
Talent dynamics
Een 360° hr-visie  
voor de kmo Accountancy & Advisory



03

02

01

Talent dynamics
Een 360° hr-visie voor de kmo

Missie

Talent dynamics 

HR Labs
Talent aantrekken
Employee experience
Groeien in de onderneming



01

02

03

Missie

Vanuit een 360° expertise 
wordt een effectieve 
oplossing uitgewerkt voor 
uw hr-uitdagingen, op maat 
van uw onderneming, 
mensgericht en juridisch 
onderbouwd.
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talent motiveren
talent slim verlonen

talent laten groeien

talent organiseren

talent aantrekken
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Talent dynamics

Jij hebt de vraag,  
wij hebben de expertise!
Kies voor de formule die het beste bij jou 
past:
• HR Labs: onze experts begeleiden je om 

jouw vraag scherp te stellen, te inspireren 
met de allerlaatste inzichten en een ready-
to-go actieplan op te leveren waarmee je 
zelf aan de slag gaat

• HR Project management: onze experts 
werken bij jou ter plaatse het HR-vraagstuk 
van A tot Z uit en implementeren deze ook

• HR on site: heb je nood aan een 
professional die je tijdelijk ondersteunt 
binnen recruitment, payroll, legal of HR 
business partnering? Wij hebben experten 
die bij jou ‘on site’ aan de slag kunnen.

FormulesDomeinen 01
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HR Labs

Het werkgeversimago van een 
onderneming wordt steeds 
belangrijker, zeker in tijden waarin 
de arbeidsmarkt almaar krapper 
wordt. 

Uw brand definiëren én valideren door

• Het in kaart brengen van de sterktes van het bedrijf “what 
makes you different”.

• Het detecteren van acties die uw aantrekkingskracht als 
werkgever nog verder kunnen vergroten (bijvoorbeeld 
uitwerken van een cafetariaplan, groener imago via een 
mobiliteitsplan, enz.). 

• Het vertalen van de gedefinieerde pijlers naar een sterke 
brand die (kandidaat-)werknemers een duidelijk zicht 
geeft op de voordelen en kwaliteiten van uw bedrijf als 
werkgever.

Wat wij bieden

Employer branding: imago aanscherpen

Talent aantrekken
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Talent aantrekken

HR Labs

Samen maken we beter, sneller en 
efficiënter de juiste match tussen 
open vacatures en de gezochte 
kandidaat. 

Het doeltreffend maken van uw aanwervingscampagne

• Het opstellen van aantrekkelijke vacatures.
• Het kiezen van de juiste rekruteringskanalen op maat van 

de vacature.
• Gebruik interview guideline.
• Making an offer they can’t refuse (het financiële plaatje en 

de kleine lettertjes).

Een geoptimaliseerde aanwervingsprocedure.

Interviewtechnieken: haal het meeste uit uw gesprekken.

Campus recruitment: jong talent aan boord brengen.

Workshop international recruitment.

Wat wij bieden

Rekrutering en selectie
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HR Labs

Een persoonlijke en vlotte pre- en 
onboarding verlaagt het risico 
van uitstroom.

Een onthaalbeleid dat werkt

• Workshop pre- en onboardingsinitiatieven  
(bijvoorbeeld peter / meterschap).

• Uitwerken van ondersteunende tools en templates: 
inlichtingenfiche, onthaalbrochure, ...

Wat wij bieden

Pre- en onboarding

Employee experience
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HR Labs

Wie zich goed voelt op het werk, 
is gezonder en productiever. Heel 
wat zaken kunnen het welbevinden 
van werknemers bevorderen: 
een fijne werkruimte, flexibele 
werkuren, ... 
Dit versterkt de betrokkenheid 
van de medewerkers en gaat 
tegelijkertijd absenteïsme tegen.

Meten = weten

• Er wordt voorafgaandelijk gestart met een enquête 
die de temperatuur van het water meet. Wij helpen u 
vervolgens concrete acties te definiëren als antwoord op 
gedetecteerde pijnpunten. 

Omgaan met absenteïsme

• Boost de aanwezigheid van uw team.  
Concreet advies over hoe binnen het wettelijke kader 
problemen rond absenteïsme of langdurige afwezigheid 
aan te pakken.

Arbeidsflexibiliteit: freedom within a frame

• Maatregelen rond o.a. glijdende uurroosters, thuiswerk, 
enz. vertaald in een correcte policy.

Wat wij bieden

Welbevinden op het werk

Employee experience
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HR Labs

Het hoort erbij: medewerkers 
verlaten op een bepaald punt 
de onderneming. Inzicht krijgen 
in de redenen en hun verhaal 
laten eindigen met een positieve 
noot is verrijkend en biedt 
opportuniteiten. 

Richtlijnen voor exit-gesprekken 

• Hoe haal ik het meeste uit een exit-gesprek?  
Tips en tricks.

