War on Talent?
Een groot, gemeentelijk billboard langs de weg
in de kop van Noord-Holland schreeuwt ‘Wij
zoeken talent’. Landelijke kranten schrijven
over een ‘war on talent’. Alsof er een tekort zou
zijn. Het tegendeel is waar. Er is talent zat.
Meer dan genoeg. Althans volgens de inleiders
van de volgende State of Leadership, die op 12
december in Utrecht plaatsvindt. In dit artikel
lichten ze de sluier alvast enigszins op: hoe
kijken zij naar talent?
Door Jan Kloeze

“

‘Zo’n gemeente is feitelijk op zoek naar nieuwe aanwas van personeel en
zegt dan talent te zoeken’, zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij constateert dat het begrip talent nogal wat spraakverwarring oplevert en
benadert het onderwerp daarom wetenschappelijker. Ze vertelt over het
verschil tussen talent hebben en talent zijn. ‘Soms zijn talenten aangeboren. Dergelijke gaven zijn als het ware aan komen waaien. Deze personen bezitten weliswaar bepaalde talenten, maar die openbaren zich niet
altijd allemaal vanzelfsprekend en blijven soms onbenut. Vrijwel iedereen
laat in dit opzicht dingen liggen in zijn of haar leven’, zegt Van der Sluis.
Toch kan iemand een talent zijn, zelfs zonder uitgesproken gaven te bezitten. Het criterium is namelijk de vraag of iemand meer waarde toevoegt
dan hij of zij kost. ‘Werkgevers betalen hun personeelsleden een salaris
en kopen het talent van zo’n medewerker als het ware op de pof ’, zegt Van
der Sluis. ‘Daarna is het zaak dat die investering rendement oplevert, blijvend rendement zodat de houdbaarheid van de betreffende medewerker
niet verstrijkt.’

de vraag is of iemand
meer waarde toevoegt
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Talentmanagement is dan dus de kunst er bij mensen uit te halen wat erin
zit. ‘Dat werkt natuurlijk twee kanten op’, zegt ze erbij. ‘De werknemer
moet een talent willen zijn. En de werkgever moet zijn leiderschapsrol
zodanig invullen dat de werknemer in staat wordt gesteld zich blijvend te
ontwikkelen als medewerker en als mens.’ Op 12 december zal prof. Van
der Sluis deze beide kanten van de zaak nader toelichten. ‘Maar’, zegt ze
nu al. ‘Organisaties waarin dit werkt, kennen talent in overvloed.’

Aanboren van onbenutte capaciteiten
De vermaarde innovatiedeskundige Jempi Moens slaat hardop denkend over
het begrip talent even een zijweg in. Hij noemt de grote populariteit van talentenshows op televisie en vermoedt dat deze shows zo aantrekkelijk zijn
omdat kijkers een plaatsvervangend gevoel van erkenning ervaren. Wie de
deelnemers op het podium bezig ziet, krijgt het gevoel dat het nog kan, dat
ook zijn of haar talent nog tot bloei kan komen. Moens: ‘Er schijnt nu zelfs
een Voice Senior te zijn, dus leeftijd doet er niet meer toe. De boodschap die
overkomt is dat we vroeg of laat allemaal onze talenten kunnen tonen en dat
we dan eindelijk de credits krijgen voor wat verborgen was.’
Deze redenering is ook van toepassing op het werkende leven. Moens wijst op
onderzoek waaruit blijkt dat veel mensen nauwelijks hun potentieel benutten
als ze op hun werk zijn. Helaas zijn de meeste werkgevers geen talentcoaches.
Mensen zouden dus zelf hun onbenutte capaciteiten aan moeten boren. En als
ze het zelf niet doen, zou de werkgever er een groot belang bij hebben hen te
verleiden alsnog te ontbolsteren. Want organisaties zijn vaak een optelsom van
onbenut talent.

