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Introductie

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 
 
Er zijn veel mensen op zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar 
talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar 
te brengen is de overheid in 2022 met een actieplan gestart met de slogan 
‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’.  
 
Actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een actieplan 
ontwikkeld om werkgevers en werkzoekenden makkelijker met elkaar in  
contact te laten komen. Met wervingsroutes die worden uitgevoerd in 
samenwerking met gemeenten, UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke  
werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, SBB, het Ministerie van 
OCW, onderwijsinstellingen en Start Foundation.

Voor de stakeholders stelt het Ministerie van SZW de communicatie  
materialen beschikbaar. In deze toolkit vindt u logo’s, video’s, visuals, 
posters etc. om de achterban te mobiliseren en enthousiasmeren.

Let op:
De rechten van het materiaal zijn afgekocht t/m 14 juni 2023.
Heb je een vraag over de communicatie materialen 
(bijvoorbeeld een verzoek voor maatwerk of het aanleveren 
van een ander bestandstype, uiting of formaat), neem dan 
contact op met dichterbijdanjedenkt@minszw.nl
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In deze toolkit staan de volgende items omschreven:
Algemeen Blz. 04

- Messagehouse Blz. 05

- Copy Blz. 07

- Beeldmerk Switch Blz. 12

- Badge ‘Wij doen mee’ Blz. 14

- Kleurgebruik Blz. 15

- Typografie Blz. 17

Online middelen Blz. 18 

- Website copy Blz. 19

- Copy social posts Blz. 20

- Video’s Blz. 25

- Visuals socials Blz. 29

- A4 Factsheet Blz. 37

- A4 Menukaart Blz. 38 
- A4 Vraag & Antwoord Blz. 39 
- A4 Vindplaatsen werkzoekenden Blz. 40 

Inhoud

Open Hiring® - Start foundation Blz. 41 

- Werkgevers informatie Blz. 42 
- Algemene informatie Blz. 43 
- Principes & Spelregels Blz. 44 
- Infographic Blz. 45 
- Template vacaturetekst Blz. 46 
- Werkgeversservicepunten Blz. 47 

Offline middelen Blz. 48 

- Posters Blz. 49

- Ansichtkaart - 210 x 148 (A5) Blz. 57

- Roll-up Banier - 85 x 200 Blz. 59

- Contact Blz. 61
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Algemeen
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1.  Koepelverhaal 
De kernboodschap of het centrale 
thema waar al je content aan moet 
bijdragen, vaak vastgesteld door 
de ‘sweet spot’-methode.

2.  Pijlers 
Ondersteunende boodschappen of 
subthema’s die de kernboodschap 
lading geven.

3.  Fundering 
Concrete voorbeelden of bewijzen 
waarmee je kunt aantonen dat je 
boodschappen op werkelijkheid 
berusten.

Messagehouse

Koepelverhaal

Doelgroep

Pijlers

Fundering

CTA

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.
Er zijn veel mensen op zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. 

Tot nu. Ben jij ook op zoek naar een baan, of juist naar talent? Kijk op hoewerktnederland.nl of bij het Regionaal Mobiliteitsteam 
of Werkgeversservicepunt in jouw gemeente. Vaak liggen kansen dichterbij dan je denkt.  

Werkzoekenden: mensen die willen/kunnen werken,  
maar geen passende (deeltijd)baan/leerwerktraject vinden.

Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in jouw gemeente of de plaats waar jij wilt 
werken, helpt je graag verder en kijkt samen met jou wat jij nodig hebt.

Zet een van de 4 wervingsroutes in om kandidaten te vinden.
1. Open Hiring 3. Leerwerktrajecten op de werkvloer
2. Innovatieve manieren van matching 4. Jobcarving + functiecreatie
Het Werkgeversservicepunt ondersteunt werkgevers en helpt bij beschikbare  
financiële regelingen.

Jij staat aan het roer van je eigen toekomt. Misschien wel met vragen zoals:  
Waar sta ik nu? Wat zijn nou eigenlijk mijn dromen en doelen? En welk werk past 
daarbij? Het Regionale Mobiliteitsteam bij jou in de buurt helpt je op zoek te  
gaan naar je talenten en het vinden van werk dat bij je past. Pak die kans en vind  
een baan die je zoveel meer geeft dan alleen werk. 

Kijk voor het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) bij jou in de buurt op: 
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams 

Om de juiste kandidaat te vinden voor een vacature, is het goed om ook naar  
vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar 
een CV of diploma’s. Wat is er nu echt nodig voor de functie die je hebt? Door op 
een andere manier naar de vacature te kijken, kunnen verrassende maar zeer 
geschikte werkzoekenden op de radar verschijnen. Werkzoekenden die open staan 
om zichzelf te ontwikkelen (in een ander vakgebied) en die een frisse blik, energie 
en diversiteit in jouw onderneming kunnen brengen. Het Werkgeversservicepunt 
bij jou in de buurt denkt graag met je mee over de mogelijkheden. 

Kijk op www.hoewerktnederland.nl of ga naar een Werkgeversservicepunt.
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je eigen buurt of regio.

Werkgevers: bedrijven met (veel) openstaande vacatures, 
maar geen geschikte kandidaten kunnen vinden.
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1.  Koepelverhaal 
De kernboodschap of het centrale 
thema waar al je content aan moet 
bijdragen, vaak vastgesteld door 
de ‘sweet spot’-methode.

2.  Pijlers 
Ondersteunende boodschappen of 
subthema’s die de kernboodschap 
lading geven.

3.  Fundering 
Concrete voorbeelden of bewijzen 
waarmee je kunt aantonen dat je 
boodschappen op werkelijkheid 
berusten.

Messagehouse 50+

Koepelverhaal

Doelgroep

Boodschap

Boodschap en
onderbouwing

CTA

Werkzoekenden: mensen die willen/kunnen werken,  
maar geen passende (deeltijd)baan/leerwerktraject vinden.

Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in jouw gemeente of de plaats waar jij wilt 
werken, helpt je graag verder en kijkt samen met jou wat jij nodig hebt.

Zet een van de 4 wervingsroutes in om kandidaten te vinden.
1. Open Hiring 3. Leerwerktrajecten op de werkvloer
2. Innovatieve manieren van matching 4. Jobcarving + functiecreatie
Het Werkgeversservicepunt ondersteunt werkgevers en helpt bij beschikbare  
financiële regelingen.

Werk vinden dat écht bij je past, is een levenslange zoektocht. Ook met ontzettend 
veel werkervaring sta je na al die jaren nog steeds aan het roer van je eigen  
toekomst. En misschien wel met de vraag: Waar droom ik nog van? En, wat wil ik 
doen met de rest van mijn leven? 
Je hebt met al je ervaring werkgevers ontzettend veel te bieden, ook in vakgebieden 
waar je misschien minder bekend bent. Het Regionale Mobiliteitsteam bij jou in de 
buurt helpt je graag bij het ontdekken van alle mogelijkheden, ook (en misschien 
wel juist) met die kansen die er liggen buiten je CV of vakgebied om. Pak die kans en 
vind een baan die je zoveel meer geeft dan alleen werk.  

Om de juiste kandidaat te vinden is het goed om ook naar vaardigheden en  
capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar een CV of  
diploma’s. Zo brengt bijvoorbeeld een 50-plusser een enorme hoeveelheid  
ervaring met zich mee. Dat zorgt voor stabiliteit en diversiteit in jouw  
onderneming, maar ook voor de nodige senioriteit waar jonge werknemers  
van kunnen leren. Het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt denkt graag  
met je mee over de mogelijkheden. 

Werkgevers: bedrijven met (veel) openstaande vacatures, 
maar geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Specifiek 50+

Kijk voor het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) bij jou in de buurt op: 
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams 

Kijk op www.hoewerktnederland.nl of ga naar een Werkgeversservicepunt.
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je eigen buurt of regio.

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.
Er zijn veel 50+ers zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar ervaring en stabiliteit. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden.

Tot nu. Want er zijn nu in iedere regio organisaties die ze dichter bij elkaar brengen. Ben jij ook op zoek naar een baan, of juist naar een enthousiaste kracht? 
Kijk op hoewerktnederland.nl of bij het Regionaal Mobiliteitsteam of werkgeversservicepunt in jouw gemeente. Vaak liggen kansen dichterbij dan je denkt. 
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Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar 
ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 
2022 met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’.  

Actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een actieplan  
ontwikkeld om werkgevers en werkzoekenden makkelijker met elkaar in contact te laten 
komen. Met wervingsroutes die worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, 
UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, 
SBB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderwijsinstellingen 
en Start Foundation.

Voor werkzoekenden én werkgevers
Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is enerzijds bedoeld om mensen die willen en  
kunnen werken aan een passende (deeltijd)baan of een leerwerktraject te helpen.  
Dit staat geheel los van of ze al dan niet een opleiding, diploma, werkervaring of  
uitkering hebben. Werkzoekenden denken vaak ten onrechte dat ze ongeschikt zijn  
voor de banen die aangeboden worden. 

Tegelijkertijd is het actieplan bedoeld voor werkgevers om talent te vinden voor de vele 
vacatures die openstaan. Werkgevers denken vaak ten onrechte dat werkzoekenden niet 
geschikt zijn voor hun bedrijf of dat werkzoekenden heel veel begeleiding nodig hebben. 

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?
Het begint bij de werkgever die gaat denken in kansen en mogelijkheden: niet zozeer 
kijken naar diploma’s en werkervaring, maar juist naar de vaardigheden en capaciteiten 
van een werkzoekende. 

Copy - LANG
Maar er is meer nodig: ook werkzoekenden moeten een stap durven te zetten.  
Door te denken in kansen en mogelijkheden om eigen talenten en vaardigheden te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld in een leerwerkbaan. Om werkgevers en werkzoekenden in de 
praktijk dichter bij elkaar te brengen, brengen wij vier wervingsroutes onder de aandacht. 

Vier wervingsroutes
Werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen via verschillende wervings-
routes weer aan het werk komen. Deze vier routes blijken in de praktijk goed te werken:

1.  Open Hiring (direct aan de slag zonder sollicitatiegesprek)
2.   Innovatieve manieren van matching (snelle, laagdrempelige kennismaking, bijvoorbeeld  

online of op de werkvloer)
3.  Leerwerktrajecten op de werkvloer (leren en werken tegelijk)
4.  Jobcarving + functiecreatie (functies passend maken voor de werkzoekenden)

 
Op zoek naar talent? 
Een deel van de werkzoekenden is direct beschikbaar voor werk maar heeft daarbij hulp nodig. 
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je eigen regio of bij het landelijke 
Werkgeversservicepunt en zij helpen je verder. Ze kijken samen met jou wat een werkzoekende 
nodig heeft aan begeleiding of scholing, en van welke subsidies en regelingen je als werkgever 
gebruik kunt maken. Kijk voor meer informatie op www.werkgeversservicepunten.nl

Op zoek naar een baan?
Er zijn juist nu mogelijkheden om weer aan het werk te komen. Het maakt niet uit of je een  
uitkering hebt of niet. Het maakt ook niet uit of je wel de juiste papieren hebt of relevante 
werkervaring. Met zoveel vacatures die nu openstaan, is er ook een baan voor jou bij. 

Pak die kans! Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in jouw gemeente of in de plaats waar jij 
wilt werken, helpt je graag verder. Kijk voor het RMT bij jou in de buurt op de website.
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts
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Copy - KORTER
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar 
ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 
2022 met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’.  

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?
Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is bedoeld voor werkgevers én werkzoekenden. 
Het begint bij de werkgever die anders naar werk en mensen gaat kijken. Niet zozeer 
naar diploma’s, maar juist naar de vaardigheden en capaciteiten. Maar er is meer nodig: 
ook werkzoekenden moeten een stap durven te zetten. Door te denken in kansen en 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld in een leerwerkbaan.  
Om werkgevers en werkzoekenden in de praktijk dichter bij elkaar te brengen,  
kunnen vier wervingsroutes helpen: 

1.  Open Hiring
2.   Innovatieve manieren van matching 
3.  Leerwerktrajecten op de werkvloer
4.  Jobcarving + functiecreatie 

Op zoek naar een baan, of naar talent? 
Zoek je een baan? Pak nu je kans. Ook als je geen diploma’s en/of werkervaring hebt.  
Het maakt ook niet uit of je wel of geen uitkering hebt. Het Regionale Mobiliteitsteam 
(RMT) helpt je graag verder. Kijk voor het RMT bij jou in de buurt op de website.  
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts  

Zoek je talentvolle kandidaten voor je openstaande vacatures? Het Werkgeversservice-
punt (WSP) helpt je graag verder: www.werkgeversservicepunten.nl
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Copy - KORT
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar 
ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 
2022 met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’. 

Zoek je een baan? Pak nu je kans. Ook als je geen diploma’s en/of werkervaring hebt.  
Het maakt ook niet uit of je wel of geen een uitkering hebt.  
Het Regionale Mobiliteitsteam(RMT) helpt je graag verder: www.hoewerktnederland.nl/ 
onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts. 
Zoek je talentvolle kandidaten voor je openstaande vacatures? 
Ga naar: www.werkgeversservicepunten.nl
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Copy - KORTST
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. 
Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de
overheid met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’. 
Kijk op hoewerktnederland.nl 
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Copy

URL
Hoewerktnederland.nl
Hoewerktnederland.nl/dichterbijdanjedenkt

HASHTAG
#dichterbijdanjedenkt
#ikzoekeenbaan
#ikzoektalent
#openhiring
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De Switch
Voor deze communicatie hebben wij een beeldmerk 
ontwikkeld. Dit beeldmerk laat door middel van een 
schakelaar (de Switch) zien dat Baan en Talent heel dichtbij 
elkaar liggen.

