
grijp uw kans en zet uw ondernemersmentaliteit en 
vernieuwingskracht in

Experimenteer mee voor  
een betere match tussen  
werkzoekende en werkgever

Midden Brabant



Experiment alternatieve vacature-invulling  
Met de bestaande wervings- en selectieprocedures worden vacatures 

steeds moeilijker vervuld, ondanks de krappe arbeidsmarkt.  

Daarom willen we vanuit het OndernemersAkkoord gaan experi-

menteren met alternatieve vacature-invulling. U als ondernemer,  

bedrijf of instelling krijgt daarbij de hoofdrol. We willen graag  

weten hoe u erover denkt, welke kansen u ziet en welke ideeën u 

heeft om de huidige situatie op de arbeidsmarkt open te breken.  

Om wél die kandidaten te bereiken waar u op zit te wachten, waar u 

een langdurige arbeidsrelatie mee aan wilt gaan. Doet u mee? 

Dit is uw kans
Dit is uw kans om uw ondernemersmentaliteit en vernieuwingskracht 

in te zetten voor het verbeteren van de aansluiting tussen kandidaten 

en werkgevers. En dan hebben we het niet alleen over denken en 

praten, maar vooral ook over doen. We gaan experimenteren!  

Er zijn genoeg mensen op zoek naar een baan. 
Getalenteerde, gemotiveerde mensen die graag voor u 
willen en kunnen werken. Ze zijn er wel, maar hoe bereikt 
u ze? Als u de ideeën hebt, hebben wij het budget.  
We leggen u graag uit wat het experiment inhoudt. 

Grijp uw kans en zet uw 
ondernemersmentaliteit 
en vernieuwingskracht in



Waarom meedoen? 
Met nieuwe manieren van werven bereikt u nieuwe doelgroepen, 

kandidaten die u anders niet vindt. U houdt zelf de regie over de 

uitvoering van uw experiment en u profiteert ook rechtstreeks van 

de resultaten. Het kost u bovendien niets. Er is geld beschikbaar  

om de uitwerking van uw idee financieel mogelijk te maken en 

professionals staan u met raad en daad bij. 

De voordelen 
• U houdt zelf de regie op uw eigen experiment,

• De kosten voor het experiment worden vergoed,

• Er is budget beschikbaar voor de uitwerking en uitvoering van uw idee,

• U maakt kans om met uw idee in de publiciteit te komen,  

• Nieuw potentieel voor de invulling van uw vacature.



Over OndernemersAkkoord
In het OndernemersAkkoord werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen 

aan het verbeteren van de werkgelegenheid in de regio Midden-Brabant. Deelnemende 

partners, zoals de Gemeente Tilburg, VNO-NCW Brabant Zeeland en Midpoint Brabant, zoeken 

samen met ondernemers naar nieuwe vormen om werkgevers en werkzoekenden aan elkaar 

te koppelen. Het Experiment Alternatieve Vacature Invulling is één van de initiatieven die 

onder het akkoord vallen. Kijk op ondernemersakkoord.nl voor meer informatie. 

Station88 | Burgemeester Brokxlaan 12 | 5041 SB  Tilburg
06 14 32 95 79 | info@ondernemersakkoord.nl
www.ondernemersakkoord.nl

Doet u mee?
Heeft u een idee of wilt u in gesprek over een experiment? Neem 

contact op met Eddy Dekkers, projectleider Experiment alternatieve 

vacature-invulling namens Ondernemersakkoord. 

telefoon 06-52 59 14 82 

e-mail: eddy@ondernemersakkoord.nl.

We organiseren verschillende inspiratiesessies. Dit zijn de data in 2020:

• 18 februari  • 16 september

• 16 april • 9 november

• 9 juni

Aanmelden kan door een mail te sturen naar  

info@ondernemersakkoord.nl.  
Voor meer info kijk op www.ondernemersakkoord.nl
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