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Hoofdartikel
BEELD MAURITS GIESEN
TEKST GERT HAGE

Vrij reizen op de

arbeidsmarkt
‘Nederland is weinig innovatief en daadkrachtig
als het gaat om digitalisering.’ Hoogleraar
Ton Wilthagen denkt dat krapte op de
arbeidsmarkt beter op te lossen zou zijn als we
meer aandacht hadden voor het verzamelen en
gebruiken van data en het investeren in mensen.
E STEMMEN NOG met een
rood potlood, hebben nog
steeds geen unieke digitale identiteit en ondanks alle mogelijkheden van digitale technologie om
aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen,
is de Nederlandse arbeidsmarkt weinig transparant. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt
aan Tilburg University, kan er soms met zijn verstand niet bij dat een rijk en slim land als
Nederland zo veel kansen onbenut laat op het
terrein van digitalisering. ‘We lopen hierin echt
achter op een aantal landen. Dat is niet omdat
we geen geld hebben, ook niet omdat we het niet
zouden kunnen, het is eerder door een soort
combinatie van angst en zelfgenoegzaamheid
dat Nederland weinig innovatief en daadkrachtig is als het gaat om digitalisering. Waarom hebben wij geen minister van Technologie &
Digitalisering? Waarom wordt aan kinderen op
de basisschool niet het vak digitale vaardigheden gegeven? En waarom heeft nog niet iedere
werkende de beschikking over een soort competentiepaspoort waarmee hij of zij vrij kan reizen
over de arbeidsmarkt?’

van vraag en aanbod. Ze matchen op competenties en taken, niet op cv’s. Wij zetten werkzoekenden in de etalage met summiere informatie over
scholing en werkervaring. “Deze kandidaat heeft
dertig jaar geleden een hbo-opleiding gedaan en
werkte daarna in diverse functies bij een bank.”
Het is dus niet zo gek dat werkgevers – zeker in
deze tijden van krapte – graag zelf willen grasduinen in de systemen. We zouden best, zoals de
Belgen, dieper willen en kunnen matchen, maar
op de een of andere manier komt het niet van de
grond. In Den Haag lijkt men dermate bevreesd
voor grote, ingewikkelde systeemveranderingen
dat men er bij voorbaat van afziet, zie ook de discussie rond een aantal regelingen voor zzp’ers
die steeds wordt doorgeschoven. Verder lijdt
Nederland aan een grote mate van fragmentatie,
iedereen vindt zijn eigen wiel uit en niemand
neemt de regie. Er zou meer collectief geïnvesteerd moeten worden in IT-projecten. Een derde,
niet onbelangrijk punt is dat het steeds lastiger is
om consensus te bereiken. De polder werkt niet
goed meer, zoals we zagen bij het mislukken van
het sociaal akkoord.’

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?
Geeft u het antwoord maar.
‘Laat ik mij beperken tot mijn vakgebied, de
arbeidsmarkt. Tien kilometer verderop, in België,
zijn ze veel verder in het slimmer bijeenbrengen
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‘In Amsterdam zitten 40.000 mensen in de bijstand. Die groep is vrij constant. Tegelijk kampt
de stad op vele terreinen met een gigantische
krapte op de arbeidsmarkt. Restaurants en

scholen moeten op sommige dagen sluiten
wegens personeelstekort, de politie laat om diezelfde reden noodgedwongen zaken rusten, de
zorg schiet tekort en zo zijn er nog tal van andere
voorbeelden te noemen. Het is toch onbestaanbaar dat in die groep van 40.000 geen mensen te
vinden zijn die dit krapteprobleem deels kunnen helpen oplossen? De reden dat het niet
gebeurt, is dat we veel te weinig weten van die
mensen en veel te weinig in hen hebben geïnvesteerd. Amsterdam gaat het nu anders aanpakken. Half december is door de
Metropoolregio Amsterdam het zogenaamde
Skills-akkoord afgesloten waarin met de betrokken partijen is afgesproken te sturen op motivatie en op wat mensen kunnen en/of kunnen
leren. In Eindhoven loopt een mede door de EU
gefinancierd project voor de ontwikkeling van
een soort competentiepaspoort, waarbij
Amsterdam zich graag wil aansluiten. Ik zou zeggen: geacht kabinet, neem de regie en zorg
ervoor dat veel meer gemeenten aan dit project
gaan deelnemen.’

U sprak over de noodzaak van een minister van
Technologie & Digitalisering. Wat ziet u als zijn
of haar belangrijkste opdracht?
‘Men zou direct het vak digitale vaardigheden op
de basisschool moeten invoeren en niet pas in
2020 zoals nu het plan is. Vervolgens is het de
hoogste tijd krachtig aandacht te besteden aan
het disfunctioneren van de arbeidsmarkt. Ik zei
het al eerder – we kennen de mensen onvoldoende. Het antwoord op de vraag hoe we daar
verandering in moeten brengen ligt bij big data.
Werkgevers, opleiders en overheid spreken niet
dezelfde taal en begrijpen elkaar dus maar half.
Werkgevers weten niet precies wat mensen kunnen en wat ze met enige opleiding eventueel wel
zouden kunnen. Voor opleiders geldt min of
meer hetzelfde. De minister moet zorgen voor
een universele taal op de arbeidsmarkt, zodat

!
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TRAINEE BIJ UWV 1

Elk jaar neemt UWV een aantal trainees
aan. Dit jaar zijn daar vijftien mensen bij
die de asielstatus hebben.

vraag, aanbod en opleiding beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Als dat geregeld is, brengen we de werkzoekenden gedetailleerd in kaart.
In de moderne economie draait het meer en meer
om taken en projecten. Dus heb je er niet zoveel
aan om te weten wat iemand ooit voor opleidingen heeft gedaan; veel belangrijker is het om de
skills en de motivatie te kennen. Die gegevens
brengen we samen in een competentiepaspoort
voor werkenden en werkzoekenden. Daar hebben zowel de mensen zelf als de samenleving
baat bij. Meer transparantie op de arbeidsmarkt
betekent dat de mobiliteit omhoog gaat, dat werkzoekenden beter in beeld zijn en dat werkenden
eerder op een plek belanden waar zij zich goed
voelen, in plaats van te blijven hangen in een baan
die niet bij hen past. En het rendeert ook voor
arbeidsorganisaties in termen van productiviteit
en innovatie.’

initiatieven – sympathiek en wellicht nuttig – maar
het gaat mij om een algemeen aanvaarde open
standaard voor arbeidsmarktcompetenties, een
soort ISO-norm. Dat blijkt lastig te zijn, omdat vanuit het kabinet de regie ontbreekt. De slimme technologie kan best op verschillende plekken worden ontwikkeld, maar op een gegeven moment
moet het bij elkaar worden gebracht om versnippering tegen te gaan. Waarmee ik weer terug ben
bij mijn oproep voor een minister van
Technologie & Digitalisering.’

‘Waarom hebben
wij geen minister
van Technologie &
Digitalisering?’

Hoe ziet uw ideale arbeidsmarktsysteem eruit?
‘Iedereen heeft een algemeen aanvaard competentiepaspoort, waarvan mensen zelf eigenaar
zijn. Daaruit is direct af te leiden wat iemand kan
of zou kunnen. Er staat iets in over iemands drijfveren en motivatie, maar het geeft de paspoorthouder in kwestie ook inzicht in zijn of haar eigen
financiële situatie. In dit transparante en dynamische systeem is het belangrijk om over voldoende
middelen te beschikken voor continue bij- en
omscholing. Dat sluit weer perfect aan op een
individuele leerrekening. Iemand voor wie ontslag dreigt bij de bank wordt nu gezien als iemand
die ervaring heeft in de financiële wereld. Vaak
kunnen deze mensen echter ook overweg met
IT-systemen. Is het niet raadzaam dat zo iemand
nog voor het ontslag zijn profiel oppoetst met een
gerichte IT-opleiding, zodat hij makkelijk naar een

Ton Wilthagen

(1960) is hoogleraar Institutioneeljuridische aspecten van de arbeidsmarkt
in nationaal en internationaal perspectief
aan de Universiteit van Tilburg. Hij is sinds
2009 directeur van onderzoeksinstituut
ReflecT (Research Institute for flexicurity,
labourmarket dynamics and social
cohesion) van dezelfde universiteit.
Wilthagen studeerde sociologie aan de
Universiteit van Tilburg en Universiteit van
Amsterdam (UvA).
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andere baan kan overstappen?
Om snel te kunnen zien wat iemand kan, maken
we voortaan gebruik van wat wel micro credentials wordt genoemd, ofwel minikwalificaties die
vaardigheden en/of ervaring in een vakgebied in
kaart brengen, los van het al dan niet behaald hebben van een diploma. Verder zou ik ervoor willen
pleiten het competentiepaspoort te voorzien van
een early warning-systeem voor geschikte banen.
Dat klinkt ingewikkeld, maar is het niet als de
juiste data er zijn. Als Netflix ons kan vertellen
welke films wij mogelijk ook leuk vinden, zou dat
met werk toch ook moeten kunnen?’