 De grootte van de onderregel “Dichterbij dan je denkt.” 
is bepaald door de kapitaal-hoogte van de woorden 
BAAN / TALENT in de Switch.

Gebruik deze ruimte ook als ‘witmarge’ om het totale 
beeldmerk.

Beeldmerk Switch - Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.
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Varianten
De Switch is beschikbaar met een witte en een zwarte  
onderregel “Dichterbij dan je denkt.”
Deze twee versies zijn er voor online- en offline gebruik.

Wanneer de Switch over een foto wordt geplaatst, heeft 
de versie met de witte onderregel de voorkeur. Eventueel 
kan het beeldmerk worden voorzien van een dropshadow.

Beeldmerk Switch - Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

Switch_Baan-Talent_Payoff_Zwart_PRINT_CMYK.aiSwitch_Baan-Talent_Payoff_Zwart_ONLINE_RGB.ai

Switch_Baan-Talent_Payoff_Wit_PRINT_CMYK.aiSwitch_Baan-Talent_Payoff_Wit_ONLINE_RGB.ai
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Stakeholders die in hun communicatie (op owned kanalen) 
willen aangeven mee te doen aan het Actieplan Dichterbij 
dan je denkt, kunnen deze badge toevoegen.

Deze twee versies zijn er voor online- en offline gebruik.

Badge - Wij doen mee
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Offline kleurwaarden

De kleur die gebruikt wordt is de Rijksoverheidskleur  
met de naam: Robijnrood. 
Deze is terug te vinden op www.rijkshuisstijl.nl

Kleurgebruik offline

Offset Waarden
Offset PMS gestreken papier Rubine Red
Offset PMS ongestreken papier 226u
Offset fc gestreken papier C0 M100 Y18 K3
Offset fc ongestreken papier C0 M100 Y2 K0

Print Waarden
Print Indigo gestreken papier C0 M100 Y18 K3
Print Indigo ongestreken papier C0 M100 Y18 K3
Print iGen gestreken papier C0 M100 Y53 K8
Print iGen ongestreken papier C0 M100 Y53 K8

Folie Waarden
Folie Avery opzicht pantone 220c
Folie Avery doorzicht 5534 QM
Folie 3M opzicht 100-454
Folie 3M doorzicht 3630-133
Folie blanco fc ‘Rubine Red’

Autolak Waarden
Autolak Sikkens (Akzo) 401-E4 of FLN 3025
Autolak autocolor ppg ‘Rijksoverheid Rubine Red’

Bouwlak Waarden
Bouwlak Sikkens (Akzo) A0.41.28
Bouwlak Sigma ppg S1070-R20B
 
Vlaggendoek Waarden
Vlaggendoek fc geprint ‘Rubine Red’
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Online kleurwaarden

Deze zijn terug te vinden op www.rijkshuisstijl.nl

Rijksoverheid Robijnrood
Robijnrood #ca005d
RGB 202-0-93

Rijksoverheid Zwart
Zwar #000000
RGB 0-0-0

Rijksoverheid Donkerblauw
Donkerblauw #01689b
RGB 1-104-155

Rijksoverheid Wit
Wit #ffffff
RGB 255-255-255

Tint 2 #f7d9e7
RGB 247-217-231

Tint 2 #e5f0f9
RGB 229-240-249

Kleurgebruik online
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RijksoverheidSansHeading Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Rijksoverheid Sans text Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 

Rijksoverheid Sans text Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 

Gebruik typografie

De typografie die gebruikt wordt is een combinatie 
Rijksoverheid Sans Heading en de Rijksoverheid Sans Text.
Deze is te downloaden op www.rijkshuisstijl.nl

Typografie

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   17NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   17 02-11-2022   16:0502-11-2022   16:05



M
in

is
te

rie
 v

an
 S

oc
ia

le
 Z

ak
en

 e
n 

W
er

kg
el

eg
en

he
id

18

Online middelen
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Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. 
Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de over-
heid in 2022 met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’. 
Met wervingsroutes die worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, UWV,  
regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, SBB, 
het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen en Start Foundation. Ben jij ook op zoek 
naar een baan, of juist naar talent? Kijk op hoewerktnederland.nl. 

WEBSITE COPY t.b.v. stakeholders (evt. kan ook de basiscopy gebruikt worden)
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<titel 40k>
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

<social copy: 150k, incl. URL> 
Er zijn veel mensen op zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar talent. 
Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Tot nu. Ben jij ook op zoek naar een baan, 
of juist naar talent? Kijk op hoewerktnederland.nl. 

<link description 30k>
hoewerktnederland.nl

<URL>
www.hoewerktnederland.nl/dichterbijdanjedenkt

SOCIAL COPY (tekst bij social posts)
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<titel 40k>
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

<social copy> 
Om de juiste kandidaten te vinden voor een vacature, is het goed om ook naar de  
vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar een CV  
of diploma’s. Wat is er nu echt nodig voor de functie die je hebt? Door op een andere manier 
naar de vacature te kijken, kunnen verrassende maar zeer geschikte werkzoekenden op de 
radar verschijnen. Werkzoekend die open staan zichzelf te ontwikkelen (in een ander  
vakgebied) en die een frisse blik, energie en diversiteit in jouw onderneming kunnen  
brengen. Het werkgeversservicepunt bij jou in de buurt denkt graag met je mee over de  
mogelijkheden.

<link descripton max. 30 k>
 zelf bepalen

<URL>
naar de eigen website van het werkgeversservicepunt

SOCIAL COPY tbv RMT’s (deel valt onder lees meer)
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<titel 40k>
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

<social copy> 
Jij staat aan het roer van je eigen toekomst. Misschien wel met vragen zoals:  
Waar sta ik? Wat zijn nu eigenlijk mijn dromen en doelen? En welk werk past daarbij?  
Het regionaal mobiliteitsteam bij jouw in de buurt helpt je op zoek te gaan naar je talenten 
en het vinden van werk dat bij je past. Pak die kans en vind een baan die je zoveel meer geeft 
dan alleen werk.

<link descripton max. 30 k>
 zelf bepalen

<URL>
naar de eigen website van het regionaal mobiliteitsteam

SOCIAL COPY tbv WSP’s (deel valt onder lees meer)
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<tekst optie 1> 
Werk vinden dat écht bij je past, is een levenslange zoektocht.  
Ook met ontzettend veel werkervaring sta je na al die jaren nog steeds aan 
het roer van je eigen toekomst. Misschien met de vraag: Waar droom ik nog 
van? En, wat wil ik doen met de rest van mijn leven?

Je hebt met al jouw ervaring werkgevers ontzettend veel te bieden,  
ook in vakgebieden waar je misschien minder bekend bent.  
Het Regionaal Mobiliteitsteam bij jou in de buurt helpt je graag bij het  
ontdekken van alle mogelijkheden, ook (en misschien wel juist) met de 
kansen die er liggen buiten je CV of vakgebied om. Pak die kans en vind  
een baan die jou zoveel meer geeft dan alleen werk.

<tekst optie 2> 
Ben jij op zoek naar een leuke baan? Kansen liggen vaak dichterbij dan je denkt. 
Er zijn namelijk organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichterbij elkaar 
brengen. Kijk voor meer informatie op hoewerktnederland.nl of ga langs bij een 
Regionaal Mobiliteitsteam bij jou in de buurt. 

<header 40k>
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

<link description 30k>
Hoewerktnederland.nl 

<URL>
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/dichterbij-dan-je-denkt

SOCIAL COPY 55+ WERKZOEKENDEN (deel valt onder lees meer)
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<tekst optie 1> 
Om de juiste kandidaat te vinden, is het goed om ook naar vaardigheden  
en capaciteiten van een werkzoekende te kijken en niet alleen naar een CV 
of diploma. Zo brengt een 55-plusser bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid 
ervaring met zich mee. Dat zorgt voor stabiliteit en diversiteit in een onder–
neming en ook voor de nodige senioriteit waar jonge werknemers van  
kunnen leren. Het Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt denkt graag  
met je mee over de mogelijkheden.

<tekst optie 2> 
Ben jij op zoek naar een stabiele en sociaal vaardige kracht?  
Kansen liggen vaak dichterbij dan je denkt! Er zijn namelijk organisaties  
die geschikte kandidaten en werkgevers dichterbij elkaar brengen.  
Kijk voor meer informatie op hoewerktnederland.nl of ga langs bij een  
Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt.  

<header 40k>
Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

<link description 30k>
Hoewerktnederland.nl 

<URL>
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/dichterbij-dan-je-denkt

SOCIAL COPY 55+ WERKGEVERS (deel valt onder lees meer)
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Deze video’s zijn beschikbaar in de verschillende
versies elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1 

szw_ddjd_V1_20s_16x9.mp4
szw_ddjd_V1_20s_1x1.mp4
szw_ddjd_V1_20s_4x5.mp4
szw_ddjd_V1_20s_9x16.mp4

szw_ddjd_V1_10s_16x9.mp4
szw_ddjd_V1_10s_1x1.mp4
szw_ddjd_V1_10s_4x5.mp4
szw_ddjd_V1_10s_9x16.mp4

szw_ddjd_V1_6s_16x9.mp4
szw_ddjd_V1_6s_1x1.mp4
szw_ddjd_V1_6s_4x5.mp4
szw_ddjd_V1_6s_9x16.mp4

Video’s - versie 1 Koerier

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.

WSP met logo

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

RMT

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

RMT

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

Kijk op 
hoewerktnederland.nl

NIEUW:
Er zijn nu ook varianten met een andere Call To Actions: 
Ga naar jouw regionaal mobiliteitsteam.
Ga naar jouw werkgeversservicepunt.
Deze versies kun je ook inzetten op de eigen kanalen en linken  
naar jullie eigen website.
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Deze video’s zijn beschikbaar in de verschillende
versies elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1 

szw_ddjd_V2_20s_16x9.mp4
szw_ddjd_V2_20s_1x1.mp4
szw_ddjd_V2_20s_4x5.mp4
szw_ddjd_V2_20s_9x16.mp4

szw_ddjd_V2_10s_16x9.mp4
szw_ddjd_V2_10s_1x1.mp4
szw_ddjd_V2_10s_4x5.mp4
szw_ddjd_V2_10s_9x16.mp4

szw_ddjd_V2_6s_16x9.mp4
szw_ddjd_V2_6s_1x1.mp4
szw_ddjd_V2_6s_4x5.mp4
szw_ddjd_V2_6s_9x16.mp4

Video’s - versie 2 Monteur

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.

WSP met logo

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

RMT

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

RMT

9:16_1080x1920px

16:9_1920x1080px

1:1_1080x1080px

4:5_1080x1350px

Kijk op 
hoewerktnederland.nl

NIEUW:
Er zijn nu ook varianten met een andere Call To Actions: 
Ga naar jouw regionaal mobiliteitsteam.
Ga naar jouw werkgeversservicepunt.
Deze versies kun je ook inzetten op de eigen kanalen en linken  
naar jullie eigen website.
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Deze video’s zijn beschikbaar in de verschillende
versies elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1 

szw_ddjd_horeca_20s_16x9.mp4
szw_ddjd_horeca_20s_1x1.mp4
szw_ddjd_horeca_20s_4x5.mp4
szw_ddjd_horeca_20s_9x16.mp4

szw_ddjd_horeca_10s_16x9.mp4
szw_ddjd_horeca_10s_1x1.mp4
szw_ddjd_horeca_10s_4x5.mp4
szw_ddjd_horeca_10s_9x16.mp4

szw_ddjd_horeca_6s_16x9.mp4
szw_ddjd_horeca_6s_1x1.mp4
szw_ddjd_horeca_6s_4x5.mp4
szw_ddjd_horeca_6s_9x16.mp4

Video’s - versie 50+ Horeca

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.

NIEUW:
Er zijn nu ook varianten met een andere Call To Actions: 
Ga naar jouw regionaal mobiliteitsteam.
Ga naar jouw werkgeversservicepunt.
Deze versies kun je ook inzetten op de eigen kanalen en linken  
naar jullie eigen website.
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Deze video’s zijn beschikbaar in de verschillende
versies elk in de formaten 16x9 | 9x16 | 4x5 | 1x1 

szw_ddjd_retail_20s_16x9.mp4
szw_ddjd_retail_20s_1x1.mp4
szw_ddjd_retail_20s_4x5.mp4
szw_ddjd_retail_20s_9x16.mp4

szw_ddjd_retail_10s_16x9.mp4
szw_ddjd_retail_10s_1x1.mp4
szw_ddjd_retail_10s_4x5.mp4
szw_ddjd_retail_10s_9x16.mp4

szw_ddjd_retail_6s_16x9.mp4
szw_ddjd_retail_6s_1x1.mp4
szw_ddjd_retail_6s_4x5.mp4
szw_ddjd_retail_6s_9x16.mp4

Video’s - versie 50+ Retail

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.

