ONBEKEND TERREIN
Hoe baan je je een weg door de post-COVID
talentschaarste?

INTRODUCTIE
Grote organisaties lopen het risico om bijna onbewust in een talentencrisis te belanden.
Nieuw, verontrustend onderzoek laat zien dat organisaties worstelen met het ontwikkelen van
het talent dat ze nodig hebben bij economisch herstel. Werknemers zeggen dat ze geen
ondersteuning krijgen bij hun loopbaanontwikkeling. En topmanagers zien voor zich dat ze
niet in staat zijn om teams samen te stellen met de vaardigheden om hun doelen te bereiken.
Dat de economie opveert na de pandemie is een zegen voor bedrijven. Maar deze
ontwikkeling versterkt ook de toename in de vraag naar arbeidskrachten en nieuwe
vaardigheden. Bedrijven moeten hierdoor veel moeite doen om de mensen met de juiste
talenten vast te houden en aan te nemen. Zodat ze hun teams opnieuw kunnen samenstellen
en nieuwe uitdagingen kunnen aangaan. Zonder deze vaardigheden worden bedrijven
belemmerd in hun herstel. Organisaties staan voor de opgave om de juiste balans te vinden
tussen het bijscholen van zittende medewerkers, het aannemen van nieuw talent en het
uitplaatsen van diegenen die niet beschikken over de juiste vaardigheden naar banen waar
hun talenten wel tot hun recht komen.
Om deze problematiek beter te begrijpen, hield Right Management een onderzoek onder
vierduizend werknemers in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk. De uitkomsten laten zien dat meer dan een vijfde van de werknemers in Europa
van plan is om binnen een jaar zijn huidige baan op te zeggen1. Veel werknemers verkeerden
tijdens de COVID-pandemie in onzekerheid over hun baan en over de arbeidsmarkt. Maar nu
is voor veel goed toegeruste werknemers het moment gekomen om een volgende
carrièrestap te overwegen.
De helft van de werknemers (48 procent) heeft zijn loopbaanplanning de afgelopen twee jaar
bijgesteld. Maar veel organisaties zijn zich daarvan nog niet bewust2. Topmanagers krijgen op
dit moment te maken met de heftigste schaarste aan talent in hun loopbaan. HR-teams
kunnen het zich dan ook niet permitteren om achterover te leunen. In deze sterk
concurrerende arbeidsmarkt kunnen werkgevers er niet op vertrouwen dat ze met hogere
lonen wél het juiste talent kunnen vasthouden. Ze moeten snel handelen en werknemers de
instrumenten geven om regie te nemen over hun loopbaan. Ook is het zaak dat ze
lijnmanagers in staat stellen hun medewerkers de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen en
hen betrokken te houden.
Het onderzoek is er duidelijk over: als werkgevers zich inspannen voor career management, is
de kans groter dat ze medewerkers met goede kwaliteiten behouden. Gebeurt dit niet, dan
bestaat het risico dat de ontwikkeling van de juiste vaardigheden bij medewerkers stagneert.
Organisaties moeten dus juist een cultuur creëren waarin interne mobiliteit hoog in het vaandel
staat; een cultuur waarin het topmanagement zich continu afvraagt hoe teams bij- en
hergeschoold kunnen worden en hun taken effectiever kunnen uitvoeren.
Ons onderzoek laat enkele zorgwekkende trends voor werkgevers zien als het gaat om de
ontwikkeling van vaardigheden. Er zit een groot verschil tussen de ondersteuning op
loopbaangebied die hoger leidinggevenden denken te geven en de waarde ervan die teams
daadwerkelijk krijgen. Van degenen die van plan zijn hun organisatie de komende zes
maanden te verlaten, zegt twee van de vijf dat hun lijnmanager absoluut niet behulpzaam was
bij het bevorderen van hun loopbaan3. Als werknemers zich niet betrokken voelen bij hun
loopbaanontwikkeling, komt dat doordat ze kijken of ze ergens anders een loopbaanstap
kunnen maken.
Organisaties die career management binnen hun teams versterken, zullen toptalent behouden
een aantrekken. Zo creëren ze gestroomlijnde teams die goed in staat zijn hun doelen te
bereiken. In een arbeidsmarkt die organisaties voor steeds meer uitdagingen stelt, zijn deze
organisaties goed toegerust voor het economisch herstel dat volgt op de COVID-pandemie.
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“Deze bevindingen zijn niets minder
dan een call to action voor
organisaties om te focussen op
loopbaanontwikkeling. Wie dit
nalaat, loopt het risico werknemers
kwijt te raken. De grootste valkuil:
datgene waarvan organisaties
denken dat voldoende is op het
gebied van
loopbaanontwikkeling, is dat niet. ”