Wat zijn de grootste belemmeringen om een
dergelijk stelsel snel in te voeren?
‘Ingewikkeld is het niet, duur evenmin. De techniek is voorhanden. Er is geen grote, ingewikkelde
IT-operatie nodig, noch een ingrijpende systeemwijziging. Vanuit privacy-oogpunt zie ik eveneens
weinig belemmeringen. Je kunt een systeem
maken dat wanneer je als werkgever inlogt en een
– dan nog anoniem – profiel ziet dat je aanspreekt,
een bericht stuurt aan diegene. Nee, het zit ‘m eerder in een soort onwil en onmacht. Toen ik niet
lang geleden nog in Het Financieele Dagblad
schreef dat de datarevolutie waar we middenin
zitten de arbeidsmarkt vooralsnog niet heeft
bereikt, kreeg ik talloze reacties van bedrijven die
zeiden dat ik het mis had. Dat zij wel degelijk
gebruikmaken van big data om mensen te matchen en dat zij dat graag aan mij wilden komen
laten zien. In de regel betrof het kleine, lokale

BAHLBI BRHANEHABTEMICHEAL (33)

Welke rol is in uw systeem weggelegd voor
UWV?
‘Eerder al heb ik een pleidooi gehouden voor het
opzetten van een dynamisch kennisnetwerk,
waarin datawetenschappers, intermediairs, scholingsinstituten en verschillende regionale en sectorale organisaties zorgen voor een snelle doorgave en toepassing van arbeidsmarkt-intelligence.
UWV heeft veel kennis, middelen en ervaring op
het gebied van de arbeidsmarkt, wat het automatisch tot een van de trekkers van dit instituut zou
kunnen maken. Maar ook voor andere innovaties
op dit terrein kan UWV een belangrijke rol spelen,
zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van dat
competentiepaspoort.’

kwam vanuit Eritrea naar
Nederland. Hij kreeg in 2016
een verblijfsvergunning en is
nu trainee bij UWV in
Amsterdam.

U had vanochtend middelbare scholieren op
bezoek die u om raad kwamen vragen over
studie en werk. Wat heeft u hun geadviseerd?
‘Wat mij opviel is dat zij niet bang zijn dat robots
straks al het werk hebben ingepikt. Ze zijn in de
eerste plaats erg benieuwd hoe de arbeidsmarkt
van de toekomst eruit zal zien en vooral hoe zij
zich zullen verhouden tot nieuwe, slimme technologieën. Hoe dwingend en slim zijn die? Wat is
hun rol nog? Ze hoeven van mij niet allemaal datawetenschappen te gaan studeren. Mijn advies
was: verdiep je in de nieuwe wereld en zorg
ervoor dat je tijdens je studie leert je te verhouden
tot de wereld van big data en robots. Je kunt best
personeelswetenschappen gaan studeren, ook al
is de kans groot dat tegen de tijd dat je bent afgestudeerd het vak totaal veranderd is, door
HR-analytics, en doordat je naast mensen ook
robots moet gaan managen. Maar zorg er dan voor
dat je je stage doet bij bijvoorbeeld een start-up
die werkt via platforms en niet bij de gebruikelijke
bank of verzekeraar. Het is belangrijk om die competenties te ontwikkelen die je in de toekomstige
arbeidsmarkt van pas komen. Dat geldt trouwens
niet alleen voor deze scholieren, maar voor alle
werkenden en niet-werkenden.’

"

TEKST MARLIES RUIJTER | FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA
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‘Ik heb altijd
grote dromen
gehad’

‘Ik ben gevlucht voor het strenge regime in
mijn geboorteland. Er stond mij een militaire dienst voor onbepaalde tijd te wachten. En dat terwijl ik carrière wilde maken.
Ik heb Business & Economics gestudeerd
en wilde het zakenleven in. Toen ik hier
aankwam in het azc ben ik meteen
Nederlands gaan leren. Een moeilijke taal,
maar het helpt dat ik al goed Engels
spreek. Ik heb me aangesloten bij UAF, een
stichting die zich sterk maakt voor hoogopgeleide vluchtelingen. Deze stichting
attendeerde me op het traineeship bij
UWV. Ik ben zo blij dat ik dit mag doen! Het
is fijn om in een Nederlandse organisatie
te werken; mensen zijn open en eerlijk en
behandelen je snel als gelijke. Ik help mensen – vooral vluchtelingen – bij Werkbedrijf
Groot Amsterdam met het vinden van een
baan. Het is een functie die bij me past;
netwerken gaat me goed af. En ik ken de
achtergrond van de doelgroep natuurlijk
goed. Ik wil heel hard werken om steeds
beter te worden in dit werk. Maar mijn dromen zijn altijd groot geweest. Ik heb altijd
gedacht: ik word ergens CEO of ik start
een eigen bedrijf. Die droom wil ik alsnog
waar gaan maken. Je moet groot durven
denken, toch?’
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Verborgen matches
BEELD JEROEN DIETZ
TEKST ANNE-MARIE VERVELDE

DISCUSSIEER MEE OP

uwv.nl/uwvmagazine

ONDERZOEK NAAR VERBORGEN MATCHES

overstap naar de IT ligt voor de hand. In beide
functies gaat het om conceptueel denken en leidinggeven aan complexe processen. Met deze
door analyse ontdekte match kunnen werkgevers hun voordeel doen.’
Volgens Hendrik Noten valt hier nog veel te winnen. ‘Dat vond ik ook verrassend: het gat tussen
zeggen en doen is nog groot. We weten dat we
intersectoraal zullen moeten gaan denken en
handelen, maar we vinden het ontzettend moeilijk om ons daar concreet op voor te bereiden.
We moeten tools ontwikkelen om deze manier
van matchen te faciliteren, en we moeten beter
inzicht zien te krijgen in de nieuwe ontwikkelingen. Alleen dan krijgen we beweging in de kloof
tussen werkzoekenden en vacatures.’

‘Kijken onder de

motorkap

van de functie’

AWVN, Deloitte en UWV willen

een brug slaan tussen de vele vacatures en
de werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
Verslag van een zoektocht naar verrassende
verborgen matches.
ERWONDERING, DAAR BEGON
het mee bij Anne Wouters,
senior adviseur beleid & strategie
bij werkgeversorganisatie AWVN. Het
was eind 2017 en de voorspelling was
dat de teller van het aantal vacatures
op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2018 richting
de 1 miljoen zou gaan. Aan de andere kant groeide
het arbeidspotentieel (het aantal mensen dat op
zoek is naar werk of een andere baan) eveneens
naar meer dan 1 miljoen, maar slechts kleine delen
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bleken te
matchen. Waar komt die mismatch vandaan, vroeg
Wouters zich af. En wat kunnen we daaraan doen?
Al snel vermoedde ze, samen met collega-beleidsadviseur Hendrik Noten dat je veel meer te
weten kon komen over die mismatch. ‘We kennen
de mensen “in de bakken” niet goed genoeg. Ook
weten we onvoldoende naar wat voor mensen
bedrijven op zoek zijn. Daarom vroegen we ons af
of er verborgen matches zouden zijn.’ Hendrik
Noten: ‘Verborgen matches zijn overeen-komsten
tussen functies die we niet zien, omdat we niet
verder kijken dan sectoren en functietitels.
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Als die verschillend zijn, nemen we aan dat het
werk ook anders is. Maar als je onder de motorkap
van een functie kijkt, zie je wat iemand echt doet
en welke competenties daarvoor nodig zijn.’

Drie organisaties, één agenda
Ze realiseerden zich dat ze een derde organisatie
bij het onderzoek wilden betrekken: UWV. Anne
Wouters: ‘UWV doet veel onderzoek naar de
arbeidsmarkt. Daar ligt een schat aan kennis. Het
was meteen duidelijk dat we hun informatie nodig
hadden om aan onze kennis te koppelen.’
In het onderzoek vergeleken data-analisten van
Deloitte functieprofielen van AWVN met behulp
van lerende algoritmes. Ze visualiseerden al die
functies in een soort sterrenstelsel waarbij niet
werd gekeken naar de sector en functienaam,
maar naar de taken en competenties. In dit sterrenstelsel, te zien op YouTube in de animatie
‘Verborgen matches op de arbeidsmarkt’*, liggen
functies naarmate ze percentueel meer overeenkomen dichter bij elkaar. Met enige begeleiding of
omscholing liggen functies binnen bereik van
mensen die een van de nabijliggende functies

Taal van de werkgever

hebben vervuld. Er wordt niet zozeer gebruikgemaakt van vaardigheden die mensen aan elkaar of
zichzelf toeschrijven op LinkedIn – sociaal, flexibel,
zelfstandig, schaap met vijf poten – maar van de
taken, werkprocessen en competenties zoals de
afgelopen decennia door AWVN beschreven in
functieprofielen die door duizenden bedrijven in
tientallen branches zijn toegepast.

Verrassend inzicht
Al jarenlang wordt geroepen dat werkzoekenden
misschien eens in een andere sector kunnen solliciteren en dat werkgevers en recruiters ook over
de grenzen van de sectoren kunnen werven. Het
onderzoek van AWVN, Deloitte en UWV laat concreet zien bij welke beroepen dit meer of juist minder voor de hand ligt. ‘Dat vond ik het verrassendste inzicht’, vertelt Anne Wouters. ‘We zagen in het
sterrenstelsel beroepen uit verschillende sectoren
in clusters bij elkaar. Mensen zijn geneigd om te
denken: ik werk in de financiële sector, dus ik blijf
in de financiële sector. Dat is ook wel logisch. Onze
instituties, zoals opleidingen, bedrijven en belangenorganisaties, zijn ook nog sectoraal opgezet.
Maar als je kijkt naar de competenties en taken van
bijvoorbeeld een receptionist, dan zie je dat die vrij
sterk overeenkomen met een commerciële functie
als inkoopmedewerker. Receptiewerk en inkoopwerk vereisen beide accuratesse en behelzen
beide administratieve handelingen. Met enige bijscholing kunnen we deze werkzoekenden een
nieuw perspectief bieden. Een ander voorbeeld: in
de IT-sector zijn veel vacatures. Voor boekhouders
en auditors zal het werk juist afnemen. Een

Beleidsadviseurs
Anne Wouters en
Hendrik Noten

SAMENWERKING MET UWV
Mechelien van der Aalst (senior
arbeidsmarktadviseur bij UWV)
is benieuwd ‘of we meer en betere
matches kunnen maken tussen
kandidaten en vacatures als we
het werk omschrijven in taken
en competenties in plaats van
functienaam en opleidingseisen’.
UWV werkt op dit moment op
meerdere plekken samen op het

thema skills en competenties.
Van der Aalst: ‘We kijken wat het
kan opleveren en onder welke
voorwaarden.’ In het onderzoek
naar verborgen matches op de
arbeidsmarkt levert UWV cijfers
over tekorten en overschotten
in de door AWVN gehanteerde
functieprofielen. ‘Dat was nog niet
makkelijk, want AWVN en UWV

spreken geen gemeenschappelijke
taal wat betreft de beroepen die
we onderscheiden, maar het is
in veel gevallen toch gelukt.’ In
het onderzoek kijken Deloitte,
AWVN en UWV gezamenlijk of er
meer voorbeelden van verborgen
matches zijn te benoemen.

