEMER HEEFT VERANDERD

AFBEELDING 2: AMERIKAANSE BEROEPSBEVOLKING PER GENERATIE, 1995-2015
millions
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 This simple qualitative change showed the business model as fundamentally robust, 
proving that new, loss-making centers were a predictable source of future profits.7

 That a new business centre took a year or two to turn a profit should have been obvious 
to any investor who thought for a moment about the nature of the commercial real estate 
business. However, with this data explained more clearly, Regus saw a 19% increase in its 
share price in the week the annual report was released.8

 • Is there something that everyone in your industry knows, which you regard as too    
 obvious to point out? 

 • Would these basic facts about the way that your business works help the market better  
 understand your fundamentals?

 A recent survey shows 97%9 of shareholders consider the most important disclosures to be: 

 • an explanation of the financial results and position

 • the most important risks

 • future prospects and plans and KPIs

 If you can build absolute clarity around these, you might just be able to increase the value 
of your business by a fifth in a single week like Regus.

Step 4. Integrated reporting: include your intangibles

 If your reporting’s going to be up-to-date, it needs to include integrated metrics. These, 
measured consistently year after year, communicate the combined impacts of profit, 
investment, human capital, market trends, customer loyalty and other tangible and 
intangible factors. 

 Intangibles are tricky, but vital: the ‘Coca-Cola’ brand, for example, could be understood as 
The Coca-Cola Company’s single most valuable asset. But the lack of globally recognized 
standards mean that measures of ‘brand value’ (or intellectual property, or human capital) 
are only translated into shareholder value if they can be rigorously measured.

 One of the times they get measured is when a company gets acquired, and the acquirer 
has to put a specific price on those intangibles as part of the acquisition. This allows us to 
see just how important intangibles have become: 

Hieronder staan redenen waarom u het woord eigenlijk niet meer kunt gebruiken.

1        Het is te breed. De kenmerkende verandering is de opkomst van de digitale wereld. Een millennial die 
16 was in 1996, toen de meeste mensen nog geen internet hadden, heeft weinig gemeen met een 
zestienjarige in 2002, die misschien al internet op zijn telefoon had.

2        Het verblindt ons voor andere factoren. Neem twee mensen die zijn geboren in 1990. Een van hen 
heeft gestudeerd en komt uit een welvarend gezin in Berlijn, de ander komt van het platteland van 
Minnesota en heeft zijn school niet afgemaakt. Het zijn allebei millennials. Maar het idee dat hun 
werkhouding, vaardigheden en persoonlijke drijfveren op enige wijze overeenkomen, is onzinnig. Heeft 
een millennial die is afgestudeerd in 2004 (tijdens een bloeiende economie) dezelfde vooruitzichten als 
een millennial die is afgestudeerd in 2010 (tijdens een recessie)? Nee.

3        Het leidt af. Zodra u begint met het inrichten van loopbaanplannen, vaardighedenontwikkeling en de 
werkomgeving voor millennials, schrijft u in feite de personen die over dezelfde waarden en hetzelfde 
talent beschikken maar toevallig ouder zijn, voortijdig af. En dat kan rampzalig zijn. Steeds meer mensen 
werken langer door. Het is essentieel om ze te helpen om bij te blijven op het gebied van vaardigheden 
en werkhouding, bijvoorbeeld wanneer ze werken voor managers die jonger zijn dan zijzelf. Ze 
beschikken tenslotte over waardevolle ervaring en een uitgebreid netwerk. 

Onderzoeker Jessica Kriegel, een organisatieconsultant voor Oracle die in haar boek 3 bedrijven aanspoort om 
generaliserende ideeën over de verschillende generaties los te laten, zei eerder dit jaar tegen Fast Company: 
Het is allemaal van horen zeggen, maar heeft wel degelijk negatieve gevolgen. Er zijn miljoenen factoren die 
bepalen wat voor persoon je wordt, en deze arbitraire categorie van 20 jaar is er niet een van.4 

Maar dat betekent niet dat we niet allemaal zijn veranderd.

Dus nu we het eindelijk niet meer over millennials hebben, kunnen we ons bezighouden met wat er echt is 
veranderd voor de werkende mens, en hoe dat van invloed is op zijn carrièrewensen.

