
Creëer een

verbonden,

persoonlijke

talentervaring

Net zoals u weten wij dat de verwachtingen die 
medewerkers van hun werk hebben, zijn veranderd. 
Zij hebben een andere omgeving nodig om elke dag 
het beste uit zichzelf te halen. Daarom hebben wij zo’n 
omgeving gecreëerd - een verbonden gepersonaliseerde 
talentervaring die is gericht op het betrekken en 
inspireren van uw medewerkers - op die momenten dat 
het ertoe doet.  

Neem sneller toptalenten aan met enthousiasmerende 
ervaringen voor kandidaten om de beste 
medewerkers te koppelen aan de beste organisaties 
overal ter wereld. Bouw aan talent dat er klaar 
voor is, met gepersonaliseerde leerervaringen en 
ontwikkelingstrajecten op maat voor groei van skills en 
carrière. Ontwikkel meer betrokken, high performing 
medewerkers, teams en managers via doorlopende groei, 
coaching, feedback, beloning en waardering. Zo kunt 
u laten zien dat ‘’ervaring’’ een verschil maakt, met de 
inzichten in en analyse van medewerkers die nodig zijn 
om uw talentbenadering te koppelen aan echte waarde 
voor de organisatie.

Een verfrissende,
persoonlijke
benadering voor

SABA TALENT MANAGEMENT



Trek uw toekomstige toppers aan, 
huur ze in en onboard ze
Versterk uw merk als werkgever. Vind en trek toptalenten 

aan voor uw meest kritische functies. Optimaliseer 

vervolgens het onboardingstraject met een ontwikkelings- 

en coachingsplan op maat die vanaf dag één stuurt op 

performance.

Een hyper-verbonden aanpak
van talentmanagement

Gemaakt om mensen, teams en organisaties meer te laten bereiken

Begeleid uw medewerkers bij het 
ontwikkelen van hun skills
Motiveer uw medewerkers met gepersonaliseerde, 

relevante ontwikkelingstrajecten. Adviseer hen om te leren 

op het moment dat het nodig is en geef hun de autonomie 

om zelf te ontdekken en te groeien. Verbeter daarna de 

manier waarop u de impact van leren meet, ongeacht waar, 

wanneer en hoe dit gebeurt.

LEERERVARINGEN DIE ZICH VERTALEN 
IN BETERE PERFORMANCE

Laat uw medewerkers en teams 
hun eigen ontwikkelingstraject 
inrichten - door zelfstandig te leren 
van u en van elkaar - terwijl ze 
tegelijkertijd verbonden zijn met uw 
organisatiedoelen en die waar maken.

GA NAAR HET ‘’MANAGEN’’ VAN 
PERFORMANCE NAAR COACHEN  
OP GROEI 

Kies voor een proactieve feedback- en 
coachingservaring die uw medewerkers 
motiveert, hun performance verbetert 
EN die past bij uw organisatiedoelen! 
Kunt u het zich voorstellen?

CREËER EEN KATALYSATOR VOOR 
BETROKKENHEID EN KRIJG GROTER 
INZICHT IN TALENTEN 

Krijg feedback van medewerkers en de 
realtime inzichten die u nodig hebt om 
uw talentprogramma’s te koppelen aan 
betrokkenheid en bedrijfsresultaten.

Transformeer uw talentprogramma’s en  
creëer waarde in elke functie



DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Motiveer executives, managers en HR-teams om 

strategische en organisatorische planning naadloos 

op elkaar af te stemmen en koppel talent deskundig 

aan nieuwe groei-initiatieven. Wij zorgen ervoor dat 

u het rendement op uw investering in uw grootste 

talentbehoeften kunt verzilveren. Ons team van 

deskundigen helpt bij elke stap van het traject en 

ons supportteam is altijd beschikbaar om eventuele 

problemen die zich voordoen, snel op te lossen.

BEVEILIGING

Wij bieden ‘’security by design’’ met ons robuuste, 

schaalbare en veilige platform en de benodigde 

mensen, processen en technologie. Dit omvat 

beveiligingsproducten en -diensten die compliance-

audits ondersteunen en de kracht van ons 

beveiligingsprogramma valideren. 

