Impactevaluatie project 8921 “OPEN HIRING®”
Oproep 460 Innovatie door adaptatie (IDA)

1. INLEIDING
1.1. BESCHRIJVING VAN DE UITDAGINGEN WAAROP DE OPLOSSING INSPEELT
Het project beoogt de aanpak van twee belangrijke maatschappelijke uitdagingen:
1) Klassieke selectieprocedures vormen voor veel sollicitanten nog steeds een drempel, waarbij ze ontmoedigd
geraken en vaak de stap naar solliciteren niet meer durven zetten. Deze problematiek komt vaker voor bij
laaggeschoolden met een migratieachtergrond, aangezien zij vaker geconfronteerd worden met
aanwervingsdiscriminatie, minder vaak over de juiste functievereisten beschikken, en door bijvoorbeeld
taalachterstand meer ondersteuning nodig hebben voor het uitvoeren van een job. Hierdoor blijft een belangrijke
tewerkstellingskloof heersen tussen personen met, en zonder migratieachtergrond.
2) De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een toenemende krapte, dankzij een stijgend aantal vacatures en
een dalend aantal werkzoekenden. Het bereiken en activeren van de latente arbeidsreserves is bijgevolg cruciaal
om deze toenemende krapte op te vangen. Laaggeschoolden met een migratieachtergrond kennen de grootste
potentiële werkzaamheidsgroei. Bovendien toont recent onderzoek aan dat meer en meer werkgevers bereid zijn
om deze doelgroep aan te werven, maar dat de kennis en kunde om hen te bereiken en te ondersteunen
ontbreekt.

1.2. CONCEPTUEEL KADER: DIENSTVERLENING OPEN HIRING®
In dit project zullen bovenstaande uitdagingen aangepakt worden door de adaptatie en toepassing van Open HiringTM.
Open HiringTM is een radicaal nieuwe wervings- en selectiemethode, waarbij de klassieke sollicitatieprocedure achterwege
gelaten wordt: er komt geen CV, motivatiebrief, selectietest, of referentiecheck aan te pas. Werkgevers die aanwerven via
Open Hiring® openen een wachtlijst voor kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten schrijven zich in op deze
vacaturewachtlijst, en telkens wanneer een plaats vrij komt, wordt die aangeboden aan de kandidaten volgens
inschrijvingsvolgorde. Cruciaal in het proces van Open Hiring® is dat de keuze om wel of niet op te starten, volledig bij de
kandidaat ligt. Indien kandidaten wensen op te starten, krijgen ze meteen een arbeidscontract (tijdelijk of voor onbepaalde
duur, die keuze ligt bij de werkgever) en worden ze opgevolgd door een taal- en jobcoach. Die jobcoach biedt ondersteuning
op de werkvloer en op maat, zowel aan werkgever als werknemers. Job- en taalcoaches helpen werknemers bij de
inwerkingsperiode, geven (taal)ondersteuning, en bespreken eventuele nodige aanpassingen. Jobcoaches ondersteunen
ook werkgevers en de directe werkomgeving om de inwerking te faciliteren. De nieuwe medewerkers worden geëvalueerd
op hun functioneren tijdens het uitvoeren van de job. Dat verhoogt de validiteit van de evaluatiemethode: een beoordeling
op basis van werkelijk functioneren tijdens het werk, in plaats van CV en voorkomen bij een klassieke sollicitatieprocedure.
Na een positieve proefperiode krijgen alle medewerkers een contract van onbepaalde duur. Indien er echter geen match is
tussen bedrijf en werknemer, en geen verbetering na jobcoaching, wordt het contract stopgezet, of niet verlengd. Dit
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project heeft de dienstverlening van Open HiringTM ontwikkeld (door prototyping, pilootstudie in de Gentse regio en
impactevaluatie) met focus op de doelgroep werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond. Deze uitwerking
heeft geresulteerd in een service blueprint, business model & draaiboek, alsook resultaten van de impactevaluatie.
De customer journey voor het Open Hiring® traject ziet er als volgt uit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stap 1. De kandidaat zoekt werk.
Stap 2. De kandidaat vindt een interessante vacature die aanwerft volgens Open Hiring®, met het tijdstip van
inschrijving en de locatie van de wachtlijst.
Stap 3. De kandidaat gaat naar het bedrijf om zich in te schrijven op de wachtlijst en kent zijn/haar volgnummer.
Stap 4. Wanneer er een plaats vrijkomt, nodigt de werkgever de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst uit voor
een bedrijfsbezoek.
Stap 5. De kandidaat gaat naar het bedrijf, krijgt uitleg over de functie, kan vragen stellen en bezoekt indien
mogelijk de nieuwe werkplek. Op het einde van het bedrijfsbezoek kiest de kandidaat of hij/zij wil opstarten.
Stap 6. De kandidaat start op met een (tijdelijk) arbeidscontract, aan volwaardige arbeidsvoorwaarden.
Stap 7. De kandidaat wordt geëvalueerd op het werk en krijgt indien gewenst ondersteuning door een jobcoach.
Stap 8. Na een positieve evaluatieperiode krijgt de kandidaat een contract van onbepaalde duur.
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Tijdens de verschillende stappen speelt ook de context en de werkgever een belangrijke rol daarom wordt de rol van de
werkgever per stap mee besproken. Een dubbele customer journey, vanuit het oogpunt van de kandidaat en de werkgever,
ziet er als volgt uit:
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Open Hiring® is een beschermd concept. Om te spreken van aanwerving via Open Hiring®, dient de werkgever acht
spelregels te volgen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Open deur Iedereen is welkom om zich in te schrijven zonder enige voorwaarde. Het enige wat er van de
kandidaat verwacht wordt is dat hij/zij zelf fysiek naar het bedrijf gaat en zijn/haar naam op de vacaturewachtlijst
plaatst. De vacature wordt via open kanalen zichtbaar gemaakt.
Geen vragen stellen: Er worden geen vragen gesteld door de werkgever, ook niet uit interesse. De
bedrijfsbezoeken zijn bedoeld voor de toekomstige werknemer, zodat hij/ zij nog beter kan beoordelen of het
geboden werk past. De toekomstige werknemer kan natuurlijk vragen stellen, waarop de werkgever heldere
antwoorden geeft.
Open armen: Ook het hele team waarin de deelnemer komt te werken is zonder oordeel. Het is dus belangrijk dat
zittende medewerkers goed worden geïnformeerd over Open Hiring® en waarom het bedrijf hieraan deelneemt.
Mensen die via Open Hiring® starten zijn niet anders dan de andere medewerkers, ze kregen via een nieuwe
methode de kans op een betaalde job.
Volgorde van de inschrijvingslijst aanhouden: Wie eerst komt, eerst maalt, is te allen tijde van toepassing. Er is
geen enkele uitzondering mogelijk om van de volgorde van inschrijving af te wijken. Bij aanmelding krijgt de
kandidaat te horen op welke plaats op de wachtlijst hij/zij staat. De eerstvolgende op de lijst krijgt dus de kans
om zich te bewijzen op de werkvloer. Pas als de kandidaat op het moment dat hij/zij aan de beurt is, aangeeft
niet meer beschikbaar te zijn of af te zien van de functie, wordt de volgende kandidaat op de lijst benaderd.
Duurzame arbeidsrelatie bieden: De werkgever zet zich in om de werknemer duurzame werkzekerheid te bieden
en bij goed presteren perspectief te bieden op een vast dienstverband. Wie start, krijgt een contract gelijk aan
dat van andere werknemers van het team. De nieuwe medewerker wordt vanaf de eerste dag betaald.
Gelijke beoordeling en behandeling: Op het moment dat de deelnemer een arbeidsovereenkomst heeft, is hij/zij
werknemer binnen het bedrijf en krijgt hij/zij dezelfde behandeling als iedere andere werknemer. Dit geldt voor
zowel de rechten als plichten die de werknemer heeft. De werknemer wordt altijd beoordeeld op wat de functie
vraagt, en dat is voor iedereen gelijk. Als blijkt dat er begeleiding nodig is bij het uitvoeren van de taken die bij
de functie horen, biedt het bedrijf die aan zoals bij ieder ander. Iedereen krijgt zo de kans om zich te bewijzen.
Dat betekent ook dat als een werknemer niet blijkt te voldoen aan de eisen die aan de job gesteld worden, er
afscheid van de werknemer wordt genomen.
Ondersteuning door een jobcoach: Tijdens het traject kunnen zowel werkgever als werknemer beroep doen op
een job- en taalcoach. Hierdoor worden mogelijke drempels, op en naast het werk, zo goed mogelijk aangepakt.

Ontwikkelperspectief: Ontwikkeling van medewerkers, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk
gebied, is belangrijk binnen Open Hiring®. De medewerker krijgt de kans om bij te leren, of door te
stromen naar andere functies binnen het bedrijf. De werknemer maakt daarin wel zijn of haar eigen
keuzes.
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De wervings- en selectieprocedure van Open HiringTM, heeft de volgende voordelen:
1) Aanwervingsdiscriminatie wordt geëlimineerd, waardoor laaggeschoolden met een migratieachtergrond
gemakkelijker tewerkgesteld worden.
2) Laaggeschoolden met een migratieachtergrond maken meer kans op duurzame tewerkstelling, dankzij de nodige
ondersteuning op de maat, op de werkvloer.
3) Werkgevers kunnen vacatures sneller invullen en krijgen de nodige ondersteuning bij de tewerkstelling van
laaggeschoolden met een migratieachtergrond.

1.3. BELANG VAN DE STUDIE
Het is alarmerend om vast te stellen dat bepaalde groepen potentiële arbeidskrachten met vaak een specifiek sociodemografisch profiel (laaggeschoolden en vnl. laaggeschoolde migranten) momenteel nog (te) vaak uit de boot vallen bij
klassieke aanwervingsmethoden. Een dergelijke structurele tendens mag en kan niet verder evolueren, aangezien dit
aanzienlijke maatschappelijk effecten teweeg kan brengen. Daarnaast is het wegens de heersende (en toenemende)
arbeidskrapte op de Vlaamse arbeidsmarkt van uitermate belang om innovatieve aanwervingsmethoden te onderzoeken
die een antwoord kunnen bieden op deze uitdaging. Indien succesvol, zou Open Hiring® 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan
door zowel de arbeidskrapte als de structurele ontoegankelijkheid voor specifieke groepen op de arbeidsmarkt te
verminderen.

1.4. DOEL VAN DE STUDIE
Deze studie had als hoofddoel het piloteren van de innovatieve aanwervingsmethode Open Hiring® en nagaan wat voor
impact deze methode heeft op de motivatie, autonomie en verbondenheid van de werkzoekende/sollicitant gedurende het
sollicitatieproces, het contact met de werkgever en de uiteindelijke tewerkstelling. Daarnaast willen we ook het
werkgeversperspectief op deze methode analyseren d.m.v. bevragingen over de ervaringen van werkgevers met het Open
Hiring® proces en willen we eventuele verbeterpunten voor deze methode identificeren. Op basis van beide doelstellingen
willen we tevens nagaan wat het draagvlak is voor Open Hiring® bij zowel werkgevers als werknemers en of deze methode
kans heeft op succesvolle, grootschalige en meer structurele inbedding over volledig Vlaanderen in diverse sectoren.

2. LITERATUURONDERZOEK
In de volgende paragrafen beschrijven we in meer details de kenmerken van de finale kwetsbare doelgroep (1), de
intensiteit en evolutie van bovenstaande problematiek en de relevantie voor de Vlaamse arbeidsmarkt (2) en de relevantie
voor het beleidsdomein van het departement Werk en Sociale Economie (3) op basis van recente wetenschappelijke
literatuur. Daarnaast geven we ook een overzicht van sociale en financiële kosten verbonden aan de huidige problematiek
op de Vlaamse arbeidsmarkt en een mogelijke impact hierop door implementatie van Open Hiring®. Deze financiële
analyse wordt opgesplitst in 3 topics: directe [4] en indirecte [5] monetaire maatschappelijke kosten, en menselijke
kosten/baten [6].

2.1. DE FINALE KWETSBARE DOELGROEP
Klassieke sollicitatieprocedures blijven voor veel laaggeschoolde migranten een belangrijke drempel naar tewerkstelling,
en dit heeft verschillende oorzaken.
Zo hebben personen met een migratieachtergrond gemiddeld een lager onderwijsniveau dan Belgen1. Veelal hebben ze in
het land van oorsprong minder onderwijskansen omdat het onderwijsaanbod er geringer is en de toegang tot het onderwijs
moeilijker. Personen met een migratieachtergrond hebben vaak ook een weinig realistisch beeld van de arbeidsmarkt of
hun eigen slaagkansen, zitten vaker met een negatief zelfbeeld, hebben een andere werkattitude en/of zien te weinig
1

KIK: Allochtonen op de Vlaamse Arbeidsmarkt (2012). Geraadpleegd van https://www.vdab.be/trends/kik.
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voorbeeldfiguren in hun eigen omgeving. Ze schatten hun werkgelegenheidskansen vaak erg negatief in. Daar bovenop
worden migrantenjongeren vaker en sneller doorverwezen naar technisch en beroepsonderwijs, terwijl dat niet altijd
terecht is. De taalachterstand van migranten speelt zeker mee, en heeft al effect van in de kleuterklas. Die taalachterstand
heeft niet enkel invloed op het verworven opleidingsniveau, maar beperkt later ook rechtstreeks de kansen op werk.
Maar zelfs wanneer werkzoekenden met een migratieachtergrond over voldoende competenties, taalkennis en
werkervaring beschikken, kunnen ze bijkomende moeilijkheden ervaren om tewerkstelling te vinden. Eén belangrijke
oorzaak hiervan, heeft te maken met aanwervingsdiscriminatie bij sommige werkgevers. Onderzoek door
arbeidsmarktdeskundige prof. Stijn Baert toont aan dat werkzoekenden met een migratieachtergrond in de fase van CVscreening vaak gediscrimineerd worden2. Deze fase van CV-screening wordt door het merendeel van de werkgevers als
eerste fase binnen de sollicitatieprocedure gebruikt. Het onderzoek van prof. Baert gebeurt door middel van de
zogenaamde correspondentietest, waarbij twee CV’s uitgezonden worden naar dezelfde vacatures. De CV’s van beide
kandidaten zijn volstrekt gelijkaardig inzake opleiding, werkervaring en competenties, op één punt na, bijvoorbeeld, een
naam van vreemde origine. Op basis van de mate waarin werkgevers reageren op beide kandidaturen en overgaan tot een
uitnodiging voor een jobinterview, kan men uitspraken doen over discriminatie rond dit ene verschil. De
correspondentiemethodologie is thans de gouden standaard in het internationale arbeidseconomisch onderzoek naar
discriminatie, omdat deze methode toelaat om voorkeuren aan de werkgeverszijde te abstraheren van verschillen in
menselijk kapitaal en van verschillen in voorkeuren en gedrag aan de werknemerszijde. Zo toonde de
correspondentiestudie in Vlaanderen aan dat mensen met een vreemde naam gemiddeld 28 % minder kans maken op een
uitnodiging voor een jobgesprek (384 vacatures)3. Deze aanwervingsdiscriminatie van werkzoekenden met een
migratieachtergrond werd reeds eerder aangetoond in diverse Europese en niet-Europese landen door talrijk ander
wetenschappelijk onderzoek45678910. Een overzicht van de besproken vooroordelen ten aanzien van personen met een
migratieachtergrond werd gepubliceerd door Bogaerts et al.11 Een recent onderzoek naar sollicitatiemethodieken in Zweden
suggereert dat er nog steeds geen ideale rekruteringsprocedure bestaat voor het aanwerven van kansengroepen,
waaronder personen met een migratieachtergrond12. Dit geldt voor niet- tot sterk gestandaardiseerde selectieprocedures,
en zelfs voor strategische rekruteringstechnieken gericht op kansengroepen. Informele rekruteringstechnieken, waarbij
2