De basis moet goed zijn.

Wat uw werknemers moeten weten:

• De doelstellingen van het bedrijf, op de korte en de lange termijn

• De doelstellingen van hun team

• De reikwijdte van hun eigen rol

• De definitie van succes binnen hun rol

• De kansen: wat ze kunnen bereiken en wat ze daarvoor moeten doen

Wat HR en lijnmanagers hun zouden moeten geven:

• Mentors en coaching; wacht niet tot ze er zelf om vragen

• Mogelijkheden voor interne en externe training

• Tijd en budget om congressen en vakbeurzen te bezoeken.

• Regelmatige feedback en beoordelingsgesprekken

• Loopbaanplanningen, inclusief persoonlijke doelstellingen

Mensen willen aandacht en ondersteuning, zodat ze kunnen voldoen aan hun 
eigen verwachtingen van hun eigen loopbaan.

3 Unfairly Labeled: How Your Workplace Can Benefit From Ditching Generational Stereotypes 
   jessicakriegel.com/news/

4 The Problem with Generational Stereotypes at Work, Fast Company March 2016 
   fastcompany.com/3057905/the-future-of-work/the-problem-with-generational-stereotypes-at-work
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VIJF MANIEREN OM 
MANAGERS TE HELPEN DIE 
LOOPBAANONTWIKKELING 
STEUNEN
En zes manieren om degenen te vinden die dat niet doen.
Veel managers vinden hun taken op het gebied van talentontwikkeling belastend, en vinden dat ze niet 
genoeg worden bijgestaan door HR. Uit een onderzoek in 2016 bleek dat 59 procent van de managers vindt 
dat HR voldoet aan de wervingsbehoeften in hun bedrijf. Maar slechts 37 procent vindt dat HR voldoende 
training, coaching en begeleiding biedt. Pijnlijk.

Managers die zich actief bezighouden met het ontwikkelen van de loopbaan en vaardigheden van hun 
werknemers, worden door hun directe ondergeschikten beschouwd als zeer betrokken. Dat maakt ze 
onmisbaar voor het bedrijf. HR moet die managers helpen hun teams effectief te leiden, en tegelijkertijd 
werknemers de mogelijkheid bieden om ontwikkelingskansen te vragen en hun ambities kenbaar te maken.

Het lijnmanagerprobleem (en de oplossing daarvoor).

 
Maar lijnmanagers begrijpen maar al te vaak hun taken op het gebied van HR niet, aldus Michael O'Leary, 
CEO van consultancybedrijf HRM.5 En dat heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van talent.

Er zijn vijf manieren waarop HR de kloof tussen hen en het lijnmanagement kan overbruggen. Daarbij gaat het 
er niet om dat de lijnmanagers worden vervangen; ze moeten worden ondersteund bij het ontwikkelen van de 
loopbaan van hun mensen.

1       Definieer de vaardigheden en het gedrag dat u zoekt in een lijnmanager. Het is in ieders voordeel 
om expliciet te zijn over bijvoorbeeld het samenwerken met anderen, het zorgen voor productieve 
werknemers en het ontwikkelen van talent. Help ze met het opstellen van en omgaan met feedback.

2       Geef ze de juiste middelen. Dit betekent dat u ze moet trainen en coachen voor die vaardigheden, en 
voor niet-technische zaken zoals het nemen van beslissingen of strategisch denken.

3       Baseer een loopbaan op iemands sterke punten. Loopbaanontwikkeling in meerdere richtingen is 
belangrijk voor slimme, ambitieuze werknemers en management is nu eenmaal niet voor iedereen 
weggelegd. Lijnmanagers hebben de neiging te denken dat hun eigen rol de beste route is voor hun 
mensen. Leer ze dat dat niet altijd het geval is.

4       Voorkom micromanagement van de managers. Geef ze duidelijke doelen voor prestaties en voor 
mensen, en zorg dat ze betrokken zijn. Laat het voor de lijnmanagers duidelijk zijn dat HR er is om ze te 
helpen, niet om ruzie met ze te maken.