-Ian Symes, Global Brand Leader, Right Management

48% van de werknemers
heeft zijn loopbaanplanning de
afgelopen twee jaar bijgesteld
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HET HERSCHIKKEN VAN DE WORKFORCE MIDDENIN EEN TALENTCRISIS
Overal in Europa zijn werknemers in beweging. Een op de
vijf werknemers geeft aan de organisatie binnen een jaar te
willen verlaten4.
In de Verenigde Staten leidde COVID-19 tot de zogeheten
‘Grote ontslaggolf’, doordat miljoenen mensen besloten dat
het tijd werd voor een andere baan. Een trend die begon in
Amerika en nu ook zichtbaar is in Europa. Het wegvallen
van kennis en vaardigheden als gevolg daarvan bezorgt
bedrijven hoofdpijn.

Een op de vijf werknemers in Europa geeft aan de
organisatie binnen een jaar te willen verlaten

“Mensen nemen niet alleen hun loopbaanplannen onder de loep – ze kijken in bredere zin
naar de invulling van hun leven. Ze vragen zich opnieuw af wat belangrijk voor hen is, wat er
werkelijk toe doet. Organisaties moeten zich nu richten op de vraag hoe ze toptalent kunnen
vasthouden. De transitie van werknemers naar rollen die ontstaan doordat de behoeften van
de organisatie verandert, maakt hiervan deel uit. Dan gaat het om het ontwikkelen van
vaardigheden voor nieuwe loopbanen in de nabije toekomst ”
-Barbera de Graaf, Senior Vice President & Centre of Excellence, Right Management Europe
De toegenomen vraag naar werknemers maakt het voor topmanagers extra lastig om goed om te gaan met de post-COVID
talentschaarste. In het Verenigd Koninkrijk is vooral een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs en werknemers in de voedingsindustrie.
Maar dit gebrek aan talent, dat verlammend werkt op de economie, is zeker niet voorbehouden aan Groot-Brittannië. Evenmin is het
zo dat de impact alleen wordt gevoeld in een enkele sector of tak van industrie. Dienstverlenende organisaties hebben ook
gewaarschuwd voor tekorten, doordat organisaties met elkaar de concurrentie aangaan om aan talent te komen. Volgens de
Financial Times zorgen de pogingen van bedrijven om talent weg te lokken voor sterk stijgende salarissen in de betrokken sectoren.5

“Organisaties begrijpen het toegenomen belang van personeelsbehoud, maar bewandelen
vaak de makkelijkste weg, door het salaris te verhogen of te zorgen voor andere financiële
voordelen. Maar uiteindelijk gaat het niet om geld, maar om de vraag in hoeverre
werknemers zich gewaardeerd voelen.”
-Amy Smyth, Centre of Excellence – Career Management, Europe

In een recent onderzoek stelt McKinsey6 dat werkgevers die salarisverhoging inzetten om werknemers te behouden, de relatie met
werknemers zien als een transactie. Meer dan dat ze uiting geven aan waardering. Om een langdurige, positieve relatie op te bouwen
met werknemers, is het zaak dat werkgevers laten zien dat ze gewaardeerd worden en duidelijk maken wat de groeimogelijkheden
zijn. Loopbaanontwikkeling is een adequaat middel om goede medewerkers aan te moedigen om te blijven en anderen te helpen om
een ergens anders een passende baan te vinden. Met zorgvuldig management kunnen organisaties bouwen aan het juiste talent,
door de ontwikkeling van huidige medewerkers, door hen te helpen in de toekomst succesvol te zijn en door behoud van hun
employability op de langere termijn. Het ontwikkelen van zittende medewerkers zorgt voor het behoud van vaardigheden, vermindert
de tijd die nodig is voor het onboarden van nieuwe medewerkers en bespaart op recruitmentkosten.
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EEN SYMBIOTISCHE RELATIE – WIE HEEFT HET MEESTE BAAT BIJ LOOPBAANCOACHING?
Van de werknemers die van plan zijn om binnen zes maanden hun huidige baan op te zeggen, krijgt minder dan de helft coaching van zijn
werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van Right Management. Omgekeerd: driekwart (74 procent) van diegenen die van plan zijn om langer
dan twee jaar te blijven, krijgt loopbaancoaching. De trend is duidelijk: hoe langer een werknemer van plan is te blijven, hoe groter de kans
is dat hij of zij loopbaancoaching krijgt7. Organisaties kunnen dit in hun voordeel gebruiken bij het hervormen van hun teams. Op die
manier kunnen ze de medewerkers met vaardigheden die van belang zijn behouden en anderen helpen om te werken aan hun employability,
nodig om elders een functie te vervullen.

