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Open Hiring – beknopte resultaten en methodologie 
 

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. 
 

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 werkzaamheids- 
en 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. 
 

METHODOLOGIE 
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 on-
the-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 
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 
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(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. 
 

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 
 

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 

http://www.openhiring.be/


 

3 
 

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. 

7. 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. 

8. 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. 
 

 

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. 
 

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 

 
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. 
 

KWANTITATIEVE VRAGENLIJSTEN 
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▪ 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 

 

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-Opportunities-
Threats). Op die manier werd nagegaan of Open Hiring® wel degelijk goed in de praktijk gebracht werd en waar bepaalde 
verbeterpunten geïdentificeerd konden worden. 
 

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? 
 

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.  
 

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 Behavior1. 
 

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. 

 
1 Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 
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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.  
 

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 vijf-
puntschaal 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). 
 

BELANGRIJKSTE BEVINDING 
 

Analyses werden uitgevoerd d.m.v. SPSS v.27. 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). 
 

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) 
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). 
 

WERKNEMERSPERSPECTIEF PILOOTPROJECT 
 

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)2, de Multidimensional Work Motivation 

 
2 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. 
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Scale (MWMS)3 en de Affective Commitment Survey (ACS)4. Deze vragenlijsten peilen respectievelijke naar autonomie-
competentie-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. 
 
 
 

 
3 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 
4 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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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 3e werkgever had meer 
aanmeldingen van sollicitanten verwacht en beoordeelt dit daarom gelijkaardig aan klassieke aanwerving. 

 
 

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 
migranten, inschakelen organisaties die werken met de doelgroep,…) en het aanbieden van de vacatures in het Engels en/of 
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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-competentie-
verbondenheid en motivatie i.r.t. Open Hiring® op lange periode te evalueren. 
 