5       Wees duidelijk: managers managen. De betrokkenheid van werknemers is hun belangrijkste 
verantwoordelijkheid, en dat houdt in dat hun mensen het gevoel moeten hebben dat ze groeien en hun 
vaardigheden ontwikkelen. (En let wel, managers met werknemers die vaardigheden ontwikkelen, 
betrokken, productief en gemotiveerd zijn, delen die eigenschappen.)

3.

5 Why HR and Line Managers Look in Different Directions at HR Practices, HRM 
 hrmrecruit.com/wp-content/uploads/2016/03/HRM_Report-2016-Final-March.pdf

Wanneer de kloof tussen HR en het lijnmanagement wordt overbrugd, en ze 
dankzij een goed inzicht in elkaars rol goed kunnen samenwerken, verbeteren 
de prestaties van het bedrijf aanzienlijk.
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Zes signalen dat er een 'talent hoarder' rondwaart.

De slechtste lijnmanager? De 'talent hoarder', een soort hamsteraar van talent. Ze hebben oog voor goede 
mensen, maar zijn doodsbenauwd om die kwijt te raken. Dus houden ze hen bij zich – waardoor ze zich niet 
kunnen ontwikkelen. Hoe kunt u ze herkennen? Laten we de kenmerken eens onder de loep nemen:

•        Geen publiciteit! Ze trekken alle aandacht naar zich toe, zodat rivalen geen lucht krijgen van hun 
talentvolle personeelsleden.

•        Geen woord erover! Hun werknemers doen geen moeite meer om te informeren naar groei- of 
carrièrekansen.

•        Leef met de dag! Plannen voor opvolging? Dat bestaat niet voor hun, laat staan voor hun belangrijke 
mensen.

•        Training is voor watjes! Het team volgt geen training, want ze kunnen niet worden gemist of ze zijn 
gewoon te druk.

•        Ga niet weg! Ze proberen wanhopig te voorkomen dat iemand vertrekt. Let vooral op het gulle 
tegenaanbod: meestal geen goed idee, maar vaak ingezet wanneer de paniek toeslaat.

•        Iedereen is zo loyaal! Ze beweren dat de talentvolle mensen niet geschikt zouden zijn voor werk 
buiten hun afdeling. 

Empowerment voor medewerkers.

HR moet dus waakzaam zijn voor deze hamsteraars en andere lijnmanagers die onvoldoende bezig zijn met 
de ontwikkeling van hun mensen. Help ze om te veranderen of zorg dat ze een andere plek krijgen.

Daarnaast moet HR de middelen en een cultuur bieden die werknemers het gevoel geven dat ze zélf 
verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling, onafhankelijk van de steun van een manager. Zoals HR-goeroe 
Keith Ferrazzi het stelde in Harvard Business Review: Sterk gestructureerde en uniforme 
opleidingsprogramma's werken niet meer. Individuen moeten hun leermogelijkheden zelf onder controle 
hebben en richting geven. Maar dat kunnen ze niet alleen, en dat moet je ook niet willen.

6 7 Ways to Improve Employee Development Programs, Harvard Business Review, July 2015
 hbr.org/2015/07/7-ways-to-improve-employee-development-programs
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4. DE VRAAG NAAR OPLEIDING EN 
ONTWIKKELING IN EEN 
NETWERKONDERNEMING
De universiteit voor werk.
Mensen blijven steeds langer doorwerken. Daarmee neemt ook de kans toe dat ze nieuwe vaardigheden moeten 
ontwikkelen of zelfs een nieuwe loopbaan moeten opbouwen. En door de snelheid waarmee businessmodellen en 
technologie veranderen, moeten niet alleen zij maar ook hun werkgevers kennis en vaardigheden blijven bijspijkeren.

Traditionele opleidingsprogramma's helpen talent met het behalen van academische en programmaspecifieke 
certificaten. Voor veel werknemers blijft een tweejaarlijks ontwikkelingsprogramma of een training op locatie een 
must – zeker voor goed presterende managers op weg naar de top. Maar met de toename van contextueel leren in 
digitale en sociale omgevingen is het bieden van beknopte informatie, die vaak onderling wordt uitgewisseld, een 
pragmatische leermethode geworden.