74%
49%
VAN PLAN
OM TE VERTREKKEN

VAN PLAN
TE BLIJVEN

MEDEWERKERS DIE HEBBEN COACHING HEBBEN GEHAD

Ondanks de voordelen van loopbaancoaching voor werkgevers, krijgen grote
aantallen werknemers nog steeds geen coaching om hun loopbaan een impuls te
geven. Zwitserland geeft het beste voorbeeld: 77 procent van de werknemers krijgt
daar een vorm van loopbaancoaching. Nederland en Duitsland volgen met elk 65
procent. Frankrijk komt uit op 59 procent en het Verenigd Koninkrijk op 54
procent.8
Leeftijd speelt in dit verband een rol: als je jong bent, is de kans op
loopbaancoaching aanzienlijk groter. Meer dan twee derde van de werknemers
onder de 34 jaar geeft aan dat hun werkgevers specifieke trainingen aanbieden om
hen te helpen in hun loopbaanontwikkeling. Bij werknemers ouder dan 45 is dit
slechts de helft.9
Deze cijfers laten zien dat organisaties eerder bereid zijn om training aan te bieden
aan jongere werknemers. Vanuit de optiek van bedrijven is coaching vroeg in de
loopbaan van grotere waarde. Dat botst echter met de mening die werknemers er
zelf op nahouden. Bij een vergrijzende workforce is het belangrijk dat organisaties
hun medewerkers de instrumenten geven die zij nodig hebben in een wereld van
werk die verandert. Bij medewerkers die betrokken worden in professionele
ontwikkeling is het waarschijnlijker dat ze gemotiveerd en gewaardeerd worden,
ook als ze langer in dienst blijven.

77%
van de werknemers in Zwitserland
krijgt een vorm van loopbaancoaching

65%
van de werknemers in Nederland en
Duitsland krijgt een vorm van
loopbaancoaching

59%
van de werknemers in Frankrijk krijgt
een vorm van loopbaancoaching

De meerderheid van degenen die training krijgt aangeboden, is daar erg positief
over. Leeftijd heeft hier geen invloed op. Van de werknemers jonger dan 34 jaar is
69 procent van mening dat loopbaancoaching een positief effect heeft gehad op
hun ontwikkeling. Voor de groep 45-plussers is dit 65 procent.10
Organisaties doen er hun voordeel mee als ze tegemoet komen aan de behoeften
van hun werknemers. Over de hele linie en in elke industrie staan werknemers
positief ten opzichte van organisaties die training en de ontwikkeling van
vaardigheden aanbieden. 89 procent van de medewerkers die loopbaancoaching
krijgt, zegt dat dit hun tevredenheid over hun werk heeft verhoogd. Werken aan
vertrouwen en het koesteren van progressie geven werknemers het gevoel dat ze
een toekomst hebben bij het bedrijf. Ongeacht hun leeftijd. Zo blijft kwaliteit in huis
en kunnen organisaties bij hun medewerkers de vaardigheden ontwikkelen die
nodig zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

54%

van de werknemers in het Verenigd
Koninkrijk krijgt een vorm van
loopbaancoaching
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ALS IK HET NIET DOE, WIE DAN WEL? DE ZELFSERVICE-BENADERING VAN
LOOPBAANONTWIKKELING
Lijnmanagers spelen een vitale rol als het gaat om het creëren van een cultuur waarin leren en mobiliteit vanzelfsprekend zijn. Het
topmanagement moet zich echter wel bewust zijn van de enorme kloof tussen enerzijds hun perceptie van het vermogen van lijnmanagers om
talent te ontwikkelen en anderzijds de realiteit
88 procent van de topmanagers zegt dat hun lijnmanagers goede en regelmatige loopbaangesprekken hebben met hun teamleden.12 Maar de
harde feiten vertellen heel iets anders. Want als je het aan werknemers vraagt, krijg je een ander geluid. Minder dan drie op de tien (27 procent)
werknemers zegt dat hun lijnmanagers uitermate dan wel gemiddeld behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van hun loopbaan. De meerderheid van
de werknemers (63 procent) zegt dat zij hun carrièreplannen hooguit een keer per jaar met hun lijnmanager bespreken.13
Lijnmanagers kunnen een belangrijke katalysator zijn van career management. Het is echter wel van belang dat topmanagers zich bewust zijn van
de barrières die hierbij in de weg zitten. Die kunnen ze bijvoorbeeld wegnemen door bijscholing van hun lijnmanagers en het bieden van
ondersteuning bij de ontwikkeling van hun teams. Zo versterken organisaties groei van binnenuit.

