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LAAT EERST ZIEN WAT JE WAARD BENT

D

urf je baas te vragen om
een loonsverhoging, een
promotie of een andere
gunst, luidde de tip van vorige
week. Dit met het motto: „Je
kunt alleen krijgen waar je
recht op hebt, als je er ook om
durft te vragen”. Maar je moet
wel het juiste moment kiezen,
zegt Marianne Steenbergen
(56) uit Deventer.
Volgens Steenbergen is het
belangrijk om even het moment
af te wachten tot de baas klaar
is om je iets extra’s te gunnen.
„De timing moet goed zijn, anders kan het tegen je werken.
Eerst moet je laten zien wat je
waard bent binnen het bedrijf.
Dat is wel de conclusie die ik

trek na jarenlang personeelsbeleid van ons eigen horecabedrijf.”
Steenbergen: „Wij hebben
jarenlang een horecacentrum
gerund, waar het personeelsbestand nogal eens wisselde. Het
viel mij daarbij op dat sommige
kandidaten en werknemers al
over loonsverhoging begonnen
voordat ze ook maar iets gepresteerd hadden. Dat vind ik
kwalijk. Laat eerst zien wat je
kunt voordat je om opslag
vraagt.”
Ben je een nuttige kracht, dan
is er vaak wel wat mogelijk,
zegt Steenbergen. „Want goed
personeel vinden is moeilijk en
eenmaal gevonden laat je die

mensen niet zomaar gaan.
Daarnaast ben ik een voorstander van loon naar werken.
Functioneert iemand goed, dan
mag dat zeker op gepaste wijze
beloond worden. Maar begin
hier niet tijdens het eerste gesprek over. Want dat werkt
mijns inziens averechts.”
Pieter van Erven Dorens

Heb jij ook een goede onderhandeltip? We horen hem
graag! Dat mag ook
anoniem. Mail je verhaal en
telefoonnummer naar
carriere@telegraaf.nl

’Open hiring oplossing voor personeelstekort’

Meteen aan de bak
zonder sollicitatie
door Dave Krajenbrink

Portugese baas mag niet
buiten werktijd bellen

AMSTERDAM • Een nieuwe baan krijgen zonder
een cv te laten zien of
een sollicitatiegesprek
te voeren. Dit fenomeen van open hiring
bestaat sinds enkele
jaren. Vanwege de
enorme personeelstekorten zetten bedrijven deze manier van
nieuwe medewerkers
werven steeds vaker in.

„We krijgen nu dagelijks
aanvragen en kunnen het
nauwelijks bijbenen”, zegt
Remko van Riel van Start
Foundation, de stichting die
dit Amerikaanse concept in
ons land introduceerde. Bedacht in 1982 door de oprichter van Greyston Bakery
in New York die op deze manier armoede wilde bestrijden en daklozen aan een
nieuw bestaan wilde helpen.
Het idee is simpel: wie aan
de slag wil meldt zich bij een
bedrijf dat
met open hiring werkt
en vult zijn
of
haar
naam in op
een wachtlijst. Wie bovenaan de
lijst
staat
wordt
als
eerste aangenomen. Vragen over opleiding, werkervaring of
leeftijd worden niet gesteld.
In ons land doen nu 34
werkgevers mee op 57 locaties. Recent sloten ook Center Parks, uitzendbureau
Olympia en diverse vestigingen van Jumbo zich aan.
Uitkeringsinstantie UWV
noemt het in een recent advies aan werkgevers zelfs als

NIEUWE WET:

Werkgevers mogen hun werknemers in Portugal
buiten werktijd niet meer bellen, mailen of een
berichtje sturen. Dat is in een nieuwe wet vastgelegd. „De werkgever moet de privacy van zijn
personeel respecteren. Dat betekent dat er ook
tijd moet zijn voor rust en gezin”, zo schrijft de
wet van de socialistische regering voor. Een baas
die toch contact opneemt, kan daarvoor een
boete krijgen. De nieuwe wet geeft Portugezen
ook meer rechten om thuis te werken, als het
werk dat toelaat. Ook moeten werkgevers extra
kosten die daarbij komen kijken, zoals een hogere energierekening, gaan vergoeden en hun
werknemers van het materiaal voorzien om goed
thuis te kunnen werken.

een van de oplossingen om
personeelstekorten te lijf te
gaan. Het concept werkt
met name voor praktische
banen, zoals in de schoonmaakbranche en horeca.
Restaurantketen La
Place neemt
nu op acht
locaties op
deze manier
nieuwe
mensen aan.
„Het
past
heel erg bij
de manier
waarop La
Place werkt, met één concept en werkwijze dat voor
alle vestigingen geldt”, zegt
Dorieke Looije. Zij is als social return manager bij La
Place verantwoordelijk om
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
aan een baan te helpen. „Het
is op alle locaties dus heel
duidelijk wat we van medewerkers verwachten. Op de-

’Het lijkt
eenvoudig,
er zijn wel
spelregels’

La Place werft medewerkers
via Open Hiring.
FOTO: PETER SCHOLS

ze manier bereiken we een
groep mensen die we anders
niet zo snel bij ons terecht
zou komen. De enorme tekorten aan medewerkers,
ook bij ons, heeft deze manier van werven wel in een
versnelling gebracht.”

Sterke kerel

Mensen aannemen zonder sollicitatie en cv klinkt
eenvoudig, maar is lastiger
dan het lijkt. Van Riel: „Het
is wel belangrijk om je aan
een aantal spelregels te houden. Een werkgever van een
pakketbedrijf die een sterke
kerel ziet binnenkomen als
tweede kandidaat, is misschien toch geneigd om hem
aan te nemen. En dat is ook
begrijpelijk. Maar het is bij
open hiring essentieel juist
degene aan te nemen die als

eerste op de lijst staat, om
daarmee alle bewuste en
onbewuste vooroordelen en
afwegingen achterwege te
houden.” Zelfs bij een gesprek aanknopen is het
vooral niet te bedoeling, ook
al is het uit interesse, te vragen naar eerdere werkervaringen of achtergrond. Looije: „We gaan echt uit van de
wens van de nieuwe medewerker die er voor kiest bij
La Place te willen werken.”
Van scheve ogen bij collega’s
die wel op een traditionele
manier hebben moeten solliciteren, is bij La Place volgens Looije geen sprake. „Iedereen reageert zeer positief, ook omdat we al een
cultuur hebben dat iedereen on geacht achtergrond
of leeftijd dit werk kan leren.”
Bij La Place gaat het bij de
huidige acht locaties om een
proef maar heeft Looijewel
de ambitie om verder uit te
breiden naar meer locaties.

Geen cv, geen vragen, geen sollicitatiegesprek

LIEFST DIENENDE LEIDER

Ideale manager eerlijk,
betrokken, empathisch
De ideale leidinggevende is eerlijk, betrokken,
communicatief vaardig en empathisch. Deze
zachtere, meer vrouwelijke eigenschappen worden gezien als de basisvereisten voor een manager. De meeste Nederlanders willen een manager die dienend leiderschap laat zien. Coachend
en inspirerend leiderschap staan op de tweede
plek. Een ideale chef laat anderen groeien en
cijfert zichzelf op de juiste momenten weg. Hij
of zij ondersteunt en beschermt het team en
maakt zo het werk of het nemen van beslissingen makkelijker. Dat blijkt uit een enquête onder 1356 Nederlanders, uitgevoerd door Talentsoft, een bedrijf dat personeelssoftware levert.

