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Drive-in
Bioscoop
WSP Holland Rijnland heeft werkgevers op een ludieke manier
‘coronaproof’ kennis laten maken met werkzoekenden. Op een
buitenlocatie in Leiden is een ware ‘Drive-in’ bioscoop gecreëerd.
Op een groot scherm zijn videopitches van werkzoekenden te zien.
Werkgevers kunnen hier vanuit hun auto naar kijken en achteraf
eventuele interesse kenbaar maken. Het event is kleinschalig
opgezet met een maximum van tien auto’s die roulerend een plaats
kunnen bemachtigen voor het scherm. Gedurende de dag zijn er vijf
‘voorstellingen’ getoond met 28 kandidaten. Per eind juli 2021 waren
23 van deze kandidaten duurzaam uitgeplaatst.

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
• Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
• WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
• Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De doelgroep van deze blauwdrukken is bekend met benamingen en inhoud van regelingen
voor werkgevers (bijv. LIV-regeling)
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Werkgeversdienstverlening

Samenwerking

Matching

Doelen

Het doel van dit programma :
•
		
•
•
•
•

Extra kansen bieden voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt, via een duurzame tool
als het video-CV.
Werkgever een ‘ervaring’ bieden door het creatieve concept.
Werkgever ontzorgen door op één moment meerdere kandidaten te ontmoeten.
Ontzorgen in brede zin (van voorselectie tot het inplannen van een kennismakingsgesprek).
Creëren van naamsbekendheid WSP Holland Rijnland.

Thema

• Werkgeversdienstverlening
• Matching
• Samenwerking

Meerwaarde voor werkgevers

Met een video-CV komen kandidaten (persoonlijkheid, kwaliteiten, uitstraling) beter tot hun
recht dan in een plat CV. Daarnaast toonde dit event alleen kandidaten die vallen onder de
Banenafspraak. De werkgever heeft door deze 28 pitches een realistischer/completer beeld
van deze doelgroep. Het WSP kan de werkgever vervolgens ondersteunen om mensen uit de
doelgroep juist te matchen en het hele traject, inclusief aanvragen van regelingen, te begeleiden
en faciliteren.
Daarnaast profiteren meer werkgevers dan degenen die bij de Drive-in aanwezig waren. De
video-CV is immers een duurzaam eindproduct dat kandidaten ook bij eventuele verdere
sollicitaties kan inzetten.
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Doelgroep

Werkzoekenden die extra hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een passende baan.
Werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde werknemers.

Betrokken partijen
Opdrachtgever
Subsidiegever
Adviseurs
Stakeholders

:
:
:
:

samenwerkende partijen arbeidsmarkt Holland Rijnland
PoW + Dag van de 1000 voorbeelden
event coördinatoren, accountmanagers, consulenten,
MT/bestuur ivm imago WSP HR

Cruciale samenwerkingspartners: collega’s van het WSP ten behoeve van werven kandidaten en
de werkgever. Zonder beide partijen is een dergelijk initiatief niet mogelijk

Wat is er nodig voor de uitvoering?

Flink wat mensuren, organisatie van dit event heeft de benodigde tijd (voorbereidingen,
schrijven, creëren draagvlak etc) met zich meegebracht.
Ruimte/locatie om de Drive-in daadwerkelijk te laten plaatsvinden, in ons geval is er gekozen
voor het parkeerdek van DZB Leiden (re-integratiebedrijf van Gemeente Leiden).
Ruimte (binnen en buiten) om de video-CV’s op te nemen. Wij hebben ervoor gekozen om dit bij
de Hortus Botanicus te doen, deze locatie heeft een binnen- en buitenlocatie om mooie beelden
te kunnen schieten. Binnenruimte hebben we omgetoverd tot ware film/studioset.
Video/filmproductiebedrijf om de video-CV’s te shooten en editen (cameraman + editors)
Technische partij voor het leveren van buitenscherm om radiofrequentie te creëren. In
ons vergunningsakkoord werd duidelijk vermeld dat het event geen ‘geluidshinder’ mocht
veroorzaken. Dit hebben wij opgelost door het geluid van de video-CV’s af te spelen via de
autoradio van de werkgever. Plus andere technische partij om een aftermovie op dag van event
te shooten.
Verschillende materialen, bijvoorbeeld banners, vlaggen, popcornmachine, materialen/
producten op de filmset mee te vullen.

Bas Pater
werkzoekende
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“ Ik ben wel een
prater en vond dit
een goede kans om
te laten zien
wie ik ben en
wat ik kan.”

Toelichting op benodigdheden

Voor de Drive-in zelf: kwaliteit van het beeld! Goed groot scherm, kwaliteit van video-CV’s moet
hierop matchen, anders komt het niet scherp over op beeld.
Voor de video-CV’s: professionele cameraman + overig personeel. Goede draaiboeken, scripts en
juiste voorbereiding voor pitch aan kandidaten (wordt vaak als spannend ervaren).
Juiste communicatie- marketingtools wat betreft de aanmeldingen van de werkgever. Of warme
relaties via personeel. Zonder werkgever geen kansen voor de kandidaten.
Goede nazorg: de werkgever ontving in de auto een ‘menukaart met de gegevens van de
kandidaat’. Daarop kon de werkgever tijdens de Drive-in aangeven met welk van de getoonde
kandidaten deze een kennismakingsgesprek wilde voeren. Deze matches snel en goed uitrollen,
liefst zo snel mogelijk zodat de kennismakingsgesprekken vlot verlopen en de kansen op een
arbeidsplaats worden vergroot. Onze terugkoppeling is goed verlopen, zelfs nu verlenen we nog
na-zorg (event was eind augustus 2020).

Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?

• Commitment van personeel. Het is een omvangrijk traject waarbij iedereen zijn/haar
		 rol had en al die rollen even belangrijk zijn om tot een juist en gedragen eindresultaat
		te komen.
• Betrokkenheid van de werkgever.
• Betrokkenheid van ons bestuur & MT, ook zij waren aanwezig op het event. Goed moment
om ook hen te laten zien wat de meerwaarde van een regionale samenwerking betekent
		 en tot welke resultaten dit kan leiden. Ook waren er twee wethouders aanwezig. Goed voor
		 de publiciteit en naamsbekendheid van WSP HR.

Welke leerpunten waren er?

Het beoordelen van de video-CV’s (feedbacken) bleek meer tijd in beslag te nemen dan dat
wij in eerste instantie hadden ingeschat. Daardoor kwamen we in tijdnood en hebben enkele
weken ook ’s avonds door moeten werken. Leerpunt en oplossing: meer tijd inplannen tussen
feedbackrondes en de datum van het event.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

AVG-beleid is voor dit initiatief erg belangrijk, zonder akkoord van de kandidaat kan er niet
geproduceerd worden.
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Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?
Borging in juiste administratie en draagvlak van collega’s. Na dit event was iedereen zo
enthousiast dat we inmiddels druk bezig zijn met het vervolg van dit event. Ditmaal in de XXL
variant, waarbij we 100-125 kandidaten & 200 werkgevers uitnodigen. Uniek aan dit vervolg is
dat dit branchebreed wordt opgepakt (breed in de zin van ALLE branches maar ook breed in de
zin voor toegankelijk voor alle soorten kandidaten -> WIA, Wajong etc).
Dit event vindt in het najaar plaats op een toffe locatie in Katwijk, namelijk de Hangaar (waar ook
de musical Soldaat van Oranje is). Per ronde kunnen we 40 werkgevers uitnodigen, we zullen het
event onder de noemer ‘WSP HR at the Movies’ volledig in stijl aankleden. Daarnaast hebben we
het concept volledig geprofessionaliseerd, zo ontwikkelen we een digitale matchingtool (Tinderachtig) waarbij de werkgever kan ‘swipen’ wanneer hij/zij een kandidaat wil spreken. Volledig
gedigitaliseerd, scheelt handwerk. Zo kunnen we snel schakelen en zullen we onder behoud van
de matches, drie grote speedmeets organiseren op verschillende locaties. Snel vervolg = grotere
kans op een match. Ook wordt dit event onder begeleiding van een communicatieadviseur juist
in de markt gezet en gepromoot.

Financiering

Het event heeft iets meer dan 20k gekost. Dit is inclusief de videoportretten. Afhankelijk van het
aantal te filmen kandidaten is dit ook een reëel bedrag om een professioneel evenement neer te
zetten dat de kansen op een match echt vergroot. Na Perspectief op Werk verdelen we de kosten
over de samenwerkende partijen. Het is daarbij goed het grotere ‘plaatje’ ook voor ogen zien. De
investering van 20k is meer dan terugverdiend door het aantal kandidaten dat uit de uitkering is.

Voorbeelden

https://www.perspectiefopwerk.info/coronaproof-ontmoeting-tussen-werkzoekenden-enwerkgevers-in-go-through-bioscoop/
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/werkzoekenden-holland-rijnland-presenteren-zichtijdens-bioscoop-event
https://wsphollandrijnland.nl/gothrough-bioscoop/

“ We hebben op de
filmdagen met alles
rekening gehouden om
ervoor te zorgen dat
mensen zich op hun
gemak voelden.”
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Hülya Yilmaz, branchecoördinator van het team
Garantiebanen en Overheid WSP Holland Rijnland

Handige werkdocumenten

• Neem contact op met organisator Hülya Yilmaz - Branchecoördinator team Garantiebanen
		 en Overheid bij WSP Holland Rijnland en accountmanager bij DZB
		E: H.Yilmaz@dzb.nl
		 Tel.: 06 – 11137538

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hier aan mee te werken?
Betere dienstverlening voor werkgevers.

Wat zijn rollen die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?
Enthousiasmeren van werkgevers om zich aan te melden voor dit soort ludieke evenementen.
Ook al hebben zij op dat moment geen vacatures open staan, wel komen en fijn als zij hun
netwerk vervolgens inzetten.

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 24 augustus. De Drive-ineditie 2020 was toen
volledig afgerond; de nazorg loopt door en een nieuwe editie is in voorbereiding.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn een indicatie. Aan de informatie in deze blauwdruk
kunnen geen rechten worden ontleend.

“Een slimme out of the
box-aanpak om mensen te
bereiken. We hebben al vele
fijne medewerkers met een
arbeidsbeperking bij ons
werken. Grensverleggend
is dit evenement ook, en dat
past goed bij het LUMC.”
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Allard Jaring,
manager logisitiek LUMC