“Uiteindelijk zijn de managers verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin de
ontwikkeling van medewerkers wordt ondersteund. Daar hebben individuele medewerkers voordeel
bij, maar op die manier worden de carrières van individuele medewerkers ook in lijn gebracht met de
doelen van het bedrijf. De grootste blokkade hierbij is het gebrek aan kennis. In zijn algemeenheid
ontbreekt het bij lijnmanagers aan de vaardigheden om opbouwende, betekenisvolle gesprekken te
voeren met hun teamleden.”
-Sarah Hernon, Principal Consultant– Right Management UK
Medewerkers kunnen de ontwikkeling van hun loopbaan niet zomaar overlaten aan hun lijnmanagers. Al was het maar omdat een op de drie
medewerkers zegt niet eens te weten wie vanuit de organisatie verantwoordelijk is voor zijn loopbaan. Veel te weinig werknemers nemen de
verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaanontwikkeling.
Zwitserland, Nederland en Duitsland scoren voor Europese begrippen gemiddeld als het gaat om het percentage medewerkers dat eigen
verantwoordelijkheid voor loopbaanontwikkeling vooropstelt, met percentages die schommelen tussen de 60 en 69. In het Verenigd Koninkrijk is
dit 73 procent. Maar in Frankrijk ligt de situatie heel anders. Minder dan de helft (49 procent) van de Franse werknemers gelooft dat zij zelf in
eerste instantie verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaanontwikkeling.14
Degenen die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaanontwikkeling zouden zich de vraag moeten stellen: wie doet dit dan wel?
Uiteindelijk zouden mensen zich in hoofdzaak zelf verantwoordelijk moeten voelen, waarbij ze in de organisatie kijken wie hen hierbij kan
ondersteunen.

49%

van de werknemers in Frankrijk zeggen
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
hun eigen loopbaanontwikkeling

73%

van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk
zeggen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun
eigen loopbaanontwikkeling
12

69%

68%

van de werknemers in Nederland zeggen
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun
eigen loopbaanontwikkeling

van de werknemers in Duitsland zeggen dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor hun eigen
loopbaanontwikkeling

60%

van de werknemers in Zwitserland zeggen dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
loopbaanontwikkeling

Right Management Business Leader Data 2019
Right Management Employee Data 2021
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EEN WEG UITSTIPPELEN – WAT KUNNEN WE DOEN ZODAT MEDEWERKERS ZICH
EIGENAAR VOELEN VAN HUN LOOPBAANPAD?
De meerderheid van de bedrijven onderkent de waarde van het promoten van een cultuur waarin aandacht is voor loopbaanmobiliteit en
met focus op de ontwikkeling van medewerkers. Ruim driekwart van de organisaties stelt strategische prioriteiten om interne mobiliteit te
verbeteren. Goede leiders weten dat het loont om meer medewerkers intern te laten doorstromen – dat is goedkoper en gaat sneller.
Bovendien is de kans groter dat goede medewerkers met de juiste vaardigheden langer (gemotiveerd) blijven en op de lange termijn groei
laten zien. Maar de realiteit is dat veel organisaties nog lang niet op dit punt zijn.
Organisaties vertrouwen te vaak op lijnmanagers die medewerkers als het ware door een trechter naar een nieuwe functie duwen. Maar
twee van de vijf werknemers hebben slechts een keer per jaar loopbaangesprekken met hun leidinggevende. En een op de vijf voert die
gesprekken nooit. Tel daar nog bij op dat bijna de helft van de mensen aangeeft dat hun lijnmanager niet behulpzaam is bij het
bevorderen van hun loopbaanontwikkeling.15 Dit is een ernstige hindernis voor het vermogen van organisaties om te groeien en de
ontwikkeling van vaardigheden van zittend personeel te promoten. Het is belangrijk dat het lijnmanagement beter wordt getraind, als de
organisatie wil dat het effectief is in het signaleren en ontwikkelen van talent.

