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Talent ?  



Wie heeft talent en wie is een talent? 



Wie heeft talent en  

wie is een talent? 

 (Natuurlijke) begaafdheid,  

    bekwaamheid, aanleg, die iemand bezit 

 

 Een persoon met natuurlijke begaafdheid, 

veel aanleg 

 

motivatie om hard te werken  

   om zich te ontwikkelen 



Talentontwikeling 

• Natuurlijke aanleg 

• ‘Deliberate practice’: intensieve 

doelgerichte professionele training  

• ‘Grit’ / doelcommitment / vastberadenheid 



Waarom is talentontwikkeling  

belangrijk? 



Wat levert talentontwikkeling op? 

• Contented cows give better milk 

 

• Ontwikkelingsmogelijkheden bieden = 

  aantrekkelijke werkgever zijn 

 

• Getrainde en opgeleide medewerkers  

  zijn productiever 

 

• Draagt bij aan innovatie & groeiambities 

 

 

 

 



Talenten voor de logistiek 

• HBO/WO-opgeleid 

• Intrinsieke drive om te presteren 

• Team/ organisatie beter willen maken 

• Vasthoudend  

• Flexibel,  

• Oplossingsgericht Oplossingen aandragen. 

• …… 

• …… 

 



Talentontwikkeling 

Stimuleren en faciliteren dat talent zich 

ontwikkelt / kan ontwikkelen   

 

én  

 

hard werken om je talent te ontwikkelen 



En nu jullie! 

• Welke talenten heeft de logistieke sector 

nodig?  

    Eigenschappen, kennis, persoonstypes? 

 

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 

de logistieke sector / uw bedrijf? 

 

• Wat doet uw bedrijf aan talentontwikkeling? 



Hoe nu verder? 



Starten met talentontwikkeling is…. 

 Talenten spotten en ontwikkeling stimuleren 

 Accepteren onzekerheid 

 Verhogen ROI:  Koppel talentontwikkeling  

aan concreet project en  doelstellingen 

 inspanningen van organisatie en 

inspanningen van talent 

 Transparantie bieden  



 

 

 

 

 

 

 

• LTI voor bedrijven 

• Vimeo LTI voor bedrijven 

 

animaties/130731_LTI_Animatie_Bedrijven_FINAL.mp4
http://vimeo.com/72221607
http://vimeo.com/72221607
http://vimeo.com/72221607


Logistic Talent Incubator 

Project  Organisatie 

Talent 

Projectmanagement 

Persoonlijke ontwikkeling 

Logistieke vakkennis 
 



Logistic Talent Incubator 

Aandacht voor talentontwikkeling  Weinig   Veel 

Externe 

kennis 

voor 

project 

Veel 
LogisticTalent  

Incubator 

(Externe)  

Opleiding /  training 
Dagelijkse operatie 

Consultancy 



Waarom deelgenomen aan LTI?  

Rob van Opzeeland, directeur Kivits Drunen 

 



• Najaar 2013 start nieuw LTI - programma 

- Wie binnen uw organisatie is een 

logistiek talent? 

- Welk project koppelt u aan dit talent? 

 

- Zelf doen? www.logistictalentincubator.nl 

 

 

 

 

Talentontwikkeling binnen uw 

organisatie  

http://www.logistictalentincubator.nl/


Wat heeft LTI tot nu toe opgeleverd? 

 

Florent Claassen,  

directeur Claassen Transport 



 

Vragen? 

Nu & later 

 

groot.b@nhtv.nl          @BasFGroot 

06 29 512 513 
 


