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• Opening

• Open Hiring

• Brabant kan nóg inclusiever werken!

• Wat ga jij morgen (anders) doen?

• Afsluiting

Open Hiring. 
Hoe werkt dat nou?



1998

• Jos van Delft

• Start Foundation, maatschappelijk ontwikkelaar 
die is voortgekomen uit Start Uitzendbureau

• Start Foundation erfde zowel het kapitaal als het 
DNA. 

• Het vermogen is ca. 130 miljoen euro.

• Start Foundation is een onafhankelijke 
maatschappelijk innovator. Er bestaat geen 
binding meer met het uitzendbureau. 

€130 

miljoen

Even voorstellen



üWat is de samenstelling van de groep?

üWie is er al bekend met Open Hiring?

üWaarom sluit je aan?

Vragen?



Open Hiring in vogelvlucht®





Open Hiring betekent dat als je wilt 
werken je gewoon aan de slag gaat.
Zonder sollicitatiegesprek, cv of 
bemoeienis van de overheid. Iedereen 
is welkom, ongeacht wat je in het 
verleden hebt gedaan. Bij goed 
functioneren volgt een vast contract. 
Het enige wat telt is wat je vandaag 
wilt en komt doen, wat je nu 
waarmaakt. Zonder vragen. 



Spelregels
1. Open deur
2. Geen vragen stellen
3. Open armen
4. Volgorde van de wachtlijst aanhouden
5. Duurzame arbeidsrelatie bieden
6. Gelijke beoordeling en behandeling
7. Life Coaching
8. Ontwikkelingsperspectief



üWat zijn jullie eerste gedachten?

Vragen?





“ Als we laten zien dat er in iets meer dan 
2 weken bijna 100 mensen op de 
vacaturewachtlijst staan die zeggen “Ik 
wil werken”, dan moeten we ons 
misschien afvragen hoe we selecteren?”

Loes de Volder



Motivatie voor werkgevers

Bijdragen aan de samenleving Na de P van Planet, nu de P van People

Vooroordelen, bewust en onbewust, krijgen 
minder kans in het proces.

Mensen krijgen eerlijke kansen

Aanpak doet appel op ondernemerschap. Niet opgelegd door wetgeving

Vernieuwende manier om met 
personeelsvraagstukken om te gaan.

Sollicitatieprocedures zijn vaak duur en 
ingewikkeld.

En bieden ook geen garanties op succes.

Instrument om totale organisatiecultuur te 
veranderen.

Maakt de bedrijfscultuur meer open.

Als werkgever verbind je je met de lokale 
gemeenschap.

Ook de omgeving kan floreren.



Monique aan het woord



Effect voor medewerkers

Wie zijn het

• Nuggers, herintreders, mensen met 

migratie-achtergrond

• ‘kwetsbaren’: gat in cv, langdurig 

werkloos, weinig tot geen diploma’s, 

beperkte inzetbaarheid (persoonlijke 

redenen), nog weinig zelfvertrouwen

• In verleden geen of laaggeschoold werk 

verricht.

Motivatie

• Op zoek naar doorstart na moeilijk 

(arbeids)leven; teleurstellingen, 

miskenning en afwijzingen.

• (financiële) stabiliteit, leven (meer) op 

de rails brengen

• OH helpt bij moeilijke 

concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

• Opstap naar andere baan



Corné is de eerste 
werkzoekende die

gestart is via Open Hiring.



Open Hiring in de praktijk 
voor werkgevers

Ontwikkelpad

Ontwikkelpad

Je 
publiceert 

een 
vacature

Je regelt 
support

Werkzoe-
kenden 
melden 

zich

1e persoon 
op de 

wachtlijst 
start met 
werken

Laagdrempelig 

Ook non-digitaal 

Brede doelgroep

Start Foundation 

Gemeente 

UWV – WSP

Geen vragen stellen 

Informatie over 
functie geven

Volgorde wachtlijst 

aanhouden

Contract (m
et 

intentie 

duurzame relatie)

Salaris

Ontwikkel-
pad

Interne doorstroomExterne doorstroom

®



Open Hiring in de praktijk 
voor werkzoekenden

Ontwikkelpad

OntwikkelpadJe meldt je 
aan

Je wordt 
gebeld Introductie

Je start 
met 

werken

NaamTelefoonnummer

WachtlijstSupportsysteem

Bereikbaarheid

Beschikbaarheid

Bereid te werken

Kennismaking 
RegelsSupport

Contract (m
et 

intentie 

duurzame relatie)

Salaris

Ontwikkel-
pad

Interne doorstroomExterne doorstroom

®



Cijfers
Actief Niet actief / 

Wel partner
Niet actief /
Geen partner 
meer

93 41 10

Totaal aantal 
aanmelding

Totaal aantal 
afmeldingen

Totaal aantal op 
wachtlijst op dit 
moment

Totaal aantal 
gestart

1424 630 232 562

Totaal aantal 
einde keuze 
werkgever

Totaal aantal 
einde keuze 
werknemer

Totaal aantal 
aan het werk nu

Waarvan aok 
bepaalde tijd

Waarvan aok 
onbepaalde tijd

184 162 216 203 13



Werkzoekenden, werkgevers en overheid

Werkzoekenden
Ø Groot deel sluit zichzelf bij voorbaat uit. Rest is vaak eeuwige tweede of vastgelopen 

in “systeem”. 
Ø Geen grote begeleidingsbehoefte.
Ø Geen verdringing.

