
Met Talentsoft geeft DB Schenker hun 
mensen de mogelijkheid het heft in 
eigen handen te nemen

CASE STUDY

01 — De uitdaging: medewerkers 
helpen zelf hun carrière te sturen
Met 72.000 werknemers wereldwijd in 
diverse kantoor- en buitendienstfuncties, 
stelde het team van DB Schenker zich een 
strategisch doel: hun personeel beter in 
staat stellen hun loopbaan in eigen han-
den te nemen. De visie was erop gericht 
mensen meer controle te geven over hun 
persoonlijke carrièrepad en professionele 
groei, en daarbij als organisatie tegelij-
kertijd betrokken en klantgericht te blijven.
Ze identificeerden als belangrijkste aan-
dachtspunt een herziening van hun 
processen op het gebied van prestatie-
beoordelingen, personeelsontwikkeling 
en opvolgingsplanning. Met teams over 
de hele wereld verschilden die processen 
nogal per regio, met vaak een sterke 
afhankelijkheid van een handmatige 
aanpak, dus veel papierwerk. 

Meer over
DB Schenker is een toonaangevende 
dienstverlener in de wereldwijde logistiek, met een 
geschiedenis van 140 jaar. Het bedrijf ondersteunt 
industrie en handel bij de mondiale uitwisseling 
van goederen door middel van landtransport, 
lucht- en zeevracht, contractlogistiek en supply 
chain management.

Hoe deze wereldwijde logistieke dienstverlener met Talentsoft het 
potentieel van elke werknemer ontgrendelt en prestatiebeoorde-
lingen met 367% opschaalt 

Het was een lappendeken van 
verschillende systemen en 
processen. We roeiden met de 
riemen die we hadden, maar 
we wisten dat er iets moest 
veranderen wilden we onze 
mensen écht in staat stellen 
om hun loopbaan zelfstandig 
richting te geven.

YVONNE VILLINGER, VP GLOBAL COE TALENT 
MANAGEMENT & HEAD OF CULTURE

#EmpoweringEmployees#PeopleDevelopment#PerformanceAssessment



02 — De oplossing: het potentieel 
van elk individu ontgrendelen

 
Sinds DB Schenker in juli 2020 live 
ging met Talentsoft als hun wereld-
wijde Performance Management- en 
Succession Planning tool, heeft het 
bedrijf niet meer achterom gekeken. 
Sterker nog, ze hebben de oplossing 
omarmd als een integraal onderdeel van 
hun inzet om hun mensen te helpen zich 
professioneel gezien volop te ontwikkelen

 👉  Met MyPerformance (Talentsoft 
Performance) hebben werknemers 
de flexibiliteit om het hele jaar door 
doelen te stellen en updates in het 
systeem te plaatsen. In plaats van 
afhankelijk te zijn van hun mana-
gers om hun doelen te bepalen, 
kunnen werknemers hun per-
soonlijke doelen nu zelf opstellen, 
en worden ze aangemoedigd om 
regelmatig met hun leidingge-
vende te overleggen, feedback te 
delen en waar nodig aanpassin-
gen te maken.   

 👉  Via hun MyCareer profiel (eve-
neens Talentsoft Performance) 
kunnen werknemers nu:

 �  proactief hun cv’s, mobiliteitsvoor-
keuren, loopbaaninteresses, sterke 
kanten en aandachtspunten delen. 

 �  feedback vragen aan leidingge-
venden en de mensen met wie ze 
samenwerken.

 �  hun professionele ontwikkeling 
plannen, op basis van hun eigen 
ambities en de behoeften van de 
organisatie.

 👉  Door de implementatie van 
MyTeam in Talent Grid (Talentsoft 
TalentReview) kunnen leiders bij DB 
Schenker nu gemakkelijk potentiële 
toekomstige managers en leiding-
gevenden beoordelen, opvolgers 
voordragen en de ontwikkeling van 
hun teamleden aansturen.

We misten de stem van de werknemer. We wilden hun am-
bities en groeiaspiraties horen en die als leidraad gebruiken. 
Maar we beschikten simpelweg niet over de systemen om 
dat effectief en op schaal te doen.

LEE-YEE YONG, SENIOR MANAGER GLOBAL TALENT MANAGEMENT

Waarom Talentsoft? 
Om deze uitdagingen aan te gaan, 
koos DB Schenker voor Talentsoft. 
De flexibiliteit en het brede port-
folio van functionaliteiten in de 
Talentsoft suite waren belangrijke 
drijfveren voor deze keuze. Ook het 
open karakter van de Talentsoft-
oplossing sprak DB Schenker aan, 
waarbij de nieuwe tools naadloos 
konden worden geïntegreerd in 
hun bestaande, technische eco-
systeem. Tot slot speelde ook de 
toezegging van continue onders-
teuning door een vertrouwde lan-
getermijnpartner een rol. ”We von-
den het prettig dat Talentsoft een 
kosteneffectief prijsmodel heeft en 
klanten de mogelijkheid biedt om 
samen oplossingen te ontwerpen 
die toekomstgericht zijn”, merkt 
Villinger op.

