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VOORWOORD

De beste manier om de krapte te bestrijden? Vergeet het cv, en kijk wat iemand echt kan! Die boodschap
kwam recentelijk van Hisayuki ‘Deko’ Idekoba, de hoogste baas van Recruit (eigenaar van o.a. Indeed),
waarschijnlijk het grootste recruitmentbedrijf ter wereld. ‘Er is een grote groep mensen die geen cv
kan schrijven’, zegt hij, of niet de skills heeft om een cv te vullen. Zonde om al die mensen voor de
arbeidsmarkt af te schrijven, aldus Deko. Hij ziet een oplossing in skills paspoorten en algoritmen.
Start Foundation bracht in 2019 de wellicht meest disruptieve manier van het nieuwe werven van de
USA over naar Nederland: Open Hiring. Ontwikkeld bij de Greyston Bakery in New York en nu (november
2021) reeds gepraktiseerd bij ruim 50 bedrijven in Nederland.
Open Hiring gaat nog een forse stap verder. Open Hiring is de methode om zonder sollicitatiebief,
-gesprek of ander selectiemiddel in een baan te stappen. Show, don’t tell, is het motto. Vertrouwen het
sleutelwoord. De werkzoekende oordeelt of hij de baan wil en kan en als die aan de beurt is, dan start hij
of zij. Zonder ingewikkelde procedures. En, wie eerst komt, eerst maalt. Overigens gaat het niet louter
om een drempelloze entree. Open Hiring kent acht spelregels want mensen willen ook duurzaam werk
en ontwikkelingsmogelijkheden.
Open Hiring biedt mensen een kans die ze daarvoor niet of nauwelijks kregen. Het is daarmee ook een
effectieve methode voor bedrijven om aan de zogeheten sustainable development goals (SDG) te
voldoen. Deloitte, een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van
accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering, heeft dit recentelijk in
kaart gebracht.
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Belangrijke conclusie uit de rapportage is dat open hiring goed scoort op verschillende SDG’s.
Hans Honing de CEO van Deloitte hierover: ‘’wij vinden het van groot belang dat elk talent telt, mee
kan doen op de arbeidsmarkt en zich volledig kan ontwikkelen. Wij hebben als Deloitte ook een
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie in Nederland in
de meest brede zin. Vanuit ons WorldClass programma, een belangrijke pijler van onze Deloitte Impact
Foundation, steunen wij het concept van Open Hiring dan ook van harte!
Als Start Foundation en Deloitte zijn we er trots op dat we bij mogen dragen aan deze gamechanger
om discriminatie aan de poort uit te bannen. Recent onderzoek van de Staffing Groep onder 1.055
Nederlandse HR-verantwoordelijken toonde aan dat 80% van hen competenties en skills tegenwoordig
belangrijker acht dan de juiste diploma’s of werkervaring. En competenties en skills kun je gewoon laten
zien, als je de kans maar krijgt. Nederland is er klaar voor en we hopen en verwachten dat dit rapport
bijdraagt aan een gelijk speelveld voor iedereen, de krapte op de arbeidsmarkt en een duurzamere
arbeidsmarkt.

Staf Depla
Voorzitter Start Foundation

Hans Honig
CEO Deloitte

INLEIDING

Beste lezer,
De competitieve arbeidsmarkt in Nederland is steeds minder toegankelijk geworden voor veel
werkzoekenden. Ze zijn enthousiast en gemotiveerd, maar het sollicitatieproces is vaak een struikelblok
door kenmerken zoals hun leeftijd, gender en gebrek aan werkervaring en/of opleiding. Al jarenlang
maken meer dan 1 miljoen mensen minder kans op een reguliere baan, ondanks hun vele pogingen om
aan het werk te komen.
De consequenties hiervan op de Nederlandse economie en bedrijven zijn fors:
•	In 2019 leefden iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lageinkomensgrens1.
•	Van de 1 miljoen huishoudens leven 398 duizend al 4 jaar met een langdurig laag inkomen. Sinds
2011 is er sprake van een voortdurende stijging in het aantal huishoudens met een langdurig laag
inkomen1. Het oplossen van langdurig laag inkomen en het verminderen van de afhankelijkheid
van een bijstandsuitkering kan het beste door middel van een vaste baan.
•	Begin 2021 vielen 1 miljoen mensen in Nederland onder het onbenut arbeidspotentieel. Deze groep
omvat naast werklozen ook semiwerklozen (die óf recent werk hebben gezocht óf direct beschikbaar
zijn) en onderbenutte deeltijdwerkers.
Het betrekken van werkzoekenden bij de economie zal zowel een positieve impact hebben op
bedrijven als op de Nederlandse economie.

