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HET PROJECT
Tegenwoordig ligt de nieuwe uitdaging niet enkel in competentiemanagement
maar ook in talent management. Een getalenteerd werknemer is geen
uitzonderlijk begaafd persoon, maar eerder een zeer geschikt persoon voor het
domein waarin hij/zij werkt. Elke werknemer, ongeacht de job, dient volgens
twee dimensies geëvalueerd te worden: prestaties en potentieel. Alle
werknemers met goede prestaties of hoog potentieel, of in het beste geval
beiden, dienen als getalenteerd beschouwd te worden.
Dit is waar het project COMpetentie en TALent assessment in KMO’s een rol kan

WIE HEEFT HIER BAAT BIJ

spelen!
Het COMTAL project levert zijn bijdrage aan het verhogen van de
concurrentiepositie

van

KMO’s

dankzij

het

introduceren

van

talent

management en het upgraden van de sleutelvaardigheden van de

 Werknemers

werknemers.

 Bedrijven

Meer informatie omtrent het project vindt u op: www.comtalproject.eu
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ALGEMEEN DOEL


De overlevingskansen van
kleine

en

middelgrote

bedrijven (KMO’s) versterken


Hun concurrentievermogen
verhogen via talent management

Alle resultaten zijn beschikbaar in het Engels, Tsjechisch, Nederlands, Grieks en
Pools.
 Competentie en Talent Profiel van een Werknemer / Teamlid
Dankzij de medewerking van meer dan 300 werknemers en 270 werkgevers uit
Polen, Cyprus, België, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk, identificeert het
competentie– en talentprofiel de meest relevante competenties van een
werknemer, verzameld in drie groepen (COMPETENTIE, BIJDRAGE en
ENGAGEMENT) begeleid door normen/standaarden per land en per
competentie. Dit profiel is het resultaat van de standaardiseringsprocedure met
statistische en psychometrische analyses.
 Competentieprofiel van een Coach
Samengesteld uit 10 competenties (De basis leggen; Persoonlijke ontwikkeling
en verandering faciliteren; Organisatorische verandering faciliteren; Assessment
met focus op de lerende; Persoonlijke en teamrelaties bouwen; Effectief
teamwork; Leiderschap; Communicatie; Analyseren en Problemen aanpakken;

 ICT tools voor competentie- en talent assessment van

werknemers en coaches

Getuigenissen

Een vlotte en gebruiksvriendelijke ICT tool ontworpen om potentiële
competenties van werknemers / leden van de projectteams te
herkennen en te meten en om opleidingsbehoeften te identificeren
alsook de competenties van de coaches. De ComTAL tools worden
vergezeld van een handleiding om het gebruik te vergemakkelijken.
De tools werden dusdanig ontworpen om de bedrijven te sturen in de
richting van een toekomstgericht, positief en dynamisch beeld in een
voortdurend veranderend handelsklimaat, waar men de concurrenten
steeds een stap voor moet blijven.
Een competentie– en talent-systeem kan gelinkt worden aan het HRsysteem van een bedrijf, het is daarom van essentieel belang bij het
rekruteren

en

selecteren

van

kandidaten.

Competentie–

en

talentassessment kan men gebruiken om vast te stellen hoe geschikt een
kandidaat is voor een bepaalde job.
Het

resultaat

van

deze

competentie-assessment

kan

men

Automatisch rapport – Ik hou van deze
functies en gebruik ze als online tools - PL
coach
Het
rapport
benadrukt mijn
tekortkomingen en leerpunten. Het geeft
mij de mogelijkheid om bepaalde
gebieden in mijn werk die voor
verbetering vatbaar zijn te evalueren en
te begrijpen - UK coach
Ik zou graag de doeltreffendheid willen
benadrukken van de gespendeerde tijd—
het is niet nodig om open vragen te
beantwoorden - CZ coach

op

Makkelijke tool met specifieke vragen en
goede test voor elke werknemer - CY
team member

verschillende manieren voorstellen.
 Opleidingsmateriaal voor trainer/coach en cursist
Een trainingsprogramma en opleidingsmateriaal met als doel het
ontwikkelen en verbeteren van 6 algemene belangrijke competenties

Gedetailleerde stellingen over de
competenties van de coach - CY coach

voor leden van het projectteam. Deze competenties zijn eveneens
opgenomen in het competentie– en talentprofiel van een werknemer.
Deze zes competenties zijn:
 Samenwerking

Zinvol initiatief, e-versie, interessante
typologie van meetbare dimensies en
feedback naar geëxamineerde - PL team
member

 Flexibiliteit

Zeer interessante en leerrijke ervaring! Ik
heb deze eveneens aanbevolen aan mijn
collega’s - CZ team member

 Zelfstandigheid
 Levenslang Leren
 Stressbestendigheid
 Klantgerichtheid
Opleidingsmateriaal gericht naar zowel werknemers als coaches werden
voor elke competentie ontwikkeld. Deze materialen werden verdeeld in
modules

en

bevatten

oefeningen,

casussen,

leesmateriaal,

Het was nuttig om te ontdekken hoe ik in
de toekomst verder kan ontwikkelen en
voor mijn loopbaanontwikkeling - UK
team member

groepsactiviteiten alsook een zeer goede en hulpvolle videogids.
De opleidingsmethodologie is gebaseerd op de principes van efficiënt
volwassenonderwijs, bvb. experimenteel liberalisme. Men promoot actief
leren, met communicatie tussen de trainers en de deelnemers,
samenwerking, snelle actie, improvisatie is zeer belangrijk. Verschillende
methodieken en middelen gebruikt gedurende het leertraject zijn zo
ontworpen dat aan individuele noden voldaan wordt.
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Gebruiksvriendelijke manier om sleutelcompetenties van teamleden en coaches te evalueren



Onmiddellijk resultaat na afloop van de self-assessment a.d.h.v. een competentierapport



Presentatie van de resultaten op een grafische manier



ICT tool:


Overzicht van alle ingevulde vragenlijsten



Resultaten vergelijkbaar binnen teams



Volledig opleidingspakket om tegemoet te komen aan eventuele competentiegaps



Onmiddellijke voordelen uit de evaluatie van de coaches en teamleden voor henzelf en hun
organisatie
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