
44

 m&o 2018  2 HET VELD
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hbo-praktijkonderzoeken 

samenvatting

Jacqueline van Oijen en Marisol Croes

Organisaties zijn op zoek naar effectieve manieren om talentvolle medewerkers te wer-

ven, in te ze¹en en te behouden. Het onderwerp talentmanagement (TM) is met enige 

regelmaat onderwerp van praktijkopdrachten van hbo-studenten die zij uitvoeren in een 

specifieke organisatie c.q. beroepscontext. Specifiek bekijken we in dit artikel hoe orga-

nisaties in de praktijk vorm geven aan TM en welke praktische implicaties van TM af te 

leiden zijn uit deze onderzoeken. Geïnspireerd door het baanbrekend werk van Lewis en 

Heckman is een raamwerk gebouwd, waarin de verschillende (met elkaar in verbinding 

staande) besluitvormingslagen in een organisatie zijn weergegeven die een rol spelen bij 

TM. Elk onderdeel van dit raamwerk is uitgewerkt aan de hand van recente inzichten en 

modellen.

Inleiding 

Organisaties zijn in het algemeen op zoek naar effectieve manieren om talentvolle 

medewerkers, nadat zij met zorg zijn geworven, te behouden (Al Ariss, Cascio & Paauwe, 

2014). In het afgelopen decennium is de aandacht voor talentmanagement (TM) fors 

toegenomen. Dit komt door de globalisering en technologische ontwikkelingen, waar-

door sommige talenten obsoleet worden en andere juist schaars, en door de dynamiek in 

de kennis- en diensteconomie. Hierdoor zijn de interacties tussen organisatie en klant 

toegenomen. Medewerkers zijn de belangrijkste bouwstenen in de organisatie geworden 

in deze interactie. Talenten van medewerkers leveren voor dienstverlenende organisa-

ties (concurrentie)voordeel op. Per slot van rekening wordt de toegevoegde waarde voor 

klanten geleverd door medewerkers. 

Bij TM gaat het om het goed vormgeven van de wederzijdse ruilrelatie ofwel ar-

beidsrelatie tussen organisatie (context, strategie, structuur en cultuur) en het individu 

(talentontwikkeling en inzetbaarheid). Hierbij draait het om het zoeken naar een balans 

tussen wat het individu kan inbrengen (toegevoegde waarde en inzet van talenten) en 

wat het individu kan verkrijgen bij de organisatie (talentontwikkeling en loopbaan). 

Daarnaast zijn flexibele manieren van organiseren nodig om te kunnen omgaan met de 
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dynamiek in de organisatieomgeving en veranderingen in werkvormen en -processen 

(Schoemaker, 2010; Van der Sluis, 2008).

Er is vanuit zowel praktisch als wetenschappelijk perspectief interesse voor TM 

en strategisch TM (o.a. Lewis & Heckman, 2006; Van der Sluis, 2008; Cappelli & Keller, 

2014; Al Ariss e.a., 2014; Thunnissen, 2016; Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2016). In 

de praktijk is er behoe�e 

aan handva�en rondom 

TM en aanpalende 

thema’s (zoals duurzaam-

heid, diversiteit en 

innovatie; Van der Sluis, 

2008). In de wetenschap 

is de conceptualisering 

van TM nog in volle gang. Hierdoor is de vooruitgang in de convergentie in wetenschap-

pelijke termen nog bescheiden te noemen (Dries, 2013a). 

In de afgelopen jaren hebben studenten hbo-praktijkonderzoeken verricht rond 

het thema TM in het laatste studiejaar van de opleidingen Human Resource Manage-

ment (hrm) en Management in Zorg (MiZ) van de Hogeschool Leiden. Voor het kunnen 

vergelijken van de resultaten van deze praktijkonderzoeken dienen tal van verschillen 

overbrugd te worden, bijvoorbeeld wat betre� sectoren (profit of non-profit), organi-

satorische context, aanleiding voor en vraagstelling van het onderzoek, en visies en 

praktijken op het gebied van TM. 

In de zoektocht naar een overkoepelend model voor TM vonden wij er diverse. Het 

model van strategisch TM van Van der Sluis (2008) belicht drie stappen: a) talent benoe-

men en aantrekken, b) talent inze�en en aansturen, en c) talent ontwikkelen en ver-

binden. In dit model is niet aangegeven hoe deze stappen zijn gekoppeld aan de diverse 

besluitvormingsniveaus in de organisatie. 

Lewis en Heckman (2006) beschrijven verschillende componenten van strategisch 

TM rondom talentpools. Deze componenten zijn echter zelden ten volle benut, omdat de 

meeste studies zich richten op één of enkele componenten (zie o.a. Thunnissen, Boselie 

& Fruytier, 2014), waardoor een totaalbeeld van TM vaak ontbreekt. 

Het artikel van Lewis en Heckman bracht ons wel op het idee om de activiteiten op 

het gebied van TM op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen een organisa-

tie nader te expliciteren. Het gaat hierbij dus om verschillende besluitvormingslagen in 

een organisatie die een rol spelen bij TM en die met elkaar verbonden zijn. Hierbij wordt 

ingezoomd op a) het type organisatie, b) de visie op TM, c) de praktijk van TM, en d) de 

benodigde randvoorwaarden. 

Aangespoord door Thunnissen e.a. (2014) en Dries (2013a, 2013b) maakten we bij 

de onderdelen a-c gebruik van recente inzichten en modellen (‘best fit’-modellen) en 

bouwden hiermee een raamwerk. Dit raamwerk vormde het analysekader voor de tien 

geselecteerde praktijkopdrachten.

Hoe geven organisaties in  
de praktijk vorm aan talent-
management en welke praktische  
implicaties zijn hieruit af te leiden?
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De vraagstelling van dit artikel luidt: hoe geven organisaties in de praktijk vorm aan TM 

en welke praktische implicaties zijn hieruit af te leiden? Voor het beantwoorden van 

deze vraag staat in de volgende paragrafen het raamwerk met de ‘best fit’-theoretische 

modellen op het gebied van type organisatie, visie op TM en de praktijk van TM centraal. 

Vervolgens worden de resultaten van dit raamwerk voor de geselecteerde praktijkop-

drachten gepresenteerd. Tot slot gaan we in op de geleerde lessen van deze exercitie. 

Voor organisaties die structureel aandacht willen besteden aan TM biedt dit artikel 

aanknopingspunten voor de invulling van TM vanuit een ‘integrale’ opva�ing, waarbij 

rekening dient te worden gehouden met factoren als de ontwikkelingsfase van een orga-

nisatie, de visie op talent, de randvoorwaarden die een rol spelen en de TM-praktijken. 

Theoretisch kader

De belangstelling voor TM is in de afgelopen jaren explosief gegroeid (Gallardo-Gallardo 

& Thunnissen, 2016). Toch is het moeilijk om tot een eenduidige definitie en conceptu-

alisering van TM te komen (zie Lewis & Heckman, 2006; Al Ariss e.a., 2014; Cappelli & 

Keller, 2014). Dit komt onder meer doordat de verschillende definities soms weinig afwij-

ken van die voor hrm. In TM zijn twee stromingen te onderscheiden: a) een stroming die 

zich richt op het talent van een persoon (het hebben van talent), en b) een stroming die 

talent ziet als een eigenschap (het zijn van een talent; Van der Sluis, 2008; Visser, 2009). 

Tal van organisaties is daarnaast als stromingsneutraal te typeren (Visser, 2009). 