NIEUW:
Er zijn nu ook varianten met een andere Call To Actions: 
Ga naar jouw regionaal mobiliteitsteam.
Ga naar jouw werkgeversservicepunt.
Deze versies kun je ook inzetten op de eigen kanalen en linken  
naar jullie eigen website.
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Visuals - Social - versie Koerier

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.

De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met logo

szw_ddjd_koerier_9_16.jpg

szw_ddjd_koerier_16_9.jpg szw_ddjd_koerier_met logo_16_9.jpg

szw_ddjd_koerier_met logo_9_16.jpg

NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   29NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   29 02-11-2022   16:0502-11-2022   16:05



M
in

is
te

rie
 v

an
 S

oc
ia

le
 Z

ak
en

 e
n 

W
er

kg
el

eg
en

he
id

30

Visuals - Social - versie Koerier

szw_ddjd_koerier_met logo_1_1.jpgszw_ddjd_koerier_1_1.jpg

szw_ddjd_koerier_met logo_4_5.jpgszw_ddjd_koerier_4_5.jpg

szw_ddjd_koerier_met logo_1200x628px.jpgszw_ddjd_koerier_1200x628px.jpg
Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie Monteur

De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met logo

szw_ddjd_monteur_9_16.jpg

szw_ddjd_monteur_16_9.jpg szw_ddjd_monteur_met logo_16_9.jpg

szw_ddjd_monteur_met logo_9_16.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie Monteur

szw_ddjd_monteur_met logo_1_1.jpgszw_ddjd_monteur_1_1.jpg

szw_ddjd_monteur_met logo_4_5.jpgszw_ddjd_monteur_4_5.jpg

szw_ddjd_monteur_met logo_1200x628px.jpgszw_ddjd_monteur_1200x628px.jpg
Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie 50+ Horeca

De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:

16:9 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met logo

szw_ddjd_horeca_16_9.jpg szw_ddjd_horeca_met logo_16_9.jpg

szw_ddjd_horeca_met logo_9_16.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie 50+ Horeca

szw_ddjd_horeca_met logo_1_1.jpgszw_ddjd_horeca_1_1.jpg

szw_ddjd_horeca_met logo_4_5.jpgszw_ddjd_horeca_4_5.jpg

szw_ddjd_horeca_met logo_1200x628px.jpgszw_ddjd_horeca_1200x628px.jpg
Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie 50+ Retail

De social visuals zijn beschikbaar
in de volgende formaten:

16:9 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | plain

16:9 / 9:16 / 4:5 / 1:1 / 1200x628px | met logo

szw_ddjd_retail_16_9.jpg szw_ddjd_retail_met logo_16_9.jpg

szw_ddjd_retail_met logo_9_16.jpg

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Visuals - Social - versie 50+ Retail

szw_ddjd_retail_met logo_1_1.jpgszw_ddjd_retail_1_1.jpg

szw_ddjd_retail_met logo_4_5.jpgszw_ddjd_retail_4_5.jpg

szw_ddjd_retail_met logo_1200x628px.jpgszw_ddjd_retail_1200x628px.jpg
Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR.
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2Kijk op hoewerktnederland.nl 

Op zoek naar talent? 
Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt in je 
eigen buurt of regio. 

Het Werkgeversservicepunt ondersteunt je en bespreekt met 
jou onder meer wat een werkzoekende nodig heef en van 
welke subsidies en regelingen je gebruik kunt maken.  

Nieuwsgierig naar de wervingsroutes, de ondersteuning van 
werkzoekenden en/of de beschikbare fnanciële regelingen? 
Kijk dan op www.hoewerktnederland.nl 

Ben je een landelijke werkgever met vestigingen in vier of 
meer arbeidsmarktregio’s en wil je graag uniforme afspraken 
maken om mensen werk te bieden? UWV en Landelijk WSP 
Gemeenten helpen jou snel de juiste match te maken. Neem 
hiervoor contact op via: Landelijkadviseurswgd@uwv.nl of 
info@lwspgemeenten.nl 

Als grote landelijke werkgever kun je ook terecht bij het 
Landelijk team Dichterbij dan je denkt. Dit is een samen-
werkingsverband van diverse partners waaronder VNO-NCW/ 
MKB-Nederland, de uitzendbranche, Landelijk WSP en de SBB. 
Zij ondersteunen je bij activiteiten rondom de wervingsroutes. 
Neem contact op met dit team via: 
Dichterbijdanjedenkt@minszw.nl 

Op zoek naar een baan? 
Juist nu zijn er mogelijkheden om weer aan het werk te 
komen. Het maakt niet uit of je wel of niet een uitkering hebt 
of dat je als ZZP’er bent gestopt met jouw bedrijf. Het maakt 
ook niet uit of je wel de juiste papieren hebt of relevante 
werkervaring. Er zijn werkgevers die in jou geïnteresseerd zijn 
en mee willen investeren in het ontwikkelen van jouw kennis 
en vaardigheden. 

Jij staat aan het roer van je eigen toekomst. Pak je kans en wij 
helpen je bij het ontdekken van je talenten en het vinden van 
werk dat bij jou past. Door bijvoorbeeld te werken en leren in 
de praktijk. Een (geschikte) baan is nu dichterbij dan je denkt! 

Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in jouw gemeente of de 
plaats waar jij wilt werken, helpt je graag verder en kijkt 
samen met jou wat jij nodig hebt. 
Kijk voor het RMT bij jou in de buurt op: 
www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/ 
regionale-mobiliteitsteams 

Wist je dat … 
werkgevers vaak ten onrechte denken dat werkzoekenden 
niet geschikt zijn voor hun bedrijf of dat werkzoekenden 
heel veel begeleiding nodig hebben? 

Wist je dat … 
werkzoekenden vaak ten onrechte denken dat ze niet 
geschikt zijn voor de banen die aangeboden worden omdat 
ze niet aan alle functie-eisen voldoen? 

-

-

-

-

-

-

-

-

A4 Factsheet

1Kijk op hoewerktnederland.nl 

Wat is het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’? 
Een plan met vier aantrekkelijke wervingsroutes die het voor 
werkgevers en werkzoekenden makkelijker maken om elkaar te 
vinden. 
Een plan dat werkgevers uitdaagt om op een andere manier 
vacatures in te vullen. Door anders te kijken naar competenties 
en de inrichting van werk. 
Een plan dat ook werkzoekenden uitdaagt om anders te kijken 
naar hun talenten en vaardigheden en te denken in kansen en 
mogelijkheden die deze arbeidsmarkt biedt.  

Waarom en voor wie? 
Voor werkzoekenden. Om mensen die willen en kunnen werken 
aan een passende (deeltijd)baan of een leerwerktraject 
te helpen. Mét en zonder uitkering. Lees op de achterzijde 
wat de mogelijkheden zijn. 
Voor werkgevers. Om talentvolle kandidaten te vinden voor 
de vele openstaande vacatures. De Werkgeversservicepunten 
kunnen jou als werkgever hierbij ondersteunen en ontzorgen. 

Hoe komen banen en talenten bij elkaar? 
Door als werkgever anders naar werk en mensen te kijken. 
Door niet alleen naar diploma’s te kijken, maar juist ook naar 
de vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende. 
Met een baan op maat bied je werkzoekenden de kans 
om hun vaardigheden te benuten.  

Via wervingsroutes die in de praktijk goed blijken te werken: 
1. Open Hiring 
2. Innovatieve manieren van matching 
3. Leerwerktrajecten op de werkvloer 
4. Jobcarving + functiecreatie 

Nieuwsgierig en wil je meer weten? 
Kijk op www.hoewerktnederland.nl of op www.werkgevers 
servicepunten.nl voor een servicepunt bij jou in de buurt. 

Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt. 
Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar talent. 
Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te brengen is de overheid in 2022 
met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ gestart. 

‘Dichterbij dan je denkt’ is een initiatief van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met gemeenten, 
UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, 
vakbonden, SBB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(OCW), onderwijsinstellingen en Start Foundation. 

-
-

-

-

-

-

-

szw_ddjd_factsheet_a4_download.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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A4 Menukaart

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.

Ondersteuning 
Als werkgever kun je bij het werven van personeel op allerlei 
manieren ondersteund worden. 

Werkgeversservicepunten (WSP’s)
Je kunt kosteloos bij WSP’s terecht voor: 
• Voordracht en plaatsing van passende kandidaten,  

inclusief nazorg.
• Advies over de instrumenten en voorzieningen die bij een 

plaatsing beschikbaar kunnen zijn.
• Advies over het inclusief organiseren van werk, bijv. hulp bij 

aanpassen en opknippen van functies. 
• Informatie over de (regionale) arbeidsmarkt en relevante 

wet- en regelgeving.

Financiële tegemoetkomingen
Er zijn mogelijk verschillende financiële voordelen beschikbaar, 
afhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de werknemer:
• (Forfaitaire) loonkostensubsidie of loondispensatie.
• Tijdelijke proefplaatsing.
• No-riskpolis.
• Loonkostenvoordelen.
• Lage-inkomensvoordeel. 

Hulp voor werkzoekenden 
Er zijn in Nederland 35 Regionaal mobiliteitsteams (RMT’s) die 
werkenden en werkzoekenden gratis helpen bij het ontwikkelen 
van talent, vinden van werk en in contact brengen met het UWV 
of gemeente. Dit vergroot de kans dat je als werkgever goed 
voorbereide, gemotiveerde en geschikte kandidaten op gesprek 
krijgt. RMT’s bieden de volgende ondersteuning: 
• Hulp bij sollicitatievaardigheden.
• Hulp bij matching met werkgevers.
• Arbeidsmarktoriëntatie en loopbaanbegeleiding.
• Versterken arbeidsmarktpositie (bijv. werkfitcursus, 

werknemersvaardigheden en taal leren).
• Maatwerkbudget voor werkhervatting (bijv. tegemoetkoming 

reiskosten).
• Hulp bij schulden, zorg, gezin en andere problemen.

Ondersteuning bij de 4 wervingsroutes
Voor iedereen die gaat werken via de 4 wervingsroutes  
(ook niet-uitkeringsgerechtigden), is er allerlei ondersteuning 
voor als het nodig is:
• Jobcoaching.
• Lifecoaching.
• Bijdrage aan om- en bijscholing (o.a. via praktijkleren en 

STAP-budget) en begeleiding bij scholing.
• Vergoeding van hulpmiddelen, aanpassingen van de werkplek 

of vervoer, tolkvoorzieningen en/of voorzieningen voor 
mensen met een visuele beperking.

Extra ondersteuning voor bijstandsgerechtigden 
• Adviesgesprek financiële gevolgen van aan het werk gaan  

(via de uitkeringnaarwerk-berekenaar).
• Makkelijke terugval op de bijstandsuitkering:
- Optie 1: Kortdurende proefplaatsing, daarna half jaar 

makkelijke terugval op bijstand;
- Optie 2: Contract (evt. met half jaar forfaitaire 

loonkostensubsidie) + half jaar makkelijke terugval op 
bijstand.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met een 
Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt.

Kijk op hoewerktnederland.nl

4 Wervingsroutes voor 
werkgevers
Ben je werkgever en lukt het niet om personeel
te vinden? Ontdek hier vier wervingsroutes 
waarmee je als werkgever gemakkelijk met 
werkzoekenden in contact kunt komen.

Open Hiring

• Als werkgever bepaal jij de minimale functievereisten,  
maak je de vacatures bekend en open je een wachtlijst. 

• De geïnteresseerde werkzoekende die zich als eerste inschrijft, 
krijgt de baan. Een cv, diploma of arbeidservaring doet er niet 
toe.

• Het WSP in de buurt kan je helpen bij de procedure, uitvoering 
en bij vragen. 

Innovatieve manieren van matching

• Je kunt op een innovatieve en laagdrempelige manier in 
contact komen met potentiële werknemers. Denk aan een 
(online) banenmarkt, videopitch, meet & greet of andere 
matchingsactiviteiten.

• Het WSP kan ondersteunen bij de werving en de organisatie 
van deze activiteiten.

Leerwerktrajecten 
(waaronder praktijkleren in het mbo)

• Opleiden of (om)scholen van nieuwe en huidige werknemers 
kan een oplossing zijn om jouw vacatures te vervullen.  
Dat kan via een groot of klein leerwerktraject op maat, in 
samenwerking met onderwijsinstellingen en de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB), onder andere via Praktijkleren in het mbo. Het WSP kan 
je hierbij ondersteunen.

• SBB brengt in kaart wat een (aankomend) medewerker in jouw 
bedrijf kan leren, kan je ondersteunen bij de erkenning als 
leerbedrijf en bij het opleiden van een medewerker als 
praktijkbegeleider van nieuwe medewerkers.

• Via RVO kun je subsidie krijgen voor het inschakelen van een 
praktijkbegeleider die de nieuwe medewerker op de werkvloer 
begeleidt (via de subsidieregeling Praktijkleren of 
subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg). 

Jobcarving en functiecreatie

• Je kunt taken van bestaande functies afsplitsen en 
samenvoegen tot een of meerdere nieuwe functies. Zo kun je 
een functie passend maken bij de kennis en vaardigheden van 
een werkzoekende, of een aangepaste vacature openstellen 
zodat deze interessant wordt voor een bredere doelgroep.  

