/ talenten

Meer doen met
alle talenten in
mijn organisatie
Probeer /tientalenten gratis uit en ontdek het gemak hiervan bij uw personeel
en organisatieontwikkeling
Op zoek naar nieuw talent binnen uw
organisatie? Dan is het slim verder te
kijken dan de functieprofielen en competenties van uw medewerkers. Want
mensen groeien immers ook in hun
sport, hun hobby of door de opvoeding
van hun kinderen. Talentenfinder brengt
de beste talenten van alle medewerkers
in kaart, ook als ze deze nog niet gebruiken in hun baan. En dat opent nieuwe
perspectieven voor uw organisatie én
voor uw medewerkers.

Hoe werkt Talentenfinder?
Talentenfinder is ontwikkeld voor TienTalenten, een HR-programma voor Talentmanagement van de Crux. Het instrument is
echter ook los te koop en werkt als volgt:
In de eerste plaats gaan medewerkers met
leidinggevenden op zoek naar hun talenten,
zowel privé als op hun werk. Waar zijn ze
thuis goed in? Wat laten ze zien aan hun
teamgenoten op het sportveld? Een mooi
hulpmiddel om onvermoede talenten boven
tafel te krijgen is het Talenten Interview. In
een Talenten Interview gaat een medewerker in gesprek over zijn of haar talenten.
Zo’n interview kan worden gehouden door
een leidinggevende of loopbaancoach maar
medewerkers kunnen ook onderling uitwisselen, bijvoorbeeld tijdens een teamdag.

Het HR- Programma TienTalenten biedt
diverse workshops en video’s over de techniek van een talenteninterview.
De volgende stap is om Talentenfinder te
vullen met de beste talenten van uw medewerkers. Het instrument bezit daarvoor
een uitgebreid talentenwoordenboek dat u
associatief begeleidt naar heldere omschrijvingen van alle talenten.

Eenvoudig zoeken met Talentenfinder
Talentenfinder biedt de mogelijkheid
organisatiebreed of binnen een afdeling
medewerkers te vinden met het talent dat u
nodig heeft. Handig bij projecten waarvoor
talent zwaarder weegt dan vakkennis. U
kunt uw zoekactie naar talent verfijnen
door te selecteren op beschikbaarheid van
medewerkers en werk/denkniveau.

Talentenfinder en Mijn Talentenfinder
Talentenfinder bestaat in twee uitvoeringen:
Talentenfinder en Mijn Talentenfinder. Het
grootste verschil is dat bij Mijn Talentenfinder medewerkers zelf hun talenten kunnen
invullen. Bij Talentenfinder vult de leidinggevende of loopbaancoach de talenten in,
uiteraard in overleg met de medewerker.
Door te kiezen voor Mijn Talentenfinder legt
u de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling dus bij de medewerkers zelf. Zij

krijgen daarvoor een unieke inlognaam en
wachtwoord waarmee ze hun eigen gegevens kunnen inzien en wijzigen.
Bij Talentenfinder vult de leidinggevende
alle talenten in. Dit instrument biedt ook de
mogelijkheid om afspraken met elkaar over
talentontwikkeling te noteren. Bent u van
mening dat talentontwikkeling een verantwoordelijkheid is van leidinggevenden en
de organisatie of wilt u de afspraken over
talentontwikkeling borgen? Kies dan voor
Talentenfinder.

Wachtwoordbeveiliging
Mijn Talentenfinder heeft een wachtwoordbeveiliging om de privacy van uw medewerkers te beschermen. Talentenfinder
kent geen wachtwoordbeveiliging. Leidinggevenden kunnen alleen binnen hun eigen
afdeling zoeken. Een organisatiebrede selectie kan slechts worden uitgevoerd door
bijvoorbeeld een P&O medewerker.

Ondersteuning en beheer
Talentenfinder en Mijn Talentenfinder
zijn eenvoudig te beheren, bijvoorbeeld
door een medewerker van P&O. U wordt
ondersteund door onze helpdesk en het
is bovendien mogelijk deel te nemen aan
gebruikersdagen.