Learning and development in het razendsnelle informatietijdperk is een vak apart. HR moet de balans vinden tussen 
een overdaad aan informatie en de noodzaak bij te blijven. Het bieden van digitale leermiddelen, zodat een omgeving 
ontstaat waarin werknemers doorlopend kunnen leren tegen lagere kosten en met een grotere impact, is een 
noodzaak. Zeker in magere tijden, wanneer de traditionele opleidingen meestal het onderspit moeten delven.

Hoe staat het met uw 70/20/10-verhouding?

Deze vuistregel voor leren en ontwikkeling is 20 jaar geleden bedacht. De regel stelt dat ieder individu in de volgende 
verhouding leert:

•    70 procent van je werk (met name uitdagende opdrachten);

•    20 procent van de mensen om je heen (de manager, mentors en collega's);

•    10 procent van cursussen (uiteenlopend van het lezen van een boek tot het volgen van 
 een stoomcursus op locatie).

Het goede nieuws? Dit model is geschikt voor loopbaanprogressie (omdat het aangeeft dat ook senior managers 
een mentor en training nodig hebben), en zorgt ervoor dat HR zich sterk maakt voor een goede leercultuur op de 
werkplek.

Het slechte nieuws? Organisaties willen steeds flexibeler zijn, waardoor er minder tijd overblijft om nieuwe 
vaardigheden op te doen tijdens het werk. Bovendien vertelt het recentste onderzoek ons dat de verhouding 
achterhaald is. Voor leidinggevenden op topposities is die bijvoorbeeld 52:27:21. Mensen moeten worden 
aangemoedigd (en de tijd hebben) om nieuwsgierig te zijn naar hun werk en hun branche, en HR moet samen met 
managers tijd vrijmaken voor gestructureerde opleidingen.

Ook het middenkader heeft behoefte aan een meer gestructureerde loopbaanontwikkeling, vooral naarmate 
de tijd tussen promoties langer wordt. Jonge, kersverse managers hebben begeleiding nodig in hun nieuwe rol. 
Degenen die op weg zijn naar het hoger management moeten meer ervaring opdoen. Zij hebben behoefte aan meer 
doorlopende conversaties over zachte vaardigheden, netwerken en leiderschap. Voor hen is een incidentele training 
niet afdoende.

Vier vragen voor formele training.

Mentors, vaardigheden uitbreiden tijdens je werk, e-learning – het is allemaal prachtig. Maar HR moet niet vergeten 
dat werknemers een mening hebben. Volgens de HR-specialisten van DDI:8 moet HR de volgende vragen kunnen 
beantwoorden:

•    Moet ik hier tijd aan besteden? Op de moderne werkplek is de druk altijd hoog en kan het volgen van een 
training ertoe leiden dat iets dringends niet wordt afgemaakt.

•    Is dit een algemeen geaccepteerde training? Er is niets zo frustrerend voor een werknemer dan om terug op 
zijn plek te komen en te ontdekken dat de manager niets begrijpt van zijn zojuist geleerde nieuwe vaardigheden.

•    Kan ik een verschil maken? Wanneer je de vaardigheden van mensen vergroot, verhoog je ook hun 
verwachtingen. Help ze om leiders en rolmodellen te worden met hun nieuwe vaardigheden.

•    Hoe maak ik tijd om dit allemaal te implementeren? Training maakt mensen niet meteen beter in hun werk. 
Nieuwe vaardigheden, technieken en verantwoordelijkheden moeten bezinken. Werknemers die onder druk 
staan, vallen snel terug op oude en vertrouwde werkwijzen als ze niet de kans krijgen om de geleerde lessen in 
de praktijk te brengen.

7 70:20:10 The Right Ratio... or so We All Thought, DDI Global Leadership Forecast 2014/2015 
 ddiworld.com/DDI/media/trend-research/au/GLF14_AU_702010.pdf

8 Questions from the Classroom, GO! magazine 
 ddiworld.com/go/archive/go-magazine-2016-issue-1/questions-from-the-classroom7



Bouw dynamische kenniscommunity's om het maken en delen van knowhow in uw 
organisatie te stimuleren. Moedig werknemers aan doorlopend te investeren in hun 
eigen ontwikkeling.