• Het WSP kan jou informeren en adviseren over de potentie en 
invulling van jobcarving en functiecreatie.

szw_ddjd_menukaart.pdf
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Vraag: Krijg ik een salaris als ik aan de slag ga in een 
leerwerktraject bij een werkgever?
Antwoord: Dat verschilt per leerwerktraject. Er zijn leerwerktrajec
ten waar je direct een arbeidsovereenkomst (een contract) krijgt 
met een salaris. Maar het is ook mogelijk dat je, als je momenteel 
een uitkering hebt, eerst start met behoud van je uitkering. Het 
regionaal mobilitieitsteam (RMT) kan je hierover informeren.  
Kijk op hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionalemobiliteits
teams/kaartrmts
 
Vraag: Moet ik scholingskosten betalen als ik aan de slag 
ga in een leerwerktraject?
Antwoord: Als je aan de slag gaat in een leerwerktraject bij een 
erkend leerbedrijf, zijn er allerlei financiële regelingen, bijvoor
beeld de subsidieregeling Praktijkleren voor werkgevers, waaruit de 
scholingskosten betaald kunnen worden. Vaak zijn er in de 
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) van bedrijven afspraken 
gemaakt over de betaling van scholing van werknemers. Jij kunt als 
werknemer ook gebruikmaken van allelei subsidieregelingen die er 
zijn om je verder te ontwikkelen. Denk daarbij aan het STAPbudget 
(€ 1.000), NL leert door. Het regionaal mobiliteitsteam (RMT) kan je 
informeren over de verschillende scholingssubsidies en de 
voorwaarden die daarbij gelden.
 
Staat het antwoord op je vraag er niet bij?
Mail je vraag dan naar: Dichterbijdanjedenkt@minszw.nl

juni 2022
© Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4

Werkzoekenden
Ben je op zoek naar een baan en zoek je naar informatie 
over hoe je ondersteuning kunt krijgen via het actieplan 
‘Dichterbij dan je denkt’? Kijk hier of het antwoord op je 
vraag er al bij staat.

Algemeen

Vraag: Wat is het doel van het actieplan  
‘Dichterbij dan je denkt’?
Antwoord: Extra matches realiseren tussen werkgevers en mensen 
die nu nog langs de kant staan en/of op zoek zijn naar (parttime) 
werk, of een leerwerktraject. Het Ministerie van SZW zet zich samen 
met alle partners uit de arbeidsmarktregio’s in om deze matches te 
realiseren. 

Vraag: Hoe gaat het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’  
het bovengenoemde doel realiseren?
Antwoord: Werkgevers worden uitgenodigd om anders te kijken 
naar de talenten en vaardigheden van werkzoekenden.  
En, werkzoekenden worden uitgenodigd om anders te kijken naar 
hun eigen mogelijkheden om weer aan het werk te komen. 

Vraag: Ik ben werkzoekend. Waar kan ik ondersteuning 
krijgen bij het vinden van werk?
Antwoord: Een regionaal mobiliteitsteam (RMT) helpt jou bij het 
ontwikkelen van je talenten en het vinden van werk dat bij jou past. 
Ongeacht of je een uitkering hebt of niet, of op zoek bent naar 
ander werk. De hulp is gratis en kan bestaan uit extra begeleiding, 
advies over je loopbaan, een sollicitatietraining, extra scholing en 
leren en werken in de praktijk. Ook als je andere vormen van 
ondersteuning nodig hebt, kan een RMT je verwijzen naar de juiste 
ondersteuners, zoals zorg of schuldhulpverlening. Om te zien bij 
welk RMT jij je vragen kunt stellen ga je naar: hoewerktnederland.
nl/onderwerpen/regionalemobiliteitsteams/kaartrmts
Ben je al in contact met de gemeente of het UWV vanwege  
de uitkering die je ontvangt? Bespreek dan met je contactpersoon 
de mogelijkheden voor ondersteuning.
 
Vraag: Welke ondersteuning kan ik krijgen als ik ga 
werken, daadwerkelijk aan de slag ga?
Antwoord: Als je op een baan wordt geplaatst, wordt er altijd 
bekeken of je extra ondersteuning nodig hebt. Als dat nodig is, kun 
je een jobcoach krijgen. De jobcoach kijkt samen met jou en met je 
werkgever wat er nodig is om jou goed te laten functioneren op de 
werkvloer. Heb je andere problemen die niet met het werk te maken 
hebben maar die in jouw privéleven spelen? Dan kun je begeleiding 
krijgen van een lifecoach. De lifecoach wijst jou de weg naar de 
juiste hulpverlening. De verantwoordelijkheid om hulp te zoeken 
bij het oplossen van je privéproblemen blijft natuurlijk altijd bij 
jezelf. 

Er zijn diverse financiële regelingen die ingezet kunnen worden als 
er kosten gemaakt moeten worden voor scholing die niet door de 
werkgever vergoed wordt. Bijvoorbeeld als je zelf een opleiding wilt 
volgen. Denk dan aan het STAPbudget of Praktijkleren in het MBO. 
Als je wordt aangenomen en er zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen, 
aanpassingen of andere speciale voorzieningen nodig vanwege een 
arbeidsbeperking, dan zijn er speciale regelingen om dat te 
bekostigen. Het RMT weet welke regelingen voor jouw situatie van 
toepassing kunnen zijn en zij kunnen je informeren over de kosten 
van eventuele scholing. Ga voor het voor jouw betreffende RMT 
naar hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionalemobiliteits
teams/kaartrmts

Vraag: Krijg ik mijn bijstandsuitkering nog als het mij niet 
lukt mijn baan te behouden?
Antwoord: Voor dit actieplan worden gemeenten opgeroepen om 
ervoor te zorgen dat je, als je via het actieplan gaat werken, het 
eerste half jaar makkelijk en snel je bijstandsuitkering terug kunt 
krijgen als onverhoopt blijkt dat je nieuwe baan toch niet goed bij je 
past. Neem hiervoor contact op met je gemeente. 

Vraag: worden mijn inkomsten uit mijn (deeltijd)baan 
verrekend met mijn bijstandsuitkering?
Antwoord: Ja, je bijstandsuitkering is aanvullend op je salaris. Het 
is belangrijk dat je nieuwe inkomsten doorgeeft aan je gemeente. 

Praktijkleren

Vraag: Ik wil weer werken en heb eerder ook gewerkt, 
maar ik heb geen diploma’s. Kan ik een diploma halen 
terwijl ik werk?
Antwoord: Ja, een toekomstige werkgever kan jou een leerwerk
traject aanbieden. Dan leer je terwijl je daar al werkt en je leert 
precies dat wat je voor de functie nodig hebt. In een leerwerktraject 
word je klaargestoomd voor een betaalde baan. Je leert alles over je 
nieuwe vak via een training of vakopleiding. Dat kan op school, 
maar ook op de werkvloer. Een diploma of een deelcertificaat halen 
(dan doe je een deel van de mboopleiding) tijdens je werk is zeker 
mogelijk. Is dat niet haalbaar, dan kun je ook een praktijkverklaring 
krijgen waarin precies staat welke werkzaamheden je op de 
werkvloer hebt geleerd. Wil je werken en leren combineren?  
Vind een regionaal mobiliteitsteam (RMT) bij jou in de buurt die je 
ondersteunt naar werk en opleiding. 
Kijk hiervoor op hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale
mobiliteitsteams/overrmts

3

Denk bijvoorbeeld aan schulden, relaties, kinderopvang of 
gezondheid. Hierbij blijft de werknemer zelf verantwoordelijk  
voor het oplossen ervan. De lifecoach kent de weg binnen het 
sociaal domein, kan zijn netwerk mobiliseren en biedt waar nodig 
ondersteuning. Hiermee word ook jij als werkgever ontlast.  
De lifecoach kan worden ingezet via het Werkgeversservicepunt;  
kijk op werkgeversservicepunten.nl. Werkinhoudelijke zaken zijn 
niet het werkterrein van de lifecoach. Indien nodig kan daarvoor 
andere ondersteuning worden ingeschakeld, zoals een jobcoach. 
Ook hiervoor ga je naar jouw WSP. 

Praktijkleren

Vraag: Ik kan mijn vacature niet vervullen omdat er 
onvoldoende werkzoekenden zijn met geschikte  
diploma’s. Kan ik een werkzoekende in dienst nemen  
en zelf opleiden?
Antwoord: Via praktijkleren in het mbo kun je werkzoekenden 
meteen en precies op maat op de werkvloer bij of omscholen voor 
een concrete werkplek of functie. Je begeleidt dan een toekomstige 
medewerker naar een diploma voor een mboopleiding of onder
deel daarvan. Het voordeel is dat je een medewerker flexibel en 
specifiek voor de functie kunt opleiden met veel aandacht voor de 
praktijk. Hiermee help je jouw bedrijf aan een gemotiveerde 
werknemer en je biedt een werkzoekende de kans om zijn/haar 
talenten te ontwikkelen en ze in te zetten in jouw bedrijf. Dit levert 
de medewerker ook een diploma, certificaat of praktijkverklaring 
op. Zo draag jij als werkgever bij aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap en de medewerker kan werken aan zijn of haar 
duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ga voor informatie 
naar: werkgeversservicepunten.nl.

Vraag: Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om 
praktijkleren in het kader van het actieplan ‘Dichterbij 
dan je denkt’ te kunnen aanbieden?
Antwoord: Om praktijkleren te kunnen aanbieden moet je als 
werkgever:
• willen investeren in talentontwikkeling en het toekomstproof 

maken van je mensen;
• de toekomstige werknemers een goede en veilige werkplek 

bieden, waar zij ervaring opdoen met de werkprocessen en 
werkzaamheden die horen bij het beroep;

• een erkend leerbedrijf zijn. Kijk op www.sbb.nl/bedrijven/
leerbedrijfworden; 

• een praktijkopleider aanstellen die de werkzoekende op de 
werkvloer begeleidt. 

 
Vraag: Ik moet als werkgever kosten maken voor de 
begeleiding van mijn werkzoekende bij het praktijkleren. 
Kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming in de 
kosten? 
Antwoord: Voor de kosten van de begeleiding kun je als werkgever 
aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren of 
Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg. Ook hierbij kan 
het Werkgeversservicepunt in de regio je ondersteunen.
Er zijn diverse subsidieregelingen voor werkgevers beschikbaar in 
het kader van het praktijkleren. Kijk op www.rvo.nl/subsidies 
financiering/praktijkleren of www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/
derdeleerweg/aanvragen. Beide zijn aan te vragen via Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). 
 
Staat het antwoord op je vraag er niet bij?
Mail je vraag dan naar: Dichterbijdanjedenkt@minszw.nl

2

4 wervingsroutes
 
Vraag: Welke wervingsroutes worden aangeboden binnen 
het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’?
Antwoord: Er zijn vier wervingsroutes om werkgevers en  
werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen.
• Open hiring

 Bij Open Hiring melden werkzoekenden zich rechtstreeks, dus 
zonder een sollicitatiegesprek, cv of sollicitatiebrief, aan voor een 
vacature. Opleiding, ervaring of hun arbeidsverleden maakt niet 
uit. Wat telt, is dat de kandidaat denkt dat hij/zij het werk aankan. 
Als werkgever kom je zo op een laagdrempelige en persoonlijke 
manier direct in contact met een veel bredere groep van moge
lijke kandidaten. Het Werkgeversservicepunt (WSP) bij jou in de 
buurt ondersteunt je bij open hiring. Kijk voor meer informatie 
op werkgeversservicepunten.nl of op openhiring.nl.

 
• Innovatieve manieren van matching 

 Wil je snel en informeel contact leggen met werkzoekenden? 
Organiseer dan bijvoorbeeld een banenmarkt; dit kan online of 
op locatie, alleen of met andere werkgevers. Maak gebruik van 
social media. Dit kun je ook combineren met een meet & greet. 
Of denk aan het organiseren van videopitches of een kennis
makingsbijeenkomst voor werkzoekenden op de werkvloer. 
Het WSP kan jullie ondersteunen bij de werving en de organisatie 
van zulke activiteiten. Kijk voor een Werkgeversservicepunt bij 
jou in de regio op werkgeversservicepunten.nl.

 
• Leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo)

 Om in deze krappe arbeidsmarkt toch over goede medewerkers 
te kunnen beschikken is het een goede optie om de mensen zelf 
binnen je eigen bedrijf op te leiden. Werken en leren op de 
werkvloer is namelijk goed te combineren met het behalen van 
een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Kijk voor meer 
informatie over werken en leren op de werkvloer en voor de 
voorwaarden op de website van SBB. En, ook hierbij kan het 
Werkgeversservicepunt in de regio je ondersteunen.  
Er zijn diverse subsidieregelingen voor werkgevers.  
Kijk bijvoorbeeld voor subsidies voor Praktijkleren op  
www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/praktijkleren of www.rvo.nl/
subsidiesfinanciering/derdeleerweg/aanvragen, aan te vragen 
via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 
• Jobcarving en functiecreatie

 Bij jobcarving en functiecreatie wordt een functie aangepast om 
deze te laten matchen met de kennis en vaardigheden van een 
potentiële werkzoekende. Op die manier kun je bijvoorbeeld 
gespecialiseerde mensen efficiënt inzetten op hun hoofdtaken  
en de praktische, meer routinematige taken onderbrengen in een 
nieuwe functie voor een startende medewerker. Zo word jij als 
werkgever aan gemotiveerd personeel geholpen en worden 
mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend aan een 
baan geholpen. Ga voor ondersteuning en advies hierover naar 
werkgeversservicepunten.nl.