Open Hiring slaat een brug tussen de individuen die voor de lange termijn werk zoeken en de
arbeidsmarkt. Het doel van Open Hiring is een onbevooroordeeld aannamebeleid om kansen te
vergroten voor mensen die nu bewust of onbewust worden buitengesloten op de arbeidsmarkt.
De uitkomst van dit proces is een win-win situatie voor de Nederlandse maatschappij, economie en
bedrijven. Dit komt door het vergroten van de positieve sociale voetafdruk, het efficiënt maken van het
wervingsproces en het aantrekken van gemotiveerde werknemers.
Open Hiring heeft in een korte tijd veel mensen bereikt en overtuigd met het concept. De volgende stap
is om de groei van het concept te stimuleren door middel van betrokkenheid van meer bedrijven!
Maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation heeft Deloitte gevraagd om mee te helpen met het
opschalen van Open Hiring door onderzoek te doen vanuit een maatschappelijk impact perspectief.
Hiervoor kunnen verschillende doelen voor gebruikt worden, waarvan de Sustainable Development
Goals (SDG’s) er een van is2. Bedrijven die goed scoren op de SDG’s bevorderen niet alleen de algemene
economie, maar zien de voordelen ook terug in hun eigen bedrijf door de groei en behoud van divers
talent, een positief bedrijfsimago en commerciële groei. Daarnaast is er een sterke behoefte vanuit de
maatschappij naar het definiëren en het meten van sociale investeringen die bedrijven uitvoeren. Het
gebruik van de SDG’s leent zich hier toe.
Het volgende document geeft een beeld van de maatschappelijke impact die bedrijven kunnen maken
door te scoren op de SDG’s via Open Hiring, en de potentiële voordelen hiervan.
Met vriendelijke groet,

Johan Stuiver

Director
Deloitte Consulting
jstuiver@deloitte.nl

Samantha ten Holt
Consultant
Deloitte Consulting
jstuiver@deloitte.nl

Bron: 1) Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken (2020);
2) Draft Report by Subgroup 4: Social Taxonomy (2021)
Disclaimer: alle informatie in dit rapport is slechts informatief en bedoeld voor geïnteresseerde (publieke) instanties en werkgevers. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit rapport worden ontleend.
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Ibrahim El Barbery

Consultant
Deloitte Consulting
ielbarbery@deloitte.nl

Start Foundation
Start Foundation streeft ernaar mensen die uitgesloten worden op de arbeidsmarkt een eerlijke
kans op een baan te bieden. Open Hiring is opgezet om een ‘no questions asked’ wervingsbeleid te
stimuleren, in combinatie met een vaste baan garantie. Hierdoor worden niemand onnodig uitgesloten
− de werkzoekende selecteert het werk. Open Hiring gaat ervan uit dat mensen zich alleen aanmelden
wanneer ze echt willen werken en zelf inschatten dat ze het kunnen.
Werkgevers kunnen via Open Hiring een nieuwe ‘talent pool’ bereiken. Het is aan de werkzoekende zelf
om zich hiervoor aan te melden. Open Hiring zorgt er vervolgens voor dat een persoon, ongeacht zijn of
haar achtergrond, een baan krijgt zonder sollicitatiegesprek.
Open Hiring krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Er is een groeiend aantal bedrijven die hun
deuren openen voor Open Hiring werkzoekenden, waaronder:

Klik op de afbeeldingen om de nieuwslink te bekijken.
Reportage NOS over Open Hiring te vinden via deze link.

4

|

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved

SAMENVATTING

Maatschappelijke impact met Open Hiring
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.
INZICHTEN ONDERZOEK

POSITIEVE IMPACT OP WERKGEVERS

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.

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.

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.

IMPACT

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.

