Online talentmanagement ook beschikbaar voor midden- en kleinbedrijf.
Utrecht, september 2005 – Lucas Talent Monitor is in september 2005 van start gegaan. Een
talentmanagement systeem dat zorgt voor grip op individuele talentontwikkeling. Afspraken die
voortvloeien uit beoordelings- of ontwikkelgesprekken worden samenhangend en transparant
weergeven. Het systeem zorgt voor grip op individuele talentontwikkeling van medewerkers.
Lucas Talent Monitor is een product van drie jonge ondernemers.
Talentverspilling
De initiatiefnemers verbaasden zich over de hoeveelheid tijd en geld die ondernemers steken in
de ontwikkeling van hun personeel en constateerden dat ontwikkelplannen niet altijd het
gewenste resultaat hebben. Afspraken over persoonlijke ontwikkeling raken vaak op de
achtergrond zodra wordt overgegaan tot de orde van de dag. Het onbedoeld wegvloeien van talent
speelt vooral in het midden- en kleinbedrijf, maar ook bij sommige multinationals en overheden
verliest men grip op talentontwikkeling.
Simpel
De initiatiefnemers waren van mening dat het mogelijk moet zijn om op een simpele manier
talent te beheren. Lucas Talent Monitor is daarom zo ontwikkeld dat het wordt gekoppeld aan het
bestaande mailsysteem. Gespreksverslagen, die vaak voorgoed verdwijnen in de archiefkast,
worden nu gedigitaliseerd en betrokkenen worden regelmatig via de eigen mailbox herinnerd aan
de belangrijkste afspraken.
Competenties
Veel organisaties hebben competentieontwikkeling ingevoerd of zijn daarmee bezig. Lucas
Talent Monitor is daarom ook uitermate geschikt voor het monitoren van individuele
competentieontwikkeling. Per competentie geeft Lucas gedragsvoorbeelden, competentiegerichte
vragen, coachings- en trainingsadvies. Een leidinggevende heeft zo per competentie een complete
toolbox binnen handbereik.
Digitaal dossier
Ook anticipeert Lucas Talent Monitor op eventuele wijzigingen in het ontslagrecht, doordat
Lucas met één druk op de knop laat zien welke inspanningen de werkgever levert om zijn
medewerker goed te begeleiden.
Lucas is leverancier van producten op het gebied van talent- en competentieontwikkeling.
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