Gemotiveerde medewerkers
via een ‘baan zonder sollicitatiegesprek’
U bent op zoek naar een geschikte werknemer voor een vacature? Open
Hiring reikt u hiervoor een nieuwe oplossing aan. U bepaalt de minimale
eisen van de functie en opent een wachtlijst in uw onderneming waarop
geïnteresseerde werkzoekenden hun naam kunnen zetten. De persoon
die zich als eerste inschrijft, krijgt de baan. Een sollicitatiegesprek vindt
niet plaats. Een cv, diploma of arbeidservaring doet er niet toe. Het
draait slechts om twee zaken: wil de persoon in kwestie de baan, en denkt
hij het werk aan te kunnen? Het resultaat van deze onconventionele,
baanbrekende aanpak is dat u hiermee gemotiveerd personeel
binnenhaalt. Dat blijkt uit de positieve ervaringen bij dertien bedrijven in
Nederland waar Open Hiring van start is gegaan en uit het enthousiasme
van de werkgevers die erbij betrokken zijn.

‘Anders kijken naar
het aannemen van
personeel kan je
helpen om aan
gemotiveerde mensen
te komen.’

Tim ter Meulen, senior HR
Manager ECCO Leather
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Vangnet voor
werknemer én
werkgever
Als u als werkgever uw deuren openzet, geen vragen
stelt en de werknemer het vertrouwen biedt dat hij aan
het werk kan, mag u van de werknemer verwachten dat
hij ook een actieve houding neemt in het bespreekbaar
maken van zaken die het werk (dreigen te) belemmeren.
Zelfs als het met de motivatie van de werknemer dik
in orde is, kan er een kink in de kabel komen. Succes
is bij niemand bij voorbaat gegarandeerd, ook niet als
een werknemer via een reguliere sollicitatieprocedure
aan het werk is gegaan. Werknemers hebben soms
te maken (gehad) met problemen of tegenslag in het
leven. Waardoor ze in de schulden zitten. Of een lastige
echtscheiding het hoofd moeten bieden. Dit kan van
invloed zijn op hun werk en het behoud ervan in de weg
staan. Daarom kunnen werknemers en werkgevers bij
Open Hiring terugvallen op een onafhankelijke Life
coach. Met als insteek het bevorderen van een duurzame
arbeidsrelatie.
De Life coach kan de werknemer coachen op hulpvragen
die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’.
Hierbij blijft de werknemer wel zelf verantwoordelijk
voor het oplossen ervan. Hulpvragen kunnen op diverse
leefgebieden ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van:
•

financiën en (dreigende) schulden

•

huiselijke relaties

•

huisvesting

•

kinderopvang

•

lichamelijke en mentale gezondheid

De Life coach kent de weg binnen het sociale domein,
kan zijn netwerk mobiliseren en biedt waar nodig andere
ondersteuning. Hiermee wordt ook u als werkgever
ontlast. Werkinhoudelijke zaken zijn niet het werkterrein
van de Life coach. Daarvoor kan – indien nodig – andere
ondersteuning, zoals een jobcoach, via uw gemeente (of
via het Werkgeversservicepunt) worden ingeschakeld.
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Wat heeft
Open Hiring
uw bedrijf te
bieden?
Door de vacaturewachtlijst zijn er altijd mensen
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werknemer en werkgever, mochten er belemmeringen
zijn die het behoud van werk in de weg staan.

Doel van het arbeidscontract is te komen tot een
duurzame relatie tussen bedrijf en medewerker.

Werknemers kunnen stappen vooruitzetten en
doorstromen binnen het bedrijf als zij de capaciteiten
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imago en onderscheidende positie in de (arbeids)markt.
En medewerkers die trots zijn op hun bedrijf.

Oog voor de toekomst
Een bijkomend effect van Open Hiring is dat het u in staat stelt uw maatschappelijke
bijdrage te tonen. De samenleving, die steeds diverser en kleurrijker is geworden, wil
dat de verschillen in opleiding, leeftijd en culturele achtergrond zichtbaar worden op de
werkvloer. Iedereen moet kunnen meedoen. Ook van het MKB, als geen ander segment
in het bedrijfsleven een afspiegeling van de maatschappij, wordt verwacht dat het hierin
een rol neemt. Per slot van rekening voelen de medewerkers van kleine en middelgrote
(familie)bedrijven zich vaak sterk betrokken bij het wel en wee van hun onderneming. Net
zo goed als hun werkgever doorgaans een nauwe band met zijn medewerkers ervaart. Uit
onderzoek blijkt dat 86% van de MKB’ers van mening is dat het ondernemen niet alleen
draait om winst en rendement, maar ook om ‘sociaal kapitaal’. Personeel in dienst nemen
via Open Hiring kan daarbij helpen, omdat u niemand meer ongewild uitsluit.

‘Mensen worden
in hun kracht
gezet en groeien
door.’

Loes de Volder,
directeur MamaLoes
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Bent u één van de tien?
Start Foundation zoekt in Midden-Brabant tien bedrijven die met Open Hiring aan de
slag willen. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met OndernemersAkkoord Midden
Brabant. Dit platform van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontwikkelt
samen nieuwe oplossingen om werkzoekenden in Midden-Brabant aan werk te helpen.
Onder andere door alternatieve manieren te ontwikkelen om vacatures in te vullen. Zoals
Open Hiring. Voor de tien bedrijven die met Open Hiring willen starten, betalen Start
Foundation en het OndernemersAkkoord samen de externe Life coach die in de bedrijven
wordt ingezet. Dit is voor een periode van drie maanden voor gemiddeld vijf uur in de
week. Zo kunt u zorgeloos starten met Open Hiring.

Is uw bedrijf klaar voor Open Hiring?
Neem dan contact op met Ingeborg Zwolsman,
programmamanager Open Hiring®
openhiring@startfoundation.nl - 040 256 18 50

Meer weten?
Kijk op www.openhiring.nl. Hier vindt u actuele
informatie over Open Hiring, de principes en spelregels,
inspirerende verhalen van ondernemers en nog veel meer.

Start Foundation
Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een
arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Open Hiring is een innovatieve methode die dat mogelijk maakt.
Het idee voor dit concept is ontstaan bij het Amerikaanse bedrijf Greyston, dat al 35 jaar mensen die moeilijk aan
werk kunnen komen, op deze wijze aan een baan helpt. Vanwege dit succes besloot Start Foundation de aanpak
geschikt te maken voor de Nederlandse arbeidsmarkt, om ook hier mensen die aan de zijlijn staan, een kans te
bieden op een baan met duurzaam perspectief.
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