CONCLUSIE

1) Noot: Zie bijlage 1 voor meer informatie over de SDG’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!
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INHOUDSOPGAVE

De route van het rapport
1. De onderzoeksvraag - aanleiding en achtergrond van dit onderzoek

2. De onderzoeksopzet - Wat hebben we gedaan?

3. Inzichten - Is er een verband tussen Open Hiring en de SDG’s? Zo ja, welke SDG’s?

4. Conclusie - Scoren op de SDG’s kan met Open Hiring!

5. Bijlagen.
1. Achtergrondinformatie SDG’s
2. Impact op het BBP
3. Bronvermelding

Wat kan open hiring voor u betekenen: klik op de link
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VOORWOORD

Open hiring werkt: link

Het onderzoek
• De onderzoeksvraag
• De onderzoeksopzet
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AANPAK

De onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag: Is het mogelijk om als bedrijf via het Open Hiring concept
maatschappelijke impact te maken?
CONTEXT
De samenleving verwacht
steeds meer maatschappelijke
verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven – dit kan via
Open Hiring. Start Foundation
is op zoek naar werkgevers
die Open Hiring willen
implementeren − het creëren
van een win-win situatie.

Om dit concreet te maken
kan de impact gemeten
worden via de SDG’s.
De SDG’s of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn 17
doelen om de wereld een
betere plek te maken in 2030,
gelanceerd door de VN1. Ook
voor het bedrijfsleven wordt
het steeds belangrijker om te
scoren op de SDG’s.

In dit document wordt de
relatie tussen Open Hiring
en de SDG’s onderzocht.

ONDERZOEK
1

2

3

Onderzoek naar het
verband tussen de SDG’s
en Open Hiring’s spelregels
(voorwaarden waar
werkgevers aan moeten
voldoen)

Verduidelijken van de
potentiële impact op
werkgevers die Open Hiring
implementeren

Een aangescherpte
propositie bij werkgevers,
met als doel 1000+
werkzoekende met
werkgevers in contact te
brengen via Open Hiring

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

De onderzoeksopzet

Onderzoeksvraag: Is het mogelijk om als bedrijf via Open Hiring maatschappelijke impact te maken?
Op basis van de bovengenoemde onderzoeksvraag is de volgende aanpak gekozen.

Resultaat

Uitleg

Deloitte heeft het vermogen en de verantwoordelijkheid om goed te doen voor de samenleving en een positief verschil te maken. We geloven dat we het grootste verschil maken door onze kerncompetenties,
kennis en netwerk te delen in maatschappelijke initiatieven. Via de Deloitte Impact Foundation helpen we mensen aan een betere toekomst met als doel om in 2030 het toekomstperspectief van 50 miljoen
mensen wereldwijd te verbeteren. Dit project maakt hier onderdeel van uit.

MATERIALITEITSMATRIX

DEEP DIVE ANALYSE

LINK OPEN HIRING & SDG’S VASTSTELLEN

De matrix geeft richting aan het duurzaamheidsbeleid van
Open Hiring en helpt de organisatie scherp te krijgen waar in
haar vakgebied een positieve impact gemaakt kan worden.
Zowel de impact van Open Hiring als haar stakeholders op de
SDG’s zijn meegenomen1.

Na het vaststellen van de meest relevante doelen voor Open
Hiring, wordt het verband tussen de targets van elk doel en
Open Hiring onderzocht. Elke SDG heeft meerdere targets om
het bereiken van het doel concreter te maken2.

Als de relevante targets geconstateerd zijn wordt de link
tussen de spelregels van Open Hiring en de targets
verduidelijkt. De spelregels van Open Hiring geven aan hoe
het programma te werk gaat.

Dit deel van het onderzoek maakt duidelijk op welke SDG’s
Open Hiring het meest aan bijdraagt en welk maatschappelijke
impact het heeft.

Dit deel van het onderzoek maakt duidelijk welke targets (van
de relevante SDG’s) relevant zijn voor Open Hiring.

Dit deel van het onderzoek maakt duidelijk wat de impact is
en welke potentiële voordelen bedrijven kunnen halen uit het
implementeren van Open Hiring.

1) Noot: Zie bijlage 1 voor meer informatie over de materialiteitsmatrix
2) Noot: Zie bijlage 1 voor meer informatie over de SDG’s en de bijbehorende targets
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VOORWOORD

Inzichten
• Het verminderen van armoede via Open Hiring
• Het verzekeren van eerlijk werk via Open Hiring
• Het bevorderen van diversiteit via Open Hiring
• Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
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INZICHTEN

Het verminderen van armoede via Open Hiring

Open Hiring maakt het mogelijk om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen - Werk is de beste weg uit armoede. Oplossen van langdurig laag inkomen en het
vervangen van bijstandsuitkering door loon kan het beste door middel van een vaste baan.

IMPACT

BIJDRAGEN VAN OPEN HIRING
1.

