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Get smart with a for talent 

• GRAFOC en SBS Skill BuilderS: een gouden partnership
• HR-uitdagingen in een VUCA-wereld
• War for talent of LOVE for talent?
• Hoe werkgeluk de werkvloer verandert
• Levenslang leren en FLOW
• HR-mogelijkheden binnen PC 130
• Conclusie

Get smart with a for talent 
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GRAFOC: Voor mensen in printmedia

SBS Skill BuilderS: vérder met ieders talent!
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HR in een VUCA-wereld

1. Proactief omgaan met veranderingen en onverwachte situaties
2. Meedenken over efficiëntie en innovatie op bedrijfsniveau
3. Vriendelijk en luistervaardig zijn, zowel intern als extern
4. Kunnen en willen omgaan met veranderende takenpakketten
5. Op een directe en duidelijke manier je ideeën durven uiten
6. Als onderdeel van een team streven naar resultaten

Kortom: betrokken werknemers worden MEERwerkers

War for talent OF Love for talent?

Waarom kiezen voor “love for talent”?

Gelukkige werknemers:

• Presteren beter
• Zijn minder vaak ziek
• Hebben meer energie
• Zijn meer betrokken bij hun werk
• Zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer
• Zorgen bijgevolg voor tevreden klanten

Tevreden klanten zijn de ambassadeurs van uw bedrijf



6/19/2019

4

“War for talent” OF “Love for talent”?

Welke factoren dragen bij tot werkgeluk?

• We gaan er samen voor
• Ik voel me dankbaar en geïnspireerd
• Ik behaal resultaten met vertrouwen en kwetsbaarheid
• Ik kan en mag mijn talenten en kwaliteiten inzetten
• Ik doe zinvol werk

Lifelong learning en FLOW

Het dilemma : 
Wat als we onze mensen opleiden en ze verlaten het bedrijf?
Wat als we onze mensen niet opleiden en ze blijven?

FLOW: Mensen presteren het best als ze het evenwicht vinden tussen 
uitdaging en vaardigheden. 

Levenslang leren: Door het aanbieden van opleidingen, trainingen en 
workshops in het interesseveld van jouw medewerkers zorg je voor 
een positieve sfeer die eveneens de productiviteit en wendbaarheid 
vergroot in een VUCA-wereld.
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HR binnen PC 130

• Talent development
• Leadership
• Career Coaching
• Care for talent

• Jobbegeleiding
• Loopbaanbegeleiding
• Coaching 
• Talentontwikkeling

Talent matching en HR-mobility

Focus op:

• Competenties
• Attitude
• Kwaliteiten
• Talent
• Jobmobiliteit
• Kennis aan boord houden
• Vergrijzing en ontgroening opvangen
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Conclusie:

Authenticiteit werkt:

Uw verhaal als werkgever:
• Duidelijke visie en communicatie
• Cultuur en sfeer
• Mogelijkheden en toekomst
• Werkgeluk en betrokkenheid
• Referral recruitment

David Benoit
david.benoit@grafoc.be
Herman Staes
herman.staes@grafoc.be

Contactgegevens

Bart Vlerick
bart@skillbuilders.be
Kathy Redant
kathy@skillbuilders.be
Hilde Cooman
hilde@skillbuilders.be

053 85 77 70 