Beiden zien de resultaten uit het onderzoek dan
ook niet als dé oplossing voor het overbruggen
van de mismatch tussen vraag en aanbod, maar
als een aanzet daartoe. Het verschil met eerdere
programma’s als ‘employability’, duurzame inzetbaarheid, competentiegerichte certificering en
een leven lang ontwikkelen, is volgens Anne
Wouters ‘dat wij aansluiten bij de taal van de
werkgevers. Vanuit de overheid en het onderwijs
kun je van alles doen om werkzoekenden te
scholen of te begeleiden, maar als de werkgever
er niets in ziet, helpt het niet. In de HR-wereld is
het competentiedenken enorm in ontwikkeling.
Dat netwerk hebben we nodig. En als AWVN hebben we hierin een verantwoordelijkheid naar
onze achterban: vind je het belangrijk dat mensen aan het werk komen? Dan moet je beter
selecteren en werven.’
Hendrik Noten: ‘Mensen gaan pas iets doen als ze
perspectief hebben op wat er mogelijk is. Als ze
inzien: ik ga na mijn opleiding als eventcoördinator geen baan in de culturele sector vinden, maar
als transportplanner krijg ik ook veel plan- en
organisatiewerk en moet ik snel problemen kunnen oplossen, dan is de stap naar de transportsector makkelijker gezet. Dat maakt ons programma mogelijk.’
‘Het is nu hoogconjunctuur’, zegt Anne Wouters.
‘Als we de mensen nu niet aan het werk krijgen,
lukt het bij een volgende crisis helemaal niet
meer. Het werk verandert in zo’n hoog tempo; als
je te lang langs de kant staat, kom je nergens meer
aan de bak, hoeveel ervaring je ook hebt.’

!

* www.youtube.com/watch?v=CZ0ABOxD8qI
of google Verborgen matches op YouTube
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Regels voor algoritmes
BEELD HOLLANDSE HOOGTE / PHIL NIJHUIS
TEKST GERT HAGE

Ik wil heldere regels
voor het gebruik van

algoritmes
Kees Verhoeven

(D66, 1976) is allang niet
meer het enige Tweede
Kamerlid dat vindt dat
digitale vraagstukken
hoog op de maatschappelijke agenda
horen te staan. Maar
het kan beter: ‘Ik blijf
pleiten voor een minister
van Technologie en
Digitalisering.’

10
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WEE JAAR GELEDEN WERD hij verkozen tot
IT-Kamerlid van het jaar. Inmiddels is de interesse vanuit de Tweede Kamer in deze onderwerpen toegenomen, al houdt het, volgens D66’er Verhoeven nog
steeds niet over. ‘Wat je wel ziet is dat het onderwerp meer
gaat leven. Ik voorzie dan ook dat er over niet al te lange tijd
een vaste Kamercommissie Technologie en Digitalisering
wordt ingesteld. Dat is een eerste stap in de goede richting. Als overheid
hoeven we niet voorop te lopen in de digitale wereld, dat is aan bedrijven en burgers, maar het is wel onze plicht om burgers te beschermen
tegen mogelijke negatieve gevolgen van nieuwe technologieën.’

Staat de overheid niet machteloos tegenover techreuzen als
Facebook, Microsoft en Amazon?
‘Duidelijk is dat hun macht groot is. Ze verdienen veel geld met onze
gegevens zonder dat we daar toestemming voor hebben gegeven.
Maar ik vind ook dat de overheid zich vaak te klein maakt. Zeker in
Europees verband kunnen we wel degelijk maatregelen treffen om
de grip op deze bedrijven terug te krijgen. De Europese mededingingscommissaris kan hoge boetes opleggen en heeft dat ook al een
paar keer gedaan. Ook de Europese privacywetgeving, die mei vorig
jaar van kracht werd, is wel degelijk van invloed op het gedrag van
de techreuzen. Ik lees en hoor vaak dat we nog een stap verder
moeten gaan en de bedrijven moeten dwingen zich op te splitsen.
Mijn eerste gedachte is dan altijd: hoe stel je je dat voor? Waar zet je
de schaar? Is daar wel een juridische basis voor? Ook als nationale
overheid hebben we genoeg mogelijkheden om met wetgeving de
stormachtige digitalisering van de samenleving beter te controleren
en te beheersen, te beginnen bij onze eigen (semi)overheidsinstanties. Een voorbeeld: van UWV tot Belastingdienst en van de rechtspraak tot gemeenten, overal wordt nagedacht over de grootschalige inzet van algoritmes. Ik heb geen bezwaren tegen deze
technologie als zodanig. Het kan de dienstverlening ten goede
komen en het biedt kansen op een efficiëntere aanpak van de criminaliteit. Maar het is verstandig om oog te hebben voor de schaduwzijden ervan.’

!
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regels voor algoritmes

‘Burgers moeten inzicht
krijgen in het besluit waarop
hun uitkering is gebaseerd’
!

Waarop doelt u?

De privacy- en cookieverklaringen die na de invoering van de AVG
verplicht werden, zijn dermate ingewikkeld en vaag dat nog steeds
niemand weet hoe met hun persoonlijke data wordt omgegaan.
Dreigt niet iets vergelijkbaars bij invoering van wetten en regels voor
algoritmes?

In een opiniestuk in Trouw pleitte Kees Verhoeven voor meer
transparantie bij het instellen van algoritmes en de gekozen criteria.
Een overheidsinstantie die algoritmes gebruikt voor haar besluitvorming, zou op een website de kenmerken van een rekenformule
en de data die worden gebruikt, publiek moeten maken, aldus
Verhoeven in dat artikel. ‘Ik vind dat iedere burger het recht moet
hebben om de overheidsinstantie die hem of haar bijvoorbeeld
kort op een uitkering te vragen hoe het algoritme tot stand is gekomen en welke data zijn gebruikt.’ Later diende Verhoeven nog een
motie in waarin hij verzocht alle overheidsinstanties te verplichten
hun algoritmes openbaar te maken. De motie haalde het niet.

In het rapport Doelgericht digitaliseren pleit het Rathenau Instituut
voor het centraal stellen van mensen en waarden bij het inrichten
van de digitale samenleving. Kunt u zich daarin vinden?

(1976, D66) studeerde sociale geografie aan
de Universiteit van Utrecht. In 2001 werkte hij als
leraar op een school in Antigua, Guatemala. Na
een carrière bij de Kamer van Koophandel en
MKB-Nederland maakte hij de overstap naar de
politiek. Sinds 2010 zit Kees Verhoeven in de
Tweede Kamer.
Hij was campagneleider van D66 voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Ook de
campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen
en de Europese verkiezingen van 2014 stonden
onder zijn leiding. In de Kamer heeft Verhoeven
de portefeuille Europa, inlichtingendiensten, ICT,
privacy en cyberveiligheid, marktordening en
mededinging.
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Verhoeven: ‘Een meerderheid vreesde dat kennis van het algoritme
juist leidt tot meer fraude. Wie het algoritme kent, kan daar handig
op inspelen. Wel is er een meerderheid voor de oprichting van een
soort algoritmewaakhond – een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op naleving van de nog te ontwikkelen regelgeving op
het terrein van algoritmes, die bepaalt wat mag en wat niet mag en
wat de voorwaarden zijn als je er gebruik van maakt.’

‘Algoritmes zijn in wezen onzichtbare rekenformules waarop
besluiten, voorspellingen en adviezen worden gebaseerd. Ze kunnen verbanden leggen, die wij als mensen niet kunnen of in elk
geval stukken moeilijker kunnen leggen en dragen zo bij aan een
doeltreffender en eerlijker besluitvorming. Maar er zitten ook nadelen aan vast. Amazon liet algoritmes los op cv’s om te kijken wie het
meest geschikt was voor een bepaalde baan. Wat bleek? Uit de algoritmes kwamen alleen mannen tevoorschijn. Niet omdat ze
geschikter waren voor die baan, maar omdat in het verleden veel
meer mannen op die baan hadden gesolliciteerd. De dataset was
dus in wezen al voorgeprogrammeerd op mannen. Amazon is
ermee gestopt, het algoritme bleek zijn doel voorbij te schieten.
Hetzelfde mechanisme zie je terug bij de recidive-software in de VS,
die de kans voorspelt dat iemand opnieuw een misdaad pleegt.
Mensen met een donkere huidskleur scoorden steevast hoger,
ongeacht of ze eerder veroordeeld waren. Uit die voorbeelden blijkt
dat algoritmes nog verre van perfect zijn omdat ze door mensen
voorgeprogrammeerd zijn, en het dus zaak is er zorgvuldig mee om
te gaan.’