5.

OPEN DEUR
Verlaagt de drempel tot de arbeidsmarkt. Iedereen die zichzelf in aanmerking vindt komen
voor de functie die openstaat via Open Hiring is welkom om zich in te schrijven op de
wachtlijst zonder enige voorwaarde.

DUURZAME ARBEIDSRELATIE BIEDEN
Doorbreekt de negatieve spiraal van flexcontracten en vermindert afhankelijkheid van
bijstandsuitkering. De vacatures die openstaan via Open Hiring geven uitzicht op een vast en
regulier inkomen.

Door Open Hiring te implementeren dragen werkgevers bij aan het verminderen van
armoede. Open Hiring verlaagt de drempel tot de arbeidsmarkt, waardoor meer
mensen salaris krijgen en hun koopkracht toeneemt.
Extra salarissen door Open Hiring (€M, cumulatief)

LIFE COACHING
Stimuleert werkgevers om laagdrempelige ondersteuning aan medewerkers te bieden die
door persoonlijke omstandigheden belemmerd worden om aan het werk te blijven.

LEGENDA
De relevante spelregels van Open Hiring
1, 5, 7

1) Bron: Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen (CBS, 2018)
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3,2

feb-21

jul-21

2,4

aug-20
7.

3,1

Het gemiddelde jaarinkomen van de vacatures waar Open Hiring voor werft bedraagt
€25.900 op jaarbasis (2018)1. Dit betekent dat Open Hiring voor elke vacature die gevuld
wordt een bijdrage levert aan het verminderen van armoede in Nederland. Daarnaast gaat
armoede gepaard met kosten als bijstand en uitgaven in de gezondheidszorg die
hiermee ook worden verminderd.

INZICHTEN

Het verzekeren van eerlijk werk via Open Hiring

Bij Open Hiring heeft ieder persoon recht op werk in goede omstandigheden, met gelijke loon voor werk van gelijke waarde. Open Hiring stimuleert inclusieve
economische groei door onbenut arbeidspotentieel te helpen aan een baan waardoor ze direct bijdragen aan het BBP.

IMPACT

BIJDRAGEN VAN OPEN HIRING
1+3

(1) OPEN DEUR & (3) OPEN ARMEN
Verlagen de drempel tot de arbeidsmarkt en stimuleren een vermindering in oordelen van de
werkgever en het hele team waarin de werknemer terecht zal komen. Zo krijgt de werknemer
een eerlijke kans.

Door Open Hiring te implementeren dragen werkgevers bij aan een economie met eerlijk
werk en economische groei. Open Hiring volgt een inclusief aannamebeleid – iedereen die
kan werken krijgt de mogelijkheid om te kunnen werken, en draagt op die manier direct bij
aan het BBP2.
Schatting bijdrage Open Hiring aan Nederlands BBP (€M, cumulatief*)

5+6

(5) DUURZAME ARBEIDSRELATIE BIEDEN
(6) GELIJKE BEOORDELING & BEHANDELING
Garanderen dat de deelnemer uitzicht geeft op een duurzame arbeidsovereenkomst waarin
hij of zij dezelfde behandeling krijgt als elke andere werknemer, zowel de rechten als plichten.

(8) ONTWIKKELPERSPECTIEF
Verzekert dat werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers door
on-the-job training, (bij)scholing en mogelijkheid om door te stromen naar andere functies.

LEGENDA
De relevante spelregels van Open Hiring
1, 3, 5, 6, 8

1) Bron: Deelnemersdata van Open Hiring, Input-outputtabellen CBS.
2) Noot: Zie bijlage 2 voor een toelichting
12
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6,0

feb-21

jul-21

4,4

aug-20

8.

5,8

Meer mensen aan het werk betekent meer besteedbaar inkomen en daarmee economische
groei binnen Nederland ter waarde van gemiddeld €49.000 per persoon in toename van
het BBP.
*NB. De daadwerkelijke impact kan lager uitvallen doordat niet alle werknemers compleet zonder
werk zijn voor plaatsing, niet fulltime gaan werken of weer uit dienst treden.

INZICHTEN

Het bevorderen van diversiteit via Open Hiring

Open Hiring draagt bij aan het bevorderen van diversiteit door iedereen die aan het werk wil een eerlijke kans te bieden, ongeacht de achtergrond van de persoon.
Werknemers mogen zijn wie ze zijn of wie ze willen zijn – dat is misschien wel de grootste meerwaarde.

