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Geachte meneer Van Nieuwenhuizen,
Op 13 september 2021 hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 van het Reglement van
Orde gemeente Vlaardingen 2019. Uw vragen gaan over werkzoekenden en Open Hiring. Hieronder
vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1
Hoe ontwikkelen zich het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden in Vlaardingen zich?
Antwoord
Het aantal geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband bedraagt in mei 2021 4.110 en met
dienstverband 1.583 (totaal 5.693). Dit zijn het aantal bij het UVVV geregistreerde personen met een ww,
bijstand, WGA of WAO-uitkering die dienstverlening ontvangen van UVVV of gemeenten en/of een actief
CV op werk.n1 hebben. Ten opzichte van december 2020 zien wij een lichte daling.
Het totaal aantal openstaande vacatures is alleen inzichtelijk per arbeidsmarktregio. In regio Rijnmond
zijn t/m het tweede kwartaal 2021 25.250 openstaande vacatures. Dit is een toename t.o.v. eind 2020
van ca. 63%.
Het algemene beeld is dat het voor werkgevers in de regio relatief lastig is om geschikt personeel te
vinden. Dat het aantal openstaande vacatures explosief is gestegen, zegt iets over de krapte op de
arbeidsmarkt in totaliteit, maar minder over de match tussen vraag en aanbod.
Daarbij moet worden opgemerkt dat deze vraag verder reikt dan enkel Stroomopwaarts. Stroomopwaarts
merkt dat er in Vlaardingen wel veel vraag is naar personeel in de horeca en detailhandel.
Vraag 2
Hebben werkgevers in Vlaardingen ook moeite om vacatures te vervullen?
Antwoord
Het algemene beeld is dat ook de werkgevers in Vlaardingen moeite hebben om vacatures te vervullen,
met name banen in de detailhandel zijn op dit moment moeilijker om te vullen.
Vraag 3
Wordt in Vlaardingen 'open hiring' toegepast? Ziet u mogelijkheden voor 'open hiring' in Vlaardingen?
Wordt open hiring bij Vlaardingse werkgevers onder de aandacht gebracht?
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Antwoord
Vooralsnog wordt er in Vlaardingen geen open hiring toegepast. Wij zien zeker mogelijkheden om dit in
de toekomst te gaan toepassen. Dit is aan de werkgever om het toe te passen. Vanuit Stroomopwaarts
worden werkgevers gestimuleerd om hiermee te werken.
Vraag 4
Weet u of SOW en het UVVV mogelijkheden zien om middels open hiring het aantal werkzoekenden in
Vlaardingen (verder) te verminderen?
Antwoord
Stroomopwaarts ziet de mogelijkheden van open hiring. Het is echter aan de werkgevers om open hiring
in te voeren. Daarom is dit onderwerp al, tijdens de SEN-MVS voorjaarscongressen in 2020 en 2021,
onder de aandacht gebracht bij de werkgevers in Vlaardingen. Door het stimuleren van de werkgevers
om het principe open hiring te gebruiken kan het aantal werkzoekenden worden verminderd. Werkgevers
worden hierbij doorverwezen naar de landelijke organisatie Start Foundation voor verdere ondersteuning
en begeleiding (https://www.startfoundation.nl/programmas/open-hiring).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de burgem ster
drs. B. VVijbenga - an Nieuwenhuizen
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