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‘War for talent’ vraagt om een nieuwe koers voor 
talentmanagement

Een sterke talentmanagement-strate-
gie is de sleutel om concurrentie voor 
te blijven in de ‘war for talent’. Door 
de schaarste aan talent zijn bedrijven 
genoodzaakt nieuwe mogelijkheden 
te verkennen om talent binnen te 
halen en te behouden. Psychologisch 
contractmanagement biedt hierbij 
vernieuwende inzichten die leiden 
tot aantoonbaar minder verloop tus-
sen de eerste drie en vijf jaar van het 
dienstverband.

De uitdaging voor organisaties
De huidige arbeidsmarktontwikkeling-
en zijn spannend en tegenstrijdig. 
We zitten nu nog midden in allerlei 
reorganisaties, saneringen en bezuini-
gingen. Tegelijkertijd weten we dat 
er op korte termijn een krapte zal 
ontstaan, met name voor hoog opge-
leid personeel in specialistische, tech-
nische en managementfuncties. Het 
CBS verwacht dat er in 2020 in 
Nederland een tekort is van 300.000 
werknemers als gevolg van de ver-
grijzing. 

Naast deze ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt zien we dat de toekom-
stige generatie talenten nieuwe eisen 
stelt aan organisaties. Zij verwachten 
een meer persoonlijke benadering, 
wat op gespannen voet staat met de 
algemene tendens om kosten te 
besparen door te standaardiseren. 
Tegelijkertijd maakt deze generatie 
nu ook de crisis en reorganisaties 
mee, wat in vele gevallen leidt tot 
een vertrouwensbreuk met de orga-
nisatie als gevolg van onvervulde 
beloften en een verslechterd 
bedrijfsimago. Op het moment dat 
de economie aantrekt zullen deze 
talenten als eerste en massaal de 
organisatie verlaten, op zoek naar 
een organisatie die wel aan hun indi-
viduele behoeften kan voldoen en 
bovendien haar beloften lijkt na te 
komen.

De ‘psychologisch contract’ benadering

Kern van de problematiek
Voor sommige bedrijven is een tekort 
aan talent al realiteit, voor andere 
organisaties zal dat op niet al te lange 
termijn ook het geval zijn. Veel 
bedrijven erkennen deze problema-
tiek, maar toch zien we in de praktijk 
dat maar weinig organisaties zich 
bezig houden met het vernieuwen 
van hun talentmanagement-strategie, 
zodat ze optimaal voorbereid zijn op 
de steeds sterker wordende ‘war for 
talent’. 

De kernvraag is: hoe zorg ik er als 
organisatie voor dat ik succesvol ben 
in het aantrekken en behouden van 
talent voor mijn organisatie? De 
oplossing wordt veelal gezocht in 
praktische toepassingen zoals syste-
men, processen, instrumenten en 
opleidingen. Maar de kern van 
het probleem ligt juist bij 
de talenten zelf.  



Zij maken bij een vertrouwensbreuk 
veel eerder de afweging wel of niet 
bij de organisatie te blijven werken. 
Het is dan ook veel effectiever om 
een individuele insteek te kiezen en 
te bepalen wat individuele talenten 
drijft, bindt en boeit aan de organisa-
tie. Het psychologisch contract biedt 
dat inzicht.

Wat is het psychologisch  
contract?
Talenten zullen altijd op zoek gaan 
naar een balans tussen wat zij aan de 
organisatie geven en in ruil daarvoor 
van de organisatie terug krijgen en 
hebben daarbij duidelijke verwach-
tingen. De wederzijdse beloften die 
de organisatie en de medewerker in 
dat proces maken vormen de basis 
van het psychologisch contract. Deze 
beloften kunnen expliciet zijn, maar 
zijn soms ook impliciet. Medewerkers 
maken bijvoorbeeld veel overuren, 
maar hebben hier geen problemen 
mee omdat ze in ruil daarvoor een 
hogere bonus krijgen of bijvoorbeeld 
de vrijheid hebben om regelmatig 
een middag vrij te nemen.

Als de organisatie haar beloften niet 
nakomt, omdat er bijvoorbeeld door 
bezuinigingen opleidingsbudgetten 
worden geschrapt, zal de medewer-
ker de balans proberen te herstellen 
door de eigen inspanningen te verla-
gen. Beloften kunnen daadwerkelijk 
op papier staan en uitgesproken zijn, 
maar kunnen ook een interpretatie 
zijn van de medewerker. Een derge-
lijke interpretatie kan gebaseerd zijn 
op bijvoorbeeld de kernwaarden van 
de organisatie die beschreven staan 
op de website, het gesprek dat de 
medewerker had met de recruiter of 
de informele lunch met de manager 
waar werd gesproken over de door-
groeimogelijkheden binnen de orga-
nisatie. 