BIJDRAGEN VAN OPEN HIRING
1+3

2.

4.

6.

(1) OPEN DEUR & (3) OPEN ARMEN
Zie uitleg bij SDG 1 & 8
(2) GEEN VRAGEN STELLEN
Voorkomt afwijzing op basis van vooroordelen. Daardoor bereiken bedrijven een groep
mensen die door angst niet durft te solliciteren. Fysieke eisen staan in de vacatureteksten bv.
15 kilo kunnen tillen. De werkzoekenden beoordelen zelf of ze dit aankunnen.
(4) VOLGORDE VAN DE WACHTLIJST AANHOUDEN
Maakt geen ruimte voor individuele vooroordelen, bewust en onbewust. Open Hiring
geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte wie het eerst komt, wie het eerst
maalt.
GELIJKE BEOORDELING EN BEHANDELING
[Zie uitleg bij SDG 8] Tegelijkertijd kan niet iedereen elk werk doen – er kan dus ook niet van
iedereen hetzelfde verwacht worden.

LEGENDA
De relevante spelregels van Open Hiring
1, 4, 6
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IMPACT
Geen oordeel. Oordelen leiden tot het buitensluiten van bepaalde mensen.
Het concept van Open Hiring zorgt ervoor dat oordelen uitgesloten worden.

Vertrouwen. Werkgevers die vertrouwen geven aan hun werknemers, krijgen
dit terug. Vertrouwen bevordert betrokkenheid en stimuleert het behouden
van de baan voor langere tijd. Uit ervaring met de pilots blijkt dat veel
werkgevers zich daarom thuis voelen bij de aanpak van Open Hiring.

Samen groeien. Wanneer teamleden elkaar omarmen wordt het hele team
beter, omdat iedereen in staat is het beste uit zichzelf en elkaar te halen en
van elkaar te leren. Iedereen mag compleet zichzelf zijn, wat ruimte creëert
voor groei van het individu als team in het geheel.

INZICHTEN

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Open Hiring draagt bij aan het creëren van partnerschappen tussen publieke instanties, bedrijven, burgers en organisaties die dezelfde doelen nastreven.

BIJDRAGEN VAN OPEN HIRING
DUURZAME ARBEIDSRELATIE BIEDEN
Doorbreekt de negatieve spiraal van flexcontracten en vermindert afhankelijkheid van
bijstandsuitkering. De vacatures die openstaan via Open Hiring kunnen vervuld worden door
mensen uit de lokale gemeenschap.

5.

ONTWIKKELPERSPECTIEF
Verzekert dat werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers door
on-the-job training, (bij)scholing en mogelijkheid om door te stromen naar andere functies
bijvoorbeeld. Daarnaast zal de lokale gemeenschap als geheel erop vooruit gaan als de lokale
werkloosheid hierdoor deels wordt opgelost.

11.

LEGENDA
De relevante spelregels van Open Hiring
5, 11
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IMPACT
Kracht van gemeenschap. Wanneer lokale mensen zich inzetten zal dat de
lokale gemeenschap vooruit helpen, omdat het ervoor zorgt dat iedereen
het beste uit zichzelf kan halen en mensen van elkaar kunnen leren. De
lokale omgeving draagt direct bij aan de welvaart van de organisatie (en
andersom).

VOORWOORD

De concrete voordelen voor
bedrijven
Wie doen er al mee: link
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VOORDELEN

De concrete voordelen voor bedrijven

De SDG’s zorgen voor een kans om nieuw talent aan te trekken en te behouden, een positief bedrijfsimago en commerciële groei. Open Hiring is de concrete invulling
voor het scoren op SDG 1, 8 en 10.

Aantrekken
talent

Positief
bedrijfsimago

Aantrekken talent

Positief bedrijfsimago

Commerciële groei

• E
 fficiënt wervingsproces: Het ‘No questions
asked’ principe zorgt voor een tijd- en
kostenbesparend wervingsproces, daarnaast
wordt ook een nieuwe ‘talent pool’ bereikt
• Aantrekkelijke werkgever zijn: Door het
verschaffen van fatsoenlijk werk voor iedereen,
wordt talent makkelijker aangetrokken maar ook
behouden
• Productiviteit: Een inclusief personeelsbeleid
bevordert meer betrokkenheid en verbetert
de levensomstandigheden van werknemers.
Dit leidt tot een stijging in productiviteit en een
verbeterde bedrijfsvoering

