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Artificiële intelligentie Talentenjacht

Van brein
naar baan
Iedereen heeft een talent, maar niet iedereen
weet wat dat is. Met games voorspelt
BrainsFirst welk werk bij je brein past.
Door Timo Nijssen Foto Eline van Strien
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Hoe moeilijk kan het zijn

De stekker erin
Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door
innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk.
Deze week: gebruiksvriendelijk opladen.

‘W

Illustratie Lisa Schweizer

aarom zit bij de nieuwe elektrische Volvo XC40 het oplaadpunt eigenlijk aan de linkerkant?’, vroeg een oplettende
lezer. Dat is namelijk hartstikke onhandig in
rechtsrijdende landen zoals Nederland,
want daar parkeer je meestal aan de rechterkant van de straat. En dan moet je dus
als chauffeur de weg op lopen om de stekker in te pluggen en die steekt dan tijdens
het laden ook nog de weg op.
Waar fabrikanten van elektrische auto’s
hun oplaadpunten aanbrengen gaat letterlijk alle kanten op. De Amerikanen van Ford
en Tesla kiezen voor linksachter. Een deel
van de Europeanen (o.a. Volkswagen,
BMW, Mercedes) kiest voor rechtsachter,
maar er zijn er ook die kiezen voor links
(Peugeot en Opel) of die variëren tussen in
de neus en rechtsachter (Renault). Bij Aziatische producenten is een stopcontact in
de neus het meest gangbaar, maar ook
daar zijn er modellen met het oplaadpunt
aan de zijkant.
Bij elektrische auto’s is de plaats van ‘het
klepje’ veel vrijer dan bij hun verbrandingsconcullega’s. Want een brandstoftank zit
bij voorkeur niet in de buurt van hitte en
hoogspanning, dus onder de motorkap kan
hij niet. Ook mogen brandstoftank en vulopening zich niet helemaal voor- of achterin de auto bevinden, want dat is in de kreukelzone en dan kun je zelfs bij een lichtere
kop-staartbotsing al levensgevaarlijke
lekkage krijgen. Vandaar dat de brandstoftank meestal net voor de achteras
wordt geplaatst, met de vulopening
links dan wel rechts.
Bij elektrische voertuigen gelden
deze beperkingen niet, maar toch

plaatst een aanzienlijk deel van de fabrikanten het oplaadpunt daar waar de vulopening traditioneel gezien zit, vlak achter een
van de achterportieren. Net zoals de eerste
auto’s nog leken op een koets zonder paarden.
Terwijl ze nu juist alle vrijheid hebben om
die plek te laten bepalen door wat het gebruiksvriendelijkst is. En dat hangt af van
factoren als: aan welke kant van de weg
men rijdt, wanneer je oplaadt (onderweg,
op bestemming of thuis) en waar (eigen
oprit, publieke parkeerplaatsen of parkeergarage), en of parkeerplaatsen haaks op of
in de rijrichting staan. Bijvoorbeeld bij
krappe parkeerplaatsen, zoals in parkeergarages, is zo’n stekker aan de zijkant uitermate onhandig, want dan kan je nauwelijks meer tussen auto’s door lopen. Uiteindelijk zouden we wel eens uit kunnen komen op neusladen als beste optie, omdat
dat in de meeste parkeerscenario’s goed of
redelijk scoort en alleen slecht in geval van
het minder populaire achteruit inparkeren.
Misschien dat die Volvo XC40 iets te veel
is ontworpen met mensen met een eigen
oprit in gedachten. Met het klepje links kun
je dan inpluggen aan dezelfde kant
als waar je uitstapt en op je eigen
oprit heb je toch geen last van
langsrazend verkeer. Supergebruiksvriendelijk bij de vrijstaande Zweedse huizen en in de
Amerikaanse suburbs, maar
net iets minder handig in
Nederlandse (binnen)steden.

Jasper van Kuijk op
Twitter: @jaspervankuijk

oven in het scherm verschijnen
een soort buizen waaruit
gekleurde bolletjes vallen. Aan de
speler de taak om die met de
kanonnen onder in het scherm
– twee diagonaal gericht, twee
horizontaal – uit de lucht te schieten. Het
lijkt een simpel Space Invaders-achtig spelletje, maar dit speel je niet voor de lol.
NeurOlympics is bedoeld om je cognitieve
capaciteit te meten.
Zo vallen de bolletjes afhankelijk van hun
kleur langzaam, versnellen ze tijdens hun
val of dwarrelen ze als een herfstblaadje
naar beneden. Lukt het om ze zo snel mogelijk te raken? Dan heb je waarschijnlijk een
goed anticiperend vermogen.
Het Nederlandse bedrijf BrainsFirst, dat
deze ‘assessment games’ aanbiedt, wil
bedrijven helpen om de juiste kandidaat
voor een vacature te vinden. Niet de minste
maken er inmiddels gebruik van: ABN Amro,
Deloitte, Luchtverkeersleiding Nederland,
de gemeente Rotterdam en voetbalclubs AZ
en PSV. Wat is het geheim?
BrainsFirst heeft een test ontwikkeld die

