
Talentgesprek

A

Do’s & Don’ts



Het draait bij talentgesprekken om effectieve en 

eerlijke communicatie, de basis voor een 

ontwikkelplan.

Bij dit tweerichtingsproces bepalen de manager en de 

werknemer welke positie zij op de talentmatrix innemen. 

De manager geeft constructieve feedback over de 

prestaties, het gedrag en de getoonde waarden van de 

werknemer.

Tijdens dit tweerichtingsgesprek worden individuen 

ondersteund bij het nadenken over de groeimogelijkheden 

die ze hebben binnen hun huidige rol en er worden 

eventuele ambities benoemd en besproken. Dit gesprek is 

in veel opzichten vergelijkbaar met een 

coachingsgesprek.

Aan de hand van de talentmatrix kan worden bepaald 

welke positie men heeft ten opzichte van een potentiële 

rol en dit helpt vervolgens om te definiëren welke 

ondersteunende ontwikkelstappen er genomen moeten 

worden.

We weten dat het belangrijk is om mensen te 

ondersteunen bij het bepalen van hun potentieel. Mensen 

die hun potentieel ten volle benutten en ontwikkelen 

voldoen immers aan de volgende kenmerken:

 Energieker 

 Gelukkiger

 Bereiken hun doelen op effectievere wijze

 Meer betrokken

 Presteren beter op het werk

 Blijven hun loopbaan bij Marel voortzetten

Talentgesprekken: essentieel voor een geslaagde ontwikkeling 

Onthoud dat er geen goede of foute posities op de 

talentmatrix zijn. Het is vooral belangrijk dat er een 

waardevol gesprek ontstaat tussen managers en 

werknemers en dat werknemers worden ondersteund bij 

het maximaliseren van hun potentieel. Besteed aandacht 

aan de plek waar het gesprek plaatsvindt, kies voor een 

rustige en comfortabele omgeving. 



 Kies tijdens het gesprek voor een coachingstijl die is 

gebaseerd op luisteren en empathie om beter inzicht 

te krijgen in persoonlijke ambities. Het is een 

tweerichtingsgesprek over waar mensen zich 

bevinden en waar ze willen/moeten zijn.

 Praat over feiten, niet over meningen. Bestudeer 

beschikbaar bewijsmateriaal, zoals 360°-feedback, 

bredere feedback van mensen, bewijs van 

prestatieresultaten, behaalde competenties om een 

compleet beeld te krijgen en vooroordelen te 

elimineren.

 Wees eerlijk, transparant, constructief en duidelijk. 

Wees respectvol en ondersteun het individu.

 Luister actief en let op lichaamstaal, toon en op wat er 

niet wordt gezegd.

 Geef werknemers vooraf instructies, zodat het proces 

volkomen duidelijk is. 

 Stimuleer werknemers om het ontwikkelplan in eigen 

handen te nemen en een actieve rol aan te nemen bij 

het uitvoeren van het plan en het vastleggen van de 

resultaten. 

 Gebruik hun ervaring en vergroot hun blikveld. Wees 

opbouwend. 

 Bepaal wat hun sterke punten zijn en hoe ze die 

eigenschappen kunnen inzetten binnen hun huidige of 

toekomstige rol. 

 Beschouw eventuele ontwikkelgebieden als een 

positieve manier om optimaal te presteren. 

 Denk over vaardigheden en prestaties na, maar ook 

over gedrag. Het is niet alleen wat we bereiken, maar 

ook hoe. Vat het gesprek samen, maak afspraken 

over actiepunten en eindig het gesprek positief.

 Zorg dat er vooraf voldoende tijd is, zodat u zich als 

manager mentaal kunt voorbereiden op het voeren 

van een productief talentgesprek. 

 Zorg dat er voldoende tijd is voor het gesprek en dat 

die tijd wordt gerespecteerd. 

