
Efficiënt competentie 
management

TALENTSOFT 
PERFORMANCE & 
COMPETENCIES
Vind je dat performance management 
weinig oplevert? Focus op continue 
ontwikkeling en richt je werkwijzen  
op de bedrijfsstrategie 

Talentsoft Performance & Competencies helpt HR en managers de werkwijze van hun projecten en de continuous 
conversation opnieuw vorm te geven, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de topdoelstellingen van het bedrijf en 
hun ambities waar kunnen maken.

Uitdagingen
Betrokkenheid bij evaluatieprojecten 

maximaliseren

Van het jaarlijkse beoordelingsgeprek  
naar continuous conversation 

 
Het potentieel van medewerkers begrijpen  

en professionele groei bevorderen  
 

De juiste informatie  
in de juiste context plaatsen

 Doelen van medewerkers op één lijn plaatsen 
met de bedrijfsstrategie  

Complexe beoordelingsprocessen managen

Verzamelde data analyseren

De Talentsoft Oplossing

Bespaar tijd dankzij geïntegreerde HR informatie 

Stel de doelstellingen van uw teams in en pas ze het hele jaar door aan 
 
 
Creëer een cultuur van voortdurende coaching en feedback tussen managers en 
medewerkers 
 
Profiteer van 360° evaluaties en social feedback

 
Verbind bedrijfs-, team- en persoonlijke doelstellingen met meetbare resultaten 

Creëer aangepaste campagnes, formulieren en workflows

Profiteer van ingesloten statistieken en dashboards

89%
van Talentsoft Performance  

& Competencies gebruikers verbeterden de 
kwaliteit en frequentie van de medewerker-

manager conversaties*
*Talentsoft Talent Management Survey 2017

Flexibele templates



Talentsoft Performance & Competencies is ook:

 Performance-gebaseerde bonus calculatie • Aangepaste beoordelingsformulieren • Zelf assessment • Gepersonaliseerde analyse met 
beoordeling van de manager • Workflow management • Ontwikkelingsplannen

Deze bedrijven vertrouwen op Talentsoft

“Talentsoft heeft al onze verwachtingen overtroffen 
Hun teams hebben ons gedurende het proces begeleid 
en we delen een gemeenschappelijk doel:  
een wendbare HR en performance management 
aanpak met behulp van een uniek portaal.”
Marianne Descamps 
Human Ressources Director, Lynkbynet

“Met behulp van de Talentsoft oplossingen kunnen we 
een gestroomlijnde employee journey creëren."
Bram van Bokhoven 
Project leider bij Baker Tilly Berk

Continuous conversation – 
 Doelstellingen en resultaten

360° review

Contact

Tel. +31 (0)70-850 9100

contact.nl@talentsoft.com

W W W. TA L E N T S O F T. N L

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is de Europese leider in cloud-based Talentmanagement en Learning software. Talentsoft’s 
digitale platform moedigt interacties aan en verbetert de werkervaring van je medewerkers door 
competentiemanagement, carrièremanagement en trainingsmanagement te combineren. Talentsoft 
biedt een unieke software en analytics oplossing voor het efficiënt managen van HR processen zoals 
Recruitment, Onboarding, Talentbeoordeling, Competentiemanagement, training en e-learning en het 
beloningsbeleid. De Talentsoft software is als volledig pakket te gebruiken of in losse modules. 