Baert, S. (2017). Liever Jacob dan Yusuf? Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in de
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werkzoekenden beroep doen op hun sociaal netwerk om te solliciteren, komen als meest voordelige methodiek uit de bus.
Echter, veel werkzoekenden met een migratieachtergrond ontbreken een gevarieerd en uitgebreid sociaal netwerk.
Bovendien zijn informele en niet-gestandaardiseerde procedures vatbaar voor (impliciete) voorkeuren en bias. Dezelfde
conclusies werden geformuleerd in voorgaand onderzoek13,14,15, en wijst wederom op de noodzaak tot ontwikkeling van
meer innovatieve rekruteringstechnieken waarbij men tegelijkertijd diversiteit maximaliseert (i.e. de onterechte
discriminatie bij rekrutering reduceert) en validiteit maximaliseert (i.e., de competenties en vaardigheden op een valide
manier inschatten en/of zelfs ontwikkelen op de werkplek).
Deze problematiek komt duidelijk tevoorschijn in arbeidsmarktanalyses. Zo heerst er in Vlaanderen nog steeds een ruime
tewerkstellingskloof voor personen met een migratieachtergrond16. Onderstaande figuur toont dat voor mensen geboren
buiten de EU de werkzaamheidsgraad in België in 2018 nauwelijks 53,9% bedroeg. In vergelijking met andere Europese
landen, staat België nog steeds op de allerlaatste plaats in de EU ranglijst. Vlaanderen doet het iets beter, met een
gemiddelde van 61,2%, maar scoort nog steeds onder het Europese gemiddelde van 64,5% (zie Figuur 1, Steunpunt Werk:
Vlaanderen binnen Europa17).

Figuur 1. Werkzaamheidsgraad van mensen geboren buiten EU (Niet EU-28) in Europa (20-64 jaar)

Als gevolg van de recente migratiestromen blijft de werkloosheidsdaling bij de allochtone werkzoekenden (met huidige of
vorige nationaliteit van buiten EU) nog erg beperkt in vergelijking met de algemene werkeloosheidsdaling in Vlaanderen
(VDAB Jaarbalans 201717). Zo was er in 2017 een aanzienlijke daling bij de werkzoekenden uit Turkije (-10%) en Marokko (6%), maar nam het aantal werkzoekenden uit de nieuwe migratielanden fors toe (Syrië +71%, Somalië +49%, Irak +35%,
Afghanistan +22%). Werkzoekenden met een niet-EU-nationaliteit profiteerden bijgevolg niet even snel mee van het
economisch herstel binnen Vlaanderen. Een belangrijke doelstelling voor Vlaanderen blijft dus het verkleinen van de kloof
tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en niet-EU-burgers. In 2018 bedraagt deze kloof 27,5 procentpunten, in
tegenstelling tot de beoogde 16,5 procentpunten18.
13

Chapman, D. S., & Webster, J. (2003). The use of technologies in the recruiting, screening, and selection
processes for job candidates, International Journal of Selection and Assessment, 11(2–3): 113–120.
14
Gilbert, J. A., & Ivancevich, J. M. (2000). Valuing diversity: a tale of two organizations, Academy of Management
Perspectives 14(1): 93–105.
15
Rivera, L. A. (2012). Hiring as cultural matching: the case of elite professional service firms, American
Sociological Review 77(6): 999–1022.
16
Geraadpleegd van https://www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binneneuropa 17 Idem 16
17
VDAB (2018). Jaarbalans
2017: Werkloosheid en
Vacatures.
Geraadpleegd van
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/jaarbalans_2017.pdf.
18
Statbel
(2018). Enquête
naar
de
Arbeidskrachten voor
2018. Geraadpleegd
van https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid.
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Bovendien tonen recente cijfers ook aan dat werkzoekenden met een migratieachtergrond vaker laaggeschoold
(gedefinieerd als maximaal een diploma lager onderwijs, algemeen lager secundair onderwijs of lager technisch, kunstof beroepssecundair onderwijs) zijn dan werkzoekenden geboren in de EU (zie Figuur 219).

Figuur 2. Aandeel personen met een diploma hoger secundair onderwijs, onderscheid tussen personen geboren
buiten EU en geboren in EU.

Veel werkzoekenden met een migratieachtergrond worden dus dubbel geraakt, aangezien ook voor laaggeschoolden een
grote tewerkstellingskloof blijft heersen. In contrast met de stijgende algemene werkzaamheidsgraad voor Vlaanderen,
bleef de werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolden in 2010 en 2018 eerder stabiel, ondanks het stijgend aantal vacatures
voor laaggeschoolden (zie Figuur 320).

Figuur 3. Evolutie van aantal vacatures voor laaggeschoolden (normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten) gemeld aan
de VDAB.

Onderstaande figuur (zie figuur 421) toont dat deze groep in 2018 met 51,9% ruim onder de algemene Vlaamse
werkzaamheidsgraad van 74,6% scoort, en onder het Europese gemiddelde voor kortgeschoolden van 55,3%.
Laaggeschoolden zijn verder met 46,6% in 2018 bij uitstek oververtegenwoordigd bij de niet-werkende werkzoekenden,
zeker in het licht van hun aandeel in de totale bevolking (18,1%). “ Dat is echt een heel groot probleem, want zoals ons

jaarlijks Schoolverlatersrapport ook keer op keer aantoont: het is gewoon een feit dat je met een diploma veel makkelijker
19

Focus op Talent Barometer: Kansengroepen in cijfers 2017-2018. Departement Werk en Sociale Economie.
Geraadpleegd van https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-kansengroepbarometer-met-focus-op-talentdefot-barometer-1.
20
Geraadpleegd van https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html.
21
Geraadpleegd van https://www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa.
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aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt. Het is nu al duidelijk dat zij hun hele leven lang alle mogelijke hulp zullen kunnen
gebruiken om hun loopbaan op de rails te krijgen én te houden”, aldus Sharieen Aftab, woordvoerder van de VDAB22.

Figuur 4. Werkzaamheidsgraad exclusief studenten (20-64 jaar) - kortgeschoold

Binnen de potentiële arbeidsreserve (zie onderstaande Figuur 523) bestaat naast de actieve werklozen (ILO), nog de groep
van niet-beroepsactieven, waarvan de latente arbeidsreserve en de inzetbare, andere niet-beroepsactieven een
belangrijke deel uitmaken. Tabel 1 (volgende pagina) toont aan dat ook in deze groepen de laaggeschoolde personen
met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn.

22

Vacature.com (2018). Maken laaggeschoolden in Vlaanderen nog een reële kans op een job?
Geraadpleegd van https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/maken-laaggeschoolden-invlaanderen-nog-eenreele-kans-op-een-job?
23
Sourbron, Vansteenkiste, Sels (2018). Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? In
Werk.Focus, Steunpunt Werk. Geraadpleegd van
https://www.steunpuntwerk.be/system/files/werk.focus_2018_05.pdf
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Figuur 5. Potentiële arbeidsreserve in Vlaanderen, aantal en aandeel (%) van de bevolking tussen 20 en 64 jaar (2016).

Tabel 1. Potentiële arbeidsreserve en niet-direct inzetbaren in Vlaanderen opgesplitst naar sociodemografische kenmerken (2016).

De latente arbeidsreserve telde in Vlaanderen 55 200 personen in 2016 en maakte 1,4% uit van de bevolking tussen 20 en
64 jaar (zie Tabel 124). Zij voldoen niet aan alle criteria van de officiële werkloosheidsdefinitie, maar hebben veel
karakteristieken gemeenschappelijk met de actieve werklozen en ze zijn niet volledig losgekoppeld van de arbeidsmarkt.
In deze groep zitten onder andere de ontmoedigde werklozen, zoals personen die de hoop op een job hebben opgegeven
omdat ze denken niet over de juiste kwalificaties te beschikken. Daarnaast zit er ook nog potentieel verscholen bij de
24

Over Werk (2018). De arbeidsreserve op de Vlaamse arbeidsmarkt ontleed (2018). Geraadpleegd van
https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2018_1_01.pdf
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andere niet-beroepsactieven, namelijk bij de inzetbaren. Deze groep bestaat onder meer uit personen die zichzelf als
werkend of werkloos zien. Zij voldoen weliswaar niet aan de criteria om als werkend of werkloos beschouwd te worden,
maar percipiëren zichzelf wel zo (vb. huismoeders of -vaders die de zorg voor de eigen kinderen of andere afhankelijke
personen op zich nemen omwille van een gebrek aan opvang). De inzetbare andere niet-beroepsactieven zijn goed voor
58 300 personen, wat overeenkomt met 1,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd.
Wanneer we verschillende onderwijsniveaus differentiëren, zien we dat een groot aandeel laaggeschoolden (maximaal
diploma tweede graad secundair onderwijs) aanwezig is in alle groepen van de potentiële arbeidsreserve. Bij de latente
arbeidsreserve is een belangrijk aandeel (31,0%) laaggeschoold. Een deel van deze laatste categorie bood zich (voorlopig)
niet aan op de arbeidsmarkt, omdat ze ervan uitgaan niet over de juiste vaardigheden of kwalificaties te beschikken. Ook
bij de andere inzetbare niet-beroepsactieven vinden we relatief veel laaggeschoolden terug (49,2%). Van deze groep
laaggeschoolden percipieerde 83,8% zichzelf als werkloos.
De indeling naar geboorteland toont aan dat personen geboren buiten de EU in alle groepen van de potentiële
arbeidsreserve oververtegenwoordigd zijn. Bij de latente arbeidsreserve en de andere inzetbare niet-beroepsactieven
vertegenwoordigen de personen geboren buiten de EU met respectievelijk 28,0% en 21,8% een aanzienlijk groter deel dan
hun aandeel in de totale bevolking (8,6%).
Aangezien volgens berekeningen van de Verenigde Naties de nettomigratie in België nog verder zou toenemen tot 2020
(United Nations, 201525) en de groep met een migratieachtergrond een sterk toenemend aandeel in de bevolking op
beroepsactieve leeftijd inneemt (van 5,9% in 2010 tot 9,0% in 2018, zie Figuur 626), is dit een groep waar blijvend op moet
ingezet worden.

Figuur 6. Aantal en aandeel personen geboren buiten EU-28 in de totale bevolking (20-64 jaar).

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, halen laaggeschoolden en migranten de top van de potentiële
werkzaamheidsgroei (zie Figuur 727) in Vlaanderen.

25

United Nations. (2015). World population prospects. The,2015 revision. Volume II: Demographic profiles. New
York: United Nations.
26
Focus op Talent Barometer: Kansengroepen in cijfers 2017-2018. Departement Werk en Sociale Economie.
Geraadpleegd van https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-kansengroepbarometer-met-focus-op-talentdefot-barometer-1.
27
De (Oost-)Vlaamse Arbeidsmarkt, Tomas Quathoven, arbeidsmarktexpert Oost-Vlaanderen van de VDAB
(presentatie bij Divergent op 01/07/2019).
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Figuur 7. Potentiële werkzaamheidsgroei in Vlaanderen.

In bepaalde streken van Vlaanderen is de oververtegenwoordiging van laaggeschoolde migranten in de potentiële
arbeidsreserve echter groter dan elders. De Gentse arbeidsmarkt doet het op vlak van werkzaamheids- en
werkloosheidsgraad een pak slechter dan de Vlaamse arbeidsmarkt (zie Figuur 828, Gent aangeduid in rode cirkel).

28

De (Oost-)Vlaamse Arbeidsmarkt, Tomas Quathoven, arbeidsmarktexpert Oost-Vlaanderen van de VDAB
(presentatie bij Divergent op 01/07/2019).
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Figuur 8. Werkzaamheidsgraad (bovenste figuur, mei 2016) en werkloosheidsgraad (onderste figuur, mei 2018) in Vlaanderen
respectievelijk.