Diverse systematische literatuurstudies en kritische reviews (o.a. Gallardo-Gallardo 

e.a., 2013; Ghafar & Salleh, 2015; Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2016) tonen aan dat 

het onderzoek naar TM zich richt op diverse thema’s. Hierdoor is per thema slechts een 

bescheiden aantal artikelen gepubliceerd. Daarnaast zijn de empirische onderzoeken 

vaak moeilijk ‘optelbaar’, waardoor een gefragmenteerd beeld ontstaat, zonder duide-

lijke hoofdlijnen. Het gevolg hiervan is dat TM een ‘fenomeen’ wordt genoemd. Er is in 

essentie nog geen theorie beschikbaar die voldoende ruimte biedt om de verschillende 

elementen mee te nemen en er ontbreekt afdoende bewijs voor causale verbanden 

tussen deze elementen. TM kan daarom worden aangemerkt als een vakgebied dat het 

volwassen stadium nog niet hee� bereikt (Dries, 2013a).

Bestudering van TM in de praktijk
Volgens Lewis en Heckman (2006) zijn er drie perspectieven om TM te interpreteren 

in de praktijk: a) als oude wijn in nieuwe zakken, waarbij de reguliere hrm-praktijken, 

-functies, -activiteiten en -specialismen als TM worden gelabeld, b) als een proces om 

een adequate doorstroming van medewerkers in de organisatie te waarborgen (talent-

pools), voornamelijk gericht op managementposities, en c) als het managen van talent 

zonder enige verwijzing naar specifieke standpunten of organisatorische grenzen, 

waarbij ofwel uitgegaan wordt van goed presterende talenten en talent met een hoog po-

tentieel (exclusief), ofwel het idee dat iedereen talenten hee� en geholpen moet worden 
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om goed te kunnen presteren (inclusief). Een perspectief richt zich veelal op een enkel 

aspect van TM. 

Lewis en Heckman (2006) bieden een specifieker beslissingskader voor het TM-

proces, vanuit de basisgedachte dat het inze�en van talenten voor betere resultaten 

van de organisatie zorgt; hierbij is hun focus vooral gericht op talentpools. We hebben 

het gedachtegoed van deze auteurs gebruikt om een raamwerk te ontwikkelen dat zicht 

biedt op de coherentie van TM-activiteiten op verschillende niveaus van een organisatie 

(zie tabel 1). 

Per niveau (of een combinatie van niveaus) is gezocht naar modellen die keuze-

vrijheid bieden voor organisaties om hun weg te vinden in TM. We noemen dit ‘best 

fit’-modellen. Zo’n model stelt elke organisatie in staat om (geënt op het bestaansrecht) 

eigen keuzes te maken die passen bij de situatie en context, de visie op talent en de mo-

gelijkheden die de organisatie kan bieden. Deze aanpak is in lijn met Stahl e.a. (2012) die 

het belang van een contextuele aanpak van TM benadrukken. 

Voorwaarde voor elke organisatie en voor onderzoek binnen een organisatie is dat 

er voldoende kennis is van en begrip is voor de raison d’être van de organisatie en dat dit 

de basis is voor elke interventie op elk niveau (strategisch, tactisch en operationeel). 

Tabel 1 gee� de ‘best fit’-modellen en -vragen weer. Elk component omvat keuzes die die-

nen aan te sluiten bij de voorgaande component. In de rechterkolom hebben we de organi-

satieniveaus gedefinieerd waarop de besluitvorming rondom elk component zich afspeelt.

Onderdelen model met ‘best fit’-modellen en -vragen Niveau

Bestaansrecht organisatie Strategisch niveau

Visie, missie, strategie en doelstellingen 

Waartoe bestaan wij als organisatie? Wat is onze visie, missie en strategie? Hoe worden en blijven wij 

succesvol als organisatie? 

Situatieschets voor talentmanagement Strategisch niveau

Markt- en organisatiegedrag en managementstijl

Wat maakt dat de organisatie aan de slag wil met TM? Wat is de aanleiding?

Model van Greiner (1972, 2008)

Visie op talenten Strategisch en tactisch niveau

Wat is het talent binnen de organisatie? En wat maakt dit talent waardevol? Is het talent aangeboren of 

aangeleerd? Hee� iedereen talent of alleen een specifieke groep A-spelers? 

Model van Meyers en Van Woerkom (2014)

Randvoorwaarden voor een systeem voor talentmanagement Tactisch en operationeel niveau

In hoeverre hebben organisaties invulling gegeven aan de randvoorwaarden voor het managen en/of 

ontwikkelen van talent? 

Praktijk wat betre� talent Operationeel niveau

Hoe vindt in de praktijk de interactie tussen organisatie en menselijk kapitaal plaats? 

Model Schiemann (2014)

Tabel 1. Raamwerk voor het bestuderen van TM in organisaties (bron: Lewis & Heckman, 2016; aangepast).
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Hierna bespreken we de gekozen ‘best fit’-modellen van de grijze componenten en rand-

voorwaarden.

(R)evolutiefasen organisatieontwikkeling volgens Greiner 
Volgens Sparrow en Makram (2015) tonen de laatste wetenschappelijk onderzoeken aan 

dat bij TM ‘context is everything’. Daarom kozen wij voor het model van Greiner (1972, 

1998). Basisgedachte daarbij is dat er een verband bestaat tussen de fase van organi-

satieontwikkeling en het management van mensen. In 1972 publiceerde Greiner een 

artikel over de evolutiefasen en revolutie (ofwel crisis) bij organisatieontwikkeling. In 

1988 actualiseerde hij zijn standpunten; hij verwijderde verouderd materiaal en beves-

tigde zijn observaties in een commentaar waarin hij de onvermijdelijkheid van revolutie 

bediscussieerde. 

Onderzoekers van organisatieontwikkeling zijn het met Greiner eens dat de groei 

van een organisatie bestaat uit redelijk helder te definiëren fasen (zie tabel 2; Gábriel 

& Mickolczi, 2012). Elke fase wordt getypeerd door markt- en organisatiegedrag en 

managementstijl. Managers veranderen hun managementstijl in elke evolutiefase. Dit is 

nodig om de organisatie staande te houden na crises ofwel kreunzones (‘groan zones’). 

Het is een onvermijdelijke beweging, omdat in elke context weer naar balans moet wor-

den gezocht. 

Fase Toelichting (r)evolutiefasen

Creativiteit Bij het ontstaan van een organisatie ligt de nadruk op het creëren van een product, dienst en/of markt (zoals bij een start-up). 

Hoe meer groei in de organisatie, des te meer kans op een leiderschapcrisis, omdat een individualistische en creatieve manier van 

werken niet meer voldoet. 

Richting De nadruk ligt op verder groeien, onder de leiding van een bekwaam bestuur of bekwame directie die richting kan geven aan de 

organisatie. De manager zorgt voor structuur, centralisatie en richtlijnen. Hoe meer structuur en richting, des te meer kans op een 

autonomiecrisis. Er ontstaat een kloof tussen de top en de medewerkers (die door hun werkzaamheden directe feedback krijgen 

van klanten en meer autonomie wensen). 

Delegatie Er worden meer verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de medewerkers en de lijn. De motivatie stijgt bij de lagere niveaus binnen 

de organisatie. Decentrale managers met meer macht en gezag zijn in staat grotere markten te veroveren en ze reageren sneller op 

ontwikkelingen. Hoe meer decentralisering, des te meer kans op een controlecrisis. De top ervaart een verlies van controle over 

een gediversifieerde organisatie en wil weer achter het stuur zi¹en. 