• U
 itsteken boven concurrenten: Een reputatie
boost gebaseerd op toegenomen aanzicht
• Branding: Consumenten tonen de bereidheid
om sociaal bewuste merken te kopen
• Lager risico op reputatieschade en wettelijke
aansprakelijkheid: Toenemende regelgevende
en maatschappelijke druk

•	
Nieuwe commerciële mogelijkheden en
toegang tot nieuwe markten: Particulieren
en publieke klanten hechten steeds een groter
belang aan de SDG’s
• Omzetgroei: Bedrijven in de bovenste 25% van
gender- en culturele diversiteit maken 25-35%
meer kans op hogere omzet vergeleken met de
sectormediaan
• Community als business partner: Bijdragen
aan de groeiende welvaart van de gemeenschap
zorgt voor een stijgend bestedingsbudget

Commerciële
groei
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VOORWOORD

Conclusie
•	Win-win situatie met
Open Hiring

17

|

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved

CONCLUSIE

De onderzoeksopzet

Onderzoeksvraag: Is het mogelijk om als bedrijf via Open Hiring maatschappelijke impact te maken?
Ja! Met Open Hiring dragen werkgevers bij aan SDG’s 1, 8, 10, 17 en maken ze direct maatschappelijke impact! Het is een win voor de hele samenleving, de Nederlandse economie en bedrijven.

VERMINDEREN ARMOEDE

EERLIJK WERK & ECONOMISCHE GROEI

VERMINDEREN ONGELIJKHEID

PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE
BEREIKEN

Open Hiring dringt armoede in Nederland terug
door eerlijke salarissen te faciliteren voor
mensen die momenteel uitgesloten worden op de
arbeidsmarkt.

Open Hiring volgt een inclusief aannamebeleid:
ieder persoon heeft recht op werk in goede
omstandigheden, met gelijk loon voor werk van
gelijke waarde.

Open Hiring draagt bij aan het verminderen van
ongelijkheid door iedereen die aan het werk
wil een eerlijke kans te bieden, ongeacht de
achtergrond van de persoon.

Open Hiring draagt bij aan het creëren van
partnerschappen tussen publieke instanties,
werkgevers en werknemers met dezelfde doelen
om de maatschappij als geheel verder te
brengen.

1, 5, 7

1, 3, 5, 6, 8

1, 4, 6

5, 11

CONCRETE VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN

POSITIEVE SOCIALE VOETDRUK
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EEN EFFICIËNT WERVINGSPROCES

GEMOTIVEERDE WERKNEMERS

VOORWOORD

Bijlagen

19

|

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved

BIJLAGE 1: ACHTERGRONDINFORMATIE SDG’S

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Om de meest urgente problemen wereldwijd aan te pakken, heeft de VN in 2015 doelen voor duurzame ontwikkeling gelanceerd. De 17 doelen sporen organisaties
aan hier een bijdrage aan te leveren.

WAT?
De Sustainable Development goals (nagenoemd SDG’s) zijn 17 doelen om van de wereld een betere
plek te maken in 2030. Deze doelen zijn vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties
(VN) en werken als een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, ongelijkheid, onderwijs en
klimaatverandering.

WAAROM?
De SDG’s zijn in het leven geroepen om de problemen, zoals ecologische rampen, politieke en
economische instabiliteit en toenemende ongelijkheid, die onze wereld kent tegen te gaan. Deze
problemen zijn enorm en niet op een korte termijn op te lossen. De SDG’s helpen de focus te leggen
op verschillende onderwerpen, zodat iedereen een steentje kan bijdragen.

HOE?
Achter de 17 doelen zitten 169 targets, die de weg naar een betere wereld tastbaarder en
uitvoerbaarder maken. Iedere organisatie is uniek met verschillende kernactiviteiten. Daarom is het
verstandig te focussen op de SDG’s die het meest relevant zijn voor de organisatie. De SDG’s zijn alleen
haalbaar als alle betrokken partijen samenwerken verantwoordelijkheid nemen voor het ‘grotere
geheel.
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BIJLAGE 1: ACHTERGRONDINFORMATIE SDG’S

Relevante SDG’s voor Open Hiring

De materialiteitsmatrix geeft aan dat SDG 1, 8, 10 en 17 de meest relevante SDG’s zijn voor Open Hiring. Het is cruciaal dat deze SDG’s ook mee worden genomen in
de strategie van Open Hiring.
Hoog

De materialiteitsmatrix geeft richting aan het duurzaamheidsbeleid en helpt een organisatie scherp te
krijgen waar ze een positieve impact kunnen maken in hun vakgebied.
De verticale as geeft aan of een onderwerp van hoog, gemiddeld of laag belang is voor de
belanghebbenden van Open Hiring1. De horizontale as geeft aan welke SDG’s impact hebben op Open
Hiring.

