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Nieuwe arbeidsmarktaanpak 
Humankind: JijTelt!
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Zo geeft Humankind hun visie op kind
ontwikkeling ook inhoud voor medewer
kers. Want wat voor kinderen geldt, is 
voor volwassenen vaak net zo waardevol. 
Kinderen denken, doen en beslissen 
mee, in kleine en grote zaken, zodat zij 
het beste in zichzelf kunnen ontdekken. 
Met hun unieke kwaliteiten en behoefte 
om zich te ontwikkelen. Een kind dat kan 
lopen, wil niks liever dan springen, klim
men, klauteren en ravotten. Werken bij 
Humankind betekent werken met hart, 
hoofd en handen, met maar één doel: 
optimale ontwikkeling van ieder kind.
En die optimale ontwikkeling vertaalt zich 
ook naar medewerkers: ‘Bij Humankind 
doe jij ertoe. Ben jij de professional. Met je 
eigen talenten, wensen, je eigen mening 
en ambitie. Bij Humankind kun je groeien 
in je vak en als mens, om daadwerkelijk tot 
bloei te komen. En je levert een bijdrage 
aan een mooiere samenleving. Want ieder 
kind dat opgroeit tot een krachtige volwas
sene maakt onze wereld mooier.’

De kracht van samen

Humankind gelooft in de kracht van 
 samen. Daarom worden collega’s uit het 
hele land en alle lagen van de organisa
tie uitgenodigd deel te nemen aan 
 dialoogsessies of werkgroepen. Die kun
nen gaan over de toekomst van de orga
nisatie, ontwikkelingen in het beleid 
Mens en Ontwikkeling – de nieuwe naam 
van P&O – of de invulling van de rol van 
pedagogisch medewerker.
Iedereen denkt en doet dus mee. Op een 
intern social media platform delen mede
werkers hun mening over uiteenlopende 
onderwerpen. En ze krijgen reactie, voe

Bestaat er zoiets als een oude en een nieuwe manier van 
werven? In een arbeidsmarkt waar bonussen en extra’s je 
om de oren vliegen en de beste kandidaten werk voor het 
kiezen hebben, ziet Humankind kans zich als werkgever op 
een andere manier te onderscheiden. | Jessica Menheere

VLOT SOLLICITEREN

De kinderopvangbranche heeft te maken 
met een flinke uitdaging op de arbeids
markt. Door de aantrekkende economie 
stijgt de vraag naar opvang en tegelijker
tijd zorgt de veranderde wetgeving IKK 
voor een toenemende vraag naar mede
werkers, met name in de babygroepen. 
De instroom van afgestudeerden op de 
arbeidsmarkt is daarentegen beperkt. 
Immers, tijdens en net na de recessie 
was er weinig werk te vinden in de kinder
opvang. Uit onderzoek van de Branche
vereniging Maatschappelijke Kinder
opvang blijkt dat de sector kinderopvang 
te kampen heeft met het op één na hoog
ste aantal openstaande vacatures. Alleen 
in de ict zijn meer vacatures vacant.

Erkenning en ontwikkeling

Ook Humankind, de grootste maatschap
pelijke organisatie in kinderopvang en 
ontwikkeling in ons land, merkt dat de 
krapte op de arbeidsmarkt is toegeno
men. Het einde van deze beweging is 
nog niet in zicht. Met name in de Rand
stad is de nood hoog. Concurrenten bie
den bonussen of soms zelfs huisvesting 
aan om nieuwe medewerkers te werven. 
Dit past niet bij Humankind.
Vanuit de humanistische grondslag 
biedt Humankind medewerkers en ook 
potentiële sollicitanten andere waarde
volle voordelen. Erkenning voor zowel 
het vak als de persoon van de medewer
ker vormt de basis. Ieders mening telt, 
elk talent wordt ingezet en alle ideeën 
zijn welkom. Bij Humankind word je ge
zien, gehoord, en neem je hobbels niet 
alleen, maar samen. Om te groeien in je 
vak én als mens. 
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len zich gehoord. Dit zorgt voor een 
transparant en positief werkklimaat. Een 
onafhankelijk medewerkersonderzoek 
levert Humankind begin 2019 de titel 
Beste Werkgever (in de particuliere 
dienstverlening) op. Een mooie blijk van 
waardering van je eigen mensen.

