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Datum en plaats
 
Donderdag 9 maart 2017 van 17.30 tot 21 uur
Ontvangst vanaf 17.15 uur
Pauze met drank en broodjes 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 2 maart 2017 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be 

Deelnameprijs voor dit seminar is 160 euro.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw  
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be. 
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POSTUNIVERSITAIRE VORMING

High Potentials 
Aantrekken, detecteren, 
koesteren, triggeren en houden!  

Kortrijk, donderdag 9 maart 2017



Het identificeren, inzetten en ontwikkelen van talenten van medewerkers en de opbouw van 
sociaal kapitaal zijn de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse organisaties.

Programma

17.15 Onthaal

17.30 Talent Management: Wat leren we uit onderzoek? 
 Prof. dr. Nicky Dries, KU Leuven 

 Vanuit wetenschappelijk onderzoek nemen we volgende vraagstukken onder de loep: 

• Wat is “talent”? 
• Wat zijn de verschillende vormen van Talent Management? 
• Zijn er voorbeelden waarvan de effectiviteit voor elke soort organisatie is bewezen? 
• Hoe laat ik Talent Management renderen? 
• Hoe kan ik de retentie van onze ‘high potentials’ verzekeren zonder mijn andere 

werknemers te bruuskeren? 
• Hoe communiceer ik best over de Talent Management aanpak naar onze werknemers?
• Hoe haal ik het potentieel van al onze werknemers naar boven?

19.00  Pauze met broodjes 

19.30 Van Talent naar High Potential Management
 Gerd Bellemans, zaakvoerder Talent’ en id punt
 
 Een doorleefd verhaal vanuit HR-oogpunt over talenten, groeien, leren, innoveren 

en creëren, doorspekt met tips en tricks gezien vanuit een lerende-, innoverende 
arbeidsorganisatie:  

• Hoe linken leggen tussen de individuele wensen van ‘high potentials’ en deze van de 
organisatie? Is er plaats voor de dromen van ‘high potentials’ binnen de strategie van 
de organisatie?

• Hoe kan je een organisatie uittekenen zodat ‘high potentials’ volop tot hun recht 
kunnen komen?  Wat met project- en teamwerking?

• Hoe ‘high potentials’ coachen om optimale resultaten te bekomen?
• Hoe aan retentiemanagement werken bij ‘high potentials’?
• Hoe ‘high potentials’ delen? Kunnen wij verder gaan dan één organisatie? 

20.30 Case: De stijgende rol van ‘high potentials’ in de digitale wereld
 Kalman Tiboldi, Chief Business Innovation Officer TVH 

 Gebaseerd op persoonlijke en praktische ervaring gaan we in op mogelijke 
antwoorden op:

• Hoe kan je ervoor zorgen dat een ‘high potential’ de juiste keuzes maakt voor een 
geslaagde carrière? Is dit een must of is excelleren voldoende om gelukkig te zijn?

• Hoe kunnen ‘high potential’ teams worden opgebouwd met een goede mix tussen 
“high potentials” en mensen die het werk gewoon heel graag doen?

• Waarom speelt bedrijfscultuur en organisatiestructuur een belangrijke rol voor de 
intrinsieke motivatie van ‘high potentials’?  

• Hoe kan de overgang van een hiërarchische, command & control organisatie naar 
een netwerk van teams de prestaties van bedrijven verbeteren en de ‘high potentials’ 
motiveren?

• Hoe kunnen wij een nieuw type van organisatie met gemengde business en IT 
profielen en met focus op innovatie opbouwen? Welke rol spelen de ‘high potentials’ 
in dit proces?

21.00  Vraagstelling en einde 

Voor wie?

Ondernemers, bedrijfsleiders, directeurs, CEO’s en andere leidinggevenden, high potentials, 
personeelsverantwoordelijken, HR-managers en andere geïnteresseerden