Interactieve 
community's

Transformeer de leeromgeving radicaal door die te integreren in de context van uw 
bedrijfsprocessen en relevant te maken voor uw mensen. Gebruik gegevens van de 
business of HR om leerinitiatieven te starten die het succes van de organisatie ten 
goede komen.

Contextueel 
leren

Met een totaaloplossing kunnen brede HCM-processen worden verbeterd, doordat 
u een uitgebreid persoonlijk profiel kunt gebruiken voor acties op het gebied van 
talent of HR – zoals kansen voor interne mobiliteit, gesprekken over 
loopbaanontwikkeling, beoordelingsgesprekken en compensatieronden.

Bredere initiatieven 
voor talent of HR

Met ondersteuning voor mobiele apparaten is leren geen kwestie meer van op 
kantoor zitten. Het mobiele ontwerp moet gebruiksvriendelijk zijn en zich aanpassen 
aan verschillende bandbreedten, of geschikt zijn voor offline leren.

Een modern Learning Management System (LMS) moet goed samenwerken met 
andere sites. Maak gebruik van technische standaarden voor e-learning, zoals 
SCORM 1.2, 2004 of AICC om uiteenlopende inhoud van verschillende providers te 
bieden of aan te passen.

Mobiliteit

Een modern Learning Management System (LMS) moet goed samenwerken met 
andere sites. Maak gebruik van technische standaarden voor e-learning, zoals 
SCORM 1.2, 2004 of AICC om uiteenlopende inhoud van verschillende providers te 
bieden of aan te passen.

Cloud

Ondersteuning 
van standaarden

De leeromgeving moet gebruiksvriendelijk zijn en deel uitmaken van het dagelijkse 
leven van de werknemer. Als leerstof wordt aangeboden in dagelijkse taken, worden 
werknemers productiever en betrokkener, omdat ze op maat gemaakte informatie 
krijgen aangeboden op het moment dat ze die nodig hebben.

Geïntegreerd en 
gebruiksvriendelijk

Een ervaring via meerdere kanalen...

Het ontwikkelen van loopbaan en vaardigheden vereist dus het soort aandacht dat organisaties meestal alleen 
aan klanten besteden. De zes pijlers van de klantervaring van KPMG Nunwood passen goed bij de manier 
waarop HR met de ontwikkeling van werknemers omgaat:

•        Personalisatie: Vergeet 'one size fits all' als het gaat om groei en vaardigheden.

•        Tijd en moeite: Maak het werknemers gemakkelijk om te plannen voor de toekomst en nieuwe 
vaardigheden op te doen.

•        Verwachtingen: Wees accuraat en realistisch over wanneer en hoe werknemers kunnen groeien.

•        Integriteit: Uw mensen willen zien dat u in hen persoonlijk investeert en dat ze niet slechts een 
onderdeel van de machine zijn.

•        Oplossingen: Als er iets fout gaat, hoe herstelt HR dat dan? Dit betreft natuurlijk het volledige scala 
aan interacties tussen werknemer, manager en HR.

•        Empathie: Luister naar de behoeften en frustraties van werknemers. Ze verwachten dat HR ze op het 
pad naar nieuwe kansen zet.

...vraag om betere digitale tools.

Naast alle traditionele tools voor learning & development maken de meeste grote organisaties (en ook steeds 
meer kleinere) gebruik van e-learning. E-learning kan op verschillende manieren worden aangeboden: van 
eenvoudige zelfstudies op de pc tot complete portals met selfservicemogelijkheden en sociale tools voor 
begeleiding en coaching. Dit zijn de zaken die u in het oog moet houden met betrekking tot functionaliteit.

9 Customer Experience Best Practice: A Checklist for Six Pillar implementation
 nunwood.com/customer-experience-best-practice-checklist-six-pillar-implementation/
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19%
Communicatiemiddelen 
op de computer

46%
Interne social 
mediatools

17%
Tekstberichten

46%
Intranet

14%
Display

22%
E-mail communicatie

21%
Knowledge 
Management Systems (Bron: Newsweaver 2014.) 