Kees Verhoeven
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BEELD MARTIN WAALBOER
TEKST RENÉE SOMMER

‘Dat is een terechte vrees. Maar ik heb van de cookiewetgeving
veel geleerd, vooral hoe we het niet moeten doen. In principe was
het politieke uitgangspunt prima: bedrijven moeten mensen toestemming vragen om ze te volgen. Wat vervolgens niet goed is
gegaan is dat bij de wetgeving te veel op specifieke technieken is
ingegaan. Handige techneuten wisten daar wel raad mee, en bouwden een haast ondoordringbaar woud van cookieverklaringen. De
les is dat wetgeving rond algoritmes technologieneutraal moet zijn
en moet uitgaan van bepaalde algemene principes in plaats van
technieken die onder speciale voorwaarden mogen worden
toegepast.’

‘Zeker, zoals ook het idee mij aanspreekt grondrechten als uitgangspunt te nemen bij wet- en regelgeving van bijvoorbeeld algoritmes.
Bescherming van privacy, non-discriminatie, rechtvaardigheid, het
tegengaan van machtsmisbruik – het zijn allemaal uiterst belangrijke uitgangspunten, waar helaas nog te weinig aandacht voor is in
de almaar uitdijende digitale samenleving. Maar het kan toch niet
zo zijn dat een onzichtbaar algoritme bepaalt of jij al dan niet een
huis of een uitkering krijgt toegewezen?
Onzichtbaar moet zichtbaar worden. Ik wil heldere regels inzake
het gebruik van algoritmes. De Belastingdienst, UWV, woningbouwcorporaties etc. mogen wat mij betreft best gebruikmaken
van deze middelen, maar alleen als er regelgeving is die bepaalt
onder welke voorwaarden dat mag. Een van die voorwaarden is
dat burgers inzicht krijgen in het besluit waarop hun uitkering of
woning is gebaseerd. Zijn die er niet, jammer, dan is het niet toegestaan om algoritmes in te zetten.’

En ondertussen raast de digitalisering voort. Bent u niet bang dat
al weer heel andere, nog dringender kwesties spelen voordat er
adequate regelgeving is?
‘Gelukkig ligt de tijd dat ik zo ongeveer de enige was die zich druk
maakte over de mogelijke schaduwkanten van de digitale samenleving achter ons. Maar de tijd dringt, vandaar dat ik zal blijven pleiten voor een minister van Technologie en Digitalisering die dwars
door de Haagse kokers werkt aan de grote digitale vraagstukken
van deze tijd.’

"

‘Ik weet nu eindelijk
waar ik
Marjan Andringa

(26, Wajong) was het type
van twaalf ambachten
dertien ongelukken. Totdat
ze via UWV bij de veehouderij van Jolmer de Vries
terechtkwam. Daar helpt ze
bij het melken van de koeien
en het schoonmaken van de
stallen. Marjan vindt hier de
rust en regelmaat die ze
nodig heeft in haar werk.

Goed
in ben’
!
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OORDAT MARJAN OP de boerderij in
het Friese It Heidenskip kwam werken,
had ze verschillende baantjes; ze werkte
in een zorgcentrum en in de schoonmaak.
Het werd nooit een succes. Te veel mensen,
te veel prikkels. Hoe anders is het met deze
baan – ‘boerenhulp’ – die via UWV op haar pad kwam. ‘Ik
was zo blij toen ik hiervoor werd gevraagd. Ik ben echt
een dierenliefhebber. Ik werk liever met koeien dan met
mensen. Koeien zeggen niet zoveel en ze stralen rust uit.
Ik heb altijd het gevoel dat ze me begrijpen. Wat ik ook
prettig vind, is dat het werk hier iedere dag hetzelfde is.
Ik weet precies wat ik moet doen.’

14

| FEBRUARI | 2019

Helpen bij het melken van de 260 koeien, dat is Marjans
voornaamste taak. En daar is ze goed in geworden. ‘In
de melkput zijn Jolmer en ik een goed team. Ik weet wat
ik moet doen en kan de koeien “lezen”. Dat betekent dat
ik zie of er iets met een koe aan de hand is; of ze die dag
wel of geen “goeie spenen” heeft. Ik heb ook een opleiding gevolgd: melkveehouderij mbo-2. Ik heb voor het
afmelken toen de score excellent behaald. Niet slecht
voor iemand bij wie het op school nooit wilde lukken. Ik
weet nu eindelijk waar ik goed in ben.’
Jolmer de Vries (40) melkt zijn koeien twee keer per
dag, zeven dagen in de week. Daar kun je natuurlijk wel
wat hulp bij gebruiken. ‘Vroeger kreeg ik die hulp van

stagiairs of buurjongens, maar nu werk ik met
Wajongers. Dat bevalt goed. Zij zijn juist goed in het uitvoeren van routinewerkzaamheden. Natuurlijk moet je
op een bepaalde manier met deze werknemers
omgaan. ’

Grenzen aangeven
‘Bij Marjan is het heel belangrijk dat er structuur is en
dat ik haar niet uit haar concentratie haal.’ De Vries
denkt overigens dat niet iedere ondernemer geschikt is
om met Wajongers te werken. ‘Zelf ben ik van nature
een rustig persoon — ik sta niet snel in de brand — en ik
kan goed grenzen aangeven. Dat zijn wel voorwaarden

om er een succes van te maken. Waar je het in elk geval
niet voor moet doen is de loondispensatie die je krijgt.
Dat weegt nauwelijks op tegen de extra begeleiding en
energie die je erin steekt. Ik doe dit deels uit idealisme,
ik vind dat iedereen een plek in de samenleving verdient. Maar daarnaast vind ik het ook leuk. Wajongers
zoals Marjan hebben een eigen soort humor en dat
brengt een leuke sfeer met zich mee.’
Het geduld en de aanpak van Jolmer hebben Marjan in
elk geval veel goed gedaan. Marjan: ‘Toen ik aan dit project begon, was ik een onzeker vogeltje. Nu heb ik veel
meer zelfvertrouwen. Niet alleen in mijn werk, ook in
het gewone leven.’

!
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Extra steun van
Friesland Campina
Friesland Campina, de zuivelcoöperatie waar Jolmer de Vries
zijn melk aan levert, stimuleert het aannemen van Wajongers op
veehouderijen. Martin ten Bloemendal, manager Health &
Mobility, legt uit hoe dat zit. ‘Als Friesland Campina konden wij
niet aan de Participatiewet voldoen. Onze melkfabrieken zijn
zeer modern en verregaand geautomatiseerd, we hebben daar
bijna alleen functies die aansluiten bij opleidingen vanaf mboniveau 3 en 4. Daarom stimuleren wij – door een klein deel van
de loonkosten op ons te nemen – onze coöperatieleden om
Wajongers aan te nemen op hun boerderijen. We hebben
hiervoor samenwerking gezocht met UWV en uitzendbureau AB
Vakwerk. We zitten met dit project nu in de pilotfase. In
Friesland gaat het naast Marjan om nog twaalf andere
Wajongers. De bedoeling is dat dit aantal uiteindelijk doorgroeit
naar 200 Wajongers. We willen het project verder uitrollen in
Friesland, maar ook in Groningen, Drenthe en Overijssel.’

!
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Big data
BEELD MOKERONTWERP
TEKST GERT HAGE

Toveren
met Data
Nergens in Nederland komen
maandelijks zo veel data binnen als bij
de Polisadministratie van
UWV, waar de salarisgegevens van
alle mensen die loon, pensioen of een
uitkering ontvangen worden verwerkt.

Data scientist Merle
Zwiers levert graag een

maatschappelijke bijdrage door slim
combineren en analyseren van data.

ET IS EEN RIJKGEVULDE snoeppot, niet alleen voor de
talloze gebruikers van de Polisadministratie, variërend van
het CBS tot het Netwerk Gerechtsdeurwaarders, maar zeker
ook voor een data scientist als Merle Zwiers. Een klein halfjaar werkt zij nu bij UWV Gegevensdiensten na eerst een
studie sociologie te hebben afgerond, waarna een promotie aan de TU Delft volgde. Voor haar promotieonderzoek bracht zij de ontwikkeling van alle stadswijken in kaart over de periode 1971-2013. Zwiers: ‘Uit een
berg CBS-data over de wijken kon ik bepaalde patronen herleiden, onder meer
over de toegenomen segregatie en ongelijkheid in deze wijken. Dat is ook wat
mij en mijn directe collega’s bij UWV voor ogen staat, dat je meer haalt uit de
beschikbare data en zo een zinvolle, goed onderbouwde bijdrage levert aan
bepaalde vraagstukken die leven bij UWV en bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.’
Zwiers kende een vliegende start. Vlak na haar aanstelling barstte het nieuws
los over Poolse arbeidsmigranten die op grote schaal zouden frauderen met
werkloosheidsuitkeringen. ‘Er kwamen meteen vragen uit Den Haag. We hebben gekeken wat we op basis van de beschikbare data in kaart zouden kunnen brengen over deze groep. Daarna zijn we een stap verder gegaan en

18
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hebben we gekeken welke factoren van invloed zijn op de instroom in de WW
voor arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa in vergelijking met
Nederlandse werknemers en mensen met andere nationaliteiten.’
Uit een analyse van de data bleek dat nationaliteit niet de belangrijkste verklarende factor is voor de kans op WW. Hoewel bleek dat in 2017 naar verhouding
relatief veel Midden- en Oost-Europese werknemers in de WW zaten, is dat
vooral te verklaren doordat zij werkzaam zijn in sectoren waar de kans om in
de WW te belanden relatief groot is, zoals in de uitzendbranche en detachering. Zwiers: ‘Niet de nationaliteit maar het type werk is de belangrijkste voorspeller voor de kans in de WW te komen.’

