‘We kunnen met
speedscreening op zeer
korte termijn een heel aantal
kandidaten screenen en op
die manier veel gerichter
omgaan met de gesprekken
die daarna ongetwijfeld nog
ingepland moeten worden.
Op deze manier zien wij al
vrij snel of er een potentiële
match kan zijn.’
(Suzy, Cronos Group via YouTube)

FlexPay is sinds 1999 dé specialist op het gebied
van begeleiden, bemiddelen en detacheren in
de Sociale Zekerheid. Zij faciliteert vanuit het
hoofdkantoor in Kaatsheuvel landelijk het plaatsen
van mensen met een uitkering. Tevens ontwikkelt
en initieert FlexPay werkprojecten voor mensen
met een uitkering. FlexPay beschikt over een team
van professionals op het terrein van bemiddelen,
detacheren, HRM-ondersteuning en subsidies.
Zie ook www.flexpay.nl

‘Wij zien ook in Nederland
volop kansen en
mogelijkheden voor dit
innovatieve concept:
speedscreening!’

Tot slot
Graag willen wij de mogelijkheden van
Speedscreening met u bespreken.
Wij zien volop kansen en mogelijkheden voor
dit innovatieve concept. Samen met u stellen
we graag een stappenplan op waarbij aandacht
zal worden besteed aan het benaderen van
werkgevers, het voorbereiden van werkzoekenden
en de facilitaire zaken zoals locatie.
Bij FlexPay is Rob van Maanen de contactpersoon
voor de verdere uitwerking van het project.
Rob van Maanen is te bereiken op nummer
06-51091396. Indien u nog vragen heeft,
kunt u met hem contact opnemen.
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Enkele voordelen van
speedscreening:

Solliciteren zonder brief

FlexPay Speedscreening:
primeur voor Nederland

•	Kennis met elkaar maken vanaf
je eigen werkplek

FlexPay lanceert een nieuw concept:
FlexPay Speedscreening. Door het
gebruik van speedscreening zijn
werkgevers en werkzoekenden in
staat elkaar op een andere manier
te ontmoeten. In plaats van de
sollicitatiebrief zal speedscreening
ingezet worden als online videomatchingssysteem.
Speedscreening is ontwikkeld door het
Belgische bedrijf Teleportel in samenwerking
met de Belgische VDAB (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
en is reeds succesvol in België uitgevoerd.
Vooral bij jongeren slaat deze wijze van
solliciteren enorm aan, de moderne manier
van solliciteren en het gebruik van nieuwe
technologische ontwikkelingen past goed bij
hen. Samen met de VDAB en Teleportel heeft
FlexPay speedscreening voor de Nederlandse
arbeidsmarkt ontwikkeld, waarbij gebruik
is gemaakt van de kennis en opgedane
ervaringen in België.
Wat zijn de voordelen van speedscreening?
Voor de werkgevers is het tijd- en dus kostenbesparend. In een relatief kort tijdsbestek
kan men meerdere werkzoekenden spreken.
Voor werkzoekenden kan speedscreening de
zelfredzaamheid vergroten, daarnaast zijn zij geen
tijd en geld kwijt aan het reizen. Speedscreening
kan vanuit elke locatie uitgevoerd worden.

•	Tijd- en dus kostenbesparend
•	In een kort tijdsbestek meerdere
werkzoekenden spreken
•	Meteen beoordelen of er een
potentiële match kan zijn

Hoe werkt speedscreening?
Werkzoekenden loggen in via een webpagina die
FlexPay aanbiedt. Werkgevers kunnen via een
andere webpagina beveiligd inloggen. De werkgevers en werkzoekenden ontvangen vooraf een
handleiding waarin onder meer de inlogcode en
wachtwoord vermeld staan en de systeemvereisten.
Teleportel verleent technische ondersteuning aan de
bedrijven en brengt de verbindingen tot stand.
Via een geïnstalleerde camera is er tijdens het
gesprek zodanig oogcontact dat het erop lijkt
of beide partijen met elkaar aan tafel zitten.
Een gesprek tussen werkgever en werkzoekende
duurt maximaal 6 minuten, de werkgever krijgt na
5 minuten een signaal waarna nog 1 minuut volgt
voor de afronding van het gesprek. Tijdens of na het
gesprek kan een werkzoekende zijn CV uploaden.
Speedscreening is bedoeld als eerste kennismaking.
De randvoorwaarden voor het gesprek zoals
opleiding, persoonlijke kenmerken en werkervaring
zijn gecontroleerd. Door inzet van speedscreening
is een werkgever in staat om in korte tijd te
ontdekken of er een ‘klik’ is met de werkzoekende.

Zowel de werkzoekende als de werkgever
ontvangen voorafgaand aan het gesprek beperkte
achtergrondinformatie.
Wat is er voor nodig?
Een laptop/pc met internetverbinding is er nodig.
Er wordt gewerkt in http omgeving via Google
Chrome. Het voordeel van speedscreening ten
opzichte van gratis programma’s voor videooproepen is onder meer dat er gewerkt wordt
vanuit een beveiligde omgeving en er geen vertraging
is. Teleportel verzorgt de technische ondersteuning.

TM