Vraag: Voor wie en voor welke vacatures zijn deze vier 
wervingsroutes geschikt?
Antwoord: Deze wervingsroutes zijn laagdrempelig en weinig 
omslachtig en daarom geschikt voor álle vacatures en álle werk
zoekenden. Uit de praktijk blijkt dat deze routes bijzonder effectief 
zijn voor het werven van mensen die nu nog langs de klant staan 
voor bijvoorbeeld banen op het praktisch niveau (mbo2 of lager). 
In onze doelgroep van werkzoekenden zitten veel potentiële 
kandidaten die niet volledig of helemaal niet voldoen aan de 
standaard vacatureeisen. Deze mensen hebben eerder al wel enige 
praktijkscholing gevolgd en praktische kennis en (werk)ervaring 
opgedaan. Voor personen die al een tijdje werk zoeken, is het vaak 
lastig om eigen talenten en vaardigheden te herkennen in aangebo
den vacatures. Dat is vaak een reden waarom ze niet reageren en 
daadwerkelijk solliciteren. 
Met de laagdrempelige wervingsroutes vergroot je als werkgever de 
kans om in contact te komen met een bredere groep werkzoeken
den/potentiële kandidaten. Door enige aanpassing van de functie 
kan het toch lukken om je vacature te vervullen met talentvolle en 
gemotiveerde mensen die van jou de kans krijgen om zich op de 
werkvloer verder te ontwikkelen.
 
Vraag: Welke ondersteuning kan ik als werkgever krijgen 
als ik mensen via de vier routes aanneem? 
Antwoord: Het Werkgeversservicepunt kan je kosteloos  
ondersteunen met:
• de voordracht en plaatsing van passende kandidaten en nazorg;
• advies over de instrumenten en voorzieningen die bij een 

plaatsing beschikbaar zijn;
• advies over het inclusief organiseren van werk, bijvoorbeeld  

hulp bij het aanpassen en opknippen van functies; 
• informatie over de (regionale) arbeidsmarkt en relevante  

wet en regelgeving; 
• het aanvragen van financiële tegemoetkomingen voor medewer

kers die vanuit verschillende uitkeringen aan het werk gaan. Denk 
daarbij aan: (forfaitaire) loonkostensubsidie of loondispensatie, 
tijdelijke proefplaatsing, noriskpolis, loonkostenvoordelen en 
lageinkomensvoordeel.

Vraag: Welke ondersteuning kan ik krijgen als ik  
problemen heb na het aannemen van mensen via de  
vier wervingsroutes?
Antwoord: Ook als je een werknemer aanneemt via een reguliere 
sollicitatieprocedure zijn er geen garanties op succes. Werknemers 
hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in hun 
privéleven, wat mogelijk effect heeft op het functioneren op de 
werkplek. In het kader van ‘Dichterbij dan je denkt’ is ondersteu
ning beschikbaar voor zowel werkzoekenden als de werkgevers.  
Als werkgever kun je allereerst contact opnemen met het 
Werkgeversservicepunt bij jou in de buurt. Er kan een onafhanke
lijke lifecoach worden ingezet, om de werknemer te coachen bij 
hulpvragen die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’. 

A4 Vraag en Antwoord

1

Vraag & Antwoord  

Dichterbij dan je denkt
Versie 1.1 / d.d. 07-06-2022

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan en veel werkgevers op zoek naar getalenteerde 
werknemers. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Om ze dichter bij elkaar te 
brengen is de overheid met een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij 
dan je denkt’. Ben jij op zoek naar een baan, of juist naar talent?

Werkgevers
Ben je werkgever en op zoek naar informatie over ‘Dichterbij dan 
je denkt’? Kijk hier of het antwoord op je vraag er al bij staat.

Algemeen

Vraag: Wat is het doel van het actieplan ‘Dichterbij dan je 
denkt’?
Antwoord: Extra matches realiseren tussen werkgevers en mensen 
die nu nog langs de kant staan en/of op zoek zijn naar (parttime) 
werk, of een leerwerktraject. Het Ministerie van SZW zet zich samen 
met alle partners uit de arbeidsmarktregio’s in om deze matches te 
realiseren. 

Vraag: Hoe gaat het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’  
het bovengenoemde doel realiseren?
Antwoord: Werkgevers worden uitgenodigd om anders te kijken 
naar de talenten en vaardigheden van werkzoekenden. En, 
werkzoekenden worden uitgenodigd om anders te kijken naar  
hun eigen mogelijkheden om weer aan het werk te komen. 
Middels communicatiemiddelen leiden we werkgevers en werk
zoekenden naar de voor hen relevante informatie over de dienst 

verlening die beschikbaar is. Daarnaast, is er in een communicatie 
toolkit informatie over vier centrale wervingsroutes waarmee het 
behalen van het doel extra ondersteund kan worden.  
De 4 wervingsroutes zijn: Open Hiring, jobcarving/ functiecreatie, 
leerwerktrajecten en andere innovatieve manieren van matching.
 
Vraag: Het lukt mij niet om vacatures te vervullen.  
Waar kan ik als werkgever terecht voor ondersteuning? 
Antwoord: Meld je vacature bij het Werkgeversservicepunt (WSP)  
in jouw arbeidsmarktregio. Het WSP helpt je bij de voordracht en 
plaatsing van passende kandidaten voor de vacature. Je kunt er 
terecht voor advies over begeleiding, inzet van instrumenten, 
werkvoorzieningen, financiële tegemoetkomingen en subsidies die 
beschikbaar kunnen zijn voor verschillende groepen werkzoeken
den. Denk aan een noriskpolis, loonkostensubsidie, jobcoaching, 
proefplaatsing en praktijkleren. Het WSP kan ook advies geven over 
het inclusief organiseren van werk en informatie over relevante 
wet en regelgeving. In het kader van ‘Dichterbij dan je denkt’ wordt 
de dienstverlening aan werkgevers vanuit de Werkgeversservice
punten geïntensiveerd. Kijk hier voor een WSP bij jou in de regio.

szw_ddjd_vraag_antwoord_a4.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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A4 Vindplaatsen werkzoekenden

Waar vind je als werkgever
de werkzoekenden?
Alle werkzoekenden die een uitkering ontvangen, onder de  
Wet banenafspraak vallen of met een actief cv op Werk.nl staan, 
zijn bekend bij gemeenten en UWV. Maar er is ook een groep die 
gedeeltelijk werkloos of werkzoekend is en niet geregistreerd staat. 
Dit zijn de niet-uitkeringsgerechtigden die om uiteenlopende 
redenen niet aan het werk zijn. In het kader van het actieplan 
Dichterbij dan je denkt, bundelen UWV en gemeenten hun 
krachten om ook niet-uitkeringsgerechtigden die aan het werk 
kunnen en willen te bereiken. 

Daarnaast is er een grote groep werknemers niet fulltime werkt 
vanwege een studie/opleiding of zorgtaken, maar die wel meer 
uren zou willen werken. Juist in tijden van krapte op de arbeids-
markt is deze groep interessant voor werkgevers. 

Om deze (potentieel) werkzoekenden te vinden en te benaderen, 
hebben we een aantal ‘vindlocaties’ op een rij gezet waar je in 
eerste instantie misschien niet aan denkt. Gebruik deze locaties 
bij het verspreiden van je vacatures: 
- Buurthuizen, jongerenpunten, wijkcentra, scholen en  

schoolpleinen, streetcornerwork, stadsloketten, etc.
- Markten, bibliotheken, gebedshuizen, sportkantines, 

voetbalstadions, banenmarkten, etc.

- In de wijken. Maak hier gebruik van sleutelfiguren/vertrouwens-
personen van de wijk. Zij kennen de betreffende cultuur, weten 
wat er speelt en zij benaderen bewoners op een vertrouwde 
manier, in hun eigen taal en in de voor hen bekende omgangs-
vorm. Daarnaast werken zij samen met verschillende organisaties 
die ook deze gemeenschappen weten te bereiken.

- Creëer een vrije ontmoetingsplaats met de uitstraling: ‘Wees 
welkom’, ‘Niks moet’, ‘Kan ik je helpen of wil je even rondkijken’.  

Ga met bezoekers in gesprek om te bespreken wat ze bezighoudt en 
of je als werkgever iets voor ze kunt betekenen in de vorm van een 
(deeltijd) baan.

Door de personen die niet (fulltime) werken in hun eigen omgeving 
op te zoeken, is er veel winst te behalen. Op deze manier worden 
nieuwe kandidaten gevonden, die via Werk.nl niet bekend zijn.  
Het vraagt wel iets van een werkgever maar er zijn zo veel geschikte 
personen te vinden die je vacatures kunnen vervullen. 

Zelf een nieuwe medewerker werven en opleiden? 
Vraag een erkenning aan bij SBB en plaats uw vacature via 
MijnSBB op Leerbanenmarkt.nl.

Kijk op hoewerktnederland.nl

szw_ddjd_vindplaatsen_a4.pdf

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de video’s uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR.
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Open Hiring® - Start Foundation
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Is uw bedrijf klaar voor 
Open Hiring? 

Neem dan contact op met Jos van Delft 

Jos van Delft
Projectleider Open Hiring®

Start Foundation
openhiring@startfoundation.nl

Start Foundation
Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu  
op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt  
te bouwen waarin iedereen meedoet. Open Hiring is een 
innovatieve methode die dat mogelijk maakt. Het idee voor  
dit concept is ontstaan bij het Amerikaanse bedrijf Greyston,  
dat al 35 jaar mensen die moeilijk aan werk kunnen komen,  
op deze wijze aan een baan helpt. Vanwege dit succes besloot  
Start Foundation de aanpak geschikt te maken voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt, om ook 
hier mensen die aan de zijlijn staan, 
een kans te bieden op een baan met 
duurzaam perspectief.

Loes de Volder, 
directeur MamaLoes

Mensen worden in hun
kracht gezet en groeien door.

Wat heeft Open Hiring  
uw bedrijf te bieden?

• Door de vacaturewachtlijst zijn er altijd mensen 
beschikbaar die direct aan de slag kunnen. 

• Doel van het arbeidscontract is te komen tot een duurzame 
relatie tussen bedrijf en medewerker. 

• De medewerker laat op de werkplek zien of hij geschikt is 
voor de baan en wordt beoordeeld op wat de functie vraagt. 

• Als een medewerker het werk niet aankan, dan beëindigt  
u het arbeidscontract, op dezelfde wijze waarop u anders 
ook afscheid neemt van medewerkers. 

• Er is een onafhankelijke Life coach beschikbaar voor 
werknemer en werkgever, mochten er belemmeringen 
zijn die het behoud van werk in de weg staan.  

• Werknemers kunnen stappen vooruitzetten en  
doorstromen binnen het bedrijf als zij de capaciteiten 
daarvoor in huis hebben.   

• Werknemers voelen zich welkom en mogen zijn wie ze zijn. 
Dit komt door de vaak al aanwezige mensgerichte (familie)
cultuur van het bedrijf. Via Open Hiring wordt dit extern 
meer zichtbaar en zorgt dit voor een positief imago en 
onderscheidende positie in de (arbeids)markt. 
En medewerkers die trots zijn op hun bedrijf.

Oog voor de toekomst

Een bijkomend effect van Open Hiring is dat het u in staat stelt 
uw maatschappelijke bijdrage te tonen. De samenleving, die 
steeds diverser en kleurrijker is geworden, wil dat de verschillen 
in opleiding, leeftijd en culturele achtergrond zichtbaar worden 
op de werkvloer. Iedereen moet kunnen meedoen. Ook van het 
MKB, als geen ander segment in het bedrijfsleven een 
afspiegeling van de maatschappij, wordt verwacht dat het hierin 
een rol neemt. Per slot van rekening voelen de medewerkers van 
kleine en middelgrote (familie)bedrijven zich vaak sterk 
betrokken bij het wel en wee van hun onderneming. Net zo goed 
als hun werkgever doorgaans een nauwe band met zijn 
medewerkers ervaart. Uit onderzoek blijkt dat 86% van de 
MKB’ers van mening is dat het ondernemen niet alleen draait om 
winst en rendement, maar ook om ‘sociaal kapitaal’. Personeel 
in dienst nemen via Open Hiring kan daarbij helpen, omdat u 
niemand meer ongewild uitsluit.

Vangnet voor 
werknemer 
én werkgever

Als u als werkgever uw deuren openzet, geen vragen 
stelt en de werknemer het vertrouwen biedt dat hij aan 
het werk kan, mag u van de werknemer verwachten dat 
hij ook een actieve houding neemt in het bespreekbaar 
maken van zaken die het werk (dreigen te) belemme-
ren. Zelfs als het met de motivatie van de werknemer 
dik in orde is, kan er een kink in de kabel komen. 
Succes is bij niemand bij voorbaat gegarandeerd, ook 
niet als een werknemer via een reguliere sollicitatie-
procedure aan het werk is gegaan. Werknemers hebben 
soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in 
het leven. Waardoor ze in de schulden zitten. Of een 
lastige echtscheiding het hoofd moeten bieden.  
Dit kan van invloed zijn op hun werk en het behoud 
ervan in de weg staan. 
 