Gezamenlijke vraagstukken
Het op een slimme wijze combineren van data om daar zo veel mogelijk relevante informatie uit te halen, zo omschrijft Zwiers bondig haar werk. ‘UWV
deed al het nodige met data, maar vooral op een beschrijvende manier. Wat
we nu meer en meer gaan doen is kijken of we op basis van data voorspellende analyses kunnen maken, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Met die informatie zou je tijdig kunnen inspelen op bepaalde
trends door bijvoorbeeld scholing.’ Waarbij het belangrijk is, vervolgt Zwiers,
dat het UWV-breed wordt aangepakt. ‘Je ziet nu nog dat verschillende divisies
zich beperken tot de vooral voor hun terrein relevante data. Het onderzoek
naar Poolse arbeidsmigranten liet zien hoe belangrijk samenwerking is tussen
de verschillende afdelingen en divisies. Binnen UWV zijn we bezig om steeds
meer gezamenlijk vraagstukken op te pakken, dat is stukken efficiënter. We
hebben daartoe onlangs een traineeship data science opgezet voor UWV als
geheel. Trainees werken dus op verschillende afdelingen aan gezamenlijke
vraagstukken.’

Geanonimiseerde data
Een van de voorwaarden om de samenwerking tot een succes te maken is dat
meer mensen dan nu toegang krijgen tot de data uit de Polisadministratie.
Zwiers: ‘Een afdeling heeft nu alleen toegang tot die gegevens die voor hun
onderzoek relevant zijn. Het zijn gescheiden werelden die kruisbestuiving tussen afdelingen lastig maken. UWV Gegevensdiensten is nu bezig te kijken hoe
we het op centraal niveau technisch zo kunnen organiseren dat de dataschotten tussen de afdelingen niet langer een belemmering vormen voor de

samenwerking binnen UWV, uiteraard met strikte inachtneming van de regelgeving omtrent privacy. Dat houdt in dat we onder andere werken met geanonimiseerde data waardoor resultaten niet te herleiden zijn tot individuen.
Daarnaast worden de onderzoeken ook vooraf juridisch getoetst om te kijken
of het in lijn is met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en
of er een wettelijke grondslag voor is.’

Meer dan ruwe data
De noodzaak om meer samen te werken beperkt zich niet tot UWV, maar
strekt zich ook uit tot universiteiten en andere kennisinstituten zoals bijvoorbeeld het CBS, benadrukt Zwiers. ‘Tijdens mijn promotie merkte ik dat de

afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk soms
groot is. Dat is jammer en onnodig. Met de Erasmus Universiteit kijken we nu of
we gezamenlijk een onderzoek kunnen opzetten naar de effectiviteit van de
Wet tegemoetkoming loondomein (waardoor werkgevers een tegemoetkoming krijgen als zij werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
in dienst nemen/hebben, red.). Het zou mooi zijn als we op wetenschappelijk
verantwoorde wijze de effecten van de regeling kunnen toetsen.’
Bij vrijwel alle partijen, vervolgt Zwiers, neemt de behoefte toe aan meer dan
alleen ruwe data. ‘Met onze afdeling spelen we in op deze wens naar meer
diepgravende informatie. Door het slim combineren en analyseren van data
kunnen we waardevolle ondersteuning bieden aan allerlei onderzoeken.’

!
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BEELD GIJS KAST
TEKST PETER JOOSTEN

TRAINEE BIJ UWV 2

Elk jaar neemt UWV een aantal trainees
aan. Dit jaar zijn daar vijftien mensen bij
die de asielstatus hebben.

Gechipt
door je baas?
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Peter Joosten is DIY-futurist,
biohacker, menselijk proefkonijn en
veelgevraagd spreker over de impact
van technologie op mens en
maatschappij. www.peterjoosten.net

HALA ALKHERRAIT (30)
kwam in 2013 vanuit Syrië naar
Nederland. Ze is statushouder voor
onbepaalde tijd en is trainee bij
UWV in Eindhoven.

TEKST MARLIES RUIJTER | FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA

publiceer – op veel morele bewaren. Ik
denk dat ‘de mensheid’ tegenwoordig beter
nadenkt over de wenselijkheid van een
techniek. Dat het kán, is geen reden meer
om het ook te dóen. Daarnaast wonen wij in
een land met strenge privacywetgeving.
Een bedrijf dat zijn medewerkers stappentellers cadeau deed en dit in een dashboard
wilde monitoren, werd meteen teruggefloten door de AVG-waakhond.
Toch is het prijzenswaardig dat politici dit
onderwerp nu al op de agenda zetten.
Meestal loopt de politiek met dit soort dingen achter de feiten aan; denk aan de
recente ophef over de genetische modificatie van embryo’s in China. Laten we vooral
nu al nadenken over de effecten van technologie in het lichaam. Ik vermoed dat niemand een big-brother-is-watching-yousamenleving wil, maar dat we over tien jaar
allemaal een chip onder onze huid dragen,
acht ik waarschijnlijk. Wie het leuk vindt,
start zijn auto ermee, maar de meesten van
ons zullen het gebruiken als medisch hulpmiddel. Nu al worden microchip-implantaten gebruikt om het gehoor te verbeteren,
als pacemaker en om de effecten van parkinson tegen te gaan. Niemand zal daar
tegen zijn.
Interessanter zijn de vragen als we het gaan
gebruiken voor andere zaken, zoals toegang tot je kantoor. Wanneer mogen we dit
wel toepassen, en wanneer niet? En wie
bepaalt dat? Hoe staat u daarin? Bereid u
voor op een interessante discussie.

BEWERKING TEKST MARLIES RUIJTER

EN BERICHT in The
Guardian: ‘Het human
re-engineering bedrijf BioTeq heeft 150 Britten van
een microchip-implantaat
voorzien.’ Het veroorzaakte enige commotie. Niet om het feit op zich: het gaat hier om
mensen die vrijwillig een microchip hebben laten implanteren. Dat is nauwelijks
nog nieuws te noemen. In Zweden reizen al
duizend mensen met een ov-chipkaart

onder hun huid. Als fanatiek biohacker
draag ik zelf ook een microchip tussen mijn
duim en wijsvinger. Hij is niet groter dan
een rijstkorrel en doet dienst als digitale
informatiedrager. Eerst stond mijn visitekaartje erop, nu een deel van mijn digitale
DNA-code. Gewoon omdat het kan. Ik zou
’m ook kunnen gebruiken om mijn voordeurslot te openen, of mijn auto te starten.
Maar daar heb ik speciale sloten voor nodig,
en aangezien mijn vriendin geen chip heeft,
vind ik dat behoorlijk onhandig.
De ophef ontstond omdat een Britse vakbond zich openlijk afvroeg of deze ‘trend’ in
de toekomst niet misbruikt kan worden
door werkgevers om hun werknemers te
controleren. In ons land stelde SP-kamerlid
Alkaya Kamervragen over dit onderwerp.
Terecht? Eerst even de voordelen: zo’n
microchip-implantaat zou een uitkomst zijn
voor medewerkers die met zeer geheime
informatie werken, zoals bankmedewerkers, militairen of de geheime dienst. Het
klinkt als een James Bond-film: alleen zo’n
chip geeft je toegang tot bepaalde informatie. Maar je hoeft geen visionair te zijn om
hier de glijdende schaal te zien. Kort door
de bocht: het begint als veiligheidstool voor
een aantal mensen, maar voor je het weet
heeft iedereen een chip om überhaupt een
kantoor binnen te komen. Met diezelfde
chip ben je voor je baas overal traceer- en
controleerbaar.
Maar we moeten ook realistisch blijven.
Een trend zou ik dit nog niet willen noemen. Toen ik vijf jaar geleden voor het eerst
hoorde over deze techniek, had ik verwacht dat dit sneller zou gaan. In Nederland
dragen er slechts een paar honderd enthousiastelingen zo’n microchip. Bovendien stuit
ik – als ik over dit onderwerp spreek of

‘Komt goed…
is mijn
favoriete
Nederlandse
zin’

‘Soms komen alle goede dingen samen. Toen ik
hoorde dat ik bij UWV een traineeship mocht
volgen, was net mijn derde kind geboren. Twee
fantastische gebeurtenissen, maar wel twee die
niet gemakkelijk te combineren zijn. Toch heb ik
deze kans met beide handen aangegrepen. Het
is een mooie manier om nog beter Nederlands te
leren, werkervaring op te doen en mijn kansen
op een goede baan te vergroten. In Syrië studeerde ik landbouwwetenschappen, mijn hart
ligt nog steeds bij de agricultuur, maar het is
moeilijk om daar in Nederland werk in te vinden.
Die droom moet ik laten gaan, maar mijn traineeship bij UWV zorgt ervoor dat ik werk kan
doen dat aansluit bij mijn niveau. Ik heb twee
dagen in de week taalles, twee dagen in de
week loop ik mee met collega’s die gespecialiseerd zijn in ICT en financiën. Hoe meer ik erover
leer, hoe interessanter ik het vind. De combinatie
werk en gezin is druk, maar ik geniet van iedere
dag. Collega’s vragen zich soms af hoe ik het
volhoud. Ik zeg gewoon altijd tegen mezelf:
‘Komt goed’. Ik houd van die Nederlandse zin! Er
spreekt vertrouwen uit, maar ook ambitie. Het
sleept me door moeilijke situaties heen. Ook tijdens de eerste jaren in Nederland, toen het –
ondanks alle lieve mensen die ik ontmoette –
best moeilijk was.’
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Uitkeringsschaamte
BEELD MARTYN F. OVERWEEL
TEKST ELINE LUBBERTS