Coördinatie Er wordt een oplossing gezocht in speciale coördinatietechnieken (zoals werkgroepen, formele procedures en reviews), zodat de 

top weer grip krijgt. Hoe meer coördinatie, des te meer kans op een bureaucratiecrisis door een gebrek aan vertrouwen tussen de 

top en andere lagen. De managers vinden dat zij de lokale omstandigheden beter begrijpen dan de top, dat procedures belangrijker 

zijn dan oplossingen vinden en dat innovatie wordt geremd. De organisatie is te groot om met rigide procedures beheerd te worden. 

Samenwerking De nadruk ligt op een sterke samenwerking om de afstand te overbruggen tussen top, lijn en medewerkers. Er wordt ingezet op 

kleine teams, participatie, flexibiliteit, meer contact, meer innovatie en een matrixstructuur. Hoe meer samenwerking, flexibiliteit 

en innovatie, des te meer kans op een uitpu¹ingscrisis door psychologische verzadiging. Er zal ruimte moeten komen voor mede-

werkers om te rusten, reflecteren en aan hun vitaliteit te werken.

Tabel 2. De vijf (r)evolutiefasen (bron: Greiner, 1998; aangepast).



49

 m&o 2018  2 talentmanagement in hbo-praktijkonderzoeken  

Model Meyers en Van Woerkom 
Meyers en Van Woerkom gaan ervan uit dat de uitkomsten van inspanningen op het 

gebied van TM a¹angen van de onderliggende filosofie op talent van een organisatie. 

Deze filosofie wordt gedefinieerd als ‘het geheel van fundamentele aannamen en over-

tuigingen over de aard, waarde en functie van talent, zoals die door belangrijke besluit-

vormers ofwel de dominante coalitie wordt gehanteerd’ (Meyers & Van Woerkom, 2014, 

p. 192). De waarde van hun theorie is dat zij talent niet als unidimensionaal verschijnsel 

definiëren, maar dat zij juist zoeken naar verschillende interpretaties voor het managen 

van talent binnen organisaties. 

Meyers en Van Woerkom brengen in een matrix met twee assen de verschillende 

filosofieën bij elkaar, aan de hand van de vragen a) hee� iedereen talent of is talent 

een zeldzaam verschijnsel voorbehouden aan high potentials en A-spelers? (inclusief 

versus exclusief), en b) is talent een gegeven of is het iets dat aangeleerd en ontwikkeld 

kan worden? (stabiel versus ontwikkelbaar). In tabel 3 worden de vier combinaties van 

filosofieën over talent beschreven.

Een kan�ekening is dat organisaties zich meestal niet herkennen in een enkele 

visie, maar in verschillende visies. Dit is mede a¹ankelijk van het belang dat wordt ge-

hecht aan bepaalde (sleutel)posities, waardoor differentiatie ontstaat in TM-praktijken 

(Meyers e.a., 2013). 

Randvoorwaarden voor een systeem voor TM
Succesvolle implementatie van TM is a¹ankelijk van de juiste investering om mensen 

optimaal inzetbaar te houden; de basis moet op orde zijn. Hiervoor kan een check wor-

den gedaan om te bezien of organisatieonderdelen aan elkaar verbonden zijn. Sparrow 

Stabiel
Exclusief

Exclusief/stabiel (‘war for talent’)  

Talent is aangeboren en daardoor een schaarse kwaliteit. De gedachte 

is dat A-spelers talent hebben en anderen niet. Deze organisa-

ties besteden vooral aandacht aan het aantrekken, selecteren en 

verbinden van een kleine groep A-spelers via ‘employer branding’ en 

strategische personeelsplanning om de juiste speler op de juiste plek 

te krijgen.

Inclusief/stabiel (‘everyone has a particular talent or particular talents’)  

Talent is universeel en iedereen hee� sterke kant(en). De mede-

werkers komen beter tot hun recht wanneer de focus op hun sterke 

kanten wordt gelegd.

InclusiefExclusief/ontwikkelbaar (‘nature-nurture interaction’) 

Talent is een schaarse kwaliteit die tot uiting komt door ontwikke-

ling. Mensen binnen de organisatie hebben een groot potentieel 

dat pas tot uiting komt wanneer ontwikkelingsactiviteiten worden 

aangeboden. Essentie: selectie van ‘high potentials’ en het bieden van 

passende opleidingen en ontwikkelingstrajecten.

Inclusief/ontwikkelbaar (‘everyone can become a talent through training’)  

Iedereen kan zich ontwikkelen, maar succes is een keuze. Het maak-

baarheidsprincipe gaat uit van het ontwikkelen van alle medewerkers 

via het opdoen van praktijkervaring en het versterken van de leercul-

tuur, zodat medewerkers uitgenodigd worden aan de slag te gaan met 

hun ontwikkeling.

Ontwikkelbaar

Tabel 3. Vier filosofieën over talent (bron: Meyers & Van Woerkom, 2014; aangepast).
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en Makram (2015) concluderen dat effectief management van talent a¹ankelijk is van 

een TM-architectuur binnen organisaties. Zij benoemen, in lijn met Meyers en Van 

Woerkom (2014), veertien proposities die randvoorwaarde voor een TM-architectuur 

kunnen zijn. 

Een TM-architectuur omvat een combinatie van systemen, processen en werkwij-

zen die door een organisatie ontwikkeld en geïmplementeerd is, om te zorgen voor effec-

tief beheer van talent. Deze architectuur is uniek voor elke organisatie en hee� de vorm 

die past bij de organisatiestrategie en filosofie (Sparrow & Makram, 2015). Dit is tevens in 

lijn met Claussen e.a. (2014) die ervoor pleiten dat organisaties maatwerk leveren in het 

ontwikkelen van TM-systemen. Sparrow en Makram benoemen concreet bouwstenen 

voor de architectuur, zoals een gedegen kennismanagementsysteem waardoor talent 

niet alleen in het individu blij� maar ingebed en gedeeld kan worden in de organisatie. 

Cappelli en Keller (2014) noemen andere onderdelen van het systeem die in orde 

dienen te zijn, zoals arbeidsrechtelijke aspecten van het werk, goed werkgeverschap, 

proactieve werkontwerpen, horizontale vormen voor loopbaanontwikkeling, (internati-

onale) leiderschapsontwikkeling en systemen voor optimale inzetbaarheid. 

Een laatste belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van een talentcyclus op 

organisatieniveau is het communiceren over TM binnen organisaties. Sonnenberg, Van 

Zijderveld en Brinks (2014) concluderen, op basis van onderzoek onder 2.660 responden-

ten in 21 organisaties, dat de organisatie transparant en duidelijk moet zijn in het com-

municeren van wie zij als talent beschouwen. Ook bij organisaties die uitgaan van de 

inclusieve benadering bestaat er een ideaalbeeld voor talent, maar dit blij� grotendeels 

onuitgesproken. Juist in deze organisaties zou een betere communicatie van belang zijn. 

Dit wordt ook bevestigd in onderzoek van Björkman e.a. (2013), waaruit bleek dat 

het weten van het antwoord op de vraag ‘Ben ik wel of geen talent in deze context?’ van 

invloed is op het gedrag van de medewerker. 

Model van Schiemann 
Schiemann (2014), aanhanger van het eerste perspectief van Lewis en Heckman, gebruikt 

gangbare hrm-instrumenten om de levenscyclus van talent binnen organisaties te illus-

treren. Schiemann (2014, p. 282) definieert talent als ‘de collectieve kennis, vaardigheden, 

activiteiten, ervaringen, waarden, gewoonten en gedragingen van de medewerkers om de 

missie van de organisatie te verwezenlijken’. Thunnissen e.a. (2013) benadrukken dat de 

meeste artikelen de instrumentele kant van TM belichten: de praktijk en activiteiten die 

organisaties vormgeven in het kader van TM. De focus ligt op drie aandachtsgebieden: a) 

recruitment, personeelsbeze�ing en -planning, b) leren en ontwikkelen, en c) het behou-

den van medewerkers (zie Stahl e.a., 2012; Thunnissen e.a., 2013). 