https://www.talentsoft.nl/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=NL-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.nl/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=NL-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.nl/hr-software/appraisals/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=NL-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.nl/hr-software/talent-management-en/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=NL-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study
https://www.talentsoft.nl/hr-software/talent-management-en/?utm_source=Content&utm_medium=Organic&utm_campaign=NL-MOFU-TS-GAT-DB-Schenker-case-study&utm_term=Undefined&utm_content=Case_study


Maar het draaide niet alleen maar om 
het implementeren van spannende, 
nieuwe tools. Met de steun van het team 
van Talentsoft zag DB Schenker de kans 
om hun Performance Management pro-
cessen te heroverwegen en te stroomli-
jnen. Marisa Alves Pereira, directeur 
Global Talent Management, vertelt: ”Door 
deze processen opnieuw te structureren 
kon onze organisatie een cultuur creëren 
waarin ruimte is om samen in gesprek te 
blijven over prestatie- en ontwikkelings-
doelen. In plaats van uren te besteden aan 
het voorbereiden van een gesprek dat één 
keer per jaar plaatsvindt, en naar de juiste 
dossiers te moeten speuren, gaat die tijd 
en focus nu naar voortdurende gesprek-
ken over talentmanagement en iemands 
professionele ontwikkeling”

Ook Talentsoft’s klantgerichtheid en 
de bereidheid om samen tot oplossin-
gen te komen bleef niet onopgemerkt. 
”We waardeerden het projectteam van 
Talentsoft enorm. Ze kwamen met veel 
nuttige feedback op hetgeen we oors-
pronkelijk voor ogen hadden. Ze waren ook 
zeer bereid om naar onze input te luisteren 

en namen ons mee in verschillende dis-
cussies over toekomstige productontwik-
kelingsplannen. Dat onze behoeften op 
zo’n manier werden gehoord, voelde een 
stuk beter dan ergens een support ticket 
indienen en maar wachten tot je een keer 
antwoord krijgt.” merkt Yong op.

03 - De resultaten: schaalvergro-
ting, terwijl mogelijkheden voor 
individueel talent groeien

 In 2019, voorafgaand aan dit project, 
had DB Schenker 8.300 Talentsoft-
gebruikers. In 2020, met het nieuwe, 
verbeterde systeem en proces, heb-
ben ze dit weten te verhogen naar 
12.000 wereldwijde gebruikers, een 
stijging van 45%. Dit heeft er ook toe 
geleid dat de 1.500 medewerkers 
waarmee ze in 2019 prestatiebeoor-
delingen konden uitvoeren, nu zijn 
gegroeid naar 7.000 wereldwijd - een 
duizelingwekkende toename van 
367%. 



04 - De toekomst: de juiste mensen 
met de juiste vaardigheden op de 
juiste plek
Het team van DB Schenker concentreert zich 
nu op het verder uitrollen van deze nieuwe 
systemen en processen binnen de gehele 
organisatie. In 2021 zijn ze zelfs van plan om 
uit te breiden naar 25.000 gebruikers in het 
hele bedrijf, zodat meer van hun mensen 
de mogelijkheid krijgen om hun professio-
nele groei en carrièrepad in eigen hand te 
nemen. Maar dat is nog maar het topje van 
de ijsberg. De teams van DB Schenker ont-
dekken momenteel de extra functies die 
Talentsoft beschikbaar heeft om dit te doen, 
namelijk Continuous Conversation, Talent 
Profile, en Talentsoft Marketplace.

In de toekomst willen we de 
doelstellingen nog beter op 
elkaar afstemmen, bevorde-
ren dat mensen met elkaar 
in gesprek blijven en intern 
talent koppelen aan interne 
mogelijkheden. Ons doel is 
om de juiste mensen met de 
juiste vaardigheden op de 
juiste plaats te hebben.

Over Talentsoft:
Bij Talentsoft is het onze missie om het potentieel van elke 
individuele werknemer te ontgrendelen, en op die manier 
organisaties succesvol te transformeren. Ons open People@
Work platform heeft al meer dan 2.200 organisaties wereld-
wijd in staat gesteld om dat voor elkaar te krijgen. 
Ga voor meer informatie naar www.talentsoft.nl. 

De voordelen kunnen als volgt worden samengevat: 

Belangrijke, wereldwi-
jde processen op het 
gebied van Talent- 

en Performance 
Management zijn nu 

gestroomlijnd en geau-
tomatiseerd 

Dit bespaart tijd en vermin-
dert de handmatige inspa-
nningen voor het HR-team

Er is ruimte ontstaan om 
meer tijd te besteden 

aan een cultuurveran-
dering en een andere 

mindset, en minder tijd 
kwijt te zijn aan pro-

cessen 

DB Schenker kan zich nu 
concentreren op het creë-
ren van een cultuur waarin 
men continu met elkaar in 

gesprek blijft

Medewerkers zijn nu in 
staat om hun persoonli-
jke prestaties en carriè-
remanagement in eigen 

hand te nemen 

DB Schenker’s mensen zijn 
nu de drijvende kracht ach-

ter hun eigen carrière en 
professionele groei