‘Ik schaam
me voor
mijn uitkering’’

UWV Perspectief, de website voor
mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering,
vroeg onlangs of lezers zich wel eens
schaamden voor hun uitkering. Er kwamen
onverwacht veel reacties, vooral van
mensen die bevestigend antwoordden.
Psycholoog Els Ydo legt uit: ‘Mensen
beoordelen zichzelf vaak te streng.’
Remco (43, WIA) werkte tot vier jaar geleden als
kok in een verzorgingsinstituut. Na een hersenbloeding is hij gedeeltelijk verlamd, kan niet goed meer
zien en is zeer vermoeid. ‘Werken ging echt niet
meer. Hoe graag ik ook zou willen. En dan komt er
een moment dat je een uitkering krijgt. Hoewel ik
opgelucht was dat de stress over inkomsten wegviel, kwam er een nieuw gevoel voor in de plaats:
schaamte. Het idee dat ik niet in staat ben om mijn
eigen geld te verdienen, raakt me meer dan ik had
kunnen bedenken. Dat werkend Nederland mijn
huur en boterhammen betaalt, vind ik een vernederende gedachte. Naast een gevoel van dankbaarheid schaam ik me elke maand weer als ik zie welk
bedrag er op mijn rekening wordt bijgeschreven.’
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Wikipedia definieert schaamte als ‘een onaangename
psychosociale emotie waarbij de angst om misprezen of
niet meer geaccepteerd te worden een belangrijke rol
speelt (…)’.
Iedereen heeft wel eens het gevoel dat anderen maar
beter niet kunnen weten of zien wat je doet of gedaan
hebt. Of wat je juist niet kunt doen. Omdat het niet aansluit bij je eigen beeld van hoe iets hoort. Els Ydo: ‘De een
schaamt zich voor zijn dikke billen, de ander voor de
eeuwige rommel in huis en weer een ander dus voor zijn
uitkering. Mensen zijn groepsdieren en het is nooit een
prettig gevoel als je afwijkt van de norm die in jouw
groep heerst. Dat negatieve gevoel dat je afwijkt van “het
normale” noemen wij schaamte. Schaamte voelt onaangenaam en het werkt beperkend, maar het dient ook als
een kompas. We kunnen niet zonder. Als je geen
schaamte kent, kun je ook niet goed functioneren in
onze maatschappij. Freud zei al dat het verlies van
schaamte het eerste teken van geestesziekte is.’

Hulp nodig hebben is zwak
‘Wat betreft werken: de meeste mensen groeien op met
het idee dat je op een dag je eigen boterham gaat verdienen. Dat je hopelijk leuk werk gaat doen en je leven
inricht rondom die baan. Dat is wat praktisch iedereen
doet en daarmee is het de norm. Wij leggen onszelf die
norm op en krijgen een gevoel dat we tekortschieten als
we niet werken en financieel niet in staat zijn voor onszelf te zorgen. Behalve het goede gevoel dat je je eigen
broek op kunt houden, brengt werk nog veel meer positiefs: erkenning voor wie je bent, ergens bij horen, waardering om wat je doet. Stuk voor stuk fundamentele
behoeften van de mens.’

!
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uitkeringsschaamte

‘Zelfstandigheid is in
onze samenleving tot
norm verheven ’
Stacey (24, Wajong) heeft al zolang ze weet last
van zware depressies, soms met wanen en hallucinaties. Deze beperken haar zo dat werken haar niet
lukt. ‘Naast de schaamte voor mijn ziekte en de
daarmee gepaard gaande eenzaamheid, geneer ik
me voor mijn uitkering. Ik hoor mijn broers en zus
praten over werk, collega’s, promotie, hypotheek,
vakantieplannen, etentjes in een restaurant. Dat alles
ga ik nooit meemaken. Soms voelt het alsof ik dubbel gestraft word voor mijn aandoening. This is it.’
Ydo denkt dat werken steeds belangrijker gevonden wordt.
‘Werk is statusbepalend, je bént wat je doet. En op je werk heb
je ook een groot deel van je sociale contacten. Je hebt een netwerk en als het goed is word je uitgedaagd het beste uit jezelf
te halen. Het is niet voor niets dat onderzoeken uitwijzen dat
betaald werk gelukkig maakt. Als je dat niet hebt, mis je dus
iets.’ Wat het schaamtegevoel nog in de hand werkt, is dat het
voor veel mensen moeilijk is om hulp te accepteren. Je wilt
eigenlijk niet erkennen dat je hulp nodig hebt, want dat is
zwak. En hulp aannemen is nog zwakker. ‘Het zou zo veel
makkelijker zijn als schaamte niet zo’n beladen onderwerp
was. Als je eerlijk kon zeggen dat het een rotgevoel is.’

Wees mild
Schaamte over niet kunnen werken kan veel kapotmaken.
Soms kiezen mensen ervoor om thuis te blijven, niet deel te
nemen aan sociale activiteiten of te liegen over een baan die
er niet is. Zo gaan ze werk als gespreksonderwerp uit de weg.
Een van de eerste vragen die bij een kennismaking gesteld
wordt, is vaak: ‘En wat doe jij?’ En zo kunnen ziekte en
uitkering al snel een onderwerp van gesprek worden.
‘Zelfstandigheid, ondernemingszin en productiviteit zijn
belangrijke waarden in onze samenleving
samenleving’,, benadrukt Ydo
nog maar eens. ‘Ze zijn in onze huidige maatschappij tot norm
verheven. Je moet constant aan jezelf “werken”, opgewekt en
met passie”. Als je daar niet aan meedoet, kan dat leiden tot
“met
eenzaamheid en kun je je nog slechter gaan voelen over
ezelf. Behalve erover praten, kun je zelf meer doen om dat te
jezelf.
voorkomen. Vrijwilligerswerk kan helpen. Het idee van nuttig
werk, een bijdrage leveren en zinvolle tijdsbesteding kan
voelen als iets terugdoen voor de samenleving.’
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Elk jaar neemt UWV een aantal trainees
aan. Dit jaar zijn daar vijftien mensen bij
die de asielstatus hebben.

Annelies (33, Wajong) heeft hartproblemen waardoor ze kortademig en oververmoeid is. Ze moest
daarom haar werk als kapster opgeven.
‘Je kunt aan mij niet zien dat ik een hartziekte heb. Ik
zie er vlot uit, probeer elke dag op het schoolplein te
staan om mijn kinderen op te halen. Maar wat niemand weet, is dat het dagelijkse loopje naar school
ontzettend uitputtend is. Dankzij een gift van mijn
ouders heb ik een fijn huis in een prettige wijk. Ik wil
geen gedoe en gezeur, daarom vertel ik de buitenwereld dat ik freelance klussen doe vanuit huis. Alles
beter dan dat ik vragen moet gaan beantwoorden
van mijn buren en andere ouders over mijn aandoening en wat ik van mijn uitkeringsgeld doe.’

‘Ik houd van
de Nederlandse
werkcultuur’

MUHAMMET ESER (33)

Eerlijk zijn over schaamtegevoelens betekent ook je
kwetsbare kant tonen. En dat is al moeilijk genoeg voor
mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ziek zijn
of een handicap hebben is privé, daar wil je niet met iedereen
over praten. Een aandoening gaat de buitenwereld niets aan.
‘Je zou willen dat ook arbeidsgehandicapten voelen dat ze
goed genoeg zijn voor de buitenwereld, maar vooral voor
zichzelf. Je zou willen dat ze weten dat ze ergens recht op
hebben. Schaamte heeft ook te maken met weinig eigenwaarde en het feit dat je jezelf streng beoordeelt’, legt Ydo uit.
‘Mensen zijn geneigd te denken dat ieder ander datzelfde
oordeel heeft. Maar dat hoeft helemaal niet, soms is de directe
omgeving liever en begripvoller dan je denkt. Ik gun iedereen
de moed om dat uit te zoeken. En dat betekent dat je open
moet zijn en – vooral – mild voor jezelf.’

is politiek vluchteling uit Turkije.
Hij en zijn gezin kregen in 2018 een
verblijfsvergunning. Muhammet
werkt nu als trainee voor UWV
Amsterdam.

!