Het conceptuele model van Schiemann (zie figuur 1) gaat verder door de instrumen-

ten te integreren om een levenscyclus van talent te creëren. Het model omvat alle stadia 

van de interactie tussen organisatie en menselijk kapitaal. Dit betekent dat TM een 

unieke functie is waarin alle instrumenten geïntegreerd worden, zodat het management 

de talentcyclus kan vormgeven. 
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Een belangrijk begrip hierbij is ‘talentmerk’ ofwel de mogelijkheden die een werkomge-

ving een medewerker biedt om talent te ontwikkelen en die bepalend zijn voor binding 

van (potentiële) medewerkers. Een sterk talentmerk zorgt ervoor dat mensen zich aange-

trokken voelen tot een organisatie en zich ermee verbinden. Zij worden in het ‘onboar-

ding’-proces meegenomen en leren de benodigde kennis, vaardigheden en gedragingen, 

waardoor zij effectieve leden van de organisatie kunnen worden. Het leren zet zich door 

in gerichte training om effectiever te worden in de werkzaamheden. 

De effectiviteit van de inspanningen wordt getoetst met prestatiemanagement. 

Hierbij gebruikt het management instrumenten om ervoor te zorgen dat persoonlijke 

doelstellingen gekoppeld kunnen worden aan organisatiedoelstellingen, om de presta-

ties vervolgens te maximaliseren. Daar waar de integratie van mens en werkomgeving 

succesvol verloopt, volgt 

een ontwikkelings- dan 

wel doorstoomtraject. Het 

faciliteren van door-

stroom en ontwikkeling 

kan ervoor zorgen dat 

medewerkers langer bij 

de organisatie blijven. 

Op een gegeven moment komen medewerkers weer in een talentpool terecht; dit is de 

ruimte die wordt geboden aan mensen die de organisatie graag wil behouden. Hierna 

kunnen ze weer beginnen aan een nieuwe talentcyclus binnen de organisatie of elders. 

Naast het organiseren van talent legt Schoemaker (2013) de nadruk op het verbin-

den van talent. Beide elementen versterken het sociale kapitaal van bedrijven, daarbij 

verwijzend naar de denkbeelden van Cohen en Prusak waarbij mensen zich aan orga-

nisaties (communities) verbinden door wederzijds vertrouwen, gedeelde waarden en 

gedragingen (Schoemaker, 2004, 2013). 

Stahl e.a. (2012) stellen dat ‘practices’ alleen ‘best’ zijn in een bepaalde context; wat 

voor de ene organisatie goed werkt, kan voor een andere organisatie niet goed werken. 

Er is een interne samenhang nodig tussen praktijken, maar ook met de strategie, cultuur 

en externe factoren die invloed hebben op TM, aldus Stahl e.a. (2012). Het model van 

Schiemann gaat niet over de concrete invulling van de levenscyclus, maar belicht juist 

de interne integratie van praktijken.

Methode

Uitgangspunten dataverzameling 
De brongegevens voor het onderzoek zijn a¸omstig van tien praktijkopdrachten 
waarbij een student een praktijkonderzoek binnen een organisatie uitvoert. De 
student neemt de rol van onderzoeker op zich om een specifiek probleem of vraag-
stuk binnen een organisatie diepgaand te bestuderen. Dit levert inzichten op die 

Geïnspireerd door Lewis en  
Heckman is een raamwerk gebouwd 
voor de besluitvormingslagen die 
een rol spelen bij talentmanagement
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betrekking hebben op een specifieke vraagstelling die speelt in die organisatie en 
wordt als casestudy aangeduid. Studenten doen minimaal zes maanden onderzoek 
binnen de organisatie. 

De volgende criteria waren leidraad bij het selecteren van de opleiding hrm en MiZ 

als casestudy: a) het onderwerp van de praktijkopdracht behandelt het onderwerp TM 

en mogelijk in relatie tot aanpalende onderwerpen (zoals duurzame inzetbaarheid en 

strategisch hrm), b) het onderwerp TM is in enige mate theoretisch uitgewerkt, c) er is 

Maximizing  
performance

A�racting
Talent pool

OnboardingRetaining

Recovering Acquiring

Developing  
& succession

Training

Figuur 1. Levenscyclus van talent (bron: Schiemann, 2014). 
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onderzoek gedaan in de organisatorische context die gerelateerd is aan het onderwerp 

TM, of het onderzoek ligt in de randvoorwaardelijke sfeer die van belang is voor het 

onderwerp TM, en d) de implicaties voor de organisatie waar het onderzoek hee� plaats-

gevonden zijn beschreven.

Aan de hand hiervan werden acht hrm- en twee MiZ-praktijkopdrachten gekozen 

die zijn uitgevoerd in periode 2011-2015. Deze opdrachten vonden plaats in de volgende 

(inter)nationale dienstverleningsorganisaties: gemeentelijke organisatie, gehandi-

captenorganisatie, hotellerie, kredietverzekeraar, opleidingsziekenhuis, verzekeraar, 

verzekeringsmaatschappij, loterijbedrijf, accountancy en universiteit.

Het gekozen raamwerk is het uitgangspunt voor het analysekader. Dit betekent niet 

dat een student deze modellen uitgewerkt dient te hebben. Het is juist onze insteek om 

de praktijkopdrachten te benu�en om inzage te krijgen in hoe de organisatie het onder-

werp TM uitwerkt of toepast. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om in de beschrijvin-

gen per casestudy ruimte te creëren voor verschillende interpretaties, beslissingen en 

acties vanuit de organisatie (of onderdelen ervan) rond het thema TM. 

Verantwoording raamwerk 
Bij het raamwerk is gekozen voor een contextuele benadering van TM (conform o.a. 

Stahl e.a., 2012). De interpretatie van talent is ook a¹ankelijk van de kenmerken van de 

organisatie en de omstandigheden in de externe omgeving (Thunnissen & Van Arens-

bergen, 2015). Deze contextualisering van talent impliceert een multi-levelaanpak bij het 

definiëren en bestuderen van talent; zowel de samenhangende onderdelen van talent op 

individueel niveau, als de invloed van factoren op organisatorisch niveau moeten wor-

den overwogen. Dit benadrukt tevens de onderlinge wederkerige relatie tussen talent en 

organisatie (Van der Sluis, 2008; Schoemaker, 2013).

Analyse en resultaten

Model Greiner
In de praktijkopdrachten zijn standaard een omgevings- en/of organisatieanalyse opge-

nomen. Hierbij zijn relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie meegeno-

men, evenals de zienswijze van de organisatie rondom het ontwikkelen van medewer-

kers (TM in brede zin). Elke organisatie hee� een eigen historische, culturele, sociale en 

economische achtergrond, en is al jaren actief op de (non-)profitmarkt. 

De analyseresultaten zijn gebruikt om de organisatieontwikkeling per casestudy te 

typeren conform de fasering van Greiner (zie tabel 4). 
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Tabel 4. Positionering van organisaties, conform het model van Greiner (1998).

Casestudy Evolutie Revolutie

Gehandicaptenorganisatie* Fase 2 Autonomiecrisis

Door de komst van een shared-service centre en het vergroten van de ‘span of con-

trol’ van leidinggevenden en directeuren is de organisatie de voeling met het primaire 

proces kwijtgeraakt. Door de centralisatie die gaande is, verwacht de top meer eige-

naarschap van de medewerkers als onderdeel van hun professionaliteit. Medewerkers 

vinden dat er meer aandacht moet worden besteed aan de randvoorwaarden voor 

eigenaarschap. Dit leidt tot een mismatch tussen top en medewerkers. 

