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Een banketbakker kan in principe hetzelfde als een patissier. En in 
Vlaanderen kennen ze het woord ‘doordouwer’ niet. Naar het 
voorbeeld van de Vlaamse collega’s van VDAB, ontwikkelt ook UWV 
een skills-ontologie, een hybride AI-systeem om vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt beter te matchen.

De skills-ontologie is een ‘ontplofte versie’ van taxonomie van 
Nederlandse beroepen die er nu al is, vertelt Michel Peters, 
projectmanager skills-ontologie bij het UWV. “De wens om de 
beroepentaxonomie uit te breiden, was er al heel lang. Omdat 
‘beroepen’ een te grof begrip zijn voldoet deze indeling eigenlijk niet 
meer. Als we de mismatch op de arbeidsmarkt willen aanpakken, 
moeten we op een meer verfijnde manier kijken naar wat iemand 
kan en weet.”

Iemand kan immers geen ‘relevante’ werkervaring hebben in de 
sector waarin een vacature is, maar kan wel relevante vaardigheden 
hebben geleerd in een ander beroep. Een receptionist heeft 
bijvoorbeeld ervaring met het welkom heten van gasten en het 
registeren van klachten. Daarmee kun je ook als ober uit de voeten. 
‘Transversale skills’ noemen ze dat bij UWV. 

De Nederlandse versie moet CompetentNL gaan heten en gebruikt 
het Vlaamse VDAB Competent als uitgangspunt. “Goed gejat is 
immers beter dan slecht zelf verzonnen”, zegt Peters.

Dezelfde taal
“Met vaardigheden, skills en competenties bedoelen we steeds 
hetzelfde”, zegt Peters. Daarmee raakt hij meteen aan de kern van 
de zaak, want “het is belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. 
CompetentNL weet straks dat we bijvoorbeeld met ‘patissier’ en 
‘banketbakker’ hetzelfde bedoelen. En dat de omschrijvingen 
‘doorzetter’, ‘doordouwer’ en ‘doorpakker’ hetzelfde betekenen.” Het is 
de bedoeling dat straks al die verschillende gebruikte termen aan de 
ontologie gekoppeld worden. Verder mogen de verschillen tussen het 
Vlaams en het Nederlands niet langer een belemmering vormen bij 
grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling. 

Hybrid AI
De kern moet dit jaar klaar zijn en wordt dan ter verificatie 
voorgelegd aan vertegenwoordigers van werkgevers. Ondertussen 
wordt er nog hard gewerkt aan de techniek, om deze zo ver te 
ontwikkelen dat alle gebruikte relevante omschrijvingen van 
beroepen of skills aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Het resultaat is een ‘hybrid AI’; een handmatig opgestelde database 
met beroepen en vaardigheden, gecombineerd met een kunstmatige 
intelligentie die de relaties tussen al die begrippen legt en het 
systeem laat ‘ontploffen’ tot een volledige ontologie die actueel 
gehouden wordt.
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Toepassingen die gebruik maken van CompetentNL kunnen bepalen in 
welke mate de vaardigheden die een kandidaat bezit, overlappen met 
de benodigde vaardigheden van een vacature. Als er geen 100 procent 
match is, kan een systeem aangeven wat er nodig is om een match te 
bereiken, bijvoorbeeld bijscholing.

Maar zo ver is het nog niet. Het hybrid AI-systeem moet voortdurend 
worden gevoed met data en feedback om te kunnen leren. “Zoiets is 
nooit af”, zegt Peters. “Maar hopelijk krijgen we steeds meer partijen zo 
enthousiast dat ze mee willen doen en ontstaat er een sneeuwbaleffect.”

Open data
UWV wil CompetentNL open data beschikbaar stellen met zogeheten 
API-services; diensten die partijen vrijelijk kunnen gebruiken om de 
gestandaardiseerde gegevens op te halen en hen eenvoudig in staat 
stelt samen te werken.

Het UWV is, mede vanuit het programma Werkinzicht, de drijvende 
kracht achter de totstandkoming van CompetentNL, maar er wordt 
intensief samengewerkt met andere regionale en landelijke partijen. 
Het CBS ontwikkelt de basistechniek voor de hybrid AI en het CPB gaat 
op zoek naar trends door de historie van skills in de arbeidsmarktdata 
te achterhalen en valideert de data. Recent is TNO aangehaakt om het 
systeem te testen en demonstreren. Aanvullend wordt gekeken of er in 
samenwerking met het SBB, op termijn ook een brug te slaan is naar 
het onderwijs om te kunnen adviseren welke opleiding nodig is voor 
het verkrijgen van de juiste (nog ontbrekende) skills bij de stap naar 
(ander) werk.

“In de beeldvorming lijkt het soms iets wat vooral van UWV wordt”, 
zegt Peters. “Maar we willen graag dat iedereen bijdraagt, zodat 
CompetentNL straks bruikbaar is voor iedereen.”

Zodra de eerste versie van CompetentNL beschikbaar is, worden 
arbeidsmarktpartijen uitgenodigd om mee te kijken, te testen en 
verbeteringen aan te dragen.

Links en Downloads
•  UWV-document ‘Skills Ontologie’ 
•  World Economic Forum: Skills als nieuwe ‘munteenheid’ voor de 

arbeidsmarkt’ 
•  Werkinzicht, grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling 
•  Presentatie Praktijkdag 7 november 2019
•  Kamerbrief minister Koolmees over dit onderwerp
•  Partner VDAB
•  Partner CBS
• Partner TNO
• Partner CPB

Contactpersonen
• Michel Peters
 Manager Skills Ontology UWV
 E-mail: michel.a.peters@uvw.nl
• Wouter van Dam
 Senior arbeidsmarktadviseur UWV
 E-mail: Wouter.vandam@uwv.nl

Dit praktijkvoorbeeld staat ook op:
•  www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-verbindende-taal-voor-

arbeidsbemiddeling-competentnl

Kijk voor meer praktijkvoorbeelden op: 
• www.samenvoordeklant.nl/praktijk

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/20200113%20UWV%20Skills%20Ontologie.pdf
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https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Sessie%2020%20Inzicht%20in%20vaardigheden%20-%20een%20skills%20ontologie%20voor%20competentiegericht%20matchen.pdf
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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