Om hun privacy te beschermen zijn de namen van Remco, Stacey
en Annelies gefingeerd.
TEKST MARLIES RUIJTER | FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA
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TRAINEE BIJ UWV 3

‘Ik studeerde Chinees in Shanghai toen in
Turkije de politieke spanningen opliepen. Ik kon
daardoor niet meer terug naar mijn geboorteland. Het liefst was ik met mijn vrouw en dochtertje in China gebleven, maar dat kon niet.
Onze keuze viel op Nederland. Zodra we hier
aankwamen ben ik Nederlands gaan leren. Maar
Nederlands leer je niet alleen uit de boeken.
Mede daarom wilde ik meteen werken, het
maakte me niet uit wat; in de supermarkt, in de
fabriek. Het bleek nog heel lastig. Ik had net een
baan gevonden bij een bloemkwekerij toen dit
traineeship bij UWV in beeld kwam. Toen ik was
aangenomen en van UWV een laptop en
mobiele telefoon kreeg, was ik echt ontroerd.
Wat had ik een stap gemaakt! Bij UWV voel ik
me thuis, ik houd van de Nederlandse werkcultuur: direct, kritisch en resultaatgericht. Ik leer
nu de kantoortaal van dit land. Ik wil keihard
werken om hogerop te komen. Wellicht dat mijn
kennis van de Chinese taal – ik spreek het vrijwel vloeiend – mij gaat helpen. Mijn vrouw en ik
zien onze toekomst in Nederland. Onze tweede
dochter is hier geboren. We hebben haar een
Turkse en een Nederlandse naam gegeven:
Beril Fenne. Dat onderstreept onze wil om
Nederlanders te worden.’
UWV.NL/UWVMAGAZINE
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Kijken bij de buren
BEELD KOOS BREUKEL
TEKST ELINE LUBBERTS

CORINE PEETERS UWV:

‘We willen
allemaal

beter

worden’
We hoeven niet altijd het
wiel opnieuw uit te vinden.
Waarom zouden we niet wat
vaker bij die buurman kijken
die al lang en breed rondrijdt
op rubberen banden?
Dat doet UWV door

internationale
assessments. En dat

werkt twee kanten op.
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ET STAAT IN HET COLLECTIEF geheugen
van UWV gegrift: de problemen waarmee de
introductie van digitale diensten gepaard ging.
De eerste jaren was de site werk.nl bijvoorbeeld
regelmatig onbereikbaar. Dit leidde tot frustratie
en klachten van klanten, en negatieve aandacht in de media. Vanuit Europees perspectief heeft het verhaal echter een keerzijde. Corine Peeters, business
adviseur internationale zaken bij UWV: ‘We hebben veel geleerd
van deze problemen en op het vlak van onze digitale service gelden
we nu als een van de koplopers in Europa. We hebben de afgelopen
jaren veel buitenlandse delegaties ontvangen en inmiddels is het
aanbieden van digitale dienstverlening bij de meeste Public
Employment Services in Europa gemeengoed.’

Korte lijnen
Al sinds 1996 werkt UWV samen met de andere Public Employment
Services (PES) van de Europese Unie. Sinds 2014 is deze samenwerking geformaliseerd als antwoord op de vele arbeidsmarktontwikkelingen. Twee keer per jaar komen de samenwerkende landen
samen in het land dat ook de voorzitter is – dat wisselt elk halfjaar; in
2019 zijn het Roemenië en Finland. Behalve de vergaderingen is er
een tweejaarlijkse benchlearning-cyclus die bestaat uit uitwisselingsactiviteiten, waaronder een uitgebreid internationaal
assessment.
Verder spreken de instanties onderling met elkaar af om kennis te
delen. Zo is Zweden vorig jaar twee keer bij UWV geweest om meer

!

kijken bij de buren

Transparante data

‘Op het vlak van digitale
service geldt UWV nu als een
van de koplopers in Europa ’
"

te leren over de webinars. ‘Webinars blijken een uitstekende manier
om een grote groep klanten tegelijkertijd te informeren, terwijl – dat
maakt het zo interessant – de deelnemers thuis zijn. In Zweden zijn de
afstanden tussen klant en kantoor enorm, dus ik snap dat ze willen
onderzoeken wat voor hen de voordelen zijn.’
Ook Estland was dit jaar anderhalve dag op werkbezoek. Peeters:
‘Weer was er interesse in de digitale dienstverlening, maar ook wilden
ze van gedachten wisselen hoe we mensen met een arbeidshandicap
duurzaam aan het werk kunnen helpen en houden. Zo hebben we uitvoerig gesproken over ons bedrijfsadvies voor inclusieve organisaties
en is een van onze experts twee weken later afgereisd naar Estland
om onze werkwijze aan Estse werkgevers toe te lichten.’
Op dezelfde manier haalt UWV relevante informatie uit andere landen. ‘Het nieuwe jaarplan van UWV lees ik altijd nauwkeurig, op zoek
naar onderwerpen die ook spelen in andere landen. Die kennis kan
ons helpen onze eigen dienstverlening te verbeteren. Gezamenlijk
hebben we zo veel kennis en ervaring in huis.’

Kenmerken
Hoewel het op de dagen dat de organisaties elkaar ontmoeten, stevig
aanpoten is, kan het ook gezellig zijn. Peeters: ‘We zijn een hecht netwerk en kennen elkaar soms al jarenlang. We komen elkaar vaak
tegen tijdens vergaderingen, peer-reviews en workshops, maar ook op
bilateraal niveau weten we elkaar te vinden. We zijn allemaal extreem
gemotiveerd om steeds beter te worden in ons werk, en dat schept
een band.’
Natuurlijk zijn er niveauverschillen tussen de landen. Maar de kern en
kracht van benchlearning zit – zoals het woord al zegt – in het leren
van elkaar en niet in het elkaar de maat nemen. Peeters: ‘Gelukkig is er
altijd een goede sfeer, ondanks de verschillen. Men stelt zich open en
kwetsbaar op. Maar we zijn ook trots op elkaar als we zien welke grote
stappen opeens gemaakt kunnen worden. Ik zie die andere organisaties allemaal als broertjes en zusjes van UWV’, aldus Peeters. Elke

Corine Peeters

studeerde Toerisme en Marketing en werkte tot
2002 in de reiswereld, waar zij verscheidene
managementfuncties bekleedde.
In 2002 besloot zij een overstap te maken naar
het publieke domein. Zij werkte een aantal jaren
als vestigingsmanager voor het Centrum voor
Werk en Inkomen en UWV.
Sinds 8 jaar werkt Corine als Business Adviseur
Internationale Zaken bij UWV. Haar kerntaak is
kennisdeling op het gebied van arbeidsbemiddeling en re-integratie met landen binnen en
buiten Europa. Haar motto: ‘Elke ontmoeting
biedt de gelegenheid om verbinding te maken
en te groeien’
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publieke arbeidsorganisatie heeft zijn eigen kenmerken met eigen
issues, maar er zijn ook veel overeenkomsten.
Gemeenschappelijk uitgangspunt is de 2020-strategie waarin de
EU-lidstaten ambitieuze doelen hebben gesteld. In 2020 moet 75%
van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar betaald werk verrichten.
Dat betekent onder andere dat er meer jongeren, ouderen, laaggeschoolden en legale immigranten aan het werk moeten. Het aantal
Europeanen dat op de grens van de armoede leeft, moet worden verminderd. Het PES-netwerk geeft handen en voeten aan deze
beleidsdoelstellingen.

Onder de loep
In mei, afgelopen jaar, was Nederland aan de beurt voor een assessment. Het idee van een peer-assessment is dat je elkaar beoordeelt.
Het geven van een beoordeling en feedback bevordert het leerproces,
niet alleen – in dit geval – van UWV, maar ook van de andere Europese
Public Employment Services. Alles wat ze van elkaar te weten komen
tijdens het assessment kunnen zij op hun eigen organisatie toepassen.
Peeters: ‘Een peer is iemand met een gelijke status en het idee is dat je
de feedback van die gelijke kunt omzetten in verbeteracties. Door kritisch naar het werk van anderen te kijken en echt in de stof te duiken,
neem je ook je eigen werk kritischer onder de loep.’
Hoewel dit redelijk simpel klinkt, is het voor de betrokkenen een spannende exercitie. Peeters: ‘Intensief is het sowieso, de voorbereiding
duurt algauw enkele maanden. Op de eerste dag van het assessment
ontvingen we de commissie op het hoofdkantoor, op dag twee werden de regiokantoren in Venlo en Eindhoven bezocht en medewerkers geïnterviewd. Op dag drie trok de commissie zich terug voor een
uitgebreide nabespreking en hield vervolgens een plenaire eerste
terugkoppeling. Daarna volgde een officieel assessmentrapport.

BEELD XF&M
TEKST DIRK GOOSSENS

I love it!*
UWV MAAKT ARBEIDSMARKT TRANSPARANT

Dirk Goossens, blogger en directeur/eigenaar van IT-bedrijf

Sollicity, reageert op een persbericht van UWV. Daarin kondigt
UWV het beschikbaar stellen van open data aan via het
Dataportaal van de Nederlandse overheid. Goossens vraagt zich
af: zijn de gegevens echt beschikbaar? En bruikbaar?

Mooi weer
UWV kreeg positieve feedback en een aantal aanbevelingen. Positief
is dat UWV veel gebruikmaakt van grondig onderzoek in het kader
van effectieve dienstverlening: niets wordt zomaar bedacht. Ook gaf
de commissie aan dat UWV de afgelopen jaren veel en majeure reorganisaties heeft ondergaan. Ze adviseerde UWV nu de tijd te nemen
om te consolideren en te reflecteren, zodat UWV de kans krijgt om de
evaluaties te gebruiken voor de ontwikkeling van de dienstverlening.
De assessors begrepen wel dat dat niet altijd makkelijk is. Peeters:
‘Onze opdracht vanuit de politiek maakt het niet altijd mogelijk om die
rust te nemen. Het was hun opgevallen dat de enorme dynamiek
waarin UWV zich bevindt, kan zorgen voor een informatieovervloed
voor medewerkers. Juist dan is het van belang te bewaken dat we verbinding blijven maken met onze missie en strategie, zodat iedereen de
samenhang ziet tussen de overkoepelende opdracht en de dagelijkse
werkzaamheden.’
Peeters is ‘supertrots’ op UWV. ‘We doen het goed. We worden niet
alleen geroemd om onze digitale service, maar ik krijg ook regelmatig
te horen dat onze directe manier van communiceren met onze collega-instituten door hen gewaardeerd wordt. We maken snel contact,
zijn enthousiast over nieuwe initiatieven en spelen niet alleen mooi
weer; we zijn ook eerlijk over de dingen die niet zo lekker gaan. UWV
heeft zo veel kanten en daar mag ik elke dag getuige van zijn.