Gemeentelijke organisatie Fase 2 Autonomiecrisis

Door technologische ontwikkelingen (zoals automatisering en robotisering) ver-

dwijnt de komende jaren de hel� van de �e’s bij een groep medewerkers. Op korte 

termijn stelt de politiek ook strengere en hogere eisen aan het werk van deze mede-

werkers. Zelfsturend leren en ontwikkelen wordt voor deze groep medewerkers heel 

belangrijk. Tegelijkertijd krijgt de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden, 

waardoor meer aandacht wordt besteed aan het maken van goede afspraken tussen 

management en personeel. De organisatie ziet de leidinggevende als een sleutelfiguur 

om het bewustwordingsproces te initiëren bij de medewerkers. De medewerkers zijn 

nog niet zelfsturend.

Hotellerie Fase 2 Autonomiecrisis

Vier jaar na een fusie en drie jaar na centralisatie van de hr-afdeling ziet de organisatie 

medewerkers vertrekken. De organisatie zoekt nog naar een duidelijk identiteit, en 

wil dat medewerkers de organisatiewaarden omarmen en zich onderdeel voelen van 

het geheel. De managers hebben een aantal hr-taken en -verantwoordelijkheden, 

zoals zorgdragen voor competentiemanagement bij managers en medewerkers. De 

resultaten zijn niet positief, de organisatie verliest medewerkers die zij graag wil 

behouden en medewerkers willen rust in de tent. 

Kredietverzekeraar Tussen fase 2 en 3 Autonomiecrisis 

Vier jaar geleden was er een decentralisatieperiode (meer lokale verantwoordelijk-

heid voor omzet, winst, risico en klanten, terwijl er in de basis een globaal beleid bleef 

gelden. In twee MTO’s geven medewerkers aan dat ze gematigd tevreden zijn over de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Uit vooronderzoek blijkt dat de manager een grote rol 

hee� in de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast is er weinig afstemming tussen 

de hr-afdeling van de internationale organisatie, lokale hr-afdelingen en managers. 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij meer doen met ontwikkelingsmogelijkhe-

den, maar er is een mismatch tussen stakeholders. 

Opleidingsziekenhuis** Fase 2 Autonomiecrisis 

In dit onderzoek hee� een manager zelf het he� in handen genomen (de autonomie 

gezocht) om voor een specifiek onderdeel personeel te zoeken (medisch-technisch 

personeel). Zij anticipeerde op tekorten op de lokale arbeidsmarkt. Er was een kloof 

tussen top/staf enerzijds en management anderzijds, doordat niet voldoende wordt 

geanticipeerd op personeelstekorten. Haar adviezen zijn gericht op het zoeken naar 

meer coördinatie en samenwerking met andere ziekenhuizen, dus het streven is wel 

om te evolueren. 
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Opvallend is dat de meeste organisaties ondanks hun diverse achtergrond zich in fase 2 

bevinden, slechts een derde van de organisaties beweegt tussen fase 2 en 3. Dit betekent 

dat de meeste organisatie actief sturen op het formaliseren van de structuur vaak in 

reactie op ontwikkelingen in de branche/sector. In de verschillende praktijkopdrachten 

zien we dat de mate van sturing door het management en de mate van ervaren vrijheden 

Casestudy Evolutie Revolutie

Verzekeraar Tussen fase 2 en 3 Autonomiecrisis

Richting en lijnen zijn helder; er is sprake van centralisatie en richtlijnen waaraan de 

medewerkers zich houden om hun werk uit te voeren. De top hee� doelen gesteld 

voor de mobiliteit, waar de medewerker niet aan wil voldoen. De medewerkers vinden 

dat zij zelf mogen bepalen hoe zij hun loopbaan inrichten. Er is een kloof tussen mede-

werkers en top. De organisatie wil groeien naar delegatie en coördinatie (bijvoorbeeld 

door het instellen van werkgroepen op het gebied van TM), maar de medewerkers zijn 

nog niet zo ver, omdat alles via de lijn moet verlopen. 

Verzekeringsmaatschappij Tussen fase 2 en 3 Autonomiecrisis

De organisatie is ontstaan uit diverse fusies. De organisatie krimpt en er wordt door 

de top ingezet op het lean maken van de organisatie, zodat medewerkers flexibel 

ingezet kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt een kloof tussen het aanbod van 

de organisatie in ontwikkelmogelijkheden en datgene wat de medewerkers denken 

nodig te hebben. De medewerkers zijn positief wat betre� de focus op interne groei. 

De managers willen zaken in de randvoorwaardelijke sfeer aanpakken. Men wil mede-

werkers meer verantwoordelijkheid geven. 

Loterijbedrijf Fase 2 Autonomiecrisis

Er zijn organisatorische veranderingen gaande om de groei van digitale kansspelmarkt 

tegen te gaan. Leren op de werkplek is essentieel in dit kader; de medewerker van de 

toekomst is ondernemend en flexibel. De organisatie neemt zelf echter veel beslissin-

gen en controleert daarmee de ontwikkeling van de medewerkers. Ze worden beperkt 

in hun ondernemendheid, flexibiliteit en het ontwikkelen van competenties. 

Accountancykantoor Fase 2 Autonomiecrisis

Door de veranderende omgeving van de accountancywereld en veranderingen in 

het beroep moeten accountants zich meer ontwikkelen als consultants. Zij moeten 

autonomer en ondernemender worden. De organisatie wenst dit, maar de medewer-

kers hebben moeite met het loslaten van de beroepsidentiteit en het invulling geven 

aan klantgerichtheid. 

Universiteit Tussen fase 2 en fase 3 Autonomiecrisis

De organisatie wil bij de topuniversiteiten gaan horen door in te spelen op markt-

ontwikkelingen. Uit het vooronderzoek blijkt dat het ondersteunend personeel het 

wetenschappelijk personeel niet adequaat ondersteunt. Ondersteunend personeel 

zit vaak lang in zijn functie en mobiliseert of ontwikkelt zich beperkt. Wetenschap-

pelijk personeel gaat daarentegen met tal van innovaties mee, waardoor er een ware 

kloof ontstaat tussen ondersteunend en wetenschappelijk personeel, wat een goede 

samenwerking belemmert. 

* 2013, ** 2011; de overige casestudy’s zijn in 2015 ingeleverd.
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c.q. mogelijkheden van medewerkers om zich te ontwikkelen niet congruent verlopen. 

Hierbij geldt dat een autonomiecrisis die als revolutie ontstaan zowel geïnitieerd kan 

worden vanuit het management als vanuit de medewerkers. Uit de praktijkopdrachten 

blijkt dat de manager veelal een sterke sturende rol wenst of hee� om richting te geven 

aan leer- en ontwikkelingsprocessen van medewerkers; dit beeld past bij fase 2 van het 

model van Greiner. Bij de casestudy’s die onderweg zijn naar fase 3 zijn er al beelden over 

hoe het werk gedelegeerd dient te worden, maar is het nog geen realiteit. 

Visie op talenten/TM
Nagegaan is in welke mate de verschillende visies, zoals beschreven in het model van 

Meyers en Van Woerkom, terug te vinden zijn in de diverse casestudy’s (zie tabel 5).