Arvastat toont aan dat Gent in juni 2019 12.031 niet-werkende werkzoekenden kent, waarvan 4.245 met een
migratieachtergrond, en 5.819 laaggeschoolden29. In Gent is 18,3% van de nietwerkende werkzoekenden in Gent
laaggeschoold met een migratieachtergrond30. In Vlaanderen is dat 15,8%.
Het bereiken, activeren en ondersteunen van laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond,
en meer bepaald op de plaatsen waar ze oververtegenwoordigd zijn (bv. Gentse regio), vormt bijgevolg een cruciale
doelstelling voor het aangaan van de uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

29
30

Arvastat, juni 2019
Arvastat, juni 2019
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2.2. DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT31
De positie van laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond werd hierboven reeds gekaderd
binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. De algemene tendens van de Vlaamse arbeidsmarkt wordt hieronder nog kort besproken.
De evolutie van de Vlaamse werkzaamheidsgraad gaat in stijgende lijn, met ruim 74% eind 2018. Hiermee behaalde
Vlaanderen haar hoogste tewerkstellingsgraad ooit, en nadert ze de ooit onbereikbaar geachte 76%-doelstelling tegen
2020. (VDAB jaarverslag 201832). De algemene uitstroom van werkzoekenden naar werk verloopt vlotter en het aantal
ontvangen vacatures bereikte een nieuw recordniveau. Ondanks deze optimistische cijfers, is enige voorzichtigheid
geboden. De krapte op de arbeidsmarkt werd alsmaar groter, en men voorspelt niet dat deze snel zal dalen, wel
integendeel34,33. Het aantal niet-ingevulde vacatures stijgt, wat de noodzaak doet toenemen om elk talent in Vlaanderen
te benutten. De mate van krapte op de arbeidsmarkt kan opgevolgd worden met behulp van de spanningsratio, een
indicator die het aantal niet-werkende werkzoekenden uitdrukt ten opzichte van het aantal openstaande vacatures die bij
VDAB werden gemeld. Een lage ratio wijst op een krappe arbeidsmarkt: voor elke vacante positie zijn er relatief weinig

31

Geconsulteerd van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190514_04400185
VDAB jaarverslag 2018. Geraadpleegd van https://www.vdab.be/trends/jaarverslag.shtml. 34
Theunissen, G., Vansteenkiste, S., & Sels, L. (2018). Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers tot
een structurele krapte op de arbeidsmarkt? Werk. Focus 1 maart 2018, Steunpunt Werk. Geraadpleegd
van https://www.steunpuntwerk.be/node/3744.
33
Vanderbiesen, W., Vansteenkiste, S., & Sels, L. In welke Vlaamse steden en gemeenten is de
arbeidsmarkt het krapst? Werk.Focus 10 april 2018, Steunpunt Werk. Geraadpleegd van
https://www.steunpuntwerk.be/node/3750.
32
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potentiële kandidaten. De spanningsratio kent sinds drie jaar een dalend verloop (zie Figuur 934). In 2014 waren er nog
gemiddeld 9,3 niet-werkende werkzoekenden per openstaande VDAB-vacature; in 2019 is deze ratio gedaald naar 3,97
(ARVASTAT, juni 2019). De toenemende krapte wordt aangedreven door een daling in de teller en een stijging in de noemer
van de spanningsratio: het jaargemiddelde van het aantal niet-werkende werkzoekenden nam in december 2017 voor de
29ste keer af, terwijl de trendindex van het aantal ontvangen VDAB-vacatures al sinds begin 2014 in de lift zit.

Figuur 9. Evolutie van de spanningsratio op de Vlaamse arbeidsmarkt 2008-2017.

Verschillende oorzaken kunnen aangehaald worden voor de toenemende arbeidskrapte. Naast een groeiende economie en
een stijgend aantal vacatures, staat het aanbod van arbeidskrachten in Vlaanderen in verschillende opzichten onder druk
(zie Figuur 1035). Vijftigplussers treden massaal uit, wat in het volgend decennium voor een grote stroom aan
vervangingsvacatures zal zorgen en tegelijkertijd de belangrijkste oorzaak vormt voor een daling van het totale
arbeidsaanbod. Bovendien studeren jongeren steeds langer en vervoegen ze de werkende bevolking bijgevolg pas op latere
leeftijd. In de periode 2021-2026 zullen in Vlaanderen meer dan 405.000 werknemers vervangen moeten worden. Dit zal
dan ook een serieuze uitdaging bieden voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Figuur 10. Evolutie van het aantal werkzoekenden, vacatures en openstaande vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt.

34

Werk. Focus: Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers tot een structurele krapte op de arbeidsmarkt?
Geraadpleegd van https://www.steunpuntwerk.be/node/3744.
35
Unizo dossier: gewoon iemand om vacatures te vullen. Geraadpleegd van
https://www.unizo.be/sites/default/files/dossier_krapte_0.pdf.
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Tenslotte is het voor vele werkgevers niet evident om een beroep te doen op de potentiële arbeidsreserve. Recente
onderzoeken tonen aan dat werkgevers wel bereid zijn om mensen met een migratieachtergrond aan te werven, maar niet
over de kennis of mogelijkheden beschikken om de juiste ondersteuning op maat aan te bieden, zoals job- en taalcoaching
op de werkvloer36,39 . Naast het activeren en ondersteunen van de doelgroep, vormt het stimuleren en ondersteunen van
werkgevers bij de aanwerving van deze doelgroep, een tweede cruciale doelstelling voor het aangaan van de huidige en
toekomstige uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Als antwoord van bovenstaande uitdagingen, opteert men in dit project voor de adaptatie en toepassing van Open HiringTM,
specifiek gericht op werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond. De Gentse arbeidsmarkt vormt hierbij de
plaats bij uitstek om Open Hiring te piloottesten, gezien haar hogere concentratie aan laaggeschoolde personen met een
migratieachtergrond.
Hierbij komt men tegemoet aan deze uitdagingen door het aanbieden van volgende oplossingen:
1)
Het bereiken, motiveren om te solliciteren en activeren van laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met
een migratieachtergrond, door het weghalen van sollicitatiedrempels en aanwervingsdiscriminatie.
2)
Jobbehoud voor laaggeschoolden met een migratieachtergrond stimuleren, door hen ondersteuning op maat aan
te bieden, op de werkvloer.
3)
Werkgevers tegemoet komen in de stijgende krapte op de arbeidsmarkt, door de implementatie van, en de
ondersteuning bij, een wervings- en selectiemethodiek gericht op de grootste potentiële arbeidsreserve, namelijk
laaggeschoolde personen met een migratieachtergrond. Bovendien wordt de doelgroep geëvalueerd op zijn/haar
functioneren tijdens het uitvoeren van de functie, wat de validiteit van de evaluatiemethode verhoogt. Opmerking: Bij het

opbellen van werkgevers in de Gentse regio voor deelname aan het project, merkten we ook dat ze duidelijk vragende
partij zijn om de vacatures in te vullen, en de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

2.3. RELEVANTIE VAN DEZE UITDAGINGEN EN DE BEOOGDE DIENSTVERLENING VOOR DE
BELEIDSTHEMA’S VAN DE VLAAMSE OVERHEID.
Door de beoogde dienstverlening Open HiringTM toe te passen voor laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met een
migratieachtergrond, bieden we een antwoord op verschillende uitdagingen die relevant zijn voor de beleidsthema’s van
het departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse arbeidsmarkt, en andere belangrijke beleidsthema’s van de
Vlaamse Overheid (Gelijke kansen & Integratie en Inburgering).
Relevantie voor het Vlaamse beleid rond Werk en Sociale Economie37:
▪ Iedereen aan het werk, ook wie minder kansen heeft:
o De competenties van werkzoekenden versterken door werkervaring en ondersteuning op de
werkvloer.
o De afstand tot de arbeidsmarkt overbruggen door tewerkstelling op maat.
o Werkgevers stimuleren om werkzoekenden aan te werven.
▪ Duurzame ondernemingen dragen zorg voor de talenten van hun werknemers:
o Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft oog voor mens, milieu én
economische sterktes.
▪ Duurzaam aan de slag blijven:
o Werkbaar werk: haalbaar werk dat voldoening geeft.

36

Werken met vluchtelingen, zijn ondernemingen er klaar voor? (2019). Etion Inspiratienota 109. 39 Moens, B.
(2019). Inclusieve arbeidsmarkt: wel willen maar nog niet kunnen. Geraadpleegd van
https://sociaal.net/opinie/inclusieve-arbeidsmarkt-wel-willen-maar-nog-niet-kunnen/
37
Geraadpleegd van
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/werkingenbeleid/vlaams-beleid-rond-werk-en-sociale-economie
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De beoogde dienstverlening is daarnaast ook congruent met het loopbaan- en diversiteitsbeleid van het departement Werk
en Sociale Economie38:
▪ Activeren van alle talenten
▪ Investeren in talenten
▪ Het doorbreken van vooroordelen
De beoogde dienstverlening sluit tevens aan bij verschillende doelstellingen van de beleidsnota 2014-2019 rond Werk,
Economie, Wetenschap en Innovatie39:
▪ Investeren in wendbare werknemers en ondernemingen (“leren via werken”, het competentie-gericht
opstellen van vacatures).
▪ Investeren in een excellente kennisbasis (grensverleggend wetenschappelijk onderzoek aan de
universiteiten).
▪ Activeren van talenten (inzetten op geïntegreerd taal-en werkbeleid, discriminatie op de arbeidsmarkt
bestrijden, lokale partnerschappen aanscherpen).
▪ Activeren van innovatiepotentieel bij KMO’s en grote ondernemingen.
De beoogde dienstverlening kan een antwoord bieden op de reeds aangehaalde noden van de Vlaamse arbeidsmarkt:
▪ De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we alle talenten zullen moeten benutten.
▪ Laaggeschoolden en personen met migratieachtergrond kennen een lage werkzaamheidsgraad en zijn
oververtegenwoordigd in de potentiële arbeidsreserve.
Deze uitdaging is tevens relevant voor het Vlaamse Gelijke kansen beleid, waarbij vermeld wordt dat discriminatie (o.a.
etnische discriminatie) nog te vaak tot de dagelijkse realiteit behoort, en dat de meeste discriminatie betrekking heeft op
maatschappelijke domeinen zoals werk (naast media, en goederen en diensten). De uitdaging die wordt aangepakt past
daarom ook binnen de strategische doelstellingen van het beleid “Gelijke Kansen”40:
▪ Een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan. Personen met een
migratieachtergrond verdienen gelijke kansen in alle domeinen van het maatschappelijk leven,
inclusief werk.
▪ Volwaardige maatschappelijke participatie. Door werk kunnen personen met een migratieachtergrond
niet alleen een inkomen verwerven, maar ook een identiteit, en is dit een hefboom voor participatie en
sociale inclusie en de mogelijkheid tot verdere ontplooiing.
▪ Het bestrijden van discriminatie. De meeste discriminatie heeft betrekking op maatschappelijke
domeinen zoals werk (naast media, en goederen en diensten), en dit ervaren ook personen met een
migratieachtergrond.
Deze uitdagingen passen ook binnen de strategische doelstellingen van het Vlaamse beleid van integratie en inburgering44:
▪ In alle relevante maatschappelijke domeinen de etnische kloof verminderen. De werkzaamheidsgraad
van personen met vreemde afkomst, mannen én vrouwen, moet verbeterd worden.
▪ Blijven investeren in het verhogen van de kennis van het Nederlands. Taal leer je door deel te nemen
aan de samenleving. Het “al doende” leren van Nederlands door mensen met een migratieachtergrond
kan op de werkvloer gestimuleerd worden.
▪ De bestuurskracht van lokale besturen inzake lokaal integratiebeleid versterken. Door participatie aan
de arbeidsmarkt ontstaat er een sterkere lokale integratie van personen met een migratieachtergrond.

38

Geraadpleegd van https://www.werk.be/beleidsthemas/focus-op-talent
Beleidsnota 2014-2019, geraadpleegd van https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-20142019werk-economie-wetenschap-en-innovatie
40
Beleidsnota 2014-2019 Gelijke Kansen, geraadpleegd van
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2014-2019-gelijkekansen 44 Beleidsnota 2014-2019 Integratie en Inburgering, geraadpleegd
van
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2014-2019-integratie-en-inburgering
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▪

Een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod organiseren voor personen van
vreemde herkomst. Er moet op zoek gegaan worden naar meer adequate manieren om de doelgroep
effectief te leiden naar het aanbod, want ondanks geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid
blijken personen van vreemde herkomst nog te vaak hun weg niet te vinden naar het aanbod. De noden
dienen gedetecteerd te worden, en methodieken zijn nodig voor een betere afstemming tussen vraag
en aanbod.

2.4. DIRECTE MONETAIRE KOSTEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
In opdracht van EFSI41, de Europese federatie van dienstenbedrijven, werd een onderzoek gedaan naar de jaarlijkse kost
van een werkloze in zes Europese landen. Uit die vergelijking blijkt dat die nergens duurder is dan in België, waar een
werkloze 33.443 euro per jaar kost. Daarvoor houden de onderzoekers niet alleen rekening met de kost van
werkloosheidsuitkeringen en uitgaven voor activering, begeleiding en administratie, maar ook met het gederfde verlies
dat de staat lijdt wanneer een persoon werkloos is. Voor die persoon loopt de overheid immers vele duizenden euro's aan
potentiële sociale bijdragen en belastingen mis. Van die 33.443 euro per werkloze per jaar, gaat 9.493 euro naar
uitkeringen, 1.683 euro naar administratieve kosten, en 22.567 euro naar potentieel verlies aan staatsinkomsten.
Open HiringTM beoogt een reductie van deze maatschappelijke kosten, door de tewerkstellingsgraad van de doelgroep te
verhogen, dit via:
1. De sollicitatiedrempel voor de doelgroep verlagen en aanwervingsdiscriminatie bij werkgevers uitschakelen.
2. Jobbehoud stimuleren via taal- en jobcoaching op de werkvloer.
3. Tewerkstellingsintenties bij werkgevers voor de doelgroep stimuleren.
Concreet betekent dit een potentiële besparing van 33.443 euro per uitkeringsgerechtigde werkloze die tewerkgesteld
wordt via Open HiringTM, dit voor een totale doelgroep van 27.553 niet-werkende laaggeschoolde werkzoekenden met een
migratieachtergrond in Vlaanderen (ARVASTAT, mei 2019). Een verdere besparing van maatschappelijke kosten zal plaats
vinden wanneer ook laaggeschoolde inactieven met een migratieachtergrond bereikt worden (ca. 29.000 laaggeschoolde
inzetbare inactieven, waarvan een groot deel met een migratieachtergrond42).