!
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transparante data
Waarom UWV data beschikbaar stelt
Kim Heijnen, gegevensmanager en
datadienstenontwikkelaar van UWV:
‘UWV wordt vaak gevraagd om arbeidsmarktdata beschikbaar te stellen. Bedrijven
willen graag inzage in individuele cv’s van
werkzoekenden, maar die kunnen we niet
vrijgeven. We stellen nu wel statistische
data beschikbaar over alle cv’s in onze
database. Bovendien bevat deze open
dataset statistische informatie over
vacatures. Hiermee komen data over vraag
en aanbod tegelijkertijd beschikbaar. Op
deze manier willen we de markt mee laten
werken om mismatches op te lossen.

!
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ROTE WOORDEN IN HET persbericht. Die hebben we vaker gehoord.
Laten we eens kijken of de gegevens echt beschikbaar zijn. Laten
we eens kijken of ze echt bruikbaar
zijn. Het zal me benieuwen. Er staat
een link in het persbericht. We nemen een kijkje.
UWV stelt gegevens ter beschikking via het
Dataportaal van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat de gegevens echt beschikbaar zijn.
Verstandig dat ze dit niet via werk.nl doen. De gegevens staan gesorteerd van oud naar nieuw. Het is mij
een raadsel waarom ze hiervoor kiezen. Onder aan de
pagina staat een recente set. Deze kun je downloaden.
Als je het bestand opent, verdrink je, als je ook maar
enige interesse hebt in de arbeidsmarkt, direct in
weelde. UWV overtreft zijn eigen grote woorden. Eén
simpel bestandje stelt UWV ter beschikking, maar een
bestandje dat je vanuit verschillende kanten kunt
bekijken. Dit is briljant! Gegevens, gegevens, gegevens,
zomaar ter beschikking van iedereen die wat wil
beweren over de arbeidsmarkt. En redelijk vers zelfs.
Hier kunnen we wel wat mee. Let maar eens op.
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Voorbeeld
Stel, je bent blogger en hebt net geblogd over werven
voor de staat. Je wilt aantonen dat genoeg mensen in
het leger kunnen dienen, maar dat ze er geen zin in
hebben. Dankzij UWV is dit niet moeilijk meer. Je pakt
het bestand en stelt het volgende vast (definities zijn
illustratief):
Ervaringsberoep 3.429.830
E
Vacatures
194.783
V
Wensberoep
1.885.633
W
E/V

W/V

H/C

17.6

9.7

0.5

H

C

Z

Per vacature 17,6 mensen die
ervaring hebben met het beroep
Per vacature 9,7 mensen die het
beroep willen uitoefenen
Verhouding per vacature tussen
mensen die het gedaan hebben
en mensen die het willen

Als er nou voor een beroep veel vacatures zijn, veel
mensen die het werk kunnen doen én weinig mensen

die het willen doen, dan is het een beroep waar weinig
mensen zin in hebben. De oplettende lezers weten
dat we hiervoor de afkorting Z gebruiken. Z geeft dus
aan hoeveel zin mensen hebben om een bepaald
beroep uit te oefenen.
Laten we eens kijken hoe Z scoort voor, bijvoorbeeld,
een korporaal van de koninklijke landmacht. Bingo!
De staafdiagram die uit de dataset van het UWV wordt
gegenereerd, laat direct zien dat de 11.887 mensen die
ervaring hebben met korporaal zijn het niet als wensberoep opgeven: 38 kandidaten, 20 vacatures. Van
2064 beroepen scoort korporaal het allerslechtst! Het
is een treurig gegeven.

Populairste beroepen
Maar de snelheid waarmee het bestand dit gegeven
boven water laat halen is fantastisch! En de mogelijkheden zijn zo divers dat ze voor mensen die zich
bezighouden met de arbeidsmarkt een aanslag vormen op de fantasie. Kijk maar: wat zijn de beroepen
waar mensen het meest zin in hebben?
Het staafdiagram dat hier antwoord op geeft, laat zien
dat een ervaren Java-programmeur 988 keer zo veel

zin heeft om aan de slag te gaan als Java-programmeur als een korporaal als korporaal. Ik verzin het
niet. Het staat er. Gebaseerd op 170.593 records. Nou
moeten we deze gegevens natuurlijk met een korreltje
zout nemen. Bovendien, de definities die ik eraan koppel vertonen meer gaten dan de data. Maar toch.
Buitengewoon interessant. En vers! Redelijk vers toch
zeker. Mijn definities zijn uit de lucht gegrepen, maar
de getallen komen van UWV.

Wat kunnen en wat willen mensen?
Laten we eens kijken voor welke beroepen de samenleving een overvloed aan ervaren krachten rijk is.
Volgens de data van UWV zijn de beroepen met de
meeste ervaren krachten per vacature: verkoopmedewerker dameskleding (726), soldaat/korporaal
Koninklijke Landmacht (594) en sociaal-cultureel werker met specialisatie samenlevingsopbouw (594).
Multimediadeveloper en Java-programmeur scoren
met 0,09 en 0,13 ervaren mensen per vacature het
laagst.
Vind je het niet interessant wat mensen kunnen, maar
wil je liever weten wat ze willen? Eén klikje en je ziet

het. Als je ooit dameskleding hebt verkocht, wil je dat
kennelijk ook als vervolgstap in je carrière: er zijn
13.779 ervaren krachten, van wie 9.072 kandidaten
voor 19 vacatures. En het lijkt er ook op dat sollicitanten voor een vacature van trainer communicatieve
vaardigheden ervaring niet nodig vinden: er zijn 742
meer kandidaten dan dat er ervaren mensen zijn.
Eenzelfde beeld zien we ook bij vacatures voor onder
andere dierenverzorgers, budgetconsulenten en allround tekstschrijvers.

Krapte op de arbeidsmarkt
Wil je liever weten voor welke beroepen krapte
heerst? Geen probleem. Ook die gegevens zijn makkelijk te vinden. We concluderen dat multimediadevelopers niet solliciteren. En je ziet dat krapte vooral ‘mannelijke’ beroepen treft, waarbij intensive
care-verpleegkundigen zorgen voor een opvallende
piek: 204 ervaren mensen; 10 kandidaten; 44
vacatures.
Draai je de gevonden gegevens om, dan is het nog
steeds interessant. Nee. Het wordt alleen maar
interessanter.

Bedrijven kunnen informatie over de
arbeidsmarkt uit deze data destilleren.
Bijvoorbeeld in welke regio veel of juist
weinig aanbod is van een bepaalde
beroepsgroep. Daarnaast kunnen
partijen met deze open dataset software
ontwikkelen om hun productaanbod uit te
breiden of een business te beginnen. De
dataset is dus geschikt voor bedrijven die
professioneel met data werken en deze
weten te analyseren. De slager op de
hoek, bij wijze van spreken, vindt er geen
nieuwe werknemer mee. Het gaat om
statistische data, niet om informatie.’

"

Neem nou die Java-programmeur. De data laten zien
dat bijna twee keer zo veel mensen het beroep willen
uitoefenen als er ervaren krachten zijn. Ze hebben er
ongelofelijk veel zin in en zijn niet bedreven. Als dat
maar goed gaat ...

Wat nemen we ervan mee?
Vrijgave van deze gegevens is een belangrijke en buitengewoon waardevolle stap van UWV. De voorbeelden die ik noem betreffen een fractie van de mogelijkheden. Je kunt groeperen op provincie,
werkloosheidsduur en nog zo wat kolommen. 16 miljoen aspirant-bondscoaches kunnen vanaf nu wat
van de arbeidsmarkt gaan vinden. Binnen een jaar
zullen deze gegevens verwerkt zijn in tientallen applicaties, nieuw en oud, en via het nieuws hun weg vinden naar de samenleving. Zeker als ze als feed
beschikbaar komen in plaats van als ZIP.
Buitengewoon fraai. Met UWV’ers als Rob Witjes en
Tof Thissen voorzie ik in mijn glazen bol een transparante toekomst voor het UWV. Hulde.

*

!

dit artikel namen we met toestemming van de auteur
over van recruitmentmatters.nl
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Elk jaar neemt UWV een aantal trainees
aan. Dit jaar zijn daar vijftien mensen bij
die de asielstatus hebben.

‘Ik wil iets
terugdoen voor
Nederland’

ZAHRAA ASALIAH (27)

‘Ik kon naar Nederland komen, omdat mijn man
hier asiel kreeg. Ik voelde me hier meteen thuis.
Een cultuurshock had ik niet; wij woonden in
Syrië in een kleine openminded gemeenschap.
Eigenlijk moest ik alleen wennen aan fietsen en
het weer. Ik voel me hier welkom, ontmoet
overal vriendelijke mensen. Nu ben ik zelf ook
een positief en flexibel mens, dus misschien is
dat geen toeval. Wie goed doet, goed ontmoet.
Wat wel lastig is: werk vinden. Ik ben levensmiddelentechnoloog en zou graag bij een
bedrijf als DSM werken, maar bij sollicitaties
krijg ik vaak te horen dat ik te weinig werkervaring heb en de taal nog niet goed genoeg
beheers. Daarom ben ik zo blij met mijn traineeship bij UWV. Ik specialiseer me in ICT; die
ervaring komt natuurlijk straks overal van pas.
Hoe mijn toekomst eruit gaat zien? Daar durf ik
niets over te zeggen. Als je een oorlog hebt
meegemaakt, weet je dat alles op een dag
zomaar anders kan zijn. Maar ik hoop dat mijn
toekomst hier ligt. Nederland heeft mijn man en
mij een enorme kans gegeven. Ik wil iets terugdoen voor dit land.’

TEKST MARLIES RUIJTER | FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA

uit Syrië woont nu twee jaar in
Nederland en heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Ze volgt
een traineeship bij UWV in
Amsterdam.