Casestudy Visie Toelichting

Gehandicaptenorganisatie Visie 3 Eigenaarschap van medewerkers wordt verwacht, gezien de snelle ontwikkeling van de tamelijk 

intern georiënteerde organisatie. Zij laten dit echter niet zien. De stap van bewustwording naar 

concreet gewenst gedrag is voor medewerkers onduidelijk.

Gemeentelijke organisatie Visie 4 Iedereen hee� talent en kan dit potentieel vergroten door opleidingen te volgen. Advies is gericht op 

training en maatwerk in bewustwording. Veel aandacht voor de groeigerichte mindset.

Hotellerie Visie 2 Voor de meeste medewerkers geldt dat zij we¹elijk bepaalde trainingen moeten volgen om het werk 

te blijven uitvoeren. De organisatie wil weten welke ontwikkelingsactiviteiten aangeboden moeten 

worden, om het talent te binden door middel van uitdaging en ontwikkelingstrajecten. 

Kredietverzekeraar Visie 1 en 3 De benadering van sleutelposities is exclusief: een selecte groep medewerkers wordt meegenomen 

in de inscha¹ingsprocedure en alleen ‘high potentials’ kunnen genomineerd worden voor het MD-

traject. Het management kiest wie bij de directie past. Voor de rest geldt een benadering volgens 

visie 3: er wordt een algemene basisopleiding aangeboden (e-learning). 

Opleidingsziekenhuis Visie 1 Er is binnen elk ziekenhuis een tekort aan een bepaalde specialistische groep, waardoor de kwaliteit 

en continuïteit van de diagnostiek niet gewaarborgd is.

Verzekeraar Visie 1 en 2 Sleutelfiguren moeten behouden blijven. Managers brengen potentiële managemen¹alenten in kaart 

en zorgen dat zij doorstromen. Voor de rest van de medewerkers is er een breed aanbod aan leermo-

gelijkheden, waarbij de manager selecteert wie mag deelnemen. 

Verzekeringsmaatschappij  

(IT-afdeling)

Visie 4 Medewerkers die de regie over hun toekomst willen pakken, worden begeleid. Dit gebeurt via door-

groei (talentontwikkeling), doorstroom (binnen of buiten de organisatie) of boventalligheid.

Loterij Visie 4 De organisatie richt zich volledig op kennismanagement en is ervan overtuigd dat mensen ‘on the 

job’ leren. Daarom koos de student een scan om de aanwezigheid van een leercultuur te bepalen 

als interventie. De aanname daarbij is dat als de organisatie voldoende leermogelijkheden biedt, de 

medewerkers automatisch gaan leren. Het maakbaarheidsprincipe wordt in het gehele onderzoek 

gehanteerd. 

Accountancy Visie 4 De organisatie hee� duidelijk in beeld wie klantgerichte werknemers zijn. De aanname is dat de 

andere medewerkers, door te leren en doen, hetzelfde gedrag gaan vertonen als de A-spelers. 

Universiteit Visie 4 De vraagstelling is gericht op het bevorderen van employability. Dit impliceert dat de organisatie 

denkt dat de medewerkers kunnen mee veranderen.

Tabel 5. Positionering casestudy’s in model Meyers en Van Woerkom (2014).
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De meeste organisaties kunnen zich vinden in visie 4; dit betekent dat, ongeacht de 

sector, men geloo� in een inclusieve benadering van talent, wat mogelijk wijst op de 

‘maakbaarheid’ van talent. De gedachte dat medewerkers veel kunnen leren op de werk-

plek maakt dat organisaties bereid zijn te investeren in de instrumenten die nodig zijn 

om medewerkers te helpen in hun ontwikkeling. 

In grote organisaties met veel managementlagen (kredietverzekeraar, verzekeraar, 

hotellerie) overheerst een meer exclusieve visie op talent. Deze talenten worden veelal 

gezien als managemen�alenten die de huidige managers kunnen vervangen bij ui�reding. 

Randvoorwaarden voor een systeem voor TM
In tabel 6 zijn de randvoorwaarden voor TM in de casestudy’s benoemd, zoals opgeno-

men in het aangepaste raamwerk van Lewis en Heckman. 

Casestudy Randvoorwaarden 

Gehandicaptenorganisatie Indien de focus wordt verlegd van louter beroepsspecifieke opleidingen naar arbeidsmarktskills, is het van belang 

de interne gerichtheid te doorbreken via mobiliteit en het ontwikkelen van een eenduidige visie op de gewenste 

leiderschapsstijl. 

Gemeentelijke organisatie Wees transparant over het toekomstperspectief van de organisatie en de functie. Dit hee� effect op het urgentie-

besef en de motivatie van medewerkers. 

Realiseer je dat niet iedereen leert om op strategische wijze te denken over de eigen inzetbaarheid. Organisaties 

moeten gerichte aandacht besteden aan het bewustwordingsproces van medewerkers.

Spreek de taal van de medewerker.

Start met laagdrempelige trainingen, waar de medewerker arbeidsmarktskills leert die hem duurzaam inzetbaar 

maken. 

Hotellerie Managers en hr dienen ontwikkelingspaden binnen de organisatie te zoeken, om het talent betrokken te houden. 

Managers dienen inzicht te hebben in wie zij als talent beschouwen en dit duidelijk te communiceren tijdens gesprek-

ken.

De ontwikkeling van talenten kan geschieden via de principes van ‘train de trainer’.

Kredietverzekeraar Integrale samenwerking tussen hr, hrd en lijnmanagers waarbij alle stakeholders de verantwoordelijkheid nemen om 

naar elkaar te rapporteren over de talenten. Hierdoor ontstaat een betere match tussen leerbehoe�en en -aanbod 

van medewerkers.

Managers hebben een belangrijke functie in het vormgeven van het ontwikkelingstraject van medewerkers, omdat zij 

de lokale behoe�en kennen. 

Opleidingsziekenhuis Samenwerken met andere ziekenhuizen en hrm als belangrijkste middel om de opleidingscapaciteit te vergroten, 

evenals een actiever beleid om de naamsbekendheid van medisch-technische beroepen. 

Naamsbekendheid verhogen door gerichte vormen van arbeidsmarktcommunicatie en initiatieven op de werkvloer. 

Hrm hee� een voorname rol bij het formuleren en implementeren van beleid ten aanzien van het vormgeven van 

de om- en bijscholing van medewerkers, evenals een beroepsinhoudelijke, arbeidsvoorwaardelijke aanpak voor de 

schaarse doelgroep. 

Verzekeraar Indien de doorstroom van talent belangrijk is, is investeren in cultuur en beleid om het leren en ontwikkelen te 

ondersteunen essentieel.

Tabel 6. Randvoorwaarden uit de casestudy’s.
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De randvoorwaarden zijn afgeleid van de aanbevelingen bij de verschillende praktijkop-

drachten (casestudy’s). Hierdoor spelen de randvoorwaarden in op de specifieke situatie 

van de organisatie waar praktijkonderzoek is verricht. Om deze reden zijn er tal van 

verschillen tussen de randvoorwaarden, maar er zijn ook overeenkomsten. 

In de onderzochte organisaties valt op dat de randvoorwaarden op diverse niveaus 

worden geformuleerd. Randvoorwaarden met een meer strategische focus zijn gericht 

op samenwerking tussen de belangrijke stakeholders, het zorgdragen voor transparante 

communicatie, en het integreren van de organisatievisie en missie met de leerbehoe�en. 

Daarnaast worden randvoorwaarden op tactisch niveau geformuleerd, zoals het werken 

aan beleid en het koppelen van hr-instrumenten om medewerkers te ondersteunen bij 

leren en ontwikkelen. Tot slot zijn er randvoorwaarden op operationeel niveau; deze zijn 

veelal gericht op interventies wat betre� mobiliteit en leren. 