Twee van de vijf werknemers hebben slechts een keer
per jaar loopbaangesprekken met hun leidinggevende

En een op de vijf werknemers voert nooit
loopbaangesprekken met hun leidinggevende
Een zaak die aandacht verdient: veel werknemers zijn zich niet bewust van de ontwikkelmogelijkheden binnen hun eigen organisatie. Meer
dan 40 procent van de medewerkers is niet op de hoogte of is zich niet bewust van de baankansen in de organisatie.16 Is het niet vreemd
dat mensen – op z’n minst – in gelijke mate openstaan voor banen buiten de organisatie als voor banen in de organisatie? Ongetwijfeld
speelt de sterk toegenomen rol van sociale netwerken in recruitmentland hierin een sleutelrol. De zeer sterke aanwezigheid hiervan maakt
het moeilijk voor de interne banen om de concurrentie aan te gaan.
Het is niet waarschijnlijk dat organisaties vergelijkbare platforms hebben voor de promotie van interne banen als ze hebben voor externe
banen – of dat nu blijvende functies zijn of rollen voor meer tijdelijke projecten. Op dit moment geeft slechts 29 procent van de HR-leiders
aan dat medewerkers de tools hebben om de interne loopbaanpaden te verkennen17 Dat maakt het voor individuele werknemers veel
moeilijker om de ontwikkelings- en carrièremogelijkheden van de organisatie inzichtelijk te maken. Met als gevolg dat het soms moeilijk is
voor medewerkers om de transitie te maken naar andere, interne rollen die overeenkomen met de vaardigheden die zij kunnen en willen
ontwikkelen. Daar staat tegenover dat mogelijkheden buiten de deur met een muisklik binnen bereik zijn. Om de concurrentie aan te gaan
met externe recruiters, moeten interne teams een ‘experience’ aanbieden, afgestemd op de medewerker.
Organisaties hebben aan de ene kant te maken met medewerkers die slechts een beperkt zicht hebben op de kansen in de organisatie.
Aan de andere kant zijn ze zichzelf niet bewust van de vaardigheden die ze in huis hebben. Zonder een helder beeld van de
verscheidenheid aan vaardigheden en competenties van het zittend personeel, is het voor leiders onmogelijk om te doorgronden waar de
discrepanties zich bevinden – en of deze te overbruggen zijn met bestaande medewerkers.

“Er is een wezenlijke behoefte aan meer transparantie als het gaat om de mogelijkheden
binnen organisaties en de vaardigheden die nu niet worden benut.”
-Amy Smyth, Centre of Excellence – Career Management, Europe

Minder dan 33 procent van de organisaties is in staat om een heldere blauwdruk te maken van alle vaardigheden binnen hun organisatie.18
Hierdoor ontbreekt het aan een talentenpool van zittende medewerkers die door interne mobiliteit kunnen voorzien in de behoefte aan
vaardigheden. Het kan ook betekenen dat zij zich niet volledig bewust zijn van de plekken in de organisatie waar de vaardigheden van
medewerkers niet voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie – dat laatste betekent dat ze niet in staat zijn om teams
goed te hervormen.
Tools als RightMap van Right Management bieden organisaties inzicht in de vaardigheden die ze in huis hebben, zodat ze de kloof intern
kunnen overbruggen. Deze tools helpen medewerkers in te zien waar hun vaardigheden nodig zijn en waar ze verder ontwikkeld moeten
worden. Op die manier kunnen zij op een effectieve manier een loopbaanpad uitzetten in hun organisatie.
15,16
17,18
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het is hoog tijd voor zowel werkgevers als medewerkers om wakker te worden. Het is zaak nu te handelen als zij volledig willen
profiteren van het economisch herstel dat volgt op de COVID-pandemie. Overal in Europa hebben organisaties last van tekort
aan talent, net op het moment dat de economie weer tot leven komt.
Het bieden van ondersteuning aan zittende medewerkers in het beter managen van hun loopbaan en het promoten van mobiliteit
is noodzakelijk om de behoefte aan talent in te vullen. Tegelijk met het bieden van ondersteuning aan degenen voor wie het beter
is om een baan buiten de organisatie te zoeken. Gebaseerd op ons onderzoek hebben we hiertoe een aantal aanbevelingen voor
werkgevers en medewerkers:

VOOR WERKGEVERS

VOOR MEDEWERKERS

Het samenstellen van een workforce die passend is voor de uitdagingen van

HOE NEEM JE LOOPBAANVERANTWOORDELIJKHEID?

de toekomst heeft de hoogste prioriteit. Het vergt investeringen van
organisaties om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen. De
gewetensvraag is: is career management echt een hoge prioriteit voor
de organisatie of is het enkel een verantwoordelijkheid van HR-teams?