ARCHITECTUUR

We hebben onze technologie gebouwd op een multi-

tenant cloudarchitectuur met een zeer schaalbaar, 

betrouwbaar en uitbreidbaar platform dat binnen 

de sector ongeëvenaard is qua prestaties en 

beveiligingsstandaarden. 

MARKETPLACE

We hebben geteste, vooraf geconfigureerde 

connectors en applicaties van derde partijen 

geïntegreerd zodat u uw HRIS, CRM, vacaturebanken, 

screeningsdiensten en nieuwste leercontent net zo 

gemakkelijk kunt gebruiken als slepen en neerzetten.

WAAROM SABA?

Inspireer tot betere performance 
Creëer een high performancecultuur door middel van 

voortdurende coaching, feedback en ontwikkeling om 

medewerkers in staat te stellen hun doelen te bereiken. 

Doe dit met een flexibele oplossing waardoor uw 

medewerkers op één lijn komen te staan en die hen 

betrekt en inspireert om resultaten te bereiken die 

belangrijk zijn voor uw organisatie.

Loop voorop met strategische 
personeelsplanning
Wij zorgen ervoor dat u het rendement op uw investering 

in uw grootste talentbehoeften kunt verzilveren. Ons 

team van deskundigen helpt bij elke stap van het traject 

en ons supportteam is altijd beschikbaar om eventuele 

problemen die zich voordoen, snel op te lossen.

Krijg inzicht in hoe 
medewerkersbetrokkenheid werkt 
Betrek uw medewerkers en motiveer hen om elke dag 

het beste uit zichzelf te halen en uw organisatie te helpen 

om haar doelen te bereiken. Krijg meer inzicht in uw 

medewerkers, breng iedereen met elkaar in verbinding en 

toon uw waardering.



www.saba.com/get-started

Bij Saba weten we dat elke organisatie het in zich heeft om een geweldige werkplek te zijn. Wat uw organisatie ook doet, wie uw klanten ook 
zijn of wat u ook maar verkoopt, succes begint bij uw medewerkers. Maar in de diverse, mobiele, sociale wereld van vandaag de dag moeten 
succesvolle organisaties een werkervaring bieden die meer verbonden is en persoonlijker is dan ooit tevoren. En de meest succesvolle 
organisaties doen dit met Saba. Omdat we talentwetenschap combineren met intelligente technologie voor het bieden van een persoonlijke 
talentervaring op maat waarin het individu centraal staat op de momenten die het er meest toe doen. Met krachtige tools en inzichten die 
managers van talenten in staat stellen om de impact op het succes van de organisatie hard te maken. Dus van het aantrekken van kandidaten die 
de perfecte match vormen tot aan het ontwerpen van trajecten voor persoonlijke groei en het creëren van een cultuur die de unieke talenten van 
elk individu stimuleert, helpt Saba u om uw medewerkers en teams de volgende boodschap over te brengen: Werk vanuit jouw kracht. Werk zoals 
jij het ziet. Werk alsof het persoonlijk is. Werk zoals jij bent
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handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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24/7-klantenondersteuning

Actieve online 
gebruikersgemeenschap

Strategische diensten met 
toegevoegde waarde

Regelmatige bijeenkomsten  
van gebruikersgroepen

Standaard of maatwerk in 
implementatiediensten

Speciale contactpersoon  
voor klantsucces

Saba Partner 
Marketplace 

Werving 
& Onboarding

Performance & 
Coaching 

Leren & Skills 
ontwikkelen

Inzicht in mensen  
& Analyse

De Saba-ervaring:

Over Saba
Saba maakt software die het professionele leven van miljoenen 

mensen transformeert en groei en succes bevordert voor duizenden 

organisaties wereldwijd. We helpen organisaties om een katalysator 

te ontwikkelen voor uitzonderlijke medewerkersbetrokkenheid met 

een sterk cloudplatform dat een continue ontwikkelingservaring 

biedt - van gepersonaliseerde training en samenwerking tot 

realtime coaching, bepalen van doelen en feedback. Tegenwoordig 

vertrouwen duizenden klanten wereldwijd, in praktisch elke 

branche, op Saba voor het vergroten van de betrokkenheid van hun 

medewerkers, het verbinden van hun teams en het verkrijgen van 

kritisch inzicht in de impact van talent op succes van de organisatie.

Bent u klaar voor een nieuwe aanpak
van talentmanagement?

Uw succes
begint hier!