Praktijken bij TM
Door de visie van Schiemann in dit onderzoek te betrekken, is TM vertaald naar een 

focus op het optimaliseren van talent. Hierbij gaat het om de manier waarop de talent-

levenscyclus wordt gemanaged. Gekeken is naar de middelen die de organisaties op dit 

moment inze�en (zwart) en de middelen waarop in het onderzoek de focus gelegd wordt 

(geel) en die volgens de studenten aandacht behoeven (zie tabel 7). 

Casestudy Randvoorwaarden 

De manager hee� een belangrijke rol als talentspo¹er en gee� talenten toegang tot waardevol netwerk. De organisa-

tie dient na te denken over mogelijke conflicten, gezien de eigen positie van managers; vooral wanneer de organisatie 

managementpotentieel zoekt.

Verzekeringsmaatschappij  

(IT-afdeling)

Wees transparant over het toekomstperspectief van de organisatie en de functie; een bepaalde mate van urgentie 

stuurt het leergedrag. 

Ontwikkelingsaanbod moet gericht zijn op de lange termijn, dus ook de arbeidsmarktskills.

Beoordeel mensen ook op het initiatief dat zij nemen om zich te blijven ontwikkelen.

Loterij De visie en missie van de organisatie dient gekoppeld te zijn aan leren en ontwikkeling van medewerkers, om dit 

effect te laten hebben in een context. Alleen dan kunnen medewerkers zelfsturend worden en eigen regie vertonen. 

Daarom moeten stakeholders het gesprek over leren en ontwikkelen blijven voeren. 

Laat het rendement zien van leren en ontwikkelen (‘learning analytics’)

Accountancy Wees transparant over het toekomstperspectief van de organisatie en de functie. Het vaststellen van persona’s in 

organisatieverband motiveert medewerkers het gewenste gedrag te vertonen (of te besluiten dat ze niet meer bij de 

organisatie passen). 

Het initiatief moet van de medewerkers zelf komen. Faciliteer ontwikkeling en geef ruimte voor leren door te doen 

(dus: geef de medewerkers tijd om naar klanten te gaan). 

Universiteit Investeer in al het personeel wat betre� competenties die de organisatie belangrijk acht. 

Gebruik bestaande mogelijkheden op het werk (zoals horizontale functiewisseling en loopbaancoaching) om mede-

werkers te mobiliseren.
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Tabel 7. Overzicht casestudy’s wat betre� de inzet van verschillende onderdelen van de talentlevenscyclus.

De meeste organisaties hebben instrumenten voor instroom, doorstroom en uitstroom, 

zoals te zien is in de combinatie van zwarte en gele vakken. De focus van de onderzoe-

ken is divers: de meeste organisaties zijn gericht op het opleiden en ontwikkelen van het 

personeel en het verbeteren van de prestaties. 

Het opleidingsziekenhuis en de verzekeraar besteden als enige in het onderzoek 

aandacht aan het aantrekken, werven en selecteren van talentvolle medewerkers. Prak-

tijken die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid ontbreken bij veel organisaties; het 
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investeren in kweekvijvers voor talent en het verbinden en terugwinnen van talent zijn 

vrijwel geen focus van onderzoek. Alleen de verzekeringsmaatschappij en het oplei-

dingsziekenhuis besteden aandacht aan het verbinden van talent en terugwinnen van 

vertrokken medewerkers in het onderzoek. 

Discussie en conclusie

De vraagstelling aan het begin van dit artikel luidde: hoe geven organisaties in de 

praktijk vorm aan TM en welke praktische implicaties zijn hieruit af te leiden? Om de 

casestudy’s onderling te kunnen vergelijken is een raamwerk geformuleerd, bestaande 

uit diverse besluitvormingsniveaus (componenten) in een organisatie die een rol spelen 

bij TM. De gekozen modellen per component worden in de TM-praktijk toegepast. Dit 

geldt in mindere mate voor het model van Greiner (1998), want dit richt zich op organisa-

tieontwikkeling in het algemeen. 

Onze exercitie laat zien dat de koppeling van de organisatieontwikkeling aan TM 

via het raamwerk voldoende houvast biedt om tien geselecteerde casestudy’s vanuit 

twee opleidingen binnen het hbo te analyseren. Kan�ekening bij de gekozen aanpak is 

dat de casestudy’s mogelijk niet representatief zijn, onder meer gezien het feit dat stu-

denten aan de Hogeschool Leiden hun afstudeeropdrachten veelal in die regio uitvoeren. 

Door inzicht te geven in relevante aangelegenheden (context) rondom elke casestudy, is 

getracht de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten te vergroten. 

De resultaten van de situatieschets (Greiner, 1988) ten aanzien van TM tonen aan 

dat de meeste organisaties in de casestudy’s zich bevinden in een ‘groan zone’; ze heb-

ben op verschillende manieren te maken met een autonomiecrisis. Het is opvallend 

dat organisaties met diverse achtergronden zich in dezelfde soort crisis bevinden. De 

medewerkers lijken ‘verscheurd’ te worden tussen het zelf nemen van verantwoorde-

lijkheden en het volgen van procedures. De ‘ouderwetse’ vorm van het vasthouden aan 

gecentraliseerde structuren en richtlijnen is niet flexibel genoeg voor medewerkers die 

zelf autonomie willen en/of dienen te vertonen bij het uitvoeren van hun werk. 

TM als aanpassingstechniek 
Is TM een aanpassingstechniek om het hoofd te bieden aan een dynamische omgeving? 

De organisaties in onze casestudy’s wilden bepaalde gewenste gedragingen (zoals eige-

naarschap, ondernemerschap en leergierigheid van medewerkers) ontwikkelen, om het 

hoofd te bieden aan snelle veranderingen in de strategie en de vragen en behoe�en van 

klanten. Deze bevindingen zijn in lijn met die van Schoemaker (2013), waarbij organisa-

ties TM veelal te beheersmatig insteken. 

Wat betre� visie (Meyers & Van Woerkom, 2013) lijkt de groo�e van de organi-

satie een rol te spelen bij de gehanteerde visie op TM. De meeste organisaties die zich 

bezighouden met TM hanteren een inclusieve visie van talent; iedereen kan een talent 

zijn, met behulp van opleiding en ontwikkeling. De organisaties willen in principe dat 
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iedereen meegaat in veranderingen, of hebben meestal het blijven leren en ontwikkelen 

van medewerkers als uitgangpunt. In grote, hiërarchische organisaties is er een meer 

exclusieve blik op talent. Door het zoeken van kroonprinsen voor managementfuncties, 

is er meestal gerichte aandacht voor de ontwikkelingspaden van managemen�alent. 

In de randvoorwaarden ligt de klemtoon op een integrale en transparante aanpak 

van TM, waarbij alle stakeholders een rol krijgen in de verschillende niveaus van het 

raamwerk. Pas dan kan de organisatie investeren in TM-architectuur. 

Uit ons bescheiden onderzoek blijkt dat geen enkele organisatie de talentcyclus 

helemaal hee� vormgegeven in de praktijk (Schiemann, 2013). Er zijn geen bestaande 

praktijken op het gebied van talentpools en weinig voor het behouden en herontdekken 

van talenten die (tijdelijk) van werkgever wisselen. Voor talentpools is wellicht meer 

infrastructuur nodig binnen de organisaties, zoals kennismanagementsystemen en per-

formancemanagementsystemen. Dit zijn wellicht geen zaken waar een organisatie zich 

op richt in de eerste fasen van zijn ontwikkeling, maar lijkt meer te passen bij de verdere 

professionalisering van 

organisaties. 