•

Besteed minstens een half uur per
week aan de ontwikkeling van je

Career management is dé manier om de organisatie klaar te maken voor de
toekomst. Als ze er nog niet zijn, zorg er dan voor dat de juiste programma’s

loopbaan en gebruik die tijd

snel beschikbaar zijn. Behoor je tot de weinige organisaties die dit echt

verstandig. Haal je het beste uit de

op orde hebben? Of behoort je organisatie tot de 73 procent van de

tools en coaching die je werkgever

organisaties die denken dat ze de boel op orde hebben, terwijl de

je aanbiedt?

medewerkers dit absoluut niet zo ervaren?

•

Onderzoek de mogelijkheden voor

Als je het niet kunt zien, kun je het ook niet zijn: ontwikkel het vermogen om

bijscholing en ontwikkeling op je

te kunnen concurreren met de zichtbaarheid die externe vacatures hebben.

werk. Weet je waar je terecht kunt

Gebruik tools die de gevraagde vaardigheden en beschikbare rollen binnen

voor coaching en training?

de organisatie laten zien. Kunnen al je medewerkers alle mogelijkheden zien –
inclusief de kleinere, tijdelijke projecten – die er in de organisatie zijn?
Creëer je een employee experience die medewerkers aanmoedigt om

•

doorgronden wat de mogelijkheden

intern te kijken, vóórdat ze hun ogen laten vallen op banen valt buiten de

zijn binnen de organisatie waar je

deur?

werkt. Zoek je nieuwe kansen en
rollen om te kunnen groeien?

Lijnmanagers worden vaak door medewerkers opgezocht voor ondersteuning
bij hun loopbaanontwikkeling. Versterk dan ook hun mogelijkheden op dit
gebied, zodat zij op hun beurt de vaardigheden binnen teams kunnen
ontwikkelen, via tools, training en expert support. Vergroot je de beloning
van leiders en managers als het gaat om ontwikkeling en behoud van

Graaf eens wat dieper om te

•

Commiteer jezelf aan het schrijven
en periodiek bijstellen van een
loopbaanplan dat geldt voor je hele

medewerkers? En voorzie je hen van de juiste tools en training, om er

werkzame leven. Heb je zo’n

zeker van te zijn dat lijnmanagers medewerkers kunnen ondersteunen

uitgeschreven loopbaanplan al tot je

met effectieve - en regelmatige - loopbaangesprekken?

beschikking?
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METHODIEK
Dit rapport is gebaseerd op het onderzoek van Right Management onder meer dan 4.000
werknemers in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Wij bedanken de volgende Right Management experts voor het feit dat ze inzichten en
ervaringen met ons wilden delen, op basis waarvan we deze publicatie konden maken:
•

Ian Symes, Global Brand Leader, Right Management

•

Sarah Hernon, Principal Consultant - UK

•

Barbera de Graaf, Senior Vice President & Centre of Excellence - Europe

•

Amy Smyth, Centre of Excellence – Career Management, Europe

OVER TALENT SOLUTIONS RIGHT MANAGEMENT
Talent Solutions combineert ons toonaangevende, wereldwijde aanbod van merken en diensten:
RPO, TAPFIN-MSP en Right Management. Hiermee helpen we organisaties bij het oplossen van
complexe workforce-vraagstukken. Met de data-driven manier waarop wij dat doen onderscheiden
wij ons in de markt. Talent Solutions maakt gebruik van eigen diepgaande expertise in de branche en
ons inzicht in wat talent wil. Zo komen we tot hoogwaardige end-to-end oplossingen. Van het
aantrekken en werven van talent, tot het opleiden en ontwikkelen ervan en het behouden van talent.
We bieden altijd passende, schaalbare oplossingen, waarbij we de meest vooruitstrevende
technologie en workforce-kennis uit meerdere landen inzetten.

Right Management is onze global expert op het gebied van talentmanagement voor outplacement,
loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling.

VOLG ONS

Bezoek voor meer informatie over Talent Solutions Right Management: WWW.RIGHTMANAGEMENT.NL
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