Werkgevers
Ø Werkgever die vacatures voor opstartbanen heeft.
Ø Veel MKB met duidelijk zichtbare werkgever.
Ø Werkgever die het eigenlijk al doet.
Ø Werkgever die financieel gezond is en niet bij het minst of geringste afhaakt.

Overheid
Ø Informeer, inspireer en ga vervolgens naast de werkgever staan.
Ø Als de werkgever zo stoer is om zijn deuren open te zetten en een werkzoekende om 

weer aan het werk te gaan; biedt dan hulp als het een keer niet goed gaat.



Maatschappelijke impact maken is tegenwoordig een steeds belangrijker onderwerp voor Nederlandse bedrijven. Door Open Hiring te implementeren wordt er maatschappelijke impact gemaakt. Met 
Open Hiring krijgen mensen die nu uitgesloten worden op de arbeidsmarkt een eerlijke kans op een baan. Maatschappelijke impact kan concreet gemeten worden door middel van de score op de 
Sustainable Development Goals (SDG's). Dit onderzoek geeft een beeld van het verband tussen de SDG's en Open Hiring. Daarnaast geeft het een beeld van de potentiële maatschappelijke 

impact die bedrijven kunnen maken met Open Hiring en de voordelen daarvan.

Maatschappelijke impact met Open Hiring
S A M E N V A T T I N G

I N Z I C H T E N  O N D E R Z O E K

SDG 1 − GEEN ARMOEDE
De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat de drempel tot 
de arbeidsmarkt verlaagd wordt, afhankelijkheid van een 
bijstandsuitkering verbroken wordt en dat werknemers 
laagdrempelige ondersteuning krijgen.

SDG 8 − EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI
De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat iedereen een 
eerlijke kans krijgt, elke werknemer dezelfde rechten heeft en 
dat alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 

SDG 10 − ONGELIJKHEID VERMINDEREN
De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat in het 
sollicitatieproces afwijzing op basis van vooroordelen zo veel 
mogelijk vermindert, en dat niemand wordt buitengesloten.

SDG 17 – PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE 
BEREIKEN
De spelregels van Open Hiring zorgen dat er verschillende partijen 
(werkgevers, werknemers, publieke instellingen) partnerschappen 
sluiten om de maatschappij als geheel verder te helpen.

AANTREKKEN EN BEHOUDEN VAN DIVERS TALENT
Open Hiring zorgt voor een efficiënt wervingsproces, een 
reputatie als aantrekkelijke werkgever, en (nog meer) 
productiviteit op de werkvloer door nieuwe gemotiveerde 
werknemers1. Daarnaast heeft het een positieve impact op 
de huidige werknemers aangezien het de trots van het bedrijf 
vergroot.

POSITIEF BEDRIJFSIMAGO
Door Open Hiring te implementeren maken bedrijven aan 
buitenstaanders zichtbaar dat iedereen bij hen welkom is en 
dat ze het behoud van werk voorop zetten. Dit zorgt voor een 
mogelijkheid om zich als bedrijf te onderscheiden van 
concurrenten met als gevolg een reputatie boost1.

COMMERCIËLE GROEI
Het implementeren van Open Hiring trekt consumenten aan 
die op zoek zijn naar een sociaal bewust merk. Hierdoor is het 
mogelijk dat bedrijven nieuwe klanten en leveranciers 
aantrekken (toegang tot een nieuwe markt) met als resultaat 
een groei in omzet1.

P O S I T I E V E  I M P A C T  O P  W E R K G E V E R S

Er is een positief verband tussen de spelregels van Open Hiring en SDG 1, 8,10 en 17. 
Bedrijven kunnen dus via Open Hiring maatschappelijke impact maken met een directe score op de SDG's!

C O N C L U S I E

1Noot: Zie bijlage 1 voor meer informatie over de SDG’s

I M PACT



üWelke vragen roept de presentatie op?

üWat gebeurt er al rondom Open Hiring?

üWat kan er nog meer ondernomen worden?

üWat is daar voor nodig?

üWIE gaat morgen WAT (anders) doen?

Brabant kan nóg inclusiever werken!



üSamengevat

üLeerpunten

üOplossingen

Op naar 101 oplossingen!



Vragen

ü Check www.openhiring.nl

ü Bel Jos van Delft: 06 14 46 83 26

ü Mail: j.vandelft@startfoundation.nl

http://www.openhiring.nl/
mailto:j.vandelft@startfoundation.nl