2.5. INDIRECTE MONETAIRE KOSTEN.
Naast de directe monetaire kosten voor de maatschappij, zijn er ook indirecte monetaire kosten verbonden aan de
aangehaalde uitdagingen, die vaak moeilijker in te schatten zijn. Zo stelt men dat de krapte op de arbeidsmarkt vooral
werkgevers in een lastig parket brengt. Uit een recente analyse bij Europese werkgevers, blijkt dat het gemiddeld 63
werkdagen duurt voordat een geschikte kandidaat is gevonden voor een functie43. Dat is 21 werkdagen, of vier extra weken
langer dan zes jaar geleden. Het kost een bedrijf gemiddeld minstens € 350 per dag per openstaande vacature. Als het
gemiddeld 63 dagen duurt voordat een kandidaat wordt aangenomen, komt dat al snel neer op € 22.000 in misgelopen
productiviteit plus de kosten van rekrutering voor elke openstaande functie.
Naast een economische impact, toont een recent onderzoek van UNIZO bij 503 werknemers, dat het niet vinden van
personeel even goed een negatieve impact heeft op de HR44. Het niet vinden van personeel heeft een enorme impact op
de onderneming en dit op verschillende domeinen, zoals de economische impact, maar even goed op de HR. 42% van de
41
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http://www.efsi-europe.eu/
fileadmin/MEDIA/publications/Cost_of_unemployment_report/
English_Study_on_the_cost_of_unemployment_January_2013.pdf.
42
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ondernemers geeft aan dat hij of zij een vacature heeft moeten stopzetten omwille van te weinig kandidaten voor de
vacature. Ondernemers laten vacatures vaak openstaan in de hoop uiteindelijk toch nog iemand te vinden. Niet-ingevulde
vacatures veroorzaken werklast voor zowel de ondernemer (60%) als voor zijn medewerkers (51%). In sommige gevallen
slaagt men er in om de krapte op te vangen door freelancers (25%) of uitzendkrachten (22%) in te huren. Als men het werk
niet meer gedaan krijgt zonder extra krachten, moeten uiteindelijk opdrachten geweigerd worden of moet de activiteit
worden verminderd (34%). Dit leidt uiteindelijk tot het uitstellen van investeringen of van een mogelijke uitbreiding (21%).
Doordat ondernemers vaak problemen hebben met passende personeelsbezetting (zowel naar omvang toe als naar
kwalificaties) worden ze ook regelmatiger geconfronteerd met personeelsproblemen: hogere absenteïsmecijfers en meer
problematische relaties met medewerkers.
Wanneer werkgevers er wel in slagen om een vacature in te vullen, zijn ze nog niet verzekerd van de juiste werknemer te
hebben gevonden. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert
Half, uitgevoerd bij 300 Belgische bedrijven45. Slechts 3% van de bedrijven meent dat het nog nooit een verkeerde
aanwerving deed. Vaak heeft een werkgever niet langer dan 2 weken nodig om deze vergissing vast te stellen. De
belangrijkste redenen voor een verkeerde aanwerving blijken: een mismatch op vlak van benodigde skills (49%), een
gebrek aan skills (49%), en overgekwalificeerde kandidaten die zich vervelen (38%). Ruim de helft van de werkgevers
ontsloeg al eens de bewuste medewerker (55%), terwijl 49% van werkgevers een opleiding opzette om de medewerker de
benodigde skills bij te brengen. De belangrijkste gevolgen van een verkeerde aanwerving zijn een hogere werklast voor
collega’s (53%), meer stress voor leidinggevenden (40%), en een hogere aanwervingskost (38%).
De exacte kost van een verkeerde aanwerving en de opstart van een nieuwe sollicitatieprocedure zijn erg verschillend van
situatie tot situatie, en bijgevolg moeilijk in exacte cijfers te gieten46. Naast deze zichtbare kosten, d.w.z. de kosten die
duidelijk aantoonbaar zijn, zoals opzegvergoeding, administratieve kosten, opleidingskosten, waarschuwingen,
functioneringsgesprekken, correctiegesprekken en nieuwe rekruteringskosten, zijn er ook onzichtbare kosten. Voorbeelden
zijn een daling in de productiviteit, slechte werksfeer mogelijke schade aan de klantenportefeuille of eventuele reacties
van collega’s (bijv. bijkomende vrijwillige ontslagen, syndicale acties,…).
Open Hiring beoogt een reductie van deze indirecte kosten voor werkgevers door openstaande vacatures sneller,
gemakkelijker en langdurige in te vullen via:
1. Een
laagdrempelige sollicitatieprocedure:
aanwerving
op
basis van
aanmeldingsrangorde.
2. Een meer valide evaluatiemethode: de werknemer wordt beoordeeld op zijn/haar functioneren tijdens het
uitvoeren van de functie.
3. Nodige ondersteuning: werkgever en werknemer worden ondersteund door een taal- en jobcoach op maat, op de
werkvloer.
Concreet betekent dit een potentiële besparing van 22.000 euro per ingevulde vacature via Open HiringTM, voor een totaal
van 19.306 openstaande vacatures voor laaggeschoolden in Vlaanderen. Daarbovenop komt een besparing op de moeilijk
in te schatten, onzichtbare kosten zoals hierboven beschreven.

2.6. MENSELIJKE KOSTEN/BATEN
Naast monetaire kosten, zijn er ook menselijke baten en kosten aan werk hebben/werkloos zijn van mensen met een
migratie-achtergrond. Lange tijd werd de toeleiding naar de arbeidsmarkt louter als het sluitstuk van een geslaagd
integratietraject beschouwd. De laatste jaren groeit op verschillende beleidsniveaus echter de overtuiging dat
arbeidsmarktparticipatie een hefboomrol kan spelen voor de integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers47.
45

Robert Half (2018, 27 juni). Mislukte aanwerving wordt binnen twee weken duidelijk.
Geraadpleegd van https://www.roberthalf.be/nl/pers/mislukte-aanwerving-wordt-binnen-tweewekenduidelijk
46
Vacature.com (2018, oktober): Dit Kost een sollicitatieprocedure. Geraadpleegd van
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren/dit-kost-een-sollicitatieprocedure.
47
Zie bv. European Commission (Employment and Social Development in Europe, 2016) en SERV – Commissie
Diversiteit (Advies Vluchtelingen, 2016).
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Ook in het werkprogramma van de VDAB “Integratie door werk” (2017) voor anderstalige werkzoekenden met een
migratieachtergrond is het sleutelprincipe “werk als belangrijke factor naar snelle en duurzame integratie” 48. Een snelle
toetreding tot de arbeidsmarkt is dus essentieel voor integratie. Arbeidsparticipatie kan gezien worden als iets dat sociale
exclusie en marginalisering tegengaat49.
In onze maatschappij is betaald werk hebben belangrijk. Naast een financiële incentive betekent werk ook sociale relaties
en persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Werk maakt deel uit van de identiteit
van een individu. Betaald werken geeft mensen zelfvertrouwen en bevordert hun participatie aan de samenleving. Via het
verrichten van arbeid vinden er interacties plaats met mensen. Dit leidt tot het creëren van een sociaal netwerk en relaties
wat belangrijk is voor de sociale integratie van mensen met een migratieachtergrond50. Ze kunnen een netwerk van
vrienden en kennissen opbouwen en kunnen bovendien bijleren over de cultuur van het land51.
De taal is bij personen met een migratieachtergrond vaak een drempel tot deelname aan de maatschappij. Door op het
werk samen te kunnen werken met mensen die de Nederlandse taal beter beheersen, kunnen ze de taal ook leren en
worden ze versterkt52.
Door te werken behouden ze aansluiting aan de arbeidsmarkt en vergroten ze hun competenties en algemene
vaardigheden.
Onvrijwillige werkloosheid kan ook heel wat psychosociale problemen veroorzaken. Recent onderzoek toont de
aanzienlijke impact van werkloosheid aan op het individueel welzijn van de persoon: werkloosheid kan resulteren in stressgerelateerde gevolgen zoals depressie, angst en fysieke kwalen zoals maagproblemen en hoofdpijn, en zelfs zelfdoding53.
Het zoeken naar een job is bovendien negatief gecorreleerd met psychosociale gezondheid, wat aantoont dat individuen
die meer tijd en energie spenderen in het vinden van een job lagere niveaus van psychologisch welzijn vertonen54. Eén van
de meest gebruikte verklaringen voor het ervaren van lagere psychologische gezondheid is dat werk zorgt voor manifeste
(vb. inkomen), maar ook latente (vb. tijd, structuur, sociaal contact, delen van gemeenschappelijke doelen, status en
activiteit) voordelen voor het individu55. Waddell & Burton56 concluderen dat het verrichten van arbeid goed is voor de
psychische en geestelijke gezondheid van mensen, en therapeutisch kan werken. In het kader van bv. vluchtelingen kan
arbeidsparticipatie helpen bij het verwerken van trauma’s62. Daarnaast geeft werken ook het gevoel aan deze doelgroep
dat ze er bij horen, dat ze met andere woorden een rol kunnen spelen in de maatschappij van het gastland.
Open HiringTM beoogt een reductie van deze psychosociale menselijke kosten door de tewerkstellingsgraad van personen
met een migratieachtergrond te verhogen, dit via:
1.

De sollicitatiedrempel voor de doelgroep verlagen en aanwervingsdiscriminatie bij werkgevers uitschakelen,
waardoor laaggeschoolden met een migratieachtergrond meer, sneller en succesvoller de stap naar werk zetten.

48

VDAB (Programma ‘Integratie door Werk’, 2017).
Desiderio, M. (2016). Integrating Refugees into Host Country Labor Markets: Challenges and Policy
Options. Washington DC: Migration Policy Institute
50
Jeannotte, S. (2008). Promoting Social Integration – A Brief Examination of Concepts and Issues.
Geconsulteerd van
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https://www.un.org/esa/socdev/social/meetings/egm6_social_integration/documents/Jeannotte_Concepts.pdf
51

Lundborg, P. (2013). Refugees’ Employment Integration in Sweden: Cultural Distance and Labor Market
Performance. Review of International Economics, 21(2), 219–232.
52
Idem hierboven
53
Wanberg, Connie R (2012).The individual Experience of unemployment. Annual review of psychology, 63,
369-96. doi: 10.1146/annurev-psych-120710-100500. Epub 2011 Jul 1.
54
McKee-Ryan F, Song Z, Wanberg CR, Kinicki AJ. 2005. Psychological and physical well-being during
unemployment: a meta-analytic study. J. Appl. Psychol. 90:53–76
55
Jahoda M. 1987. Unemployed men at work. In Unemployed People: Social and Psychological
Perspectives, ed. D Fryer, P Ullah, pp. 1–73. Milton Keynes, UK: Open Univ. Press
56
Waddell, G., & Burton, K. (2006). Is work good for your health and well-being?Norwich: TSO
62
Desiderio, M. (2016). Integrating Refugees into Host Country Labor Markets: Challenges
and Policy Options. Washington DC: Migration Policy Institute
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2.
3.

Jobbehoud en duurzame tewerkstelling van laaggeschoolden met een migratieachtergrond stimuleren via taalen jobcoaching op de werkvloer.
Tewerkstellingsintenties van werkgevers verhogen voor laaggeschoolde werknemers met een
migratieachtergrond.

2.7. BESLUIT
Door de adaptatie en toepassing van Open HiringTM biedt men een antwoord op twee cruciale maatschappelijke
uitdagingen, namelijk de oververtegenwoordiging van laaggeschoolde migranten in de potentiële arbeidsreserve, en de
toenemende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze uitdagingen en de beoogde dienstverlening zijn relevant voor
verschillende beleidsthema’s van de Vlaamse Overheid. Als gevolg hiervan verwacht men een reductie van een
verscheidenheid aan directe en indirecte monetaire en psychosociale kosten voor werkgever, werknemer, en de
maatschappij. De potentiële huidige winst zal in de toekomst alleen maar toenemen, gezien de stijgende problematiek
voor zowel de doelgroep, als de Vlaamse arbeidsmarkt

3. ONDERZOEKSVRAGEN
De volgende onderzoeksvragen willen we beantwoorden aan de hand van deze pilootstudie:
1) Is er een draagvlak voor opschaling van Open Hiring® bij werkgevers in Vlaanderen?
2) Welke mate van autonomie, motivatie en verbondenheid met de werkgever wordt er ervaren door werknemers
die via Open Hiring® tewerkgesteld zijn?
3) Wat is het werkgeversperspectief op aanwerving d.m.v. Open Hiring®?
4) Zijn er eventuele verbeterpunten of mogelijke adapties vanuit werkgevers- en werknemersstandpunt die het
Open Hiring® proces kunnen optimaliseren.

4. AFBAKENING ONDERZOEK
Wegens de aard en opzet van de studie (piloot) hebben we ons in eerste instantie gericht op bedrijven gesitueerd in regio
(groot-)Gent. Dit wegens het feit dat deze regio zoals eerder vermeld een oververtegenwoordiging heeft van
laaggeschoolde migranten in de potentiële arbeidsreserve. De Gentse arbeidsmarkt doet het op vlak van werkzaamheidsen werkloosheidsgraad een pak slechter dan de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarnaast was dit ook vanuit praktisch oogpunt
de beste keuze, aangezien de centrale administratie van onze eigen werking (Divergent) zich in Gent bevindt en we reeds
over een uitgebreid werkgeversnetwerk beschikken in deze regio. Door op deze regio te focussen, verwachtten we het
meest efficiënte verloop van de pilootstudie.

5. METHODOLOGIE
5.1. DOELGROEPEN
Voor deze pilootstudie werden 2 doelgroepen in acht genomen en onderzocht: werkgevers en werkzoekenden.
Wat de werkgevers betreft, werd een actieve rekruteringsstrategie vanuit Divergent opgesteld waarbij we vanuit diverse
kanalen en bronnen geïnteresseerde bedrijven hebben gecontacteerd. De belangrijkste voorwaarden waaraan een bedrijf
moest voldoen waren:
- Een sociaal-maatschappelijk bewustzijn en motivatie/intentie om inclusief te ondernemen
- Een openstaande vraag naar nieuwe werknemers
- Jobinhoud en -profielen die aansluiten bij het Open Hiring® concept, m.a.w. jobs met weinig inherente
instapdrempels (zoals bepaalde vooropleidingen, diploma’s,…), jobs waarbij motivatie en hands-on-learning onthe-job mogelijk zijn (bijv. magazijniers, technische diensten, logistiek, transport, voeding, schoonmaak,
events,…). Het spreekt immers voor zich dat bepaalde jobs waarvoor een diploma of bepaalde vooropleiding
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noodzakelijk zijn om optimaal en veilig te functioneren niet in aanmerking komen voor deze
aanwervingsmethode.
Zo werden enerzijds de netwerken van diverse partners in dit project aangesproken om geschikte bedrijven te contacteren
(Stad Gent, VOKA, UNIZO, Divergent) en werden daarnaast door Divergent actief bedrijven aangeschreven en opgebeld die
o.b.v. een analyse van de arbeidsmarkt voldeden aan bovenvermelde voorwaarden en zich in regio groot-Gent bevonden.
Betreffende de werkzoekenden beoogde deze studie voornamelijk om laaggeschoolde migranten te kunnen bereiken.
Echter, het concept van Open Hiring® vraagt om een zelfsturend proces van de werkzoekende vanaf de start (nl. het vinden
van de vacature), teneinde de autonomie in het proces zo hoog mogelijk te houden. Actieve toeleiding of contactering van
deze doelgroep (bijv. via interimkantoren, VDAB,…) was dus niet aan de orde. De verlaagde drempels die inherent zijn aan
het Open Hiring® concept zouden moeten volstaan om personen die uit de boot vallen bij klassieke aanwervingsmethoden
(zoals de laaggeschoolde migranten) meer aan te spreken. Daarnaast was het van uitermate belang om de vacatures van
Open Hiring® zo breed mogelijk te verspreiden. De gebruikte kanalen in dit opzicht waren: website van open hiring
ontwikkeld door Divergent (www.openhiring.be ), website van de werkgevers zelf, een aparte pagina op de VDAB website
(zonder evenwel actieve toeleiding vanuit VDAB), flyers en brochures in de regio van de bedrijven waar de vacatures
openstonden, sociale media.