Focus van de stakeholders

De SDG’s rechtsboven zijn dus het relevantst voor Open Hiring, met de meeste bijdrage aan SDG 1, 8,
10 en 17.

Laag

In dit hoofdstuk beschrijven we de impact van de activiteiten van Open Hiring op de drie primaire SDG’s
(SDG 1, 8, 10 en 17) en de secundaire SDG’s (SDG 3-5).

Laag
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Impact op Open Hiring
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Hoog

Bron: Sachs et al. (2021): The Decade of Action for Sustainable Development goals. Sustainable Development Report
2021. Cambridge: Cambridge University Press
1) Noot: voor de Y-as is de data gebruikt van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) landen, omdat deze data voor de overige landen niet compleet is. Hierbij is gekeken naar de huidige
SDG activiteiten en trends. Voor een concrete analyse met de specifieke doelgroepen van Open Hiring, zou een
stakeholdersonderzoek verricht kunnen worden.

BIJLAGE 1: ACHTERGRONDINFORMATIE SDG’S

SDG 1: GEEN ARMOEDE

SDG 8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE
GROEI

SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN

SDG 17: PARTNERSCHAPPEN OM
DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Doel 1 richt zich op terugdringen van alle
vormen van armoede. Op wereldwijd niveau
betekent dit het terugdringen van het aantal
mensen dat leeft onder de armoedegrens
van $1,90 per dag. Door COVID-19 is voor het
eerst in 20 jaar de wereldwijde armoede
gestegen, wat het belang van deze SDG groter
maakt dan ooit.

Doel 8 richt zich op bevorderen van
aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei. Dit betekent dat
iedereen die kan werken de mogelijkheid moet
hebben om te kunnen werken, onder goede
werkomstandigheden. Deze banen moeten
economische groei stimuleren zonder het milieu
aan te tasten.

Doel 10 richt zich op het terugdringen van
ongelijkheid binnen en tussen landen.
Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste
jaren verminderd maar ongelijkheid binnen
landen is alleen maar groter geworden.

Doel 17 richt zich op het stimuleren van
partnerschappen tussen verschillende
partijen zoals regeringen, bedrijven, burgers
en organisaties. Voor een succesvolle agenda
zijn gezamenlijke principes en waarden, een
gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op
mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Target 1.2: “Tegen 2030 het aandeel mannen,
vrouwen en kinderen van alle leeftijden die
volgens de nationale definities in armoede
leven in al haar dimensies minstens tot de helft
terugbrengen.”

Target 8.5: “Tegen 2030 komen tot een
volledige en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor alle vrouwen en mannen,
ook voor jonge mensen en personen met
een handicap, alsook een gelijk loon voor
werk van gelijke waarde.”

Target 10.2: “Tegen 2030 de sociale,
economische en politieke inclusie van
iedereen mogelijk maken en bevorderen,
ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras,
etniciteit, herkomst, godsdienst of economische
of andere status.”

Target 17.1: Beleidscoherentie voor duurzame
ontwikkeling versterken.

Target 8.8: “De arbeidsrechten beschermen
en veilige en gezonde werkomgevingen
bevorderen voor alle werknemers, met
inbegrip van migrantenarbeiders, in het
bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich
in precaire werkomstandigheden bevinden.”

Target 10.3: “Gelijke kansen verzekeren
en ongelijkheden wegwerken, ook
door het afvoeren van discrimineerde
wetten, beleidslijnen en praktijken en
door het bevorderen van de geschikte
wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.”

Personen die óf recent gezocht hebben naar
werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden
gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. In
2021 stond het onbenut arbeidspotentieel in
Nederland op 1 miljoen mensen.

Economische vooruitgang op zichzelf is
niet genoeg om armoede te bestrijden.
Economische groei moet inclusief zijn –
iedereen moet gelijke kansen hebben en
betrokken worden bij alle sociale, economische
en politieke aspecten van de maatschappij.