Hulpvragen kunnen op diverse leefgebieden ontstaan, 
bijvoorbeeld op het gebied van:

• financiën en (dreigende) schulden;
• huiselijke relaties;
• huisvesting;
•  kinderopvang;
•  lichamelijke en mentale gezondheid.

Belemmeren deze kwesties het functioneren van uw 
werknemer? Zoek dan contact met het regionale 
Werkgeversservicepunt. Zij kennen de weg binnen het 
sociale domein en kunnen hun netwerk mobiliseren.

Gelijke kansen voor iedereen
In Brabant zijn inmiddels meerdere ondernemingen van start 
gegaan. Waaronder MamaLoes uit Goirle (dat als eerste bedrijf  
in Nederland de proef op de som nam met Open Hiring),  
Chain Logistics in Uden en GWS dé Schoonmaker uit Rosmalen. 
‘Mensen worden in hun kracht gezet en groeien door’, oordeelt 
Loes de Volder, directeur van MamaLoes, over Open Hiring.  
Ook Gaby Westelaken, Directeur GWS dé Schoonmaker, gelooft 
dat het concept gunstig uitpakt, zowel voor de werknemer als 
werkgever. ‘Anders kijken naar het aannemen van personeel kan 
je helpen om aan gemotiveerde mensen te komen.’ Open Hiring 
heeft daarnaast een grote sociale impact. Het haalt drempels 
weg voor personen die nu vaak tegen hun zin achter aan de rij 
staan op de arbeidsmarkt en moeite hebben met het vinden van 
betaald werk. Zij vallen bij een reguliere sollicitatie meestal snel 
buiten de boot.  
Bij Open Hiring heeft iedereen gelijke kansen en het brengt de 
werkgever in contact met groepen potentiële medewerkers die 
nu goeddeels buiten beeld blijven. Juist op een arbeidsmarkt die 
de afgelopen jaren grote gelijkenis vertoonde met een achtbaan, 
kan dit van pas komen. 

Het bedrijfsleven schreeuwt al tijden om personeel. Open Hiring 
biedt een mogelijkheid om werkzoekenden laagdrempelig te 
laten instromen en zo de tekorten structureel aan te pakken.

Innovatieve aanpak
Werken met deze innovatieve aanpak vereist een ‘open mind’ en 
een pioniersgeest. Open Hiring draait om vertrouwen in elkaar. 
Dat vraagt lef van zowel de werkgevers als de werknemers. Een 
Open Hiringbaan is volwaardig werk, waarvoor de medewerker
vanaf dag één een regulier salaris ontvangt. Zoals gezegd zijn 
referenties niet nodig en wordt er geen sollicitatiegesprek 
gevoerd. De werkzoekende beslist zelf of hij geschikt is voor de 
functie. Op de werkplek zelf bewijs je of je de juiste persoon op 
de juiste plaats bent. Door gemotiveerd aan de slag te gaan en de 
handen uit de mouwen te steken. Wat je als ondernemer aan
vertrouwen schenkt, krijg je ook weer terug. Daar spint iedereen 
garen bij, blijkt uit de praktijkvoorbeelden met Open Hiring:  
de werknemer, zijn werkgever én de onderneming. Want Open 
Hiring komt ook de bedrijfscultuur ten goede.

Duurzame arbeidsrelatie
De werknemer die via Open Hiring start, heeft dezelfde rechten 
en plichten als zijn collega’s. Zijn arbeidscontract is hetzelfde als 
dat van andere werknemers in het team. Hij wordt hetzelfde 
behandeld als iedereen. In zijn baan wordt hij beoordeeld op 
zijn capaciteiten. Bij goed functioneren zet u zich in de 
werknemer perspectief te bieden op duurzame werkzekerheid. 
Als er begeleiding nodig is voor bepaalde werktaken, dan wordt 
die door het bedrijf gegeven zoals bij ieder ander.
De medewerker krijgt volop de kans om te laten zien dat hij de 
baan aankan, maar als hij niet voldoet aan de eisen die het werk 
stelt, neemt u afscheid van elkaar. Andersom kan ook: de 
werknemer blijkt over zoveel kwaliteiten te beschikken dat hij in 
een andere baan binnen het bedrijf beter tot zijn recht komt. 
Dan biedt u hem de kans om door te groeien.

Gaby Westelaken 
directeur GWS 
dé Schoonmaker

‘Vanuit onze kernwaarden is 
Open Hiring een logische stap. 

Je laat een oordeel vooraf over iemand 
achterwege en kijkt in het werk of hij 

of zij geschikt is voor die baan.’

Open Hiring® - Werkgevers informatie 

Gemotiveerde medewerkers via
een ‘baan zonder sollicitatiegesprek’

U bent op zoek naar een geschikte werknemer voor een vacature? Open Hiring® reikt u hiervoor 
een nieuwe oplossing aan. U bepaalt de minimale eisen van de functie en opent een wachtlijst in uw 
onderneming waarop geïnteresseerde werkzoekenden hun naam kunnen zetten. De persoon die 
zich als eerste inschrijft, krijgt de baan. Een sollicitatiegesprek vindt niet plaats. Een cv, diploma of 
arbeidservaring doet er niet toe. Het draait slechts om twee zaken: wil de persoon in kwestie de 
baan, en denkt hij het werk aan te kunnen? Het resultaat van deze onconventionele, baanbrekende 
aanpak is dat u hiermee gemotiveerd personeel binnenhaalt. Dat blijkt uit de positieve ervaringen  
bij inmiddels ruim 75 bedrijven in Nederland waar Open Hiring van start is gegaan en uit het  
enthousiasme van de werkgevers die erbij betrokken zijn.

Werkgevers
informatie 
Open Hiring®

szw_ddjd_werkgevers_informatie_open_hiring.pdf
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Samen deuren openen
Steeds meer werkgevers starten met Open Hiring.
Bent u de volgende? Deel uw vacature en kom direct in 
contact met werkzoekenden via platform.openhiring.nl

Jos van Delft
Projectleider Open Hiring®

Start Foundation
openhiring@startfoundation.nl

Het Ministerie van SZW en Start Foundation zien de potentie  
van het Open Hiring-model voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Sinds de start van de samenwerking met Greyston in Amerika 
heeft er een haalbaarheidsonderzoek* plaatsgevonden voor de 
Nederlandse situatie. De verschillen in wet- en regelgeving en 
cultuur tussen Amerika en Nederland maken dat het concept 
zich niet een-op-een laat kopiëren. 

Een aantal elementen van het Open Hiring®-concept kunnen 
direct in Nederland worden toegepast. Op een aantal punten is 
wel enige aanpassing nodig. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

• Contractvormen waarin flexibiliteit en zekerheid worden 
gecombineerd: denk aan een proeftijd, een opstap via een 
uitzendcontract of een tijdelijk contract. De intentie tot het 
aangaan van een duurzame arbeidsrelatie moet daarbij 
overeind blijven.  

• Inkomenszekerheid. Mensen die vanuit een uitkeringssituatie 
gaan werken, verliezen vaak hun uitkeringsrechten.  

• Een volgsysteem dat duidelijk is over wat van medewerkers 
verwacht wordt en waarmee de ontwikkeling van medewer-
kers wordt bijgehouden. 

• Toegang tot hulpverlening indien nodig. Het kan daarbij gaan 
om uiteenlopende vraagstukken. Denk aan: verslaving, 
mishandeling, huisvesting, schulden. Dit zijn vraagstukken 
die de werkplek overstijgen, en hoewel een werkgever hierin 
kan faciliteren, is het zowel voor de werknemer als voor de 
bedrijfsvoering van belang dat dit extern opgevangen wordt.  

• De afstemming op de lokale gemeenschap waar het bedrijf 
zich bevindt.

In Nederland zijn we samen met werkgevers en instanties, zoals 
het UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en gemeenten, de Nederlandse variant van Open Hiring aan het 
ontwikkelen. En we brengen die via kleinschalige experimenten 
in praktijk bij een aantal pilotbedrijven. We staan dus voor een 
spannende uitdaging. 

De eerste pilot

De eerste pilot is bij MamaLoes, die nu al een zeer open 
aannamebeleid voert en al heel wat mensen uit de bijstand de 
stap naar werk heeft laten zetten. Voor MamaLoes is mensen een 
kans geven – “en dat kan ook een tweede, een derde of een 
vierde kans zijn” – dan ook al de normaalste zaak van de wereld. 
Die sociale koers willen ze ook in de toekomst blijven varen. 
Tegelijk zoeken ze ook een betere balans tussen die missie én 
gezond ondernemerschap. Want je hart volgen is mooi, maar dat 
moet en kan niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering. 
MamaLoes hoopt veel te leren van het Amerikaanse programma 
bij Greyston en wil zo de koers doorzetten die al ingeslagen was.

* Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim. De complete studie is in te zien via www.openhiring.nl.

Loes de Volder
Directeur MamaLoes

Wij moeten mensen labelen  
op hun beperkingen om subsidie  

te krijgen, dat willen we niet,  
we zetten ze liever in hun kracht.

Waar staan we met Open 
Hiring® in Nederland

Uit cijfers van de arbeidsmarkt blijkt dat het voor een aantal groepen mensen lastig is om aan werk te komen in de huidige omstandigheden 
en dat er veel mensen langs de kant staan. Start Foundation denkt dat er met Open Hiring voor, tenminste een deel van, deze mensen een 
baan is. Een greep uit de cijfers:

Waarom Open Hiring® nodig is in Nederland

Sollicitanten met Hollandse namen krijgen 3,5 keer vaker een positieve reactie op hun sollicitatie (32 procent) dan sollicitanten 
met Arabische namen (9 procent). Zelfs als de Nederlandse sollicitant een geweldsdelinquent is, maakt hij nog steeds een 
grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. 
(Wetenschappelijk onderzoek 2017, VU RU, UU en VU, het NSCR)

Slechts 20% van de mensen met een detentieverleden heeft in de drie maanden na detentie een baan kunnen 
vinden. Bijna 50% van de mensen met een detentieverleden leeft drie maanden na detentie van een 
uitkering. De overige mensen met een detentieverleden hebben geen aantoonbare inkomsten in deze 
periode. (CBS 2015)

Het percentage langdurige werkloosheid (langer dan 
een jaar) onder oudere groepen (45+) is aanzienlijk 
hoger dan bij de jongere groepen in de 
beroepsbevolking (jonger dan 45):
55,6% t.o.v. 19,3%. (CBS Statline)

Voor veel asielmigranten die in Nederland een verblijfsstatus krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. 
Een op de tien 18- tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen (vergunninghouders), had 
tweeënhalf jaar later werk. (CBS, 2018. Uit CPB Policy Brief 2018/07)

Het aandeel lageropgeleiden dat werkt, ligt lager dan 10 
jaar geleden. Nog geen 49% van hen heeft een baan. 
Ter vergelijking: van de hoogopgeleiden werkt 82%. 
(Economisch Bureau van ING december 2018)

Hollandse namen krijgen 3,5 keer vaker een positieve reactie 
op hun sollicitatie dan sollicitanten met Arabische namen

Slechts 

20%

Één op 
de tien

Ruim 55% van de langdurig 
werklozen is 45+

49% van de lageropgeleiden 
heeft een baan

Open Hiring vraagt lef van werkgevers om mensen die zeggen 
het werk te willen en kunnen doen, zonder sollicitatiegesprek 
aan te nemen. Lef om situaties te omarmen waarin we niet alle 
antwoorden kennen. Het vraagt van werkgevers om op een 
innovatieve manier om te gaan met alle mogelijkheden die er 
zijn. 

Open communicatie, waarin mensen elkaar aanspreken, en een 
onbevooroordeelde benadering zijn belangrijke elementen. 
Evenals vertrouwen hebben in het potentieel van je werknemers 
en je deur openzetten.

Alle medewerkers delen de waarden waar het bedrijf voor staat, 
en voelen zich daar persoonlijk mee verbonden. Door elkaar te 
respecteren en te ondersteunen, versterkt Open Hiring een 
positieve werkomgeving en de verbondenheid met de 
gemeenschap.

Wat doet Open Hiring® voor 
werkgevers?

• Bedrijven worden steeds meer uitgedaagd bij te dragen aan de 
samenleving. Met Open Hiring kun je de sociale footprint van 
je bedrijf vergroten, als integraal onderdeel van de 
bedrijfsvoering. De p van people na de p van planet.  

• Vooroordelen die we allemaal onbewust hebben, 
krijgen minder kans in het proces.  

• Het biedt een eerlijke basis, die mensen in staat stelt  
volwaardig mee te doen. 

• Het is een aanpak die een appel doet op ondernemerschap.  

• Het is niet opgelegd door wetgeving.  

 
 
 

• Het is een vernieuwende manier om met 
personeelsvraagstukken om te gaan. 

• Sollicitatieprocedures zijn vaak duur en ingewikkeld en bieden 
ook geen garanties op de juiste match. 

• Het is een instrument dat de totale cultuur van de organisatie 
verandert, meer open maakt. 

• Als werkgever verbind je je met de lokale gemeenschap, 
waardoor niet alleen werknemers, maar ook hun omgeving 
kunnen floreren.