5.2. PROTOCOL
Voorafgaand aan deze pilootstudie werden volgende stappen genomen:
1. Focusgroepen en online bevraging van doelgroepen voor hun input omtrent de praktische kant van de
dienstverlening
o Werkgevers
o Werkzoekenden
o HR verantwoordelijken en jobcoaches
2. Ontwikkeling van customer journey en terugkoppeling aan de doelgroepen
3. Prototyping van de dienstverlening
4. Live prototyping
5. Finalisering van service blueprint en draaiboek
6. Een online vragenlijst (SCAN) die bij werkgevers het draagvlak voor implementatie van Open Hiring® binnen hun
bedrijf evalueert
De bovenvermelde stappen voorafgaand aan deze pilootstudie werden reeds uitvoerig beschreven in de tussentijdse
rapporten en zullen hier dus niet opnieuw in détail besproken worden. In deze sectie wordt daarentegen dieper ingegaan
op het protocol/verloop van de pilootstudie. Daarvoor verwijzen we naar onderstaande tabel.

Activiteit

Methode

Output

1. PILOOTSTUDIE: tijdens de pilootstudie werd de Open Hiring® service blueprint en het draaiboek getest met reële vacatures,
en de reële doelgroep. We voorspelden een gemiddelde trajecttijd van zes maanden per werknemer. Nieuwe werknemers
konden opstarten gedurende de eerste drie maanden van de pilootstudie. Wanneer een werknemerstraject vroegtijdig
stopte, kon in die periode een nieuwe kandidaat opstarten. Echter t.g.v. de internationale COVID-19 pandemie was er een
wezenlijke impact op de geplande timing van dit project. Daardoor zijn diverse trajecten pas later dan voorzien kunnen
opstarten en hebben we de impactevaluatie van een vacature reeds vroeger in het traject ingepland, nl. reeds na 1 maand
tewerkstelling. Dit om een tussentijdse impactevaluatie te kunnen opmaken in kader van de 544 SCALE oproep waarmee we
beogen het huidige project verder op te schalen over volledig Vlaanderen.
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1.1 Selectie werkgevers en lancering van de
vacaturewachtlijsten:
5 werkgevers uit het
haalbaarheidsonderzoek/focusgroep stelden
elk een vacature ter beschikking van de
piloottesting. Divergent zorgde voor het
openen en lanceren van de verschillende
vacaturewachtlijsten op plaatsen waar ze de
doelgroep bereiken.

Nvt.

1.2 Opstart eerste kandidaten:
in samenwerking met de werkgevers zorgden
de Divergent jobcoaches voor de opstart van
de kandidaten die zich inschreven op de
vacaturewachtlijst. De kandidaten werden
opgebeld, uitgenodigd voor een gesprek,
contracten werden opgemaakt, etc.

Nvt.

Startende kandidaten voor de 5
Open HiringTM vacatures.

1.3 Taal- en/of jobcoaching:
de Divergent jobcoaches gingen aan de slag
voor de ondersteuning van de nieuwe
werknemers in de Open HiringTM
dienstverlening. In samenspraak met
werkgever en werknemer werden noden in
kaart gebracht. Een coachingstraject op maat
werd ontwikkeld en uitgevoerd.

Nvt.

Nvt.

1.4 Procesbegeleiding:
service design coaching en begeleiding bij
implementatie en aanpassing van de
pilootstudie.

(zie
AMS-DIVERGENT
projectvoorstel in bijlage, voor
meer gedetailleerde beschrijving
van
de
service
design fases)

Nvt.

1.5 Service blueprint en businessplan
finalisering:
op basis van de ervaringen uit de pilootstudie
werden finale versies van de service blueprint
en het service businessplan opgemaakt met de
learnings uit de pilootlancering.
Op basis van de resultaten van de
interviews/vragenlijsten die aan werknemer,
werkgever, medewerkers en coaches werden
gesteld (zie impactevaluatie hieronder)
konden de nodige deliverables worden
aangepast.

(zie
AMS-DIVERGENT
projectvoorstel in bijlage, voor
meer gedetailleerde beschrijving
van
de
service
design fases)

Finale service blueprint, draaiboek
en business plan (Deliverable 1, 2
& 3)

Inschrijvingen op de
vacaturewachtlijsten
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2. IMPACTEVALUATIE: de toepassing van Open Hiring® in de pilootstudie werd op haar impact getoetst. Van zodra de
eerste succesvolle trajecten afgelopen waren (ten vroegste 1 maand na de start van een traject) kon de data-analyse
beginnen.
2.1 Ontwikkeling meetinstrumenten:
kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten en
interviews werden ontwikkeld om werknemer,
werkgever en medewerkers op te volgen, op
basis van verschillende verklarende en
uitkomstvariabelen (autonomieondersteuning,
basisbehoeftes, psychologisch welzijn,
performantie, motivatie, etc.). Hiervoor deed
Universiteit Gent beroep op haar netwerk en
brede expertise als kennisinstelling. In-house
kennis bij Divergent projectuitvoerders werd
gecombineerd met de expertise van de
vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en
organisatiepsychologie en de vakgroep
Ontwikkelingspsychologie (o.a. Prof. Eva
Derous, Prof. Maarten Vansteenkiste, als
expert Zelfdeterminatietheorie).

Gestandaardiseerde
meetinstrumenten en
ontwikkeling van instrumenten
op maat.

(Online) vragenlijst voor werknemers
- Basic Psychological Needs
Satisfaction and Frustration
Scale (BPNSFS)
- Multidimensional Work
Motivation Scale (MWMS)
- Affective Commitment Scale
(ACS)

2.2 Data-verzameling:
Divergent volgde de invulling van de vragenlijst
door werknemer op. Na de beëindiging van een
traject (door
succesvolle doorstroom, uitval of weigering)
werden werknemer, werkgever, collega’s en
coaches geïnterviewd.

Vragenlijsten en interviews

Kwantitatieve en kwalitatieve data als
input voor de data-analyse.

2.3 Data-analyse:
Kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse van
de vragenlijsten en interviews werden vertaald
naar een evaluatierapport. Universiteit Gent
deed wederom beroep op haar netwerk en
brede expertise als kennisinstelling. In-house
kennis van data-analyse bij Divergent
projectuitvoerders werd gecombineerd met de
expertise van de vakgroep Personeelsbeleid,
Arbeids- en organisatiepsychologie en de
vakgroep Ontwikkelingspsychologie (o.a. Prof.
Eva Derous, Prof. Maarten Vansteenkiste).

SPSS, MLwin, HLM, Mplus

Impactevaluatierapport (=
Deliverable 4)

Semi-gestructureerde interviews voor
werknemer en werkgever.
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2.4 Terugkoppeling resultaten aan
werkgevers: Resultaten van de
pilootstudie werden teruggekoppeld naar
deelnemende werkgevers, samen met
suggesties voor verbetering. Optimalisaties
aan het draaiboek werden doorgevoerd.

Persoonlijk contacteren van
werkgevers

Nvt.

3. PROJECTOPVOLGING EN DISSEMINATIE: projectverloop en -resultaten werden opgevolgd en geëvalueerd met
partners en Start Foundation, en gecommuniceerd naar belanghebbenden.

3.1 Stuurgroep:
Op geregelde tijdstippen kwam de
stuurgroep samen om het projectverloop te
bespreken en te evalueren. Divergent nam de
leiding
en
verzorgde
stuurgroepvergaderingen.

Driemaandelijkse
Stuurgroepverslagen, aanwezigheidslijsten.
stuurgroepvergaderingen.

3.2 Consultatie met Start Foundation:
Op geregelde tijdstippen werd advies
ingewonnen bij Start Foundation, waar het
Nederlandse project loopt, en die een
schakelrol opnemen met The Center for Open
Hiring. Ervaring en know-how werden
uitgewisseld.

Interviews en
uitwisselingsmomenten.

3.3 Disseminatie projectverloop en –
Rapporten,
resultaten:
mediaberichten en
Het verloop en de resultaten van het project
presentaties.
werden op regelmatige tijden meegedeeld aan
belanghebbenden via diverse kanalen, zoals
het Gents Arbeidspact, Gent Stad in Werking,
gebruikersorganisaties, werkgevers, etc.

Input voor het
haalbaarheidsonderzoek/prototyping, de
piloottesting en de impactevaluatie.

Nvt.

5.3. UITKOMSTMATEN: KEUZE VAN EVALUATIEBENADERING OM IMPACT DIENSTVERLENING NA
TE GAAN
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ESF stelt voorop dat de pilot op twee wijzen kan geëvalueerd worden:
▪ Counterfactual impact evaluatie of
▪ Case study benadering
Voor de evaluatiebenadering van de impact van onze dienstverlening “Open Hiring®” hebben we gekozen voor de casestudy benadering.

5.3.1. WAAROM CASE-STUDY BENADERING?
De impactevaluatie is gebeurd op basis van een pilootstudie, op een beperkt aantal deelnemers. Er was geen garantie op
een voldoende grote steekproef, noch op een valide controlegroep (i.e., een nieuwe werknemer die op hetzelfde moment
opstart, voor dezelfde functie, na aanwerving via de gangbare selectieprocedure, bij dezelfde werkgever) voor een
counterfactual impact evaluatie. Een case study benadering was daarom te verkiezen boven een counterfactual impact
evaluatie.
Er zijn twee opties binnen case-study benadering: congruentie-analyse (i.e. vergelijking tussen twee theorieën) en proces
tracing (theoretisch vooropstellen van een keten van acties en reacties en in detail bekijken welke stap, en hoe precies,
van de interventie invloed heeft op de uitkomstvariabele).
We hebben gekozen voor process tracing en hanteerden het theoretisch kader van de Zelfdeterminatietheorie. Daarbij
hebben we de effectiviteit van Open Hiring® onderzocht op een verscheidenheid van variabelen, waaronder autonomiebevrediging en autonome motivatie, organisatorische betrokkenheid van de werknemer naar de job en het bedrijf. Dat is
gebeurd aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve dataverzameling.

5.3.2. WAAROM PROCES TRACING?
Process tracing is een kwalitatieve en theorie gedreven onderzoeksmethode, die ontwikkeld werd om de oorzaak-gevolg
relaties in sociale wetenschappen beter te begrijpen. Het doel is om op deductieve wijze een verklaring te vinden van
bepaalde causale mechanismen binnen de ontwikkelde dienstverlening. Deze methode onderzoekt ‘hoe’ de dienstverlening
(X) een of meerdere outcomes (Y) beïnvloedt, en niet louter ‘of’ er een invloed is. Het beter begrijpen van causale
mechanismen staat centraal (9).
Het doel is om de mechanismen die een verklaring bieden voor de causale relaties tussen de dienstverlening (X) en de
outcomes (Y) te ontrafelen. Als eindresultaat beschikken we over een aaneenschakeling van acties en reacties die gesteund
worden door het theoretisch model.
Verklarende theorieën zijn bij de process tracing methode cruciaal, waarbij men zich baseert op één of meerdere theorieën
om een causaal mechanisme te verklaren. Dat mechanisme kan gezien worden als een onafgebroken keten van acties en
reacties, die zich bevinden tussen de dienstverlening (X) en de outcome (Y). Wanneer een bepaalde actie of reactie in de
radar ontbreekt, dan zal dit niet tot de gewenst outcome (Y) leiden (10). Het bepalen van deze onderliggende causale
mechanismen is een cruciaal aspect binnen de impactevaluatie van onze dienstverlening.

5.3.3. WAAROM DE ZELFDETERMINATIETHEORIE?
De Zelfdeterminatietheorie57 (ZDT) is een uitgelezen, overkoepelend theoretisch kader om de oorsprong van motivatie,
welzijn en performantie op de werkvloer te benaderen58. ZDT postuleert het bestaan van drie inherente, universele
psychologische behoeften (nl. autonomie, competentie en verbondenheid) die, afhankelijk van de werkcontext, in
verschillende mate worden vervuld of gefrustreerd.
▪ Specifiek, functioneren werknemers optimaal wanneer ze zich verbonden voelen, dat wil zeggen wanneer ze
wederzijdse zorg en warmte ervaren en daardoor echte authentieke relaties met collega's ontwikkelen.

57

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55,
68-78.
58
Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2018). Self-Determination Theory in human resource development: New directions and practical considerations. Advances in Developing
Human Resources, 20, 133-147.
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▪
▪

Even belangrijk voor het succes van werknemers is het ervaren van een gevoel van competentie, i.e.
zelfvertrouwen hebben om doelen te bereiken, en expertise opbouwen om professionele uitdagingen te
overwinnen.
Ten slotte versterkt het welzijn van werknemers wanneer ze een gevoel van autonomie ervaren, namelijk een
gevoel van welwillendheid en persoonlijke vrijheid bij het uitvoeren van hun professionele taken.