Voor een overzicht van alle instrumenten, bezoek www.decrux-instrumenten.nl

/ talenten
Toepassingen
Ontwikkeling talent; talent management,
teamdagen over talent.

Talentenfinder in drie versies
Talentenfinder is er in drie uitvoeringen:
Talentenfinder, Mijn Talentenfinder en TienTalenten Basis. Kies zelf welke versie het
beste bij uw organisatie past.

Jaarlicentie
U kunt gebruik maken van één van de
producten uit de Talentenserie middels een
jaarlicentie. Een jaarabonnement geldt voor
een jaar vanaf het moment van bestelling
en geeft volledig recht op:
	gebruik van dit instrument binnen uw
eigen organisatie;
	
ontvangst van handleidingen en handige
formulieren;
	
ontvangst en informatie over nieuwe
updates;
	
hulp van de helpdesk.

Talentenfinder

Mijn
Talentenfinder

Zoekmogelijkheid om talent te
vinden binnen hele organisatie

✔

✔

Zoekmogelijkheid om talent te
vinden binnen afdelingen

✔

✔

Talentenwoordenboek met
uitgebreide omschrijving

✔

✔

✔

Leidinggevende vult talenten voor
medewerker in

✔

✔

✔

Medewerker vult zijn/haar eigen
talenten in

✔

✔

✔

Afspraken maken over ontwikkelen
van talent

✔

✔

✔

Wachtwoordbeveiliging

✔

✔

Begeleiding bij installeren/
configureren netwerk

✔

✔

Helpdeskondersteuning

✔

✔

✔

jaarlicentie

jaarlicentie

jaarlicentie

functies vergelijken

Verlenging
Twee maanden voor het verlopen van uw
licentie vragen wij of u de licentie wilt verlengen. Is dit het geval dan ontvangt u een
digitale factuur.

Bestellen
U kunt alle versies online bestellen. De
kosten* voor een jaarlicentie hangen soms
af van de grootte van uw organisatie:
TienTalenten Basis
< 200 medewerkers
200-500 medewerkers
500-1000 medewerkers
> 1000 medewerkers
Talentenfinder
< 200 medewerkers
200-500 medewerkers
500-1000 medewerkers
> 1000 medewerkers
Mijn Talentenfinder
< 200 medewerkers
200-500 medewerkers
500-1000 medewerkers
> 1000 medewerkers

€ 852
€ 852
€ 852
€ 852
€ 2.785
€ 3.978
€ 7.160
€ 10.741
€ 3.213
€ 4.590
€ 8.262
€ 12.393

* Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

TienTalenten
Basis

✔

maximaal een
afdeling (tot 100
medewerkers)

Specificaties
Instrument
Programmatuur
Beveiliging
Netwerk

:	Talentenfinder, Mijn Talentenfinder, TienTalenten Basis
:	op basis van Excel, vanaf versie 2003.
:	macro ‘beveiliging’ moet ‘laag’ of ‘gemiddeld’ staan
:	alle leidinggevenden die werken met het instrument hebben
toegang tot hun eigen decentrale instrument via een gezamenlijke
netwerkschijf.
Licentie
:	de licentie van dit instrument wordt periodiek gecontroleerd op
geldigheid via internet. Uw internetbrowser moet hiervoor toestemming geven.
Besturingssysteem :	Windows; door gecompliceerde macro’s draait dit instrument niet
op Apple computers

Korting en begeleiding
U ontvangt korting op de licentiekosten
wanneer u het abonnement combineert met
een begeleidingstraject door een van onze
partners.

Voorwaarden
Voor het gebruik van deze instrumenten
zijn de voorwaarden van ICT~Office van
toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 30174840. Het gaat over de
modules Algemeen, Ontwikkeling van programmatuur en Onderhoud van programmatuur.

Voor een overzicht van alle instrumenten, bezoek www.decrux-instrumenten.nl