LefVertrouwen 
Versterken
Open communicatie

Jos van Delft
Projectleider
Open Hiring®

Start Foundation

  Open Hiring vraagt vertrouwen. 
 En dat vraagt lef van de 

 werkgever, maar zeker ook 
 van de medewerker.

Open Hiring in de praktijk

• Vacatures staan voor iedereen open,  
niemand wordt uitgesloten. 

• De kandidaat beslist zelf of hij of zij geschikt is voor 
de functie. Het werk is het selectiemechanisme.  

• Als je je aanmeldt op de vacaturewachtlijst,  
krijg je gegarandeerd werk.  

• Iedereen krijgt een contract met de intentie een 
duurzame arbeidsrelatie aan te gaan. 

• Vanaf de eerste dag werk je als volwaardige collega 
en ontvang je salaris. 

• Je wordt aangesproken op je huidige functioneren, 
niet op je verleden. 

• De focus ligt op werk met aandacht voor 
persoonlijke omstandigheden. 

• De werkgever reikt hiervoor oplossingen aan en 
koppelt de werknemer zo nodig aan instanties 
buiten de organisatie. Het is aan de werknemer dit 
op te pakken.  

• Iedereen kiest zijn eigen pad in het leven. Het bedrijf 
kan helpen bij het vinden van dat pad, maar de 
werknemer maakt uiteindelijk zijn eigen keuze.  
Het bedrijf biedt de mogelijkheid om door te 
stromen naar andere functies binnen het bedrijf, 
maar ook naar functies elders in de gemeenschap. 

• Iedereen wordt op een gelijke manier behandeld. 
Kun je niet voldoen aan de eisen die aan de baan 
gesteld worden, dan pas je ergens anders beter.

  We are not providing a social service.
In the social welfare system, case workers see 

individuals as clients. Here, they have a job. 
We are colleagues. It’s an amazing

 shift in power dynamics.

Je meldt je aan

Je wordt gebeld

Introductie

Je start met werken

Ontwikkelpad

Bereikbaar

Beschikbaar

Bereid te 

werken

Kennismaking

Regels

Support

Naam
Telefoonnummer

Wachtlijst
Supportsysteem

Interne 

doorstroom

Externe 

doorstroom

Contract 

(met intentie duurzame relatie)

Salaris

Joseph Kenner
CEO Greyston

Start Foundation en 
Open Hiring® 
in Nederland

Het ministerie van SZW en Start Foundation geloven 
dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen op de 
arbeidsmarkt en van waarde te zijn. Wij zijn continu op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een 
arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet.  
Wij geloven dat je door anders te denken en te doen, 
het onmogelijke mogelijk kunt maken. We zien altijd 
ruimte voor verbetering en zetten die ruimte om in 
concrete actie richting werk. 

Greyston heeft een partner gevonden in Start 
Foundation die Open Hiring vertaalt naar de 
Nederlandse situatie om ook in Nederland baankansen 
te bieden aan mensen die aan de zijlijn staan. Start 
Foundation weet door haar jarenlange ervaring dat ook 
aan de poorten van de Nederlandse arbeidsmarkt 
discriminatie aan de orde van de dag is. De verkeerde 
achternaam, een te hoge leeftijd, een ontbrekend 
diploma, allerlei niet direct ter zake doende zaken 
kunnen voldoende zijn om nooit het portaal van de 
arbeidsmarkt te bereiken. Dan kan het ook niet tot 
matching - een persoon bij een functie - komen. Open 
Hiring schakelt dit soort menselijke op vooroordelen 
berustende hindernissen uit. Al werkend in de job zal 
blijken of persoon en functie een goede match zijn.

Het is een spannende uitdaging om Open Hiring in 
Nederland voet aan de grond te laten krijgen. 
Via kleinschalige experimenten toetst Start Foundation 
of Open Hiring in Nederland haalbaar is en zo ja, hoe 
dit het beste werkt.

Joseph Kenner
CEO Greyston

In Start Foundation, we have found
a partner that not only embraces the power of 
Open Hiring to transform the lives of people in 

need, but also understands 
 remarkable accomplishments are never

achieved by accepting the status quo.

Greyston, 
de bakermat van 
Open Hiring®

Open Hiring wordt al 35 jaar gerealiseerd in Yonkers, 
een voorstad van New York waar veel armoede heerst 
en criminaliteit aan de orde van de dag is. In 1982 
richtte zenmeester Bernie Glassman vanuit de 
boeddhistische basisprincipes Greyston Bakery op. 
Glassman wilde de armoede bestrijden door werk te 
creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan 
komen. Hij stelde daarbij de mensen die hij een baan 
bood, geen vragen. Wel of geen opleiding, een 
detentieverleden, een fysieke beperking?  
Het is voor Greyston geen belemmering. 

Het enige wat telt: de wil om te werken. Het principe 
dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je 
naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als 
er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de 
beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Je wordt 
als iedere andere medewerker aangesproken op je 
huidige functioneren, niet op je verleden. 

Greyston’s mission is to create 
thriving communities through  
the practice and promotion  
of Open Hiring®.

“We don’t hire people to 
bake brownies. We bake 
brownies to hire people.”

Vanaf de eerste dag krijgen werknemers betaald, steun voor 
persoonlijke omstandigheden en kunnen belemmeringen om te 
werken worden aangepakt. En dat kan met training en coaching 
te maken hebben op het werk, maar ook met hulp bij de 
persoonlijke financiële situatie of bij huisvesting en 
kinderopvang. Iedereen maakt in zijn leven immers situaties 
mee die je kunnen belemmeren je werk goed te doen.  
Wat telt, is de motivatie van de medewerker om zijn situatie  
aan te willen pakken.

Greyston Bakery laat zien hoe je een onderneming kunt runnen 
en tegelijkertijd een positieve sociale footprint realiseert.  
De brownies van de bakkerij gaan onder andere naar  
Ben & Jerry’s. Het contract, dat al stamt uit 1987, heeft het  
bedrijf vleugels gegeven.

De ervaring die in Amerika is opgedaan, is nu rijp om verder 
verspreid te worden. Greyston opende in 2018 het ‘Center for 
Open Hiring®’, waardoor de kennis beschikbaar is voor anderen.

Open Hiring®

Een baan zonder 
sollicitatiegesprek

Het Ministerie van SZW gelooft dat er voor iedereen 
ruimte is om mee te doen op de arbeidsmarkt en van 
waarde te zijn. Een baan betekent dat je van waarde 
bent voor je omgeving, een plek hebt in de maatschap-
pij. Met een vast, maandelijks salaris word je in staat 
gesteld keuzes te maken en heb je de vrijheid om die 
ook te realiseren. 

Iedereen verdient werk. We zoeken steeds naar nieuwe 
mogelijkheden om mensen aan werk te helpen. 
Daarom werkt het Ministerie van SZW nauw samen  
met Start Foundation en grondlegger Greyston om 
Open Hiring® in Nederland verder te introduceren. 

Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon 
aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of 
bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, 
ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je 
opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons 
eigen verhaal. Het enige wat telt, is wat je vandaag wilt 
en komt doen, wat je nu waarmaakt. Zonder vragen. 

We sluiten in het werving-en-selectieproces bewust en 
onbewust veel mensen buiten. Open Hiring geeft de 
gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte.  
Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens  
op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap 
waar je onderdeel van uitmaakt.

Samen hebben we 
het vermogen om
levens te veranderen. 

Stap voor stap. 
Een werkgever, 
een baan, 
een persoon tegelijk.

Algemene
informatie
Open Hiring®

szw_ddjd_algemene_informatie_open_hiring.pdf

Open Hiring® - Algemene informatie
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6. Gelijke beoordeling en behandeling

Vanaf het moment dat de deelnemer een arbeidsovereenkomst heeft, is hij of zij werknemer binnen het bedrijf en krijgt hij of zij 
dezelfde behandeling als iedere andere werknemer. Dit geldt voor zowel de rechten als plichten die de werknemer heeft. De
werknemer wordt altijd beoordeeld op wat de functie vraagt, en dit is voor iedereen gelijk. Als blijkt dat er begeleiding nodig is bij 
het uitvoeren van de taken die bij de functie horen, biedt het bedrijf deze zoals bij ieder ander. Iedereen krijgt zo de kans om zich te 
bewijzen. Dit betekent ook dat als een werknemer niet blijkt te voldoen aan de eisen die aan de baan gesteld worden, je afscheid 
neemt van elkaar. Dan is dit nog niet zijn of haar pad en past de werknemer ergens anders beter.

7. Life Coaching

De focus ligt op werk met aandacht voor persoonlijke omstandigheden. Elk dilemma dat tussen het werk en de werknemer in staat, 
is bespreekbaar. De werkgever reikt hiervoor oplossingen aan en koppelt de werknemer zo nodig aan instanties buiten de organisa-
tie. Het is aan de werknemer dit op te pakken. De werknemer heeft altijd de gelegenheid om met een onafhankelijk persoon in 
contact te komen. Deze rol is bij sommige bedrijven al ingevuld en bij andere moet dit nog gebeuren voordat er gestart kan worden 
met Open Hiring.

8. Ontwikkelperspectief

Ontwikkeling van medewerkers, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied, is belangrijk binnen Open Hiring. Iedereen 
kiest zijn eigen pad in het leven en de werkgever helpt daarbij door het bieden van ondersteuning en mogelijkheden om door te 
stromen naar andere functies binnen het bedrijf, of naar functies elders. De werknemer maakt daarin wel zijn of haar eigen keuzes.

Samen deuren openen
Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te 
bouwen waarin iedereen meedoet. Het Amerikaanse bedrijf 
Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die 
het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Greyston en Start 
Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring 
te vertalen naar de Nederlandse situatie.

Via het programma Open Hiring® wordt de haalbaarheid in 
Nederland onderzocht en in de praktijk bij bedrijven getest.  
Met het uiteindelijke doel dat Open Hiring steeds vaker wordt 
toegepast in Nederland. Mensen die aan de zijlijn staan krijgen 
op deze manier een kans op een baan met een duurzaam 
perspectief.

Jos van Delft
Projectleider Open Hiring®

Start Foundation
openhiring@startfoundation.nl

De spelregels

Aan welke regels houden we elkaar als deelnemers aan Open Hiring? Wat is de kern waar we samen aan voldoen  
om te waarborgen dat we de goede dingen doen en het effect voor elke deelnemer hetzelfde is?  
We onderschrijven dit als het kader waarbinnen je je eigen Open Hiring-proces inricht als werkgever.

1. Open deur

Iedereen die zichzelf in aanmerking vindt komen voor de functie die openstaat via Open Hiring, is welkom om zich in te schrijven 
zonder enige voorwaarde. Het enige wat diegene moet doen, is zelf fysiek naar het bedrijf te gaan en zijn of haar naam op de
vacaturewachtlijst te zetten. Bellen of mailen alleen is niet voldoende, mensen moeten naar het bedrijf toe komen. Het betekent 
ook dat de vacature via open kanalen kenbaar wordt gemaakt.Er wordt dus niet gewerkt met bestanden van de gemeente en het 
UWV. Uiteraard mogen mensen die daar bekend zijn, wel reageren als ze denken geschikt te zijn voor het werk. Die stap moeten ze 
echter vanuit eigen motivatie zetten.

2. Geen vragen stellen

Geen vragen stellen betekent letterlijk geen vragen stellen als mensen zich aanmelden. Dus ook niet uit interesse. Het betekent 
ook dat mensen geen cv inleveren en zelfs dat een meegebracht cv niet wordt ingenomen bij inschrijving. Uiteraard mag er wel 
een gesprek plaatsvinden op initiatief van degene die zich aanmeldt. Ook tijdens voorlichtingsbijeenkomsten om meer te 
vertellen over de functie en het bedrijf worden er geen vragen gesteld door de werkgever. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
de toekomstige werknemer, zodat hij of zij nog beter kan beoordelen of het geboden werk past. De vragen die de werkzoekende 
stelt, worden vanuit volledige openheid door de werkgever beantwoord.

3. Open armen

Het hele bedrijf ontvangt elke nieuwe werknemer met open armen. Niet alleen de werkgever is zonder oordelen, dit moet ook 
gelden voor het hele team waarin de deelnemer komt te werken. Zo krijgt de nieuwe werknemer een eerlijke kans. Het is dus
belangrijk dat zittende medewerkers goed worden geïnformeerd over Open Hiring en waarom het bedrijf hieraan deelneemt. 
Mensen die via Open Hiring starten, zijn niet anders dan de andere medewerkers. Het zijn mensen die we via een nieuwe methode  
de kans geven op een betaalde baan. Op zo’n bedrijf is elke werknemer trots.

4. Volgorde van de wachtlijst aanhouden

Er is geen enkele uitzondering mogelijk om van de volgorde van inschrijving af te wijken. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, 
is hier te allen tijde van toepassing. Bij aanmelding krijgt de werkzoekende direct te horen op welke plek op de wachtlijst hij of zij
staat. Pas als de werkzoekende op het moment dat hij of zij aan de beurt is, aangeeft niet meer beschikbaar te zijn of af te zien van 
de beschikbare functie, wordt de eerstvolgende op de lijst benaderd.