Tientallen studies hebben de voordelen aangetoond van deze werknemersbehoeften59,60, die positief correleren met
performantie61, organisatorische betrokkenheid62, en werkplezier63, en negatief correleren met burn-out en effectieve
personeelsverloop64. Een recente meta-analyse van 99 studies toonde aan dat de bevrediging van de basisbehoeften
positief geassocieerd is met meer gewenste vormen van motivatie (autonome in plaats van gecontroleerde motivatie),
positief affect, en zowel levens- als arbeidstevredenheid. Bovendien fungeert behoeftebevrediging als buffer tegen druk,
negatieve affecten, burn-out en personeelsverloop65.
De Zelfdeterminatietheorie leent zich dus omwille van verscheidene redenen als verklarende theorie voor de
impactevaluatie van Open Hiring®.
1. Het is een theorie die robuust evidence-based verankerd is, in een varia aan levensdomeinen, waaronder ook de
werkvloer66.
2. Het belang van de basisbehoeften die de Zelfdeterminatietheorie hanteert zijn universeel, los van cultuur,
geslacht, leeftijd en etniciteit67,68,69.
3. De Zelfdeterminatietheorie kent een veelheid aan betrouwbare en valide meetinstrumenten, die kunnen
toegepast worden om het functioneren van werknemers in een arbeidscontext te bestuderen.
ZDT stelt het volgend verklarend model voorop (Figuur 1):
Bepaalde omgevingsfactoren kunnen behoefte-ondersteunend werken, en bevredigen daarbij de psychologische
basisbehoeftes van het individu aan autonomie, competentie en verbondenheid. Die behoeftebevrediging versterkt
vervolgens de autonome motivatie, die een positieve impact heeft op het psychologisch welbevinden, de performantie en
het gevoel van betrokkenheid bij het individu. Anderzijds kunnen omgevingsfactoren ook behoeftefrustrerend werken.
Daarbij ondermijnen ze het gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid, waardoor het individu meer
gecontroleerde motivatie ervaart. Die ervaring geeft aanleiding tot een negatieve impact op psychologisch welzijn,
performantie en betrokkenheid.
Hoewel de drie psychologische basisbehoeften nauw met elkaar samenhangen en er theoretisch meerdere
uitkomstvariabelen in rekening worden gebracht, wordt er voor de impactevaluatie van Open Hiring® op de groene keten
van causale reacties gefocust (zie figuur infra). Autonomie-ondersteunende omgevingsfactoren bevredigen de
basisbehoefte autonomie, dat beïnvloedt autonome motivatie (geïdentificeerde, geïntegreerde en intrinsieke motivatie)
en dat beïnvloedt de organisatorische betrokkenheid van de werknemer.
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Figuur 1: theoretisch model volgens ZDT

6. TOEPASSING THEORETISCH INZICHT BINNEN DE DIENSTVERLENING OPEN HIRING®
Hoe beïnvloedt het sollicitatieproces van Open Hiring® (= dienstverlening) de bevrediging van de psychologische
basisbehoefte autonomie, autonome motivatie en organisatorische betrokkenheid (outcome) van de laaggeschoolde
werkzoekende op de werkvloer?
Betekenis van Zelfdeterminatietheorie binnen Open Hiring®:
SOLLICITEREN VIA Open Hiring® ZORGT VOOR BEVREDIGING VAN DE PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTE AAN AUTONOMIE.
De behoefte aan autonomie speelt in de Zelfdeterminatietheorie een centrale rol: “. . . autonomy has a special status as a
need. It is a vehicle through which the organization of personality proceeds and through which other psychological needs
are actualized.” (Ryan & Deci, 2017, p. 97).70 Autonomie verwijst naar de behoefte om maximaal vrijwillig te functioneren,
de ruimte nemen en krijgen om te exploreren en zelf keuzes te kunnen maken.
Open Hiring® plaatst de werkzoekende in een actieve rol. We argumenteren dat de bevrediging van de behoefte aan
autonomie doorheen het proces van Open Hiring® gradueel opbouwt. Die bevrediging start met het zelf vinden van een
Open Hiring® vacature in plaats van de toeleiding door derden, bijvoorbeeld door een arbeidsbemiddelaar. Vervolgens
beslist de kandidaat zelf om zich fysiek aan te melden bij het bedrijf en zich in te schrijven op de vacaturewachtlijst.
Wanneer de kandidaat de eerstvolgende is op de vacaturewachtlijst, beslist de kandidaat zelf of hij/zij op dat moment
ingaat op de uitnodiging voor een bedrijfsbezoek. In een volgende stap kiest de kandidaat of en welke vragen hij/zij stelt
tijdens het bedrijfsbezoek. De werkgever stelt geen vragen maar geeft heldere antwoorden. De kandidaat kiest op dat
moment ook of hij/zij ondersteuning wil van een job- en taalcoach, of er een extra dag bedenktijd nodig is en hoe de
kandidaat terug contact neemt om zijn/haar beslissing mede te delen.
De kandidaat ervaart doorheen het Open Hiring®-proces een psychologische vrijheid in zijn/haar denken, handelen, doelen
en het gevoel zichzelf te kunnen zijn. Het moment in het Open Hiring®-proces waar de kandidaat beslist om wel/niet voor
de job te kiezen, om de kans om zich te bewijzen op de werkvloer te grijpen, is hét moment van de ultieme keuze. Die
specifieke schakel in de keten zal via het proces van autonome motivatie leiden tot organisatorische betrokkenheid.
Volgens de Zelfdeterminatietheorie is er een kwalitatief verschil in motivatie71. Bij amotivatie is er een gebrek aan
motivatie en drijfveren, er kan sprake zijn van demotivatie en de perceptie van ‘niet kunnen’. Motivatie kan ook gepaard
gaan met druk en ‘gecontroleerd’ zijn en is daardoor kwalitatief anders. Individuen ervaren dat ze iets ‘moeten’ en niet
handelen vanuit vrijwilligheid. Die druk kan extern gereguleerd worden (bv. beloning of het vermijden van straf door
derden), maar ook interne druk (bv. gevoel van schuld of schaamte) kan zorgen voor ‘moetivatie’. Bij autonome motivatie
daarentegen is er geen druk. Individuen stellen een bepaald gedrag omdat ze het zinvol vinden (geïdentificeerde
regulatie), omdat het gedrag overeenstemt met een set van waarden van het individu (geïntegreerde regulatie) of vanuit
interesse en/of plezier (intrinsieke regulatie).
Organisatorische betrokkenheid is de psychologische staat of een kracht die het individu aan een doelwit bindt, in dit geval
de organisatie72. Verder onder te verdelen in een drievoudig model: affectieve betrokkenheid (i.e. emotionele gehechtheid
aan en identificatie met de organisatie), normatieve betrokkenheid (i.e. een gevoel van verplichting/loyaliteit ten opzicht
van de organisatie) en betrokkenheid omwille van continuïteit (i.e. gepercipieerde kosten van het verlaten van een
organisatie). Er is evidentie voor een positieve samenhang tussen autonome motivatie en affectieve betrokkenheid73.
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mentale dispositie)
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Organisatorische
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mindset
(causale
mechanismen)
Keuze ->
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motivatie

Kritische condities
i.v.m. implementatie

Indicatoren & toetsing

Spelregels van de
dienstverlening
worden door de
werkgever gevolgd

Questionnaire:
▪ BPNS (autonomie)
▪ MWMS (autonome
motivatie)
▪ Vragenlijst betrokkenheid

Werkzoekende heeft
vrijwillig
gesolliciteerd (bv. niet
doorgestuurd via
arbeids-bemiddelaar)

Semi-gestructureerde
interviews van werknemers die
opgestart zijn via Open Hiring®
Semi-gestructureerde
interviews van
werkgever/team/collega’s

6.1. KRITISCHE CONDITIES/RANDVOORWAARDEN
▪

De acht spelregels van Open Hiring® dienden door de werkgever te worden gevolgd. Infra geven we mee
waarom deze zo van belang zijn in het perspectief van de impactevaluatie:
1. De vacatures worden via open kanalen gelanceerd en iedereen is welkom om zich in te schrijven →
open deur. Het zijn de kandidaten zelf die vrijwillig de keuze maken om interessante vacatures te
exploreren en te beslissen om zich in te schrijven op de vacaturewachtlijst.
2. De werkgever stelt zelf geen vragen aan de kandidaat, maar geeft enkel heldere antwoorden op de
vragen van de kandidaat → geen vragen. Kandidaten die uitgenodigd worden voor een
bedrijfsbezoek bepalen zelf welke vragen ze stellen om goed te kunnen inschatten of de job iets is
voor hen. De werkgever laat de controle los en laat de kandidaat een actieve positie innemen, de
kandidaat zit zelf aan het stuur.
3. Het bedrijf (werkgever en zittende werknemers) oordeelt niet → open armen. Bedrijven stellen
vacatures open en werven aan via Open Hiring® omdat het aansluit bij hun visie, missie en waarden
en normen. Dat wordt ook gedragen door zittende medewerkers zodat kandidaten ervaren dat ze echt
welkom zijn en dat ze daarbij ook zichzelf kunnen blijven.
4. De werkgever nodigt kandidaten uit volgens inschrijvingsvolgorde → volgorde aanhouden. Het is
belangrijk dat kandidaten ervaren dat ze uitgenodigd worden op basis van hun volgnummer en niet
op basis van andere criteria, al dan niet zichtbare criteria. Doordat werkgevers zich aan die objectieve
strategie houden zijn er geen (on)bewuste criteria die kandidaten op voorhand uitsluiten of afwijzen.
Kandidaten ervaren dat ze een eerlijke kans maken op de job en niet de speelbal zijn. Kandidaten
moeten ook niet op de uitnodiging ingaan, het is opnieuw een eigen keuze om verdere stappen te
nemen.
5. De werkgever biedt meteen perspectief op een vaste job → duurzaamheid. Doordat kandidaten
meteen het perspectief hebben op een vaste tewerkstelling hebben ze ook controle over de weg daar
naartoe, namelijk de job goed uitoefenen. De werkgever is helder over wat de ‘job goed uitoefenen’
betekent en communiceert dat ook naar de kandidaat. Opnieuw wordt de kandidaat in een actieve rol
geplaatst.
6. Na het aanwerven heeft de kandidaat, die nu werknemer is, dezelfde rechten en plichten als de
andere werknemers → gelijke beoordeling en behandeling. De werknemer weet wat er van hem/haar
verwacht wordt, er is ondersteuning waar nodig. De werknemer ervaart dat hij op dezelfde manier
geëvalueerd wordt en heeft daar dus ook (een zekere) controle over.
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7.

8.
▪

Mogelijke drempels, op en naast het werk, worden zo goed mogelijk aangepakt → job- en taalcoach.
Het is belangrijk dat de kandidaat zelf aangeeft of hij/zij überhaupt een job-en taalcoach wil inzetten
en wanneer. Eenmaal werknemer is het hij/zij die aangeeft wat er precies nodig is. De werkgever en
de job-en taalcoach zorgen ervoor dat ze op een laagdrempelige manier die ondersteuning
aanbieden.
Werknemers hebben kansen om zich te ontwikkelen → Ontwikkelperspectief. De werknemer wordt
opnieuw in een actieve rol geplaatst en maakt eigen keuzes om bij te leren of door te stromen.

Werkzoekenden solliciteren vrijwillig. De impactevaluatie van Open Hiring® loopt via process tracing waarbij we
vertrekken vanuit de Zelfdeterminatietheorie. De belangrijkste theoretische bouwstenen in de keten zijn
autonomiebevrediging en autonome motivatie. Die bouwstenen zijn, zoals eerder beschreven, aanwezig in elke
tussenstap van het traject en worden gesublimeerd op het moment dat de kandidaat beslist of hij/zij de job
gaat uitvoeren. Mochten werkzoekenden druk ervaren bij het solliciteren en er dus geen sprake is van
maximale vrijwilligheid, dan kan dat een impact hebben op de organisatorische betrokkenheid (outcome) van
de kandidaat.

6.2. CASE SELECTIE
We hebben voor onze impactstudie vijf werkzoekenden geïncludeerd die via Open Hiring® minstens 1 maand reeds aan het
werk zijn bij een werkgever. Alle werkzoekenden waren van het vrouwelijke geslacht en hadden een gemiddelde leeftijd
van 41j (SD 12.2j).

Randopmerkingen:
Het dient opgemerkt te worden dat we, wegens de niet-discriminerende en open aanwervingsmethodiek van Open Hiring®,
geen selectie konden en mochten maken voor de finale doelgroep, nl. laaggeschoolde werkzoekenden en
beroepsinactieven met een migratieachtergrond. Het bereiken van die doelgroep werd echter wel gemaximaliseerd door
de vacatures te lanceren via kanalen die hoofdzakelijk door die doelgroep bezocht worden, en door Open Hiring®
uitsluitend toe te passen voor laaggeschoolde functies. Men kon echter nooit 100% uitsluiten dat een kandidaat die niet
behoort tot de finale doelgroep, zich zou inschrijven op de vacaturewachtlijst. Dergelijke personen werden evenzeer
opgenomen worden in de impactevaluatie.

6.3. DATAVERZAMELING: INDICATOREN EN TOETSING
Data van de pilootstudie werd verzameld, gebaseerd op de verklarende theoretische modellen.
Voorafgaand aan de pilootstudie: Een online vragenlijst (SCAN) die voor opstart van het pilootproject aan 206 werkgevers
werd verstuurd om inzicht te krijgen in het draagvlak voor Open Hiring® binnen bedrijven in Vlaanderen.
Ter evaluatie van de pilootstudie:

Kwalitatief:
▪

Semi-gestructureerde interviews van werkgever/team/collega’s

Kwantitatief:
Vragenlijsten die werden voorgelegd aan werknemers die opgestart zijn via Open Hiring®:
▪ BPNS: Basic Psychological Need Satisfaction Scale
▪ MWMS: Multidimensional Work Motivation Scale
▪ ACS: Affective Commitment Survey
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Ook werden andere gegevens binnen het Open Hiring® proces verzameld waarmee we een overzicht krijgen van de
resultaten van Open Hiring®, maar minder gericht op het verklaren van de theoretische modellen, bv. aantallen opgestart,
gestopt, doorgegroeid etc.

6.3.1. KWANTITATIEVE VRAGENLIJSTEN
▪
▪
▪

Doel: de vragenlijsten gaan na in welke mate de kandidaat scoort op satisfactie van autonomie – competentie verbondenheid, autonome motivatie en organisatorische betrokkenheid.
Respondenten: werknemers die via Open Hiring® minstens 1 maand aangesteld zijn
Timing: herhaalde bevraging op 3 tijdstippen: 1m – 2m – 3m na start tewerkstelling

6.3.2. SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS
Semi-gestructureerde interviews werden afgenomen bij a) de doelgroep en b) de werkgever. Deze vormen een aanvulling
op de resultaten van de vragenlijsten, en peilen tevens naar de mate waarin het keuzemoment in het Open Hiring® proces
de keten van causale reacties in gang zette. De werkgevers werd bevraagd naar het naleven van de principes van Open
Hiring®, hoe ze dit ervaarden en wat hun SWOT-analyse was van de methodiek (Strenghts-Weaknesses-OpportunitiesThreats). Op die manier werd nagegaan of Open Hiring® wel degelijk goed in de praktijk gebracht werd en waar bepaalde
verbeterpunten geïdentificeerd konden worden.

6.3.3. ANDERE METINGEN
Ook andere gegevens werden verzamelen, waarmee we verdere verhelderende inzichten verkrijgen in het proces van
Open Hiring®.
Enkele voorbeelden:
▪ Hoeveel mensen hebben zich aangemeld op de wachtlijst per dag?
▪ Hoeveel mensen hebben zich afgemeld op de wachtlijst per dag?
▪ Hebt u een bedrijfsbezoek/informatiebijeenkomst georganiseerd?
▪ Hebt u een nieuwe medewerker aangeworven via de wachtlijst van Open Hiring®? Indien ja, aantal.
▪ Indien van toepassing:
- Hebt u het contract van een nieuwe medewerker, die aangenomen werd via Open Hiring® moeten
stopzetten?
- Was dat de keuze van de werknemer of van de werkgever?

