
ENQUÊTE …  
Wat HR-managers waarderen 

aan ons platform 

“Door hun menselijk potentieel te 
ontsluiten, worden werknemers 
beter in wat ze doen”

“Betrokken mensen zijn degenen 
die ons vooruithelpen en voor  
onze gasten zorgen”

U en uw werknemers verdienen een goede carrière. Als mensen 
enthousiast zijn over hun carrière – een combinatie van passie en 
oprechte interesse – dan willen ze natuurlijk hun vaardigheden 
uitbreiden. Als u hun groei en ontwikkeling ondersteunt, kunnen ze 
uw meest waardevolle werknemers worden. U krijgt daar innovatief 
en productief talent voor terug, dat graag voor u wil werken. 
Bovendien profiteert u ervan dat uw personeel gemotiveerder en 
productiever is. Daarnaast verbetert u uw bedrijfscultuur en bouwt 
u loyaliteit en uw merk op. En uiteindelijk haalt en houdt u meer 
toptalent binnen. Cornerstone Careers biedt de tools die u nodig 
heeft om de leiderschaps- en coachingvaardigheden van managers 
te verbeteren en de tools die uw mensen nodig hebben om hun 
loopbaan in eigen handen te nemen.

Maak coaches van uw managers
Het ontwikkelen van managers is niet langer optioneel – het zijn de 
sleutelfiguren voor verandering in organisaties. Bied uw managers 
gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen om hun leiderschaps- 
en coachingsvaardigheden te ontwikkelen en zorg dat ze kunnen 
beschikken over essentiële personeelsinzichten om uitstekende 
prestaties te herkennen en adequaat te belonen. 

Breng datapunten in kaart voor de 
volledige loopbaan van werknemers 
Cornerstone Careers faciliteert een verbeterde loopbaanontwikkeling 
voor twee sleutelrollen in uw organisatie: uw managers en uw 
werknemers. Voor managers biedt Careers leiderschapstrainingen om 
tot coaches uit te groeien en tools, bijvoorbeeld dashboards, om een 
duidelijker beeld van hun team te krijgen (voortgang van vaardigheden, 
stemming, doelen etc.). Voor werknemers biedt Careers mogelijkheden 
voor autonome loopbaanverkenning en -ontwikkeling, afgestemd op hun 
unieke interesses. 

Waarom coaches 
altijd beter zijn dan 
managers
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Gebruik Cornerstone Careers en …
Help managers om regelmatiger zinvolle 
coachinggesprekken te voeren

Bied alle werknemers een gepersonaliseerde, op 
vaardigheden gebaseerde loopbaanontwikkeling

Breng uw mensen in lijn met strategische 
organisatiedoelen

Ontdek en verhelp ontbrekende vaardigheden in de 
context van uw carrière

Verkrijg inzicht in de betrokkenheid van teams, om de 
culturen te verbeteren 

Geef en ontvang crowdsourced feedback

Erken en beloon de prestaties van werknemers

Verruim uw interne carrièremogelijkheden 

Kwalificeer en kwantificeer wat 
loopbanen drijft 
Verbeter de informatie die u over uw talent verzamelt 
met enquêtes over werknemersbetrokkenheid om de 
stemming onder uw werknemers te peilen, en een tool om 
regelmatig te evalueren of hun carrièredoelen, ontwikkeling 
en prestaties op schema liggen – of het hele jaar door 
relevant blijven.

We zien dat werknemers meer 
initiatief nemen met Cornerstone. 
Ze wachten niet meer tot het bedrijf 
over hun toekomst beslist en 
spelen een actieve rol in hun eigen 
ontwikkeling. 

Vorig kwartaal vertelde 95 
procent van de werknemers dat 
ze ontwikkelingsgesprekken met 
hun loopbaanadviseur hadden 
gehad en dat er het hele jaar door 
feedback wordt gegenereerd. Alles 
binnen Owning My Future. 

Help bij het coachen van 
uw werknemers om met 
Cornerstone hun carrièredoelen 
te bereiken en zij zullen u 
helpen om uw zakelijke doelen te 
bereiken. 

Begin met coachen
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