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“An enterprise that is constantly exploring new horizons is likely
to have a competitive advantage in attracting and retaining
talent.” Gary Hamel
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“The only way talent management will truly succeed is by
being in support of, and part of, the business strategic plan and
ultimately part of the culture or mindset of the organization.”
Avedon & Scholes
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“Uiteindelijk kan men de bedrijfsvoering reduceren tot 3 woorden:
mensen, product en winst. Als je geen talentvol team hebt, kan je
niet veel doen met de andere twee”
Lee lacocca (voormalig CEO Chrysler).
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Hierdoor betekent zaken doen met Q-impact GROEI.
Groei die zichtbaar wordt door meer werkplezier,
ontwikkeling van de talenten van mensen,
loyaliteit, verantwoordelijkheidsbesef, hogere
klanttevredenheid en financiële resultaten.