Schoemaker (2010, 

2013) is van mening dat 

organisaties voor indi-

viduele talenten te veel 

inze�en op personeelsin-

strumenten als loopbaan-

ontwikkeling en competentiemanagement. Deze instrumenten zijn niet geschikt voor 

het creëren van een vitale talentenpool. Daarnaast benadrukt Van der Sluis (2008) dat 

contexten als een open arbeidsmarkt en hevige wereldwijde concurrentie organisaties 

dwingt tot effectief management van de talentpool. 

Kracht van het raamwerk 
De kracht van het raamwerk is dat de TM-benadering te beschouwen is vanuit de 

‘fit’ tussen talent, organisatie (visie, instrumenten en randvoorwaarden) en context 

(situatieschets; Thunnissen, 2016). De gekozen aanpak illustreert dat het bestuderen 

van verschillende niveaus van TM (en daarmee het openen van de black box) een stap 

voorwaarts kan betekent om verschillende sectoren te vergelijken. Hiermee krijgen we 

een beeld van hoe organisaties TM in de praktijk vormgeven. 

In onze zoektocht naar verbanden tussen de verschillende componenten van het 

raamwerk kunnen we twee constateringen doen. Allereerst is het door het gebrek aan 

variantie in de (r)evolutiefasen in de organisatie minder gemakkelijk om verbanden te 

leggen met de overige resultaten. Door tal van externe en/of interne ontwikkelingen 

bevindt elke organisatie zich in een autonomiecrisis. De autonomiecrisis (revolutie) kan 

worden gezien als antwoord om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. 

Ten tweede blijkt dat in de meeste organisaties wordt gezocht naar coherentie tus-

sen visie, randvoorwaarden en instrumenten (praktijk). Als we inzoomen op het verband 

De resultaten tonen aan dat de 
meeste organisaties in de case-
study’s zich in een ‘groan zone’  
bevinden
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tussen de gekozen visie binnen een organisatie en de instrumenten (tabellen 5 en 7) kun-

nen we constateren dat de mate waarin de visie op TM inclusief of exclusief is gericht, in 

hoge mate de invulling van de instrumenten binnen een specifieke organisatie bepaalt. 

De meeste organisaties die een inclusieve visie hanteren, kiezen voor de instrumenten 

opleiding en ontwikkeling, beoordeling en promotie, en loopbaan. Organisaties met een 

exclusieve benadering kiezen juist voor de instrumenten werving, selectie en verbinden. 

Slechts in één organisatie (hotellerie) was er een mismatch; daar wordt gezocht naar 

exclusief talent, terwijl geen exclusieve instrumenten zijn ontwikkeld voor het hr-

instrumentarium. 

Wij zien bovendien dat organisaties randvoorwaarden aanhouden die verband 

houden met de niveaus van de vraagstukken en praktijken binnen de organisatie. Deze 

bevindingen zijn in overeenstemming met inzichten van Meyers e.a. (2014) die stellen 

dat bepaalde TM-praktijken (in casu instrumenten) beter passen bij een specifieke visie 

dan bij een andere visie. 

Advies aan organisaties
Het advies aan de organisaties is om in alle lagen van de organisatie (conform het raam-

werk) de aanpak en uitvoering van TM op congruente wijze op elkaar te laten aansluiten. 

Hierbij is het van belang dat de organisatie werkt vanuit haar bestaansrecht, conform 

de bovenste component van het raamwerk. Deze component speelt een essentiële rol, 

omdat het van belang is dat talenten zich kunnen identificeren met de kerncompetenties 

(strategie) en identiteit van de organisatie waar zij voor werken (Van der Sluis, 2008; 

Schoemaker, 2013). De hel� van de organisaties in onze steekproef ziet dit ook als rand-

voorwaarde. 

Daarnaast speelt het stimuleren van samenhang en verbinding tussen talenten 

een voorname rol; hierbij gaat het om het sociale kapitaal van medewerkers ontwikke-

len, wat gestoeld is op onder meer gedeelde waarden van de organisatie (Schoemaker, 

2004, 2013). Uit onze analyse blijkt dat drie organisaties de samenwerkingsverbanden 

willen verstevigen. 

Als de positionering is vastgesteld, kan specifiek worden gekeken naar TM. Welke 

visie op TM wordt gehanteerd, welke implicaties brengt dit met zich mee en welke mo-

gelijkheden zijn er om tools in de praktijk toe te passen? Het gebruik van het raamwerk 

kan een zinvolle exercitie zijn voor elke organisatie die om welke reden dan ook in de 

praktijk met TM aan de slag wil gaan. Deze aanpak biedt tevens inzage in welke leemtes 

er bestaan en welke besluiten er door betrokken actoren in de voorafgaande componen-

ten nodig zijn om deze leemtes op te vullen en een zekere coherentie tussen niveaus te 

bereiken (Gallardo-Gallardo, Thunnissen & Scullion, 2017). 

Samenhangend beeld 
Het raamwerk kan organisaties meer bewust maken van de onderliggende hiërarchisch 

verbonden componenten. Hierdoor kan een meer samenhangend beeld van TM worden 

geschetst en kunnen mogelijke implicaties voor de praktijk zichtbaar worden. Er zijn 
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voldoende methoden voorhanden die gericht zijn op de how-to’s van TM (o.a. Meyers & 

Van Woerkom, 2014; Schiemann, 2014). De crux zit in hoe je naar de organisatie leert te 

kijken, zodat de (on)mogelijkheden op het gebied van TM kunnen worden vastgesteld. 

Er is behoe�e aan modellen die rekening houden met de ontwikkelingsfase van 

een organisatie en, meer specifiek, de organisatorische context. Het model van Greiner 

kan uitkomst bieden en zorgen voor een juiste verbinding tussen de component van het 

bestaansrecht van een organisatie met de component van de visie op talenten. Er is dus 

een voorname rol weggelegd voor besluitvormers in organisaties om adequaat de organi-

satorische en contextuele kenmerken te beoordelen, voorafgaand aan de uitvoering van 

TM-praktijken (Schoemaker, 2004; Van der Sluis, 2008; Dries, 2013a). De besluitvormers 

zijn alleen niet altijd degenen die keuzes maken op alle hiërarchische lagen, waardoor 

er een discrepantie kan ontstaan tussen beleid zoals bedoeld en beleid zoals ervaren 

(Wright & Nishii, 2013). 

Theoretische en praktische implicaties
In dit artikel zijn de (beleids)uitgangspunten van diverse (non-)profitorganisaties op het 

gebied van TM met elkaar vergeleken. Voor het vergelijken van tien hbo-afstudeerop-

drachten is een raamwerk opgesteld. Daarin is er aandacht voor organisatieontwikke-

ling in het algemeen, evenals het identificeren van de visie en tools op het gebied van 

TM in een organisatie. Het raamwerk legt tevens nadruk op de samenhang tussen de 

verschillende hiërarchische niveaus. 

De mogelijkheden om het raamwerk door te ontwikkelen tot een tool voor de theo-

retische basis voor praktijkonderzoek naar TM dienen theoretisch en praktisch onder-

zocht te worden. Er zijn in ieder geval vervolgstudies nodig gericht op longitudinaal 

onderzoek, waarbij interventies worden getest in organisaties en er aandacht is voor de 

verschillende hiërarchische niveaus, de verbinding tussen de verschillende lagen en de 

rol van de betrokken stakeholders, met specifieke aandacht voor de beleving van de me-

dewerkers (o.a. Dries, 2013a; Thunnissen & Van Arensbergen, 2015; Gallardo-Gallardo & 

Thunnissen, 2016). �
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