7. ONDERZOEKSRESULTATEN PILOOTSTUDIE
In deze sectie worden de 4 voornaamste outcomes van de impactevaluatie besproken: 1) analyse van voorafgaande
werkgeversbevraging voor opstart Open Hiring® d.m.v. een online tool (SCAN); 2) descriptieve cijfers rond de Open Hiring®
pilootstudie; 3) werknemersperspectief op Open Hiring® piloot via gestandaardiseerde vragenlijsten; 4)
werkgeversperspectief op Open Hiring® piloot a.d.h.v. semi-gestructureerde interviews.

7.1. SCAN ONLINE BEVRAGING WERKGEVERS
In het kader van de impactevaluatie van het Open Hiring® project werden (vertegenwoordigers van) werkgevers door
middel van een vragenlijst bevraagd naar hun attitude t.a.v. Open Hiring®, de mate waarin ze bereid waren om Open
Hiring® in te voeren in hun organisatie en factoren die hier een rol bij spelen. De vragenlijst werd verstuurd lente-zomer
2021 naar het ruime netwerk aan organisaties van de verschillende partners van het via mailing lijsten en sociale media.
Het theoretische model dat gehanteerd werd, is de Theory of Planned Behavior74.
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7.1.1. PROCEDURE
De (vertegenwoordigers van) werkgevers werden per mail of via LinkedIn gecontacteerd om de online Open Hiring®bevraging in te vullen via een elektronische link. De vragenlijst werd opgesteld aan de hand van Tally, een tool om online
vragenlijsten te creëren. Er werd -conform GDPR- aan deelnemers om geïnformeerde toestemming voor deelname
gevraagd.
Op basis van eerder uitgevoerde interviews, de Theory of Planned Behavior (zie verder) en aanvullende vragen werd een
vragenlijst van 50 items opgesteld. De vragenlijst bestond enerzijds uit een aantal kwantitatieve vragen over de attitudes,
motivatie en het perspectief van de Belgische werkgevers ten opzichte van Open Hiring® en anderzijds ook uit een aantal
kwalitatieve vragen die een breder beeld geven.

7.1.2. DEELNEMENDE ORGANISATIES
In totaal beantwoordden 206 personen de vragenlijst. De meeste deelnemers (43%) waren op het moment van het invullen
van de vragenlijst werkzaam als HR verantwoordelijke, vrouwelijk (68.4%), met een gemiddelde leeftijd ( M) van 44.9 jaar
(SD = 10.73j), actief bij lokale besturen (38.%), werkzaam in een grotere organisatie (met meer dan 250 medewerker; 51%),
in een middelgrote organisatie (tussen de 50-250 medewerkers; 22.3%) en in een kleine organisatie (met minder dan 50
medewerkers; 26.7%). De mate waarin de deelnemende organisaties instaan voor duurzame tewerkstelling (d.w.z., bewust
nadenken over doorgroeimogelijkheden, loopbaanadvies, interne opleidingen) was matig (M = 3.67 en SD = .96 op een vijfpuntschaal met 1 = helemaal niet en 5 = heel veel). De mate waarin de werknemers binnen deze deelnemende organisaties
een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving (qua leeftijd, diploma’s, afkomst, gender) is eveneens matig
(M = 3.40; SD = 1.00). De mate waarin de sollicitanten volgens deelnemende organisaties drempels ervaren bij het
solliciteren voor functies in de eigen organisatie is eveneens matig (M = 2.82, SD = .96). We kunnen hieruit concluderen dat
de deelnemende organisaties op aspecten van duurzaamheid en diversiteit dus eerder gemiddeld scoren (niet buitensporig
hoog of laag) en de steekproef op dat vlak niet vertekend is (bv. dat enkel organisaties die diversiteit hoog in het vaandel
dragen meegedaan zouden hebben; hier is geen evidentie voor).

7.1.3. THEORETISCHE MODEL
De vragenlijst peilt naar de motivatie van werkgevers (of vertegenwoordigers van deze werkgevers) om Open Hiring® toe
te passen in de eigen organisatie en is gebaseerd op een gekend motivationeel model uit de psychologie, nl. de Theory of
Planned Behavior (TPB; Ajzen, 1991). Volgens dit model is gedrag enerzijds een functie van de bereidheid om dit gedrag uit
te voeren (cf. intentie) en anderzijds van de mate waarin men denkt dit gedrag te kunnen uitvoeren. Intentie is de
motivatiefactor die ervoor zorgt dat organisaties Open Hiring® daadwerkelijk opnemen in het portfolio
aanwervingstechnieken en de hoeveelheid moeite die men hiervoor doet (bv. of men graag meer wil te weten komen
hierover of verder wil samenwerking rond Open Hiring®). Hoe sterker de intentie, hoe meer kans er is dat organisaties
effectief Open Hiring® zullen implementeren. Volgens de Theory of Plannend Behavior (Ajzen, 1991) zijn er verder drie
factoren die deze intentie aansturen, nl. de attitude ten aanzien van Open Hiring® (attitude), de mate waarin men sociale
druk ervaart om aan Open Hiring® te doen (sociale norm) en de waargenomen gedragscontrole (die naast gedrag ook de
gedragsintentie aanstuurt). Attitude verwijst naar het gepercipieerde nut en waarde van gedrag. Een positieve attitude is
gerelateerd aan een hogere intentie om een bepaald gedrag te stellen. Sociale norm (ook soms: subjectieve norm
genoemd) verwijst naar de mate waarin iemand zich gesteund voelt door de omgeving om een bepaald gedag te stellen
(door collega’s, leidinggevenden, klanten, etc.). Wanneer men zich niet gesteund voelt of het te stellen gedrag wordt
afgekeurd door de omgeving, dan is de kans kleiner dat men het gedrag wil en uiteindelijk ook zal stellen (bv. invoeren
van Open Hiring). Omgekeerd, wanneer zich door de omgeving gesteund voelt, is de kans groter dat men het gedrag wil/zal
stellen. In de werkgeversbevraging werd, tot slot, ook de waargenomen gedragscontrole vanuit het perspectief van de
organisatie bevraagd, vertegenwoordigd door de persoon die de vragenlijst invulden. Dat wil zeggen dat we deelnemers
vroegen naar de mate waarin zij (als vertegenwoordiger van hun organisatie) bereid waren om Open Hiring® toe te
passen/uit te voeren alsook wat de verschillende, gepercipieerde drempels zijn vanuit de organisatie om Open Hiring® in
te voeren (zoals het gebrek aan controle over competenties van de kandidaten, gebrek aan vertrouwen in de kandidaten
omdat men de voorgeschiedenis niet kent of een gebrek aan interesse in de eigen organisatie). Het gedragsmodel van de
TPB is weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 10. Theory of Planned Behavior, overgenomen van Azjen (1991).

7.1.4. BELANGRIJKSTE BEVINDING
Analyses werden uitgevoerd d.m.v. SPSS v.27. Beschrijvende statistieken (gemiddeldes, standaarddeviaties),
betrouwbaarheden en correlaties tussen de voornaamste variabelen kunnen teruggevonden worden in Tabel 2. Alle
variabelen werden op een vijf-punt Likert-schaal gemeten (1 = helemaal niet/akkoord tot 5 = helemaal wel/akkoord). In
het algemeen zijn zowel de gedragsintentie (M=3.34, SD=1.13), attitude (M=3.44, SD=0.55) als gepercipieerde of
waargenomen gedragscontrole (of ervaren drempels) met betrekking tot enerzijds sollicitanten/kandidaten (bv. gebrek
aan controle over competenties van sollicitanten/kandidaten; M=3.83, SD=0.78) en organisatie (bv. gebrek aan interesse
voor Open Hiring® in eigen organisatie; M=3.07, SD=0.79) om Open Hiring® in te voeren matig te noemen. De ervaren
sociale norm of druk is daarentegen naar de lagere kant (M=2.29, SD=0.67).
Tabel 2. Beschrijvende statistieken (gemiddeldes, standaarddeviaties), betrouwbaarheden en intercorrelaties tussen de

voornaamste variabelen
1
2
3
4
5
6
7
8

Gedragsintentie
Attitude
Sociale norm
WGC: kandidaat
WGC: organisatie
Duurzame tewerkstelling1
Diversiteit1
Sollicitatiedrempels1

M

SD

1

3.34
3.44
2.29
3.83
3.07
3.67
3.40
2.82

1.13
0.55
0.67
0.78
0.79
0.96
1.00
0.96

.85
.45**
.09
-.18**
-.03
.14*
-.01
.12

2

3

4

5

6

7

-.27**
.09

--.15*

.74
.30**
-.38**
-.06
.01
-.02
.07

.86
-.17*
.01
.01
-.07
.07

.562
.12
-.04
.06
-.04

.492
-.15*
-.16*
.15*

Noot. N = 260. WGC = Waargenomen GedragsControle: kandidaten vs. organisatie. Sollicitatiedrempels voor kandidaten
zoals gepercipieerd door organisaties. Betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach alpha wordt op de diagonaal gerapporteerd.
1
Duurzame tewerkstelling, Diversiteit, Sollicitatiedrempels = 1-item vragen. 2EFA met ML en oblieke rotatie toonde twee
factoren met eigenwaarde groter dan 1. Het gaat over 2 (WGC_kandidaat) en 3 (WGC_organisatie) items respectievelijk.
Aangezien ** p ≤ .001; * p ≤ .05.
Om te bepalen of we achtergrondkenmerken van deelnemers/deelnemende organisaties op zouden nemen in de reeks
regressie-analyses (zoals leeftijd, functie, sector, bedrijfsgrootte), baseerden we ons op Bernerth en Aguinis (2016).(Deze
kenmerken worden in huidige analyses omwille van het spaarzaamheidsprincipe niet meegenomen; exploratieve analyses
tonen amper effecten). Attitude, sociale norm en waargenomen gedragscontrole verklaarden samen 21% van de variantie
in de intentie om Open Hiring® in te voeren, F(4, 201) = 12.920, p ≤ .001. Lineaire regressies toonden dat attitude significant
gerelateerd was aan intentie (β = .459 , p = .00). De intentie om Open Hiring® in te voeren hield verder geen significant
verband met (a) ervaren druk uit de omgeving (zoals concurrenten, klanten, medewerkers, zakelijke partners,...) om Open
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Hiring® in te voeren en ook niet met (b) de door organisaties gepercipieerde drempels die zowel met de kandidaat te
maken hebben (zoals een gebrek aan controle over competenties/achtergrond van kandidaten) als met de organisatie te
maken hebben (zoals een gebrek aan interesse en kennis over Open Hiring® in de organisatie) om Open Hiring® in te
voeren. Ofschoon de TPB veronderstelt een ‘compleet’ model te zijn, is onderzocht of de attitude t.a.v. de intentie
gemodereerd wordt door de mate van (a) duurzame tewerkstelling in de organisatie, (b) diversiteit in de organisatie en
(c) mate waarin sollicitanten drempels ervaren om te solliciteren in de organisatie (zoals gerapporteerd door de
vertegenwoordigers van de organisatie). Moderatie-analyses werden uitgevoerd o.b.v. de Process macro v.4.0 van Hayes
en tonen enkel voor ‘diversiteit’ een (rand)significante interactie tussen de attitude om Open Hiring® (Tabel 3 en Figuur
11): wanneer attitude om Open Hiring® in te voeren hoog is, dan is de intentie om Open Hiring® in te voeren net iets groter
voor die organisaties die reeds een sterkere afspiegeling zijn van de mate van diversiteit in de samenleving dan die
organisaties die een minder sterke afspiegeling hiervan zijn. Het omgekeerde geldt wanneer attitude om Open Hiring® in
te voeren laag is. In dat geval zal de intentie om Open Hiring® in te voeren groter zijn als het werknemersbestand van de
organisatie een minder goede weerspiegeling is van de mate van diversiteit in de samenleving (naar leeftijd, afkomst,
gender...) dan organisaties die een reeds diverser werknemersbestand hebben. De mate waarin de organisatie ‘divers’ is,
lijkt dus de sterkte van het verband tussen attitude en gedragsintentie m.b.t. het invoeren van Open Hiring® in organisaties
te bepalen (trend). Tot slot, is het gedrag bekeken (of organisaties Open Hiring® effectief zouden opnemen) maar lag door Corona- het project een tijd stil en is de steekproef te klein om sterke uitspraken te doen, hierover.
Tabel 3. Moderatieanalyse van attitude en mate diversiteit in organisaties
Intentie om Open Hiring® in te voeren in organisatie

Attitude
Sociale Norm
WGC: kandidaat
WGC: organisatie
Diversiteit organisatie
Attitude x Diversiteit organisatie

b

SD

t

p

LLCI

ULCI

.9000
-.0991
-.0300
.0202
-.0065
.2130

.1475
.1108
.0995
.0923
.0722
.1189

6.1028
-.8938
-.3010
.2188
.0895
1.7921

.0000
.3725
.7637
.8270
.9288
.0746

.6092
-.3176
-.2262
-.1619
-.1488
-.0214

1.1908
.1195
.1663
.2023
.1359
.4474

Tabel 4. Conditionele effecten van attitude op intentie bij verschillende waarden van mate van diversiteit in organisaties
Niveau
van
moderator
Laag (-1.00)
Matig (.00)
Hoog (1.00)

Effect

SD

t

p

LLCI

ULCI

.6868
.9000
1.1132

.2057
.1475
.1718

3.3395
6.1028
6.4810

.0010
.0000
.0000

.2812
.6092
.7745

1.0923
1.1908
1.4519

Noot. SE = Standard Error, LLCI = Lower limit of 95% confidence interval. ULCI = Upper limit of 95% confidence interval.
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Figuur 11. Relatie tussen attitude en gedragsintentie, afhankelijk van mate diversiteit in organisatie

Tabel 5. Steekproefkenmerken (n=206)
Gender

Functie

Sector

Grootte
organisatie

Man
Vrouw
X
Bestuurder
Directeur
Leidinggevende
HR-verantwoordelijke
Lokaal bestuur
Admin – HR
Logistiek en dienstverlening
Bouw
Industrie
Retail
Productie
Veiligheid
Huishoudhulp
Zorg
IT
Non-profit en sociale sector
Andere (transport, voeding, energie cosmetica..)
0-10 medewerkers
11-25 medewerkers
26-50 medewerkers
51-250 medewerkers
250+ medewerkers

Aantal deelnemers
64
141
1
29
43
44
90
80
6
14
16
7
10
2
3
3
15
8
9
33
29
14
12
46
105

7.2. DESCRIPTIEVE GEGEVENS PILOOTPROJECT
Initieel waren er 15 bedrijven geëngageerd om via Open Hiring® vacatures op te starten, echter we zagen 10 bedrijven
uitvallen door de COVID-19 crisis (minder nood aan vacatures en/of andere prioriteiten), waardoor dus bij 5 bedrijven
vacatures uitgeschreven werden. Bij 3 daarvan (Mc Donald’s Wondelgem, Zorgband Leie en Schelde, gemeente Nazareth)
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werden finaal 10 trajecten opgestart op een totaal van 13 aanmeldingen van sollicitanten, bij 2 andere bedrijven bleef de
respons beperkt. Van de lopende trajecten werd 1 traject reeds na enkele dagen stopgezet op initiatief van de werkgever
wegens niet naleven van de contractbepalingen door de werknemer, de resterende 9 trajecten zijn momenteel nog in een
proeffase (contract bepaalde duur). De jobinhoud van de diverse trajecten zijn: keukenhulp/kassamedewerker (1/10),
thuiszorg/poetshulp (9/10).

