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1e industriële 

revolutie
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4e industriële 
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ARTIFICIËLE 

INTELLIGENTIE

nu

Artificiële intelligentie verandert 

de wereld ingrijpend

De vierde

industriële revolutie



ArtitivArbeidsmarkttrends
in 2019

Learning agility tests

Artificial intelligence

Merkdenken

Het einde van 

de afdeling

Carrière in eigen 

hand

Twee nieuwe 

generaties

De ambassadeur 

voor het leven

WAB



Slimme tools
die de persoonlijke aanpak naar een hoger plan tillen.
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DaVinci
a.i. platform

Beoordeelt

online sollicitaties volledig 

gedigitaliseerd

Communiceert

met sollicitanten en kandidaten 

via vaste templates

Ondersteunt

onze intercedenten en verhoogt 

de productiviteit

Matcht

sollicitanten en kandidaten-

bestand met vacatures



ArtitivDaVinci
Hoe werkt het

Met machinelearning en big data verbetert 

DaVinci werving 

• Matchen over functiegebieden en branches 

heen

• Focussen op competenties kandidaten

• Voorspellen van carrièrepaden 

van kandidaten

• Continue ontwikkeling van DaVinci gebaseerd 

op gebruikerservaring en big data!
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We kunnen 
carrièrepaden 
kandidaten gericht 
voorspellen

We kunnen 
carrièrepaden 
kandidaten gericht 
voorspellen

We kunnen 
carrièrepaden 
kandidaten gericht 
voorspellen

We kunnen 
carrièrepaden 
kandidaten gericht 
voorspellen

We kunnen 
carrièrepaden 
kandidaten gericht 
voorspellen

Predict

& Control 

search 

aanpak

Koers 

bepalen

voor (online) 

werving 

Continu 

monitoren 

resultaten

Bijsturen

wervings-

strategie op 

basis van 

data

Tweede- en 

derdelijns 

support + 

budget

Vacature Dashboard
Iedere intercedent is een e-Recruiter! 



Growth Hackers

Vindingrijk: 

(online) marketingkanalen 

inzetten

Creatief: 

met minimaal budget 

opmerkelijke resultaten 

creëren

Doelgericht:

meer budget inzetten om 

méér kandidaten te 

werven

Experimenteel:

korte pilots om data te 

analyseren en aanpak te 

optimaliseren



Nog meer slimme digitalisering: 
learning agility tests



De noodzaak van het 
‘denken als merk’



Het inzetten van je medewerkers 
als ambassadeurs



De komst van 2 nieuwe generaties:
Milleninials en Generatie Swipe



De medewerker als regisseur 

van zijn eigen loopbaan.



Het einde van de afdeling: 
de toekomst is aan flexibele projectteams.



Wet arbeidsmarkt 

in balans - WAB



WAB in hoofdlijnen

• Aanpassing oproepovereenkomst

• Aanpassing ketentelling 

• Extra ontslaggrond 

• Uitbreiding transitievergoeding 

• Nieuwe regelgeving payroll

• Aanpassing sectorverloning en 

premiedifferentiatie



Aanleiding WAB

• Pakket maatregelen om vast 
dienstverband aantrekkelijker te maken 
voor werkgevers, en werknemers meer 
zekerheid te bieden: vast minder vast 
en flex minder flex.

• Op 5 februari 2019 aangenomen in de 
Tweede Kamer.

• Afwachten wat de Eerste Kamer gaat 
doen. 















https://vimeo.com/265330551


Vragen? 