SAMENWERKING: 
LOOPBAANONTWIKKELING IN HET 
TIJDPERK VAN SOCIALE MEDIA
Het is een kwestie van gevoel.
Bij het matchen van talent met een bepaalde rol of bepaald initiatief zijn sociale en emotionele intelligentie 
vaak minstens zo belangrijk als kwalificaties, ervaring en nichevaardigheden. Maar mensen aannemen op 
zachte vaardigheden is moeilijk. Zelfs een zeer grondige procedure met meerdere gesprekken zal niet 
voldoende inzicht geven in de manier waarop iemand relaties opbouwt of met collega's communiceert. Maar 
hoe langer iemand bij een organisatie werkt, des te eenvoudiger het is om hun persoonlijkheid te beoordelen.

Vaak richten organisaties zich op het ontwikkelen van vaardigheden, en vergeten ze het wat ongemakkelijke, 
maar toch essentiële gesprek over het bijspijkeren van zachte vaardigheden zoals samenwerking, teamwork, 
communicatie en leiderschap. Met nieuwe tools en benaderingen kan dit probleem worden verholpen.

Sociale technologie voor vaardigheden en carrière.

Communicatiebureau APCO heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat interne social media kan helpen 
bij het vereenvoudigen van samenwerking, bij het verkleinen van de afstand tussen werknemers en 
werkgever, bij werving en behoud en bij het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers.

Samenwerking en verbondenheid zijn de bouwblokken van goede loopbaanontwikkeling, met name met 
betrekking tot begeleiding en coaching. Die activiteiten zijn van groot belang voor het ontwikkelen van 
werknemers van ondervertegenwoordigde minderheden, die mogelijk moeite hebben om een mentor in hun 
eigen netwerk te vinden.

AFBEELDING 3: NIEUWE COMMUNICATIETECHNIEKEN DIE BEDRIJVEN 
WILLEN INZETTEN

10 The Benefits of Internal Social Media? Engaged Employees., APCO Forum Jan 2016 
 apcoworldwide.com/blog/detail/apcoforum/2016/01/25/the-benefits-of-internal-social-media-engaged-employees

5.
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Het bouwen van social tools voor loopbaanontwikkeling

Vraag het de EU. Die steekt drie miljoen euro in een nieuw project in Ierland genaamd DEVELOP11, met 
precies dat doel. En de doelstellingen van het project zijn een ideale wensenlijst van HR voor interne 
leveranciers van IT- en HCM-oplossingen:

•        Gebruik sociaalnetwerkanalyses om het sociale kapitaal te bereiken dat is opgebouwd tussen 
collega's onderling.

•        Evalueer competenties zoals leiderschap en samenwerken met 'game-based assessment' in 
combinatie met sociaalnetwerkanalyses.

•        Gebruik planningstechnieken op basis van kunstmatige intelligentie voor het doen van 
aanbevelingen voor loopbaanontwikkeling en leerkansen aan individuen.

•        Bouw interfaces voor werknemers en HR voor meer carrièrebewustzijn en beter 
talentmanagement.

•        Ondersteun de mobiliteit van werknemers en betere matching van vaardigheden om 
betrokkenheid  te stimuleren.

•       Maak niet-verstorende en ethisch verantwoorde gegevensanalyses van sociale netwerken, 
e-mail en zelfrapportages.

•        Win het vertrouwen van de eindgebruiker met geïnformeerde toestemming en transparantie over de 
privacy van gegevens.

Gebruik sociale middelen om carrières te stimuleren.

Er zijn geweldige voorbeelden van bedrijven die social tools gebruiken voor loopbaanontwikkeling, en niet 
alleen voor de jonge, technisch-vaardige werknemers. In sommige gevallen zijn deze hulpmiddelen gericht 
op mensen die zich halverwege of aan het einde van hun carrière bevinden en een ander pad willen 
inslaan.