7.3. WERKNEMERSPERSPECTIEF PILOOTPROJECT
7.3.1. ZELFDETERMINATIETHEORIE: AUTONOMIE – COMPETENTIE – VERBONDENHEID
Er werden 3 gevalideerde vragenlijsten afgenomen bij de 5 piloottrajecten (allemaal vrouwen; gemiddelde leeftijd 41j, SD
12.2j), nl. de Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale (BPNSF)75, de Multidimensional Work Motivation
Scale (MWMS)76 en de Affective Commitment Survey (ACS)77. Deze vragenlijsten peilen respectievelijke naar autonomiecompetentie-verbondenheid, mate en type van motivatie van de werknemer, en affectieve toewijding/verbondenheid van
de werknemer naar de werkgever toe. Deze vragenlijsten werden op 3 tijdstippen afgenomen om na te gaan in welke mate
deze variabelen zouden evolueren over de loop van de tijd: 1 maand, 2 maanden en 3 maanden na de start van de
tewerkstelling. De gedetailleerde resultaten van deze vragenlijsten worden weergegeven in TABEL 6.
Samengevat vonden we bij de eerste meting (na 1m tewerkstelling) volgende resultaten: wat de BPNSS betreft, waren er
telkens items die enerzijds de vervulling/satisfactie van een bepaald basiscomponent van de Zelfdeterminatietheorie
nagingen en anderzijds de niet-vervulling/frustratie daarvan. Op basis van deze resultaten konden we na 1m tewerkstelling
zien dat zowel op vlak van autonomie, verbondenheid en competentie hoog gescoord werd (>83%), logischerwijs scoorde
de frustratie van deze componenten dan eerder laag (29-41%). Betreffende de MWMS zagen we dat op het continuüm van
verschillende motivatiestijlen, de intrinsieke motivatie het hoogst scoorde (60%), wat aangeeft dat de voornaamste bron
van motivatie voor de job uit te voeren binnen in de sollicitanten te vinden is en minder door externe factoren gereguleerd
wordt. De algemene score voor de ACS toonde een zeer gemiddelde score van 53%, wat aangeeft dat er eerder een matige
affectieve verbondenheid aan de werkgever is of dat dit aspect weinig speelt bij de meeste werknemers.
Bij herhalingen van de metingen (na 2m en 3m tewerkstelling) werden enkel op vlak van ‘autonomie satisfactie’ en wat
betreft mate van ‘identificatie’ als motivatiestijl significante verschillen gemeten tussen de 3 opeenvolgende
meetmomenten. Concreet werd een significante daling waargenomen wat betreft ‘autonomie satisfactie’ na maand 2 t.o.v.
maand 1, in maand 3 steeg deze uitkomst opnieuw licht. Gevoelens van ‘identificatie’ met de job kenden vooral na 3
maanden een forse stijging, wat de significante verschillen van maand 3 t.o.v. zowel maand 1 als 2 verklaart. Wat de andere
uitkomsten van de vragenlijsten betreft, werden er geen significante verschillen gedetecteerd over de loop van 3 maanden.
Echter, een trend van iets lagere scores betreffende satisfactie autonomie-competentie-verbondenheid (69-75%), evenals
licht verhoogde frustratie van deze componenten (30-50%) kon geobserveerd worden na 3 maanden t.o.v. 1 maand
tewerkstelling. Daarentegen, intrinsieke motivatie (MWMS) en verbondenheid met de werkgever (ACS) vertoonden dan
weer een trend van licht betere scores na 3 maanden (respectievelijk 73% en 70%) t.o.v. 1 maand.

75

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need
satisfaction and need frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280.
76
Gagné, M., et al. (2015). The Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence in seven Languages
and nine countries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 178-19
77
Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative
commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
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Tabel 6. Resultaten gevalideerde vragenlijsten werknemers (N = 5)
RONDE 1
RONDE 2
RONDE 3
Verschil 1-2-3
Gem.
SD
Range
Gem.
SD
Range
Gem.
SD
Range
P-waarde*
2-1**
3-1** 3-2**
satisfactie
0.83
0.18
0.50
0.63
0.20
0.5
0.69
0.23
0.7
0.024
0.039
0.066 0.197
Autonomie
frustratie
0.41
0.16
0.50
0.36
0.14
0.35
0.5
0.30
0.75
0.441
satisfactie
0.83
0.08
0.25
0.79
0.04
0.1
0.75
0.13
0.35
0.526
BPNSS Verbondenheid
frustratie
0.29
0.09
0.25
0.29
0.12
0.3
0.42
0.31
0.8
0.529
satisfactie
0.85
0.09
0.25
0.83
0.10
0.3
0.71
0.13
0.3
0.059
Competentie
frustratie
0.29
0.11
0.30
0.25
0.06
0.15
0.3
0.09
0.2
0.441
Amotivatie
0.30
0.20
0.48
0.24
0.15
0.38
0.33
0.25
0.62
0.441
Sociale externe regulatie
0.14
0
0
0.15
0.02
0.05
0.24
0.12
0.24
0.368
Materiële externe regulatie
0.30
0.17
0.43
0.28
0.16
0.43
0.37
0.21
0.52
0.627
MWMS
Introjectie
0.24
0.17
0.43
0.27
0.17
0.43
0.29
0.16
0.43
0.368
Identificatie
0.44
0.23
0.67
0.39
0.13
0.38
0.69
0.22
0.62
0.022
0.786
0.043 0.042
Intrinsieke motivatie
0.60
0.25
0.76
0.65
0.28
0.81
0.73
0.21
0.62
0.444
ACS
Algemene score
0.53
0.23
0.60
0.53
0.23
0.60
0.70
0.18
0.52
0.128
Noot. Gemiddelde scores van alle vragenlijsten zijn herleid naar een schaal van 0-1, waarbij 1 de hoogste score representeert op de Likert schaal (helemaal akkoord) en 0 de laagste score
(helemaal niet akkoord).
* Niet-parametrische Friedman testen werd uitgevoerd om de statistische significantie van de 3 opeenvolgende meetronden na te gaan voor elke uitkomstmaat, hiervoor werd een
significantieniveau van p = 0.05 bepaald.
** Post-hoc niet-parametrische Wilcoxon (matched-pairs signed-ranks) testen werden uitgevoerd om paarsgewijze significantie van verschillen na te gaan, hiervoor werd een significantieniveau
van p = 0.05 bepaald.
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7.4. WERKGEVERSPERSPECTIEF PILOOTPROJECT A.D.H.V. SEMI-GESTRUCTUREERDE
INTERVIEWS
Samengevat werden de meeste Open Hiring® spelregels volgens de werkgevers zelf goed opgevolgd. Er was telkens een
lokaal aanmeldpunt met informatie voor de sollicitant, er werden geen vragen gesteld, collega’s werden op de hoogte
gebracht en er werd geen weerstand gedetecteerd vanuit die hoek. De volgorde van aanmelding was ook gemakkelijk te
hanteren, maar dit dan voornamelijk omwille van de beperkte hoeveelheid aanmeldingen. Bij 1 werkgever werd wel een
andere contractvorm gehanteerd dan bij klassieke aanwerving, nl. eerst contract van bepaalde duur als proefperiode, terwijl
er in het klassieke geval direct met een contract van onbepaalde duur gewerkt wordt. Jobcoaching werd door 1 werkgever
intern aangeboden en door de andere werkgevers werd geen nood aan jobcoaching vanuit de werknemer gesignaleerd. Op
vlak van ontwikkeling van de werknemers werden weinig structurele opleidingen aangeboden, maar werd wel aangegeven
dat het takenpakket gradueel opgebouwd en uitgebreid werd.
Wanneer we de werkgevers vroegen om Open Hiring® algemeen te beoordelen, kwam het volgende uit de bus: 2/3 zou het
opnieuw doen, maar er zijn duidelijk nog opportuniteiten om het uit te bouwen en om meer sollicitanten te bereiken. De
pro’s zijn dat het een laagdrempelig en snel proces is, maar qua contra’s lever je wel in op kwaliteitsbewaking van je
werknemers en heerst er wel onzekerheid over wie je in huis haalt. Verbeterpunten die werknemers zelf aanhaalden lagen
vooral op het meer promoten en bekendmaken van het concept zodat er meer sollicitanten zich zouden aanbieden. 2/3e van
de werkgevers vinden Open Hiring® een betere methode dan de klassieke aanwerving, de 3 e werkgever had meer
aanmeldingen van sollicitanten verwacht en beoordeelt dit daarom gelijkaardig aan klassieke aanwerving.

8. DISCUSSIE
Initieel was er vrij veel interesse voor Open Hiring® bij bedrijven in Gent en regio Oost-Vlaanderen. Bij de praktische
uitwerking van deze interesse was er echter een aanzienlijke drop-out te merken door de COVID-19 crisis (technische
werkloosheid, onzekerheid toekomst, weinig durf voor nieuwe vaste aanstellingen) en bleef een beperkte sample
werkgevers over. Bij deze overblijvende werkgevers hebben we daarenboven ook te kampen gekregen met vertraging van
het openzetten van vacatures, opnieuw door de COVID-19 crisis, waardoor de impactevaluatie ook opgeschoven is naar een
later en korter tijdspad. Desondanks deze onvoorspelbare en oncontroleerbare hindernis met internationale verstrekkende
gevolgen, kunnen we wel stellen dat er algemeen een draagvlak voor Open Hiring® is binnen de Vlaamse bedrijfswereld.
De meerderheid van de deelnemende bedrijven (opgelet: wel een beperkte sample size) beoordelen de praktische
uitwerking van Open Hiring® binnen hun bedrijf ook overwegend positief en niet-deelnemende bedrijven gaven aan nog
steeds geïnteresseerd te zijn in het concept van Open Hiring® wanneer dit in een meer gunstig sociaal-economisch klimaat
(lees: na de COVID-19 crisis) kan opgestart worden. Echter het belangrijkste werkpunt is om nog meer in te zetten op het
bereiken van de doelgroep werkzoekenden, waardoor het Open Hiring® concept en de bijhorende vacatures ook optimaal
naar hen kan doorstromen en bijgevolg de instroom bij bedrijven kan vergroten.
Op vlak van werknemers die via Open Hiring® aan een jobtraject begonnen zijn zien we algemeen hoge scores op vlak van
zelfgerapporteerde autonomie, verbondenheid en competentie. Daarnaast is er voornamelijk sprake van intrinsieke
motivatie bij het uitvoeren van de job. Deze vaststellingen blijven relatief stabiel bij herhaalde bevragingen op korte
termijn (3 maanden).
Concreet zijn we er met dit project in geslaagd om de vooropgestelde doelstellingen van minstens 5 proeftrajecten van
werknemers via Open Hiring® op de Vlaamse arbeidsmarkt (regio Gent) te testen en evalueren bij zowel werknemers als
werkgevers. Op basis van deze pilootstudie identificeren we een duidelijk draagvlak en potentieel voor opschaling van
Open Hiring® op 4 domeinen: 1) geografisch (over volledig Vlaanderen; 2) jobinhoudelijk (uitbreiding naar andere sectoren);
3) bedrijfsomvang (introductie van de methode in grotere bedrijven met meerdere filialen); 4) numeriek (groter aantal
vacatures en tewerkgestelden). De belangrijkste optimalisaties die vereist zijn om dit te kunnen verwezenlijken zijn:
verhoging van de visibiliteit en naamsbekendheid van het concept bij zwel werkgevers als werknemers, het vacaturebereik
naar de doelgroep van werkzoekenden verbeteren zodat er meer effectieve aanmeldingen zijn per vacature. Hiervoor zal
extra ingezet moeten worden op communicatie (mainstream media, story telling,…), identificatie van extra kanalen
waarlangs de doelgroep werkzoekenden bereikt kan worden (bijv. volwassenonderwijs, taalonderwijs anderstalige
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migranten, inschakelen organisaties die werken met de doelgroep,…) en het aanbieden van de vacatures in het Engels en/of
andere talen. Daarnaast zou het voor toekomstig onderzoek ook uitermate interessant zijn om de werknemersbevraging
na een langere periode van tewerkstelling nog eens uit te voeren (bijv. na 1j) om de gevoelens van autonomie-competentieverbondenheid en motivatie i.r.t. Open Hiring® op lange periode te evalueren.

9. ANNEX: VRAGENLIJSTEN VOOR DATAVERZAMELING (LIKERTSCHAAL 1-5)
Basic Psychological Need Satisfaction Scale: meting van autonomiebevrediging.

Op het werk...
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

heb ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem.
voelen de meeste dingen die ik doe aan alsof 'het moet'.
voel ik dat mijn beslissingen weerspiegelen wat ik echt wil.
voel ik dat mijn keuzes weerspiegelen wie ik werkelijk ben.
voel ik me verplicht om te veel dingen te doen.
voel ik dat wat ik tot nu toe gedaan heb me oprecht interesseert.
voelen mijn dagelijkse activiteiten aan als een aaneenschakelijking van verplichtingen.

Multidimensional Work Motivation Scale: meting van autonome motivatie.

Ik doe moeite op het werk….
▪
▪
▪
▪
▪
▪

omdat ik het persoonlijk belangrijk vind om moeite te doen voor mijn werk.
omdat moeite doen voor dit werk in lijn ligt van mijn andere waarden.
omdat ik het zinvol vind om moeite te doen voor dit werk.
omdat ik me amuseer op het werk.
omdat ik deze job boeiend vind.
omdat ik dit soort werk heel interessant vind.

Affective Commitment Survey: meting van organisatorische betrokkenheid.
▪
▪
▪
▪
▪

Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen.
Ik voel me emotioneel gehecht aan deze organisatie.
Deze organisatie betekent veel voor mij.
Ik voel me thuis in deze organisatie.
Ik voel me als een deel van deze organisatie.
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