Huidige situatie
in NL

TARGET

DOEL

Sustainable Development Goals
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In 2019 leefden meer dan 1 miljoen mensen
in armoede, van wie 398 duizend mensen
in langdurige armoede (> 4 jaar). Deze
mensen zijn langdurig afhankelijk van een
bijstandsuitkering. Het verminderen van de
afhankelijkheid kan het beste door middel van
een vaste baan.
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Sinds 2019 is Open Hiring in Nederland op de
markt waardoor er een nieuw perspectief ligt
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Op dit moment is er krapte op de arbeidsmarkt
waardoor Open Hiring een uitkomst zou kunnen
bieden voor die mensen.

BIJLAGE 1: ACHTERGRONDINFORMATIE SDG’S

De impact van Open Hiring op secundaire SDG’s

Om de meeste impact te garanderen, focust Open Hiring alleen op de SDG’s waar Open Hiring een directe invloed op heeft. Daarnaast zijn er ook secundaire SDG’s
die relevant zijn maar minder cruciaal.

OPEN HIRING DRAAGT BIJ AAN DOEL 4

OPEN HIRING DRAAGT BIJ AAN DOEL 3
•	De sociaal economische status (SES) is de positie van een gezin
op de welvaartsladder en wordt beïnvloed door factoren zoals
inkomen. In de lage SES-groep kampt men vaak met werkloosheid,
slechte gezondheid en ongezonde leefstijl.

•	Meer dan 1 op de 4 Nederlanders heeft basisonderwijs, vmbo of
MBO 1 als hoogst genoten opleiding.

•	De maatschappelijke lasten van deze groep zijn gemiddeld 9.000
tot 16.000 euro per jaar hoger dan de hoge SES-groep.

•	De bestaande arbeidsmarkt draait heel erg om het uitsluiten van
risico’s en is ingericht op wat mensen niet kunnen (bv. waarde aan
een diploma/goed CV). Open Hiring gaat juist over het loslaten en
over wat mensen wel kunnen.

•	Open Hiring biedt deze groep de mogelijkheid om de vicieuze
cirkel te doorbreken door hen een eerlijke kans te geven op de
arbeidsmarkt.

SPELREGELS OPEN HIRING
1.

Open armen

23

|

•	Vrouwen dragen vaak meer verantwoordelijkheden voor de
zorg van de kinderen. Gemiddeld zijn vrouwen 3 keer meer
tijd kwijt aan onbetaalde (huishoudelijke) taken dan mannen.
•	Hierdoor krijgt werk minder prioriteit. Veel vrouwen in de lage
SES-groep doen momenteel geen of onbetaald werk.
•	Open Hiring biedt deze vrouwen de kans om een betaalde baan
te krijgen en draagt hierdoor bij aan het verhogen van het aantal
vrouwen op de werkvloer en het versterken van de financiële
positie van de vrouw.

SPELREGELS OPEN HIRING

5.

Duurzame
arbeidsrelatie
bieden

•	Open Hiring volgt een inclusief aannamebeleid. Hierdoor krijgen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een
baan, ‘on-the-job learning’, persoonlijk en vakinhoudelijke
ontwikkeling.

OPEN HIRING DRAAGT BIJ AAN DOEL 5

7.

Life Coaching

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved

7.

Life Coaching

8.

Ontwikkelperspectief

SPELREGELS OPEN HIRING
1.

Open armen

4.

Volgorde van
de wachtlijst
aanhouden

6.

Gelijke
beoordeling en
behandeling

BIJLAGE 2: IMPACT OP HET BBP

Impact op het BBP
In de Economische Impactanalyse kijken we naar de bijdrage van een interventie aan het BBP van Nederland. De impact bestaat uit drie componenten

1.

DIRECT
De bijdrage van een additionele FTE in een bepaalde sector en toegenomen
bestedingsruimte van het huishouden aan het Bruto Binnenlands
Product (BBP)

2.

INDIRECT
De additionele impact die wordt gecreëerd doordat andere sectoren input
leveren voor die extra FTE

3.

AFGELEID
De extra impact door meer vrij besteedbaar inkomen van de klant en
werknemers in toeleverende sectoren

Noot: zie de impact op SDG 8 voor de toepassing van deze methode
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Een deelnemer van Open Hiring gaat werken en heeft meer koopkracht

Het bedrijf van de deelnemer heeft hierdoor een extra laptop en softwarelicenties
nodig

De deelnemer heeft meer te besteden en gaat daardoor vaker uit eten, toeleveranciers
van toeleveranciers krijgen meer opdrachten
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