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Wat is Talent Avenue?

Talent Avenue
is een revolutionair

mobiliteitsplatform

op LinkedIn voor medewerkers 

uit de Belgische publieke sector 
in brede zin 



Talent Avenue 
biedt aan organisaties 

en hun medewerkers

een ongelooflijke opportuniteit 
om kennis te delen en hun 

talent(en) te laten ontwikkelen

Dankzij Talent Avenue kunnen deelnemende 
organisaties talenten identificeren om 

missies/projecten 
uit te voeren met een duur 

van 6 tot 18 maanden, 

en hen nieuwe uitdagingen bieden 
die aansluiten bij hun competenties. 



Waarom?

individuele 
behoeften



De 
reglementering 
is niet 
aangepast

talent management 
in de publieke sector 

is 
(super) 

zwaar



and career 
management is 

bijna 
onmogelijk

binnen redelijke 
termijnen

conclusie, 
wij verliezen  

onze best talents



strategic 
corporate 
needs

Geen marge meer



kritische
(tijdelijke) behoeften

Arbeidsmarkt evolueert

2010

Marktvraag

Actieve bevolking

Baby boomers
Verlaten de arbeidsmarkt



Veranderingen binnen de organisaties

R& D

permanent

tijdelijk

KT

LT

special
forces
special
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consultantsconsultants

TALENT 
AVENUE
TALENT 
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hoe?

Talent 
=

vermogen 
x motivatie 
x 

opportuniteit 



Meest gezocht talent

http://www.yout ube.co m/watch ?v=LDuBIDqR9wU

Reality check



talent behoort niet toe aan één boss

basis 
regels



Min 10 organisaties

Elke organisatie mag 

tot 5 opdrachten 

tegelijkertijd publiceren

De werknemer blijft betaald door 
zijn oorspronkelijke organisatie

GEEN FINANCIËLE 
TRANSFERS TUSSEN 

ORGANISATIES



GEEN salaris onderhandelingen

GEEN bevordering

GEEN financiele herstelbetaling

Nadruk ligt op

LEARNING & DEVELOPMENT

Alleen de werknemers 

van de deelnemende organisaties

kunnen postuleren



WIN

WIN

WIN 

WIN



« wie 
niets 
geeft, 
krijgt 

niets ».



SPOC 
netwerk



In concreto

36



1,2 mi Belgen zijn lid van

+ 8.000 nieuwe BE CV /per week!



bit.ly/TalentAvenue

Op persoonlijke pagina

Talent Avenue



… of op de Talent Avenue pagina

Loopbaan pagina



Opdrachten pagina

44

#KISSSS 
Keep it Simple Sexy Straigt forward & Sustainable



bit.ly/TalentAvenue

www.talentavenue.be

@Tal_Ave

#TalentAvenue



En wat nog

voor de jongeren?

Belangrijke feiten – 1

• 44% van federale ambtenaren zullen op 
pensioen gaan binnen 15 jaren

• 25% van federale ambtenaren zullen op 
pensioen gaan binnen max 10 jaren

• voor sommige organisaties, gaat het over 5
jaren!

• Vervanging van 1 op 3



Belangrijkste feiten – 2

• Jonge ambtenaren zijn onbekend : 
– wie zijn ze?
– hoeveel zijn ze?
– wat willen ze?
– wat motiveert hen?
– waarom willen zijn bij ons werken ?
– waarom vertrekken zij?
– waarom blijven zij?

2,41 % 
< 26 jaar oud

pData Dec 2012



12,61 % 
< 36 jaar oud

pData Dec 2012

Belangrijke feiten – 3

• Virtuele en IRL netwerken : collaborative 
platforms, social media om te 
communiceren en om problemen op te 
lossen

• Onmiddelijke tevredenheid en feedback : 
here & now



Belangrijke feiten – Fact 4

• Jong ambtenaren zijn « strollers » : geen
loyaliteit

• Jong ambtenaren willen jobs die met hun 
purpose overeenkomen

• Jong ambtenaren zijn gemotiveerde door de  
« sense of being useful »

Mémoire Laura Delcroix, UCL 2012 : La motiv ation de la Génération Y dans le secteur 
public

“What we're saying today is that 
you're either part of the solution 

or you're part of the problem”

1968 E. Cleaver



HREPS heeft dan 
besloten om 

de jonge ambtenaren van de 
Belgische publieke sector 

samen te brengen



Mei 2011 

Oprichting van de Yammer Club35

twitter account @ShaShaSha_C35

www.www.



Nov 2011 
270 leden

Wie is de ambtenaar 2.0? 



Jan 2012 
Vergadering met de 

Staatsecretaris

VZWWVZWW
vzw

Juli 2012



Dec 2012

578 leden

121 organisaties

En het gaat ook over …

jullie! 



Vragen?