Social tools zijn een ideaal middel voor werknemers om een eigen beeld van hun loopbaan op te bouwen, 
op basis van zowel gestructureerde als ongestructureerde interacties die een weerspiegeling zijn van hun 
eigen aspiraties, in plaats van een vooropgezet idee van HR of het lijnmanagement over hun mogelijke 
carrière. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld worden aangemoedigd om:

•        een visie op hun hele leven te ontwikkelen, waarbij ze werkgerelateerde ambities in een bredere   
     context plaatsen;

•        hun loopbaan te bespreken in informele netwerken of met formele mentors en coaches;

•        hun loopbaan te ontwikkelen door een nieuwe rol te zoeken, informatie te verkrijgen over        
          trainingsmogelijkheden, of eenvoudigweg te ontdekken hoe andere rollen in hun organisatie    
    eruitzien.

Het mooie van deze interactieve en zelf ingerichte netwerkaanpak is dat voor veel werknemers die al ver 
zijn gevorderd in hun carrière, een promotie veel minder voor de hand ligt dan een zijwaartse beweging. 
Zoals onderzoekers het stellen: de 'corporate lattice' is effectiever voor het verhogen van de zichtbaarheid 
in korte tijd, in vergelijking met het vast komen te zitten op de 'corporate ladder'.

11 Developing Careers Through Social Networks and Transversal Competencies 
    cordis.europa.eu/project/rcn/200142_en.html

12 Career Development in Corporations, Rich Feller and Ruth Pankratz, 
   Career Planning and Adult Development Journal, Fall 2015, 
 docplayer.net/1009248-Journal-volume-31-number-3-issn-0736-1920-fall-2015.html
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1. Focussen op vaardigheden, loopbaanontwikkeling en behoud van talent.

• Zoek het talent in alle hoeken van de organisatie.

• Bouw een omgeving waarin HR werknemers ondersteunt worden op alle fronten.

• Gebruik loopbaanontwikkeling als een manier om talent te motiveren en behouden.

2. Word niet afgeleid door mythes over millennials.

• Richt loopbaanplanning en -ontwikkeling in voor iedereen, niet alleen voor degenen die er 
anders uitzien.

• Stap van rolgebaseerde loopbaanplanning over op een persoonlijke benadering.

• Ontwerp systemen en managementprocessen rondom transparantie en flexibiliteit.

3. Ondersteun lijnmanagers die de loopbaan van hun mensen ondersteunen.

• Stel duidelijke eisen op voor lijnmanagers en hun moderne HR-taken.

• Gebruik analyses (en ouderwets gezond verstand) om talent hoarders aan te pakken.

• Geef tegelijkertijd werknemers de mogelijkheden om hun eigen doelstellingen voor hun 
loopbaan en vaardigheden te bepalen.

4. Een leeromgeving inrichten en ontwikkelingsmogelijkheden bieden op basis van 
persoonlijke behoefte en beschikbare technologie.

• Vergeet de quotums voor formele training op alle niveaus (want het moet waarschijnlijk toch 
meer zijn).

• Zoek manieren om leermiddelen te bieden met on-demand onlinemodules en persoonlijke 
begeleiding.

• Communiceer duidelijker met werknemers over training; behandel ze net als uw klanten en 
bied gepersonaliseerde, vertrouwde programma's.

• Maak u sterk voor een samenhangende leeromgeving via meerdere kanalen.

5. Gebruik sociale technologieën om een gemeenschappelijk netwerk voor 
loopbaanadvies te bouwen.

• Gebruik interne sociale media als een belangrijk platform voor leren en ontwikkeling.

• Bouw kenniscommunity's waar werknemers kunnen leren van experts en ervaren 
personeelsleden hun waardevolle expertise kunnen delen met collega's.

• Werk met externe leveranciers om functionaliteit voor loopbaanontwikkeling te integreren in 
systemen, en verken de mogelijkheden van nieuwe technologieën zoals machinaal leren en 
voorspellende analyses.

• Gebruik social tools om met name oudere werknemers te laten nadenken over zijwaartse 
carrièrebewegingen – 'omhoog of eruit' is niet de enige manier.
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WAT WILT U DOEN?

U kunt deze checklist gebruiken om uw actieplan op te stellen. Wanneer u een item 
selecteert, krijgt u een uitgebreide reeks vervolgstappen te zien.

EEN ACTIEPLAN 
OPSTELLEN