Wanneer beloften herhaaldelijk niet 
worden nagekomen kan dit leiden tot 
een psychologisch contractbreuk. 
Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat een breuk in het psycholo-
gisch contract leidt tot een sterke 
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afname in betrokkenheid, vertrou-
wen, extra inspanningen en loyaliteit, 
en tot een toename in verloop en 
verzuim. Het psychologisch contract-
gedachtegoed maakt het mogelijk om 
hiervoor een effectieve aanpak te ont-
wikkelen, de kracht zit daarbij in de 
individuele insteek. Inzicht in de 
meest essentiële aspecten van het 
psychologisch contract helpt het 
management en hr om de juiste stra-
tegie te bepalen en de juiste stappen 
te zetten in de talentmanagement-
aanpak. 

De dialoog en I-deals als  
strategie
Het risico op een psychologisch con-
tract breuk is extra groot onder talen-
ten. Zij hebben vaak torenhoge ver-
wachtingen van de organisatie en 
vaak worden de beloften door de 
organisatie of individuele managers 
niet waargemaakt. Het verloop is dan 
ook hoger onder talenten en we zien 
een piek in het verloop als zij drie tot 
vijf jaar bij een organisatie in dienst 
zijn. 

Om dit verloop te voorkomen is het 
voor organisaties van belang dat zij, 
vanaf het moment dat de medewer-
ker voor het eerst in contact komt 
met de organisatie tot aan het uit-
dienst treden, continu de balans in 
het psychologisch contract bewaken. 
Managers kunnen het psychologisch 
contract van talenten bij binnen-
komst actief beïnvloeden. Managers 
moeten zich dus ook bewust zijn van 
de werking van het psychologisch 
contract en het aanbod dat de orga-
nisatie aan de medewerker heeft 
gedaan. Dit aanbod van de organisa-
tie moet bijdragen aan het realiseren 
van de organisatiedoelstellingen en 
onderscheidend zijn ten opzichte van 
de concurrent. Middels psycholo-
gisch contractmanagement kun je de 
balans tussen ‘vraag en aanbod’ gedu-
rende het dienstverband vervolgens 
managen. Het feit dat de vijver van 
talenten kleiner wordt en talenten 
van organisaties eisen dat er aan hun 
behoeften wordt voldaan maakt het 
noodzakelijk om nu actie te onderne-

men en te investeren in het psycho-
logisch contract. 

Maar wat vinden deze talenten nu 
belangrijk? In welke levensfase zitten 
talenten? Waar in de ‘employee life-
cycle’ bevinden talenten zich? Aan 
welke aspecten van het psycholo-
gisch contract hechten zij de meeste 
waarde? Psychologisch contracton-
derzoek laat zien dat medewerkers 
belang hechten aan de volgende zes 
aspecten: beloning, carrièremogelijk-
heden, sociale sfeer, werkinhoud, 
organisatiebeleid en werk-privéba-
lans. Dit zijn vrij generieke aspecten 
van de arbeidsrelatie, maar toch zien 
we in de praktijk dat medewerkers 
onderling behoorlijk kunnen ver-
schillen in hoe zij deze aspecten 
waarderen. Leidinggevenden zijn 
zich vaak niet bewust van deze ver-
schillen tussen medewerkers en han-
delen daar dan ook niet altijd naar. 

Psychologisch contractmanagement 
kan in de praktijk snel worden opge-
start, vergt geen grote verandertrajec-
ten, maar levert wel direct resultaat 
op. Zo biedt een dialoog tussen 
manager en medewerker en commu-
nicatie over het psychologisch con-
tract al snel handvatten om de ver-
vulling van het psychologisch con-
tract te vergroten. 

Een stap verder is het gebruik maken 
van I-deals, dit zijn gepersonaliseerde 
arbeidsvoorwaarden die tegemoet 
komen aan de individuele behoeften 
van medewerkers. Hierbij valt te 
denken aan werkende vaders of moe-
ders die een middag in de week vrij 
krijgen, maar ook aan medewerkers 
die de mogelijkheid krijgen om in de 
tijd van de baas een opleiding, bij-
voorbeeld een MBA, te volgen. Voor 
talenten worden er vaak I-deals 
gesloten over exclusieve opleidingen, 
uitdagende opdrachten en internatio-
nale carrièremogelijkheden. Het is 
belangrijk om te beseffen dat het per-
sonaliseren van de arbeidsrelatie, in 
de vorm van I-deals, soms op ge-
spannen voet staat met de geldende 
cao’s en met het gevoel van gelijk-
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heid en gelijkwaardigheid dat mede-
werkers ervaren. Dit hoeft geen 
belemmering te zijn voor het invoe-
ren van I-deals, maar er moet wel 
aandacht worden besteed aan het 
creëren van draagvlak en het begelei-
den van de besluitvorming. 

Aanpak
Om te komen tot een krachtige 
talentmanagement-strategie zijn er 
een aantal bouwstenen die ingezet 
kunnen worden om talent aan te 
trekken, te ontwikkelen en te binden 
aan de organisatie:
1. Creëer een aantrekkelijke, maar 

realistische Employee Value 
Proposition. Het is verleidelijk om 
- vanuit een marketingperspectief 
en ten tijde van schaarste - een zo 
aantrekkelijk mogelijk aanbod neer 
te zetten. Wat we veel zien is dat 
bedrijven dit vervolgens niet waar 
kunnen maken en mensen, in het 
bijzonder talenten, alsnog vertrek-
ken binnen drie tot vijf jaar na 
indiensttreding, als gevolg van een 
schending van het psychologisch 
contract. De hoge kosten van ver-
loop zijn niet rendabel.