Talent binnen teams
Bewegingswetenschapper (KU Leuven) Katrien Fransen kwam recent langs een
andere weg tot een vergelijkbare conclusie, namelijk dat organisaties onvoldoende gebruik maken van de talenten in hun personeelsteams. Haar onderzoeksobject betrof overigens sportteams, maar de bevindingen in de sport zijn
volgens haar congruent met het bedrijfsleven. ‘Wij hebben het concept van gedeeld leiderschap beschreven’, zegt ze. Het lijkt een contradictio interminis, want
hoe kan leiderschap gedeeld zijn? Er is toch juist altijd één leider, één commandant, één kapitein? ‘Nee’, zegt ze. ‘Er zijn binnen teams meerdere leiderschapstypen die elk hun rol en functie hebben. Zo zijn er leiders die taakgericht advies
geven of hun collega’s motiveren, en zo heb je ook leiders die zorgen voor een
goede sfeer in het team of het team vertegenwoordigen naar externen.’
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Teams die dit uitgangspunt aanvaarden en daadwerkelijk gedeeld leiderschap
toestaan, presteren significant beter. Dat blijkt uit het onderzoek van Fransen
die onder meer naar Australische top-rugbyteams heeft gekeken. Bij teams
waarin de leiderschapsrollen verdeeld zijn over verschillende personen, is niet
alleen de prestatie beter, maar komt ook minder burn-out voor en is de gezondheid van de teamleden beter. ‘Bij teams met gedeeld leiderschap bloeien teamleden op’, zegt ze. En als ze de lijn doortrekt, durft ze de uitspraak aan dat
‘organisaties met gedeeld leiderschap aantrekkelijker zijn op de arbeidsmarkt
en minder te maken hebben met ongewenste uitstroom van medewerkers.’

Ontwikkel nieuwsgierigheid naar het onbekende
Inspirator en onderzoeker Stephan Fellinger vertelt over iemand die bij een verzekeringsmaatschappij speciaal was aangesteld om eens een ander geluid te laten
horen, om eens de cultuur van veilig en risicomijdend gedrag op te schudden.
Op haar eerste werkdag bracht ze veel eigen spullen mee; foto’s, een vloeiblad,
een wandkleed en dergelijke. Toen ze zich aan het installeren was, werd haar te
verstaan gegeven dat dit niet de bedoeling was, want als iedereen zijn eigen toestanden mee zou nemen naar het werk, ‘werd het hier een rommeltje’. Dat is
precies wat Fellinger bedoelt als hij beweert dat bedrijven een inteeltsysteem
kennen. Iedereen moet op elkaar lijken. En als dat in het begin nog niet helemaal
lukt, ‘dan slaan ze dat er binnen een half jaar wel uit’, zegt hij.
Het is juist zijn missie om de boel op te schudden, om mensen te verleiden in
figuurlijke zin eens op een andere plek te gaan staan, waardoor het perspectief
kan veranderen en de ‘schaapjescultuur’ kan worden doorbroken. ‘Dat vergt
overigens meer dan het neerzetten van een tafelvoetbalspel of een zitzak’, zegt
hij. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwsgierigheid naar wat er kan gebeuren
als iemand het lef heeft om af te wijken van de groep.

Gretigheid
Koen Jantzen spreekt niet over inteelt, maar bedoelt iets soortgelijks als hij het
heeft over de maatschappij waarin conflictmijdend gedrag wordt beloond. ‘Terwijl toneelspel gedijt op drama, op conflicten.’ Jantzen is momenteel regisseur
en coach in de toneelwereld en maakte school met De Noorderlingen, een
opleidingsinstituut voor jonge acteurs. Halina Reijn (Internationaal Theater
Amsterdam) is de meest bekende oud-student. ‘Bij audities voor zo’n toneelopleiding doet een talent er nog niet zoveel toe’, zegt hij. ‘Ik kijk naar de
gretigheid van jonge mensen. Hebben ze de wil te onderzoeken wat er
voorbij de beheersing ligt?’
En natuurlijk ziet hij het als de taak van de opleider en later de regisseur om acteurs te verleiden zich daarin verder te ontwikkelen. ‘Maar zonder die gretigheid
is er te weinig leercapaciteit’, zegt hij. En zo komt ook Jantzen uit bij de gedeelde
verantwoordelijkheid van (op)leider en team, van regisseur en acteur of van de
gemeente en het gezochte, nieuwe talent.
Op alle vier de assen (arbeidsmarkt, organisatie, team en persoon) blijkt er volgens de inleiders van de komende State of Leadership (12 december) talent in
overvloed. Vanuit eigen ervaring (en talent) lichten de inleiders in het Paushuize
te Utrecht in woord en daad toe wat ze in dit artikel hebben aangestipt.
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Jongerenimam Yassin Elforkani uit Amsterdam-West en topadvocaat Khalid Kasem zijn ervan overtuigd dat er ongelooflijk veel talent schuilt in de
Nederlands- Marokkaanse gemeenschap. Zij lichten dit standpunt tijdens
State of Leadership op 12 december toe, maar konden helaas niet aan dit artikel meewerken.

Meer informatie over de State of Leadership op 12 december vindt u op onze
website. Daar kunt u zich ook inschrijven.
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