de ‘breinvingerafdruk’ van mensen meet,
zegt chief technology officer Andries van der
Leij. ‘We hebben 1.500 meetpunten in domeinen zoals ‘aandacht’. Met die meetpunten delen we domeinen verder op: hoe goed
kun je je aandacht vasthouden? En hoe makkelijk kun je aandacht verdelen en loskoppelen? Uit je score rolt een profiel. Zwaktes
compenseer je met iets waar je goed in bent.
Zo kan ik zelf goed dingen oppikken die om
aandacht vragen, maar kan ik niet ongestoord werken in een afleidende omgeving.’
In 45 minuten krijgt de deelnemer vier
neurocognitieve tests voorgeschoteld die eruitzien als spelletjes. ‘Dat werkt motiverend’,
zegt Van der Leij. ‘Het moet wel een beetje
leuk zijn om te doen.’ En dus zap je bolletjes
uit de lucht met een laserstraal en speel je
een soort memory. ‘We willen ook niet een
enorme lap tekst aan instructies, je leert wat
je moet doen terwijl je het doet. Daardoor
kunnen we in korte tijd data binnenhalen
van een wetenschappelijk kwaliteitsniveau.’
Uit mijn test rolt dat ik ‘gefocust en intuïtief’ denk. ‘Je neemt waarschijnlijk alle informatie in je op en gaat daar later in ordenen
en schuiven.’ En inderdaad: tijdens ons gesprek tik ik alles mee en kies ik later pas wat
ik voor mijn stuk kan gebruiken.
Het idee voor BrainsFirst is ontstaan bij
het voetbal, zegt Van der Leij. ‘Medeoprich-

ter Eric Castien stond als sportjournalist
langs de lijn bij voetbalclubs als FC
Barcelona. Hij zag die jongens zulke slimme
dingen doen op het veld, terwijl voetballers
in de volksmond bekendstaan als ‘dom’. Wat
maakt ze dan talentvol? Vaak hoor je termen
als spelintelligentie of gogme, maar wat is
dat? Hoe kun je dat meten?’
De voetbalwereld was de eerste plek waar
BrainsFirst werd toegepast. De Alkmaarse
club AZ laat jeugdspelers al jaren de games
spelen en kan zo bijvoorbeeld kijken of spelers die op het veld achterblijven omdat ze
hun groeispurt nog niet hebben
gehad, wel een goed spelinzicht
hebben. Inmiddels is de toepassing breder. Zo worden ook luchtverkeersleiders eraan onderworpen. ‘Dat is ook een soort topsport’, zegt Van der Leij. ‘Er zijn veel mensen
die het willen, maar weinig die het kunnen.
We kijken of iemands breinvingerafdruk
past bij wat de omgeving van dat brein
vraagt.’
Het beoogde profiel wordt bij luchtverkeersleiders en voetballers samengesteld
door de top uit het veld te testen. Zo ontstaat
een datamodel. ‘Zo weten we welke
eigenschappen passen bij een goede speler
of werknemer. Daarmee kunnen we voorspellen of iemand succesvol wordt. Dat is
natuurlijk niet het enige puzzelstukje. Je
kunt het perfecte keepersprofiel hebben,
maar als je 1.45 meter bent, red je het niet.’
De keerzijde van het datamodel is dat er

Voetbalclub AZ laat
jeugdspelers
ermee testen,
luchtverkeersleiders
spelen de games ook
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Nieuwe Nest
Audio heeft vooral
betere speaker
Google heeft een
nieuwe slimme speaker gelanceerd. Deze
Nest Audio vervangt
de vorige Google
Home. Volgens Google
is het nieuwe product
75 procent luider en
heeft het een sterkere
bas. Het nieuwe apparaat bezit technologie
van de duurdere
Google Home Max, die
de luidsprekers het
geluid laat aanpassen
aan de omgeving. Over
de technologie wordt
nog juridisch gesteggeld met audioconcurrent Sonos.
Twee Nest Audio’s zijn
als stereopaar te gebruiken. Een los exemplaar kost 99 euro.

heel veel data voor nodig zijn. Van luchtverkeersleiders zijn die er en daar is succes bovendien objectief meetbaar. In andere velden is dat lastiger. ‘In zo’n geval brengen we
een doelprofiel in kaart met het gewenste
gedrag: wat verwacht je van een goede medewerker? Moet iemand die beslissingen
neemt alles in overweging nemen of intuïtief voor het beste kiezen? Wil je iemand die
een stapel werk altijd afmaakt of juist goed
kan switchen tussen kleine klussen? Daar
heb je meer aan dan aan termen als teamplayer, goalgetter en agile. Als je mensen
vraagt wat ze met dat soort termen bedoelen, krijg je telkens andere definities. Het
doelprofiel zetten we af tegen iemands
breinprofiel en