2. Zorg ervoor dat management zich 
bewust is van de verwachtingen die 
worden gecreëerd tijdens de 
recruitment en onboarding-fase en 
op welke wijze dit in een latere 
fase impact kan hebben op het 
psychologisch contract en het risi-
co op een psychologisch contract 
breuk bij talenten. Bouw psycholo-
gische contracten van nieuwe 
medewerkers zorgvuldig op, in lijn 
met de waarde propositie van de 
organisatie, met behulp van psy-
chologisch contractmanagement 
uitgevoerd door lijnmanagers.

3. Zorg voor sponsoren voor het 
talent in de organisatie. Op het 
moment dat medewerkers worden 
geïdentificeerd als high potential/ 
talent is het van belang dat er 
sponsoren in de organisatie wor-
den benoemd die zorg dragen voor 
een ontwikkeling van dit talent in 
lijn met de beloften van het psy-
chologisch contract. Dit zijn bij 
voorkeur mensen buiten de eigen 

kolom/discipline in de organisatie, 
om te voorkomen dat er ‘siloden-
ken’ ontstaat en talenten ontwik-
kelkansen worden ontnomen.

4. Maak gebruik van I-deals; dit zijn 
gepersonaliseerde arbeidsvoorwaar-
den die medewerkers overeen 
komen met hun leidinggevenden. 
Het gaat hier niet om een cafetaria-
model, waarbij alle medewerkers 
een eigen keuze kunnen maken uit 
een vast palet aan ‘persoonlijke’ 
arbeidsvoorwaarden, maar om 
individuele maatwerkafspraken die 
tot stand komen na een onderhan-
deling tussen medewerker en de 
organisatie. Kenmerkend is dat 
deze arbeidsvoorwaarden zowel 
voor de organisatie als voor de 
medewerker voordelig zijn. In het 
geval van talenten is het voor de 
organisatie van belang om het 
potentieel van deze medewerkers 
op de juiste manier te ontwikkelen 
en optimaal te benutten. Voor 
talenten is het van belang dat zij in 
hun arbeidsrelatie voldoening erva-
ren, dit kan op verschillende 
manieren worden ingevuld. Het 
mooiste is als deze I-deals dyna-
misch zijn en meebewegen met de 
‘employee lifecycle’ en levensfasen 
van het talent.

Kritische succesfactoren
1. Vertrouwen in de organisatie en in 

het management is een basisvoor-
waarde om aan de slag te gaan met 
het psychologisch contract en pro-
blemen die spelen rondom het psy-
chologisch contract van medewer-
kers (tijdig) bespreekbaar te 
maken. Dit betekent dat je als 
organisatie transparanter wordt in 
je communicatie en dat stelt eisen 
aan de veiligheid in de organisatie.

2. Zorg voor een transparant belo-
nings- en beoordelingsproces waar-
bij medewerkers de procedure als 
eerlijk en rechtvaardig ervaren, 
alvorens I-deals te introduceren.

3. Medewerkers worden steeds meer 
individueel beloond, maar soms 
ook afgerekend op hun persoonlij-
ke toegevoegde waarde voor de 
organisatie. Waar eerst sprake was 

van ‘life time employment’ zien we 
nu dat het ondernemersrisico 
steeds meer bij de medewerker 
komt  te liggen en er verzakelijking 
optreedt. Organisaties moeten de 
balans vinden tussen deze verzake-
lijking en de mate waarin ze tege-
moet willen komen aan de specifie-
ke situatie en behoeften van mede-
werkers.

Resultaat
Investeren in psychologisch contract-
management loont. Onderzoek toont 
aan dat het voldoen aan de verwach-
tingen van de medewerker, een zoge-
naamde vervulling van het psycholo-
gisch contract, leidt tot een reductie 
van verloop met 49%. Daarnaast 
blijkt uit diverse onderzoeken dat in 
organisaties, waar sprake is van een 
hoge vervulling van het psycholo-
gisch contract de bevlogenheid onder 
medewerkers hoger is en dat zij als 
gevolg daarvan de organisatie aan-
prijzen bij potentiële medewerkers, 
de organisatie zien als ‘employer of 
choice’ en dit een positief effect heeft 
op de uitstraling van de organisatie, 
ze zogenaamde ‘employer brand’. 
Verder kennen deze organisaties een 
hogere productiviteit (18%), lager 
verzuim (37%) en een hogere winst-
gevendheid (16%).

Contact
Voor meer informatie over onze 
psychologisch contract aanpak kunt 
u contact opnemen met:

Lotte Lebbink
Tel: + 31 30 689 3173
Lotte.lebbink@capgemini.com
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini®®


