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Uitkomst checklist

Ja  Nee

talent

0-3 vragen met Nee beantwoord:
Het opleiden en ontwikkelen van mensen wordt in 
uw organisatie professioneel aangepakt. U biedt 
uw medewerkers hiermee een langetermijnper-
spectief. 

4-6 vragen met Nee beantwoord:
Uw organisatie beseft dat het ontwikkelen van 
mensen nodig is. Door meer aandacht aan oplei-
ding te besteden, kunnen talenten zich beter ont-
plooien en is de kans groter dat mensen blijven.

7-10 vragen met Nee beantwoord:
Er gaat veel (potentieel) talent in uw bedrijf ver-
loren. Door te investeren in een goed opleidings-
programma benut u de talenten van uw medewer-
kers beter en zal het verloop afnemen.

Checklist voor supply chain-
talentmanagement

 1. Elk functieverandering krijgt specifieke training en coaching op maat voor 
het verkrijgen van de nodige hard en soft skills.

 2. Medewerkers krijgen systematisch erkenning of beloning voor het actief 
ontwikkelingen van een collega.

 3. U biedt elk talent duidelijk gedefinieerde (verticale en/of horizontale) loop-
baanopties aan in plaats van alleen functie.

 4. Uw bedrijf heeft de benodigde competenties per functie/rol op papier vast-
gelegd en ingevuld.

 5. Elke medewerker heeft een eigen opleidingsplan met een scorecard die 
minimaal één keer per jaar wordt geëvalueerd.

 6. Uw bedrijf heeft de visie op de ontwikkeling van medewerkers helder vast-
gelegd, bijvoorbeeld via poster op locatie(s).

 7. Het begrote en beschikbare opleidingsbudget is voor elke individuele mede-
werker inzichtelijk.

 8. Uw bedrijf houdt een beschikbare competenties en skills van elke mede-
werker systematisch bij.

 9. Uw bedrijf hanteert een scorecard die de individuele ontwikkeling in com-
petenties en skills bijhoudt en tevens de veranderende behoeftes reflec-
teert.

 10. Voor het samenstellen van teams gebruikt uw bedrijf informatie over de 
uiteenlopende competenties en skills van de medewerkers.

10 vragen over het behouden van getalenteerde medewerkers

Checklist voor supply chain-talentontwikkeling
In bedrijven is toptalent viermaal zo productief als andere 
medewerkers. De strijd om het binnenhalen van talenten 
woedt hevig, ook in de supply chain. Het vinden en aantrekken 
van de juiste mensen is een uitdaging. Een nog grotere 
uitdaging is het om mensen te boeien en te binden wanneer ze 

eenmaal binnen zijn.

Volgens wereldwijd onderzoek onder CEO’s in 2016 zal er 
in 2020 een tekort zijn van tien procent in de high-skilled 
functies in Europa en VS. Slechts zeven procent van de 
Fortune 500-bedrijven denkt dat ze hun ‘high potentials’ 
kunnen behouden. En bijna driekwart van de werknemers 
denkt wel eens aan overstappen naar een andere baan. 
Momenteel werken mensen gemiddeld 4,4 jaar in dezelfde 
functie; en voor jongeren is dit zelfs maar twee jaar. Deze 
cijfers maken duidelijk dat er een investering nodig is om 
talent te kunnen behouden. 

Ruimte voor ontwikkeling
De vier belangrijkste redenen voor toptalent om ergens 
te willen en blijven werken zijn: een geweldige leidingge-
vende, een geweldig bedrijf, een geweldige job en gewel-
dige beloningen. Voor al deze aspecten is uw Learning & 
Development-programma heel bepalend.
Wanneer medewerkers de ruimte hebben zich te ontwik-
kelen en te ontplooien zullen ze op lange termijn tevreden 
zijn bij hun werkgever. Daarnaast benutten medewerkers 
hun talent op deze manier een stuk beter en hebben ze de 
mogelijkheid om echt goed te worden in wat ze doen.
Goed talentmanagement in een bedrijf zorgt ervoor dat 
werknemers gemotiveerd blijven, zich ontwikkelen en hun 
potentiële talenten tot bloei laten komen. Op deze manier 
wordt de kans groter dat talent behouden blijft. En daar 
hebben werkgever en werknemer beiden baat bij.
Involvation en Supply Chain Magazine hebben een han-
dige checklist gemaakt voor talentmanagement in de sup-
ply chain. Beantwoord de tien vragen of uw bedrijf uw 
getalenteerde medewerkers procesmatig weet te ontwikke-
len.
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‘Bol.com is op 

vlak van supply 
chain een 

snoepwinkel’
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