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T A L E N T  R E V I E W  P R O F I L E R
Een evidence-based HR Tech tool die de mens centraal stelt om je Talent 

Management proces mee te ondersteunen



The science of growing together

We ondersteunen Talent Management 4.0 door de 
ontwikkeling van evidence-based instrumenten die 

beslissingen over mensen wetenschappelijk onderbouwen 
en mensen aanzetten tot actie.



G E Ï N T E G R E E R D  T A L E N T  
M A N A G E M E N T  

• Gericht op de medewerker ... zodat je kan inzetten op een win-win

• Gericht op ontwikkeling ... voor inzetbaarheid nu en in de toekomst

• Evidence-based ... voor onderbouwde beslissingen over mensen

• Slimme Technologie ... voor efficiëntie, snelheid en integratie

• Impact ... op gedrag en resultaten



Op welke vragen wil je een antwoord?

• Waar zit innovatie in mijn organisatie?

• Waar zit leiderschapspotentieel in de organisatie? 

• Welke medewerkers kampen met welzijns- en energie problemen? 

• Welke medewerkers overwegen om ons te verlaten?

• Welke medewerkers zijn het meest geschikt om een change project te leiden?

• …



Herkenbaar?

• Talent Review administratie gebeurt verspreid in de organisatie & excel is je beste tool?

• Slechts 18% HiPo’s vindt prestaties gewaardeerd. Talent reviews missen objectiviteit. 

• 1 op 4 ‘stars’ vertrekt in jaar 1. Meeste werkgevers zien het niet aankomen. 

• Slechts 23% ontvangt ontwikkelingsgerichte feedback. Managers weten niet hoe.

• 40% high potential benoemingen ‘faalt’. Reden n°1 is gebrek aan criteria en tools.



Neem beslissingen met impact
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Innovatie

Team



Positionering
Voorkeuren

Vaardigheden Ontwikkelpaden

Motivatie
(MQ, JCI, ...)

Persoonlijkheid
(OPQ, TPQ, PAPI, MBTI, 

Insights...)

Taal
(Elan, CEBIR, ...) E-Assessment

(IQ, situational judgment, ...)

E-Development
(Udemy, Brightspace, Goodhabitz, …)

Loopbaanpaden

Organisatieperspectief

Individueel perspectief

Could BeAs is

Talent Management    
(SAP SuccessFactors, Eloomi, ...)

TALENT REVIEW 

PROFILER

Nauwkeurigheid
(Postvaktest, coderen, ...)



Talent Review Profiler

• Verhoog transparantie via objectieve criteria

• Vermijd verrassingen die je successieplanning 
doorkruisen

• Integreer de TRP naadloos met je ERP systeem

• Empower lijnmanagers met bruikbare inzichten

• Standaardiseer en normeer concepten zoals 
potentieel en aspiratie 

• Verhoog de kwaliteit van de talent beslissingen 

• Verhoog het engagement van je medewerkers 



Hoe bereiken we dat?

• Online bevraging van minimaal medewerker als manager 

• Wetenschappelijk onderbouwd

• Dashboards en individueel management rapport

• Gepaste acties voorstellen voor elke medewerker 

• Individueel feedback rapport voor elke medewerker 



Gevalideerde schalen o.a.:

• Career Attitudes

• Career Values

• Psychological Capital

• Performance

• Leader member exchange

• IQ 

• Organizational citizenship behavior

• Counterwork 

• Conscientiousness

• Learning Agility



1. Maak je voorbereiding
efficiënter: 
Automatiseer de Talent 
Review uitnodigingen en 
opvolging.

Behoud eenvoudig het 
overzicht



2. Verdiep en objectiveer je 
evaluaties:

Vergelijk talenten op cruciale 
strategische dimensies

& zoom in op individuele
profielen



3. Versterk de 
beslissingname: 

Maak het proces makkelijk, 
attractief, sociaal en 
tijdsgebonden