5. Duurzame arbeidsrelatie bieden

De vacatures die openstaan via Open Hiring, zijn banen waarmee de werknemer een vast, regulier inkomen kan verwerven. De 
werkgever zet zich in om de werknemer duurzame werkzekerheid te bieden en bij goed presteren perspectief te bieden op een
vast dienstverband. Iedereen die start, krijgt een contract gelijk aan dat van andere werknemers in het team. En de nieuwe 
medewerker wordt vanaf de eerste dag betaald, zoals iedere andere werknemer van het bedrijf.

Principes

Ongeacht wat je persoonlijke waarden en principes zijn, als werkgever zijn de volgende overtuigingen belangrijk om je achter te 
scharen, zodat we met elkaar Open Hiring omarmen. Zo vormen we samen één beweging die mensen eerlijke kansen geeft op de 
arbeidsmarkt.twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale 
gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt.

1. Geen oordeel

In onze maatschappij heeft iedereen oordelen, of je nu wilt of niet. Dit gebeurt al in ons onderbewuste. (Onbewuste) oordelen 
leiden ertoe dat bepaalde mensen eerder worden uitgesloten dan anderen. Met Open Hiring proberen we ons bewust te zijn van 
onze oordelen en deze uit te sluiten. Met als resultaat dat ieder van ons echt een gelijke kans krijgt om te laten zien wat hij of zij 
kan.

2 .Vertrouwen

We realiseren ons dat we niet alle antwoorden hebben en gaan de onzekerheid aan om te werken met mensen waar we nog niets 
van weten. We vertrouwen op het oordeel van de mensen zelf dat ze het werk aankunnen. Zonder enige voorwaarde. Door 
mensen in de basis te vertrouwen, geloven we dat dit de organisatie veerkrachtiger, sterker en diverser maakt.

3. Samen beter worden

We hebben elkaar nodig en accepteren elkaar zoals we zijn. Ook als je even een tijdje in lastiger vaarwater zit. We all have issues. 
Door elkaar te omarmen, wordt het hele team beter en is iedereen in staat het beste uit zichzelf en elkaar te halen en van elkaar te 
leren. Niemand hoeft iets ‘thuis te laten’, je bent aanwezig met je hele wezen. En dat geldt voor iedereen.

Deze overtuigingen scheppen de voorwaarden 
om binnen je bedrijf een cultuur te bouwen 
waarin iedereen kan floreren.

Bernie Glassman
Founding father  
Open Hiring

It’s important to realize 
that you don’t have to know anything.

It’s more important to have the attitude 
of Beginners Mind - a mind that is open and fresh -

than to be an expert.

Principes
en spelregels
Open Hiring®

szw_ddjd_principes_en_spelregels_open_hiring.pdf

Open Hiring® - Principes & Spelregels
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Kijk op hoewerktnederland.nl

Het Open Hiring® proces

Nodig om te starten:

Interne communicatie: •  Collega’s informeren en 
enthousiasmeren over Open Hiring.

Procedure vacaturewachtlijst 
inrichten:

• Aanmeldproces
• Registratielijst (AVG proof)
• Welkomstbrief

Externe communicatie
inrichten:

• Posters en flyers en verspreiding
• Landingspagina website
• Facebook, regionale media

Informatiebijeenkomst
organiseren:

• Uitleg over vacature en bedrijf
• Eventueel een rondleiding
• Life coach aanwezig

Eerste Open Hiring
deelnemer(s) in dienst:

• Arbeidsovereenkomst
•  Informeren over inkomsten 

en toeslagen

Introductietraject
inrichten:

• Warm welkom
•  Wekelijks gerichte aandacht voor 

functioneren en welbevinden

Vacature opstellen

Vangnet inrichten voor ondersteuning van medewerkers 
voor zaken die zowel op als buiten de werkvloer spelen

Het Open Hiring proces is tot stand gekomen in samenwerking met Start Foundation (www.openhiring.nl).

szw_ddjd_open_hiring_infografic.pdf

Open Hiring® - Infographic
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Open Hiring® - Template vacaturetekst

Een baan zonder sollicitatiegesprek 

<bedrijfsnaam> doet het anders 
Wij voeren geen sollicitatiegesprek. 
Wij stellen geen vragen over je (werk)verleden. 
Jij bepaalt zelf of je geschikt bent voor onze vacature. 
Dus wil jij werken op <afdeling>? 
<Extra info, bijv.: en kan jij 10 kilo tillen en 4 uur per dag staand werken? 
Of: Beschik je over eigen vervoer?>
Dan ben je van harte welkom bij <bedrijfsnaam> 

Wij bieden jou: 
- Werkzaamheden <bijv.: Diverse assemblage en logistieke werkzaamheden.>
- Uren (bijv. in overleg tussen 0-40 uur.)
- Werktijden <bijv. (in overleg) tussen 08:00 – 17.00 uur.>
- Werkdagen <bijv. (in overleg) van maandag t/m vrijdag.>

Kom langs en schrijf je in 
Wanneer:  vanaf <datum>, elke <dag> tussen <tijd> en <tijd> uur. 
Adres:   <straat, nummer> in <plaats>. 

Let op: <extra details, zoals bijv.: plaats van inschrijving> 

Tot snel! 

Meer informatie? Zie <website>
 
Open Hiring®. Een baan zonder sollicitatiegesprek.
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Kijk op hoewerktnederland.nl

 Werkgeversservicepunten naar regio
Achterhoek www.wspachterhoek.nl

Amersfoort www.wspregioamersfoort.nl

Drechtsteden www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Drenthe www.wspdrenthe.nl

Flevoland www.flevolandwerkt.info

FoodValley www.wsp-regiofoodvalley.nl

Friesland www.fryslanwerkt.nl

Gooi- en Vechtstreek www.wspgooienvechtstreek.nl

Gorinchem www.wspavregio.nl

Groningen www.werkinzicht.nl

Groot-Amsterdam www.wspgrootamsterdam.nl

Haaglanden www.wsphaaglanden.nl

Helmond de Peel www.senzer.nl

Holland Rijnland www.wsphollandrijnland.nl

Midden-Gelderland www.werkgeversservicepuntmg.nl

Midden-Holland www.wspmidden-holland.nl

Midden-Limburg www.wsp-ml.nl

Noord-Holland Noord www.wsp-nhn.nl

Noord-Limburg www.wspnoordlimburg.nl

Noordoost-Brabant www.wspnoordoostbrabant.nl

Regio Zwolle www.wspregiozwolle.nl

Rijk van Nijmegen www.wspnijmegen.nl
www.werkbedrijfrvn.nl

Rijnmond www.wsprijnmond.nl

Rivierenland www.wsprivierenland.nl

Stedendriekoek en Noord Veluwe www.factorwerk.nl 

Twente www.werkpleintwente.nl

Utrecht-Midden www.wsp-utrecht-midden.nl

Midden-Brabant www.wspmiddenbrabant.nl

West-Brabant www.wspwestbrabant.nl

Zaanstreek-Waterland www.wspzaanstreekwaterland.nl

Zeeland www.aandeslaginzeeland.nl
www.wspoosterschelderegio.nl

www.wspzvl.nl
www.orioniswalcheren.nl

Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale website werkgeversservicepunt nog niet beschikbaar 
wel subregionale werkgeversservicepunt

www.ijmondwerkt.com
wspteam.nl

Zuid Limburg zuidlimburg.werk.nl
www.wspparkstad.nl 

Zuid Oost Brabant www.04werkt.nl

Zuid Holland Centraal www.zhcwerkt.nl

Kijk op hoewerktnederland.nl voor meer gegevens over de arbeidsmarktregio’s.

szw_ddjd_werkgeversservicepunten.pdf

Werkgeversservicepunten
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Offline middelen
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Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (297 x 420 mm) en A4  (210 x 297 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).

Posters - staand - versie Koerier

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Partnerlogo

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Partnerlogo

szw_ddjd_poster_koerier_a4_staand.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a4_staand_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a3_staand.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a3_staand_partnerlogo.pdf
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Posters - liggend - versie Koerier

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.Partnerlogo

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.Partnerlogo

szw_ddjd_poster_koerier_a3_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a4_liggend_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a4_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_koerier_a4_liggend_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (420 x 297 mm) en A4  (297 x 210 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Posters - staand - versie Monteur

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Partnerlogo

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Partnerlogo

szw_ddjd_poster_monteur_a4_staand.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a4_staand_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a3_staand.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a3_staand_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (297 x 420 mm) en A4  (210 x 297 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Posters - liggend - versie Monteur

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.Partnerlogo

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Zoek je een baan, of zoek je juist talent? Er zijn nu 4 manieren
om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.Partnerlogo

szw_ddjd_poster_monteur_a3_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a4_liggend_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a4_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_monteur_a3_liggend_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (420 x 297 mm) en A4  (297 x 210 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 14 juni 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Posters - staand - versie 50+ Horeca

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   1NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   1 02-11-2022   13:5602-11-2022   13:56

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Partnerlogo

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   3NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   3 02-11-2022   13:5702-11-2022   13:57

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht 
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   1NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   1 02-11-2022   13:5302-11-2022   13:53

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht 
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   3NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   3 02-11-2022   13:5302-11-2022   13:53

szw_ddjd_poster_horeca_a4_staand.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a4_staand_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a3_staand.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a3_staand_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (297 x 420 mm) en A4  (210 x 297 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Posters - liggend - versie 50+ Horeca

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   4NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   4 02-11-2022   13:5402-11-2022   13:54

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   2NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a3_staand-liggend.indd   2 02-11-2022   13:5302-11-2022   13:53

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   2NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   2 02-11-2022   13:5702-11-2022   13:57

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo

NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   4NLP21154013_szw_ddjd_horeca_a4_staand-liggend.indd   4 02-11-2022   13:5702-11-2022   13:57

szw_ddjd_poster_horeca_a3_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a4_liggend_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a4_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_horeca_a3_liggend_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (420 x 297 mm) en A4  (297 x 210 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).

NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   54NLP21154005_szw_ddjd_toolkit_dr05pb.indd   54 02-11-2022   16:0602-11-2022   16:06
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Posters - staand - versie 50+ Retail

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_retail_a4_staand-liggend.indd   1NLP21154013_szw_ddjd_retail_a4_staand-liggend.indd   1 02-11-2022   13:5802-11-2022   13:58

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Partnerlogo

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_retail_a4_staand-liggend.indd   3NLP21154013_szw_ddjd_retail_a4_staand-liggend.indd   3 02-11-2022   13:5802-11-2022   13:58

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht 
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

NLP21154013_szw_ddjd_retail_a3_staand-liggend.indd   1NLP21154013_szw_ddjd_retail_a3_staand-liggend.indd   1 02-11-2022   13:5202-11-2022   13:52

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht 
voor je onderneming? In iedere regio zijn er organisaties

die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo
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szw_ddjd_poster_retail_a4_staand.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a4_staand_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a3_staand.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a3_staand_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (297 x 420 mm) en A4  (210 x 297 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Posters - liggend - versie 50+ Retail

A3

A4

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo
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 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.
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 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.
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 Kijk op hoewerktnederland.nl

Ben jij 55+ en op zoek naar een baan? Of zoek je nog een enthousiaste kracht voor je onderneming?
In iedere regio zijn er organisaties die werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen.

Partnerlogo
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szw_ddjd_poster_retail_a3_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a4_liggend_partnerlogo.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a4_liggend.pdf

szw_ddjd_poster_retail_a3_liggend_partnerlogo.pdf

Er zijn diverse formaten beschikbaar:
A3  (420 x 297 mm) en A4  (297 x 210 mm)

Bovenstaande formaten zijn beschikbaar met en zonder ruimte voor een 
partnerlogo.

Gebruik
I.v.m. auteurs- en portretrechten mogen de visuals uitsluitend worden 
gebruikt in Nederland t/m 31 oktober 2023 t.b.v. social, online en PR,  
posters en print (geen billboards/abri’s).

Hebt u een groter formaat nodig?
Neem dan contact op met het Ministerie van SZW, zie contactpagina.
Mocht u een Indesign bestand nodig hebben om het partnerlogo te  
kunnen plaatsen, neem dan ook contact op (zie contactpagina).
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Ansichtkaart - 210 x 148 (A5)

 Kijk op hoewerktnederland.nl

 Kijk op hoewerktnederland.nl

szw_ddjd_ansichtkaart_koerier.pdf

szw_ddjd_ansichtkaart_monteur.pdf

Voorzijde Achterzijde
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Ansichtkaart - 210 x 148 (A5) Versie 50+ 
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 Kijk op hoewerktnederland.nl

 Kijk op hoewerktnederland.nl
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szw_ddjd_ansichtkaart_50-plus.pdf

Voorzijde Achterzijde
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Roll-up banier - 85 x 20o cm

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Goed dat je
er bent

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Goed dat je
er bent

szw_ddjd_banier_gdjeb_koerier_85x200.pdf szw_ddjd_banier_gdjeb_monteur_85x200.pdf
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Roll-up banier - 85 x 20o cm

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Wie zoekt
die vindt

 Kijk op hoewerktnederland.nl

Wie zoekt
die vindt

szw_ddjd_banier_wzdv_koerier_85x200.pdf szw_ddjd_banier_wzdv_monteur_85x200.pdf
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Vragen?
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dichterbijdanjedenkt@minszw.nl

Contactpagina
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