Eindeloopbaanplanning

• Afspraken maken om oudere werknemers (“goldies”) ook 
op het einde van de loopbaan duurzaam in te zetten.

Een moeilijke gesprek voeren met je medewerker: hoe 
doe je dat?

• Velen schrikken terug wanneer ze een moeilijk gesprek 
moeten voeren. Wij bieden ondersteuning aan uw 
leidinggevende door gerichte en praktische adviezen bij 
het voeren van deze gesprekken.

Wat wij bieden

Uitstroombeleid

Employee experience
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HR Labs

Een goede functieomschrijving 
geeft de rol weer die iemand 
bekleedt in de onderneming en 
omschrijft de hiervoor benodigde 
competenties. Het is cruciaal vanaf 
werving tot exit en dient ook als 
basis voor evaluatie en feedback 
van de medewerker en de opmaak 
van diens loopbaantraject. 

Opmaak organigram & transparante 
functieomschrijvingen

• Geeft een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en 
rollen die bij een functie horen.

Competentiescan op individueel niveau

• Krijg zicht op de sterktes en werkpunten van werknemers 
via een snelle (tweeledige) competentiescan.

Competentiescan op organisatie niveau

• Een gestructureerd overzicht van de competenties die 
binnen de onderneming aanwezig zijn.

Wat wij bieden

Competentiemanagement

Groeien binnen de onderneming
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HR Labs

Voor werknemers is het belangrijk 
dat zij hun eigen loopbaan in 
handen nemen en investeren in 
hun competentieontwikkeling door 
onder andere extra opleiding te 
volgen. Voor werkgevers is het 
van belang om een strategisch 
opleidingsplan in relatie tot de 
bedrijfsvisie uit te werken en te 
investeren in hun werknemers. 

Opmaak loopbaantraject

• Door werknemers te helpen bij het uitstippelen van hun 
loopbaan worden ze gemotiveerd én wordt het beste uit 
hen gehaald. We reiken een methodiek aan om individuele 
medewerkers te laten nadenken over welke competenties 
hij/zij nog wil ontwikkelen, op welke manier en hoe deze zal 
gemeten worden.

Wat wij bieden

Leren en ontwikkelen

Groeien binnen de onderneming
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HR Labs

Een open gesprekscultuur wordt 
gestimuleerd door regelmatige 
(informele of formele) check-
ins, feedbackmomenten en 
evaluatiegesprekken. 

Methodiek en structureren van het functioneringsproces                                  

• Op maat van de klant opzetten van het 
functioneringsproces (wie/wat/hoe/wanneer/waar).

Workshop ‘vaarwel’ éénmalige functionerings-
gesprekken en ‘hallo’ regelmatige check-ins

• Munitie voor elke leidinggevende om de medewerker 
optimaal te coachen.

Workshop Business Chemistry 

• Communicatie leidinggevende.

Wat wij bieden

Evaluatie en feedback

Groeien binnen de onderneming
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HR Labs

Het hebben van een onderbouwde 
verlonings structuur biedt zowel 
de werkgever als de werknemer 
het comfort en het vertrouwen 
van een correcte verloning, 
gebaseerd op de functie en de 
prestaties, en niet louter ingevolge 
jarenlange dienst of individuele 
onderhandelingen. 

Een loonhuis dat staat

• We creëeren een kader met ‘gewogen’ functiegroepen 
waarbinnen het verloningstraject voor een bepaalde 
functie uitgestippeld is aan de hand van loonvorken. 
Dit kan gebenchmarkt worden (externe partner) met 
oog op marktconformiteit. De werkgever bepaalt zelf de 
transparantiegraad ten aanzien van zijn werknemers.

Loonkostbeheersing                                          

• Meten is weten. De loonkost per individu kan belangrijk 
zijn voor budgetten, prijszetting, loonvoorstellen voor 
sollicitanten, … Het in kaart brengen van de loonkost legt 
meteen ook de focus op die domeinen waar optimalisatie 
mogelijk is (alternatieve verloning) of bijsturing nodig is 
(arbeidsduur). 

Wat wij bieden

Slim verlonen

Groeien binnen de onderneming
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HR Labs

Een geoptimaliseerd beleid (in de 
zin van kost voor de werkgever vs. 
opbrengst voor de werknemer) 
gekoppeld aan slimme win-win 
doelstellingen die werken. Dit met 
oog op het extra belonen van 
werknemers of het aanreiken van 
methodieken om key-werknemers 
te binden aan de onderneming.

Incentiveplan 

• Visie en ondersteuning bij het bepalen  
van KPI’s en grootorde. 

• Bepalen uitkerings- of bindingsmethode.
• Duidelijke contracten.

Wat wij bieden

Bonus- en retentiebeleid

Groeien binnen de onderneming
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