Verrassende werving

De traditionele manier van werven werkt 
niet meer vanzelfsprekend in de huidige 
arbeidsmarkt. Vacature opstellen en uit
zetten, uitnodigingen en afwijzingen ver
sturen, sollicitatiegesprek(ken) achter 
een bureau en ga zo maar door. 
 Humankind kiest, naast het bekende 
proces, ook voor een alternatieve ma
nier, passend bij de meer persoonlijke 
werkwijze van de organisatie.
Tijdens een van de sollicitatiegesprek
ken vorig jaar, wordt een locatiemanager 
blij verrast door een kandidaat. De kan
didaat geeft aan dat ze voor het eerst 
niet ‘als nummer’ wordt behandeld bij 
een sollicitatie. Omdat de mensen van 
Humankind zich haar naam en persoon
lijke omstandigheden herinneren, ver
telt ze. Dat raakt en motiveert haar.
Dit voorval heeft Humankind geïnspi
reerd tot een nieuwe aanpak op de arbeids
markt. Een aanpak die perfect aansluit 
bij de organisatiecultuur, kernwaarden 
en kindvisie: JijTelt! De JijTelt! campagne 
staat voor een laagdrempelige, vlotte 
 manier van solliciteren. Collega’s van 
Humankind delen online (via Facebook 
en Instagram) berichten en fi lmpjes. 

>

Over Humankind

Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commer-
ciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Haar pedagogische 
visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en 
bloei van ieder kind, in een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving 
belangrijk zijn. Humankind wil betrokken partijen samenbrengen om de cirkel rondom 
het kind en de ouders te versterken, zowel lokaal als landelijk. De meer dan 450 locaties 
van Humankind worden bezocht door circa 25.000 kinderen.

Hierin geven zij zelf aan waaraan zij mer
ken dat zij meetellen en waarom ze 
graag bij de organisatie werken.
Geïnteresseerden zoeken vervolgens 
contact via chatkanalen en melden zich 
zo aan voor een JijTelt!evenement op 
een van de kinderopvanglocaties. Kandi
daten krijgen de kans een praatje te ko
men maken, even rond te kijken en de 
sfeer te proeven. Als er een klik is, krijgt 
het bezoekje een vervolg. Dit voelt totaal 
niet als een sollicitatie.

De persoonlijke ‘klik’ 

Na een succesvolle arbeidsmarktcam
pagne afgelopen voorjaar, wil Petra Dom
hof (locatiemanager OostGelderland) 
niet anders meer: ‘Eén zaterdagochtend 
heeft ons al drie nieuwe collega’s opgele
verd. In totaal waren er veertien aanmel
dingen. Tijdens het JijTelt!event kwamen 
de juiste kandidaten binnen.’
‘Zij werden verwelkomd door vijf team
leden, mogelijke nieuwe collega’s dus. 
Een praatje, éénopéén of in een groepje, 
aan tafel met een kop koffi  e of thee of 
rondlopend. Allemaal op onze werkplek en 
met onze eigen mensen. Iedere bezoeker 
kreeg op een ongedwongen manier zo een 
indruk van de sfeer, het team, ons werk en 
de locatie. Geen intensief sollicitatiepro
ces, geen taaie gesprekken aan een verga
dertafel en beduidend minder ingestu
deerde of sociaal wenselijke antwoorden.’
De reacties waren unaniem positief, zo
wel van de kandidaten als van de team
leden, vertelt Petra. ‘Na afl oop, toen alle 

kandidaten waren vertrokken, verliep 
ook het napraten soepel en constructief. 
Met de kandidaten nog vers in het 
 geheugen, was het verrassend hoe eens
gezind het team was. Al voordat de 
broodjes op waren, was duidelijk met 
welke kandidaten we zouden door gaan. 
Alle drie zijn inmiddels enthousiast van 
start gegaan in hun nieuwe functie.’
‘Deze manier van werven is laagdrempe
lig en levert kwalitatief sterke sollicitan
ten op. Je ziet hoe iemand zich opstelt en 
reageert op de andere aanwezigen. Met 
aandacht voor de ander of meer gericht 

Mark Telt! 
En vertelt:
‘Ik merk dat ik 
gezien word en 
dat mijn talent als 
entertainer kinde
ren blij maakt. 
Ook ouders waar
deren het zo een 
andere kant van 
hun kinderen te 
zien.’

‘Tijdens het JijTelt!-event kwamen de juiste kandidaten binnen.’

1569223772|U|17183|1302751939

| 17183 | 20190923



BESTUUR BELEID MANAGEMENT EN PEDAGOGIEK IN HET KINDCENTRUM • SEPTEMBER/OKTOBER 2019  |  15

VLOT SOLLICITEREN

op zichzelf. Luisterend of pratend. Open 
of wat bedeesd. Je krijgt een echt, levend 
beeld van iemand. Dat werkt prettig, 
voor iedereen.’

De juiste match

Humankind kijkt niet alleen meer naar 
de wensen van de werkgever. Expliciet 
wordt verkend waar de behoefte van de 

Iedereen vindt dat we op elkaar moeten 
kunnen rekenen.’

Creatieve inzet van talent

Naast de JijTelt!campagne zet Humankind 
natuurlijk ook andere mogelijkheden in 
om nieuwe medewerkers te vinden. Zo 
wordt in alle regio’s bijvoorbeeld ge
werkt met studenten in bblklassen, ver
welkomt Humankind zijinstromers van
uit verschillende opleidingen en zien wij 
nieuwe collega’s binnenkomen vanuit 
andere branches. Want het draait om 
 talent en competenties, niet alleen om 
het juiste diploma.
Zo zijn bij Humankind bijvoorbeeld 
mensen te vinden met een sportoplei
ding in de bso, of verloskundigen op de 
babygroep. Naast alle mogelijkheden 
voor (persoonlijke) ontwikkeling staan 
tegenover de inzet van medewerkers 
voor alle functies goede arbeidsvoor
waarden, vanzelfsprekend conform de 
cao. Want hoewel mensen bij Humankind 
werken vanuit hun intrinsieke motivatie 
om een bijdrage te leveren aan kind
ontwikkeling, kan de waardering in de 
vorm van goede arbeidsvoorwaarden 
niet worden uitgevlakt.

Jessica Menheere werkt op de communicatie- 
afdeling van Humankind.

sollicitant ligt. Hoeveel uur wil hij of zij 
werken, op welke locatie? Welke leef
tijdsgroep spreekt hem of haar het 
meeste aan? Hoe ziet hij of zij de toe
komst van het vak? Is er een match? Vaak 
kunnen de behoeften van de organisatie 
moeiteloos gecombineerd worden met 
wat de persoon zoekt. Dat leidt vervol
gens tot een mooi, concreet en afge
stemd aanbod.
Op deze manier is ook Duygu Kuran en
kele maanden geleden begonnen bij 
 Humankind. ‘Als je met kinderen werkt, 
werk je vanuit je hart. Net zoals ik kinde
ren in de groep observeer, deed ik dat
zelfde tijdens de speeddate, maar dan 
met mijn potentiële nieuwe collega’s. 
Het was hier anders dan bij mijn vorige 
werkgever. Geborgenheid, warmte en 
een andere uitstraling dan ik gewend 
was.’
‘Ondanks dat ik mij nogal lastminute 
had aangemeld, voelde ik mij meteen 
welkom. Als een soort thuis. Dit voelt 
 iedereen in het pand: baby’s, peuters, 
wat oudere kinderen, ouders én colle
ga’s!’ Duygu werkt nu drie dagen per 
week, wat prima te combineren is met de 
zorg voor haar zoontje van 3 jaar. ‘Met 
jonge kinderen thuis, hoop je op enige 
flexibiliteit van je collega’s. Gelukkig 
wordt hier ook geluisterd naar mijn be
lang en mijn behoeften als moeder. 
Onze collega's zorgen goed voor elkaar. 

‘Expliciet wordt  
verkend waar de 
behoefte van de  
sollicitant ligt.’
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