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Laat uw talenten  
en organisatie 
groeien met 
Talentsoft



De manier waarop we werken is  
continu aan verandering onderhevig
Bij Talentsoft geloven we dat  toekomstig zakelijk succes   
toebehoort aan degenen die de vaardigheden van hun  
medewerkers  flexibel en doelgericht  transformeren.

Daarom is het onze missie om de talenten van elke individuele medewerker te 
ontsluiten en tegelijkertijd uw organisatie te transformeren.
Duizenden organisaties maken gebruik van ons open People@Work-platform om 
initiatieven voor talentontwikkeling te versnellen, op een manier die naadloos 
aansluit bij hun context, behoeften en bestaande tech-ecosystemen. 

5 redenen 
om voor 

Talentsoft  
te kiezen

01. Open SaaS-platform: integreer onze oplossing 
eenvoudig met uw bestaande technische eco-
systeem, profiteer van continue productinnova-
tie en een enorm scala aan partner-apps.

02. Snellere time-to-value: zie een snellere ROI 
dankzij onze flexibele methodologieën die erop 
gericht zijn de gebruikers acceptatie eenvoudig 
te maken.

03. Co-creatie: word onderdeel van een HR-com-
munity van 5.000 klanten die actief betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van onze oplossingen.

04. Digitale Transformatie-expert: ga verder dan 
het digitaliseren van HR-processen. Verander de 
mentaliteit van uw bedrijf en zorg dat uw mensen 
toekomstbestendige vaardigheden ontwikkelen.

05. Europese HCM-leider: profiteer van alle voor-
delen die onze diepgaande lokale expertise, 
gecombineerd met een succesvol trackrecord 
in complexe projecten over de hele wereld te 
bieden hebben.



Een open talent 
transformatie- 
platform

Wist u dat?
Onze oplossing volledig geïntegreerd  
is met Microsoft Teams! 
Onze tool is altijd binnen handbereik van 
medewerkers en helpt managers dynamisch 
leiding te geven, waar hun mensen ook werken.

 n Proactief gesprekssysteem om doelen en 
doelstellingen gaandeweg aan te passen.

 n Stimuleer feedback van medewerkers 
over de belangrijkste doelstellingen en 
resultaten, binnen de tool die ze dagelijks 
gebruiken.

 n Ontvang chatbotmeldingen met updates 
of te ondernemen acties.

 n & nog veel meer...

MEER INFORMATIE

Creëer een zeer gepersonaliseerde 
werknemerservaring door ambities 
af te stemmen op projecten en 
kansen in alle fasen van de carrière 
van een werknemer. Een voorbeeld: 
met onze Talent Marketplace zorgt 
u voor een continue leerervaring. 
Geef medewerkers de kans om zich 
regelmatig aan te melden voor nieuwe 
projecten en leertrajecten.

DEMO AANVRAGEN

Ons open platform helpt u verder te 
gaan dan traditionele HR software. 
Ontgrendel het volledige potentieel 
van uw mensen door een continu 
gesprek tussen werknemers, 
managers en HR mogelijk te maken.
We stellen u, als HR professional, in 
staat om de transformatie te leiden. 
Met geconsolideerde gegevens voor 
betere besluitvorming en de juiste 
tools om efficiënt te anticiperen op 
veranderingen, bent u goed uitgerust 
om de HR-strategie af te stemmen op 
uw bedrijfsdoelstellingen.
Elke medewerker is uniek - en ons 
platform stelt u in staat om ze ook op die 
manier te behandelen.
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https://www.talentsoft.nl/hr-software/talentsoft-for-microsoft-teams-en/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=Undefined&utm_term=Undefined&utm_content=Corporate_2-pagers
https://www.talentsoft.nl/gratis-proefabonnement/?utm_source=Corporate_Brochure_NL&utm_medium=Organic&utm_campaign=Corporate_Brochure_NL&utm_term=Undefined&utm_content=Undefined


2.200+ organisaties  
vertrouwen op Talentsoft 

Transformeer  
uw organisatie! 
Neem vandaag nog contact op: 
 Contact 

We zijn de Europese leider in Human Capital Management.
Vanuit 15 kantoren in Europa en Canada bedienen we meer dan 2.200 klanten, in meer 
dan 130 landen. Lees meer op www.talentsoft.nl 

https://www.talentsoft.nl/organisatie/neem-contact-op/?utm_source=Corporate_Brochure_NL&utm_medium=Organic&utm_campaign=Corporate_Brochure_NL&utm_term=Undefined&utm_content=Undefined
https://www.talentsoft.nl/

