
 

 
 
Over de workshopleiders:  
 

• Irma te Brake, senior adviseur werkgevers  
Werkgevers kunnen bij mij terecht met vraagstukken op personeelsgebied. Wij 
proberen de afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen door 
samen met werkgevers te zoeken naar toekomstgerichte oplossingen. Open Hiring is 
er daar één van. Inmiddels heb ik veel bedrijven van binnen leren kennen en mijn 
ervaring is dat als je samen anders durft te kijken, je vaak tot de mooiste oplossingen 
komt.  
 

• Bas van der Worp, adviseur werkgeversdiensten  
Vanuit mijn functie adviseer ik werkgevers o.a. bij arbeidsmarktgerelateerde 
vraagstukken. Dat kan zowel op operationeel nivo zijn (o.a. bij het vervullen van 
vacatures) als strategisch (bijv. “anders kijken naar personeelswerving”). Vanuit die 
laatste rol ben ik ook regionaal ambassadeur voor Open Hiring. Voorafgaand aan 
mijn huidige functie ben ik bij verschillende bedrijven Manager HR geweest. Heb 
daarin zowel reorganisaties met forse personeelsinkrimpingen als personeelstekorten 
meegemaakt. Mijn persoonlijke drijfveer is ‘de wereld een stukje mooier maken’ en 
probeer daar op dit moment invulling aan te geven door bijv. werkgevers blij te 
maken/hen te verbinden met mensen die het vaak wat lastiger hebben op de 
arbeidsmarkt.  

 
 
Open Hiring 
Het doel van Open Hiring® is om banen die voor een select aantal werkzoekenden 
bereikbaar zijn, open te stellen voor een bredere groep. Er komen geen banen bij, maar het 
effect zou wel moeten zijn dat meer mensen een kans krijgen om het werk uit te voeren. 
Iedereen die wil en kan werken kan bij de werkgever aan de slag zonder werving en selectie, 
sollicitatiebrief, gesprek of cv. Iedereen is welkom, ongeacht wat iemand in zijn of haar 
verleden heeft gedaan of afkomst. Bij Open Hiring® bepaalt de werkzoekende of hij/zij 
geschikt is voor de vacature en het aangeboden werk wil doen. Met deze methode worden 
drempels, vooroordelen en aannames aan de kant geschoven. 
 
Hoe werkt het?  
Werkgevers herschrijven hun vacature zo dat de werkzaamheden in principe door iedereen 
zou kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor creëren ze een toegankelijke vacature met 
maximaal vijf voor de functie noodzakelijke concrete eisen of een vacature zonder 
belemmering van geëiste opleiding of werkervaring. Geïnteresseerden schrijven zich op 
locatie in op de vacaturewachtlijst bij de betreffende werkgever. Zodra er ruimte ontstaat, 
wordt de eerstvolgende op de wachtlijst benaderd en gecontroleerd of werkzoekende nog 
beschikbaar. Daarna ontvangt de werkzoekende een contract met de intentie om een 
duurzame arbeidsrelatie aan te gaan. Aan het deelnemen zijn spelregels voor de werkgever 
opgesteld (zie website Start Foundation).  
  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.startfoundation.nl%2fprogrammas%2fopen-hiring&c=E,1,urfT-WtssUU93wzHUZ7YRaaDUN0g-GdYaL6yLJWJjPLvXNvkh35wS4Wsl3HGf92Oi4_rmv2hgCfbg3YQOozKA849jQOHlq2ESzgOXXO6eml-dQyafZ1Ft8tMQfk,&typo=1


 

 
 
Uitgangspunten  
UWV werkt wat betreft Open Hiring® nauw samen met Start Foundation. De Start 
Foundation is de grondlegger en bewaker van het gedachtegoed van Open Hiring®. Zij 
hanteren een aantal uitgangspunten voor werkgevers die willen deelnemen:  

• De directie van het betreffende bedrijf omarmt het concept Open Hiring®.  
• De werkgever is van voldoende omvang, waardoor het mogelijk is om minimaal vijf 

baanopeningen per jaar beschikbaar te creëren die via Open Hiring® kunnen worden 
ingevuld.  

• Bij de werkgever moeten mensen zich ook kunnen ontwikkelen door op termijn meer 
en/of andere taken op te pakken.  

• We zoeken reguliere werkgevers die al enige jaren succesvol actief zijn en niet 
uitsluitend werken met speciale doelgroepen. 

• Iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is voor de vacature, moet via Open Hiring® 
aan de slag kunnen.Alle doelgroepen moeten op de vacature kunnen reageren. 

• Het bedrijf moet werk beschikbaar hebben met directe loonwaarde. Om aan de slag 
te kunnen is geen uitgebreide inwerkperiode nodig. De werknemer ontvangt vanaf 
dag één salaris.  

 
Wat is de rol van UWV?  
Als gids op de arbeidsmarkt brengt UWV Open Hiring® actief en proactief onder de aandacht 
van werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Dit gebeurt door presentaties te geven 
tijdens verschillende bijeenkomsten of met een-op-een-gesprekken bij geïnteresseerde 
werkgevers. UWV ondersteunt deze werkgevers en biedt ondersteuning en nazorg. In iedere 
arbeidsmarktregio is een contactpersoon Open Hiring® aanwezig. Deze contactpersoon is 
de kennisdrager in de regio en ondersteunt het werkgeversservicepunt 