 Denk vanuit Marel als geheel en vanuit jouw eigen 

perspectief als leidinggevende, wat zijn de huidige en 

toekomstige behoeften en doelstellingen van Marel.

Talentgesprekken: do's - overweeg het volgende



 Neem het gesprek niet volledig over.

 Geef geen persoonlijke meningen, baseer uitspraken 

uitsluitend op bewijsmateriaal en feiten.

 Doe geen aannames over de loopbaanambities van 

mensen en de reden achter hun huidige positie.

 Gebruik dit gesprek niet om verwijten te maken.

 Raffel het gesprek niet af, neem de tijd.

 Probeer niet alles tegelijkertijd te behandelen. 

Selecteer een bepaald gebied om aan te werken en 

ga dan verder met het volgende. Wees niet te 

ambitieus, ontwikkeling verloopt gewoonlijk in 

opeenvolgende stappen. 

 Ga de moeilijke aspecten van het gesprek niet uit de 

weg, zoals het bespreken van een ontwikkelgebied.

 Dring uw mening niet op aan het individu.

 Word niet emotioneel of agressief. 

 Focus niet uitsluitend op zwakke punten en beschouw 

ontwikkelgebieden niet als een mislukking.

 Jij bent als manager verantwoordelijk voor het 

organiseren van talentgesprekken en het 

ondersteunen van werknemers tijdens het uitvoeren 

van het plan. Voorkom dat talentgesprekken 

voortdurend worden uitgesteld of dat het evalueren 

van de leerervaringen van werknemers wordt 

vergeten. 

 Jij en de werknemer moeten samen een ontwikkelplan 

overeenkomen en opstellen. Dit plan kan gericht zijn 

op bepaalde rollen, maar geeft geen garantie op 

toekomstige rollen of functies. Een goed ontwikkelplan 

is zowel gunstig voor de werknemer als voor Marel.

Talentgesprekken: don'ts - overweeg het volgende



Een talentgesprek lijkt heel erg op een eindbeoordeling en 

wordt vaak gecombineerd met het jaarlijkse 

evaluatieproces. Het helpt namelijk om te beoordelen hoe 

werknemers presteren binnen hun huidige functie om hun 

potentieel te maximaliseren. Daarna kan worden bepaald 

wat hun ambities zijn voor de toekomst.

Voor deze gesprekken zijn ongeveer dezelfde 

vaardigheden vereist als voor een goed 

coachingsgesprek. Een goede manager (coach) stelt 

open vragen (hoe, wat, waarom ...) en helpt werknemers 

door te vertellen wat ze zien en door feiten en breder 

ondersteunend bewijsmateriaal aan te dragen.

1. Talentgesprekken organiseren

 Kijk wat er op de agenda staat en houd rekening met de duur en 

eventuele onderbrekingen

 Zorg dat duidelijk is dat het een tweerichtingsgesprek betreft 

waarbinnen de partijen bepaalde verantwoordelijkheden hebben

2. Bepaal het onderwerp en het uiteindelijke doel van het gesprek

 Leg vast wat het gespreksonderwerp is (de prestaties, het gedrag 

en het potentieel van de werknemer)

 Leg vast wat het gewenste resultaat is om bijvoorbeeld te bepalen 

wat er ontwikkeld moet worden

3. Creëer inzicht

 Informeer, creëer wederzijds begrip (stel vragen zoals vermeld in 

hoofdstuk 7 van dit document) 

4. Kom tot een overeenkomst en trek conclusies

 Benoem het verworven inzicht en de conclusies die zijn getrokken 

 Ga kort in op conclusies en bepaal welke acties er worden genomen 

 Controleer nogmaals of er geen zaken onbesproken zijn gebleven 

5. Samenvatting en voltooiing/afronding

 Geef een samenvatting en bespreek de vervolgstappen 

(geconstateerde ontwikkelkansen) 

Een coachingstijl ontwikkelen

Referentie: bewerking van The Coaching Manual (Julie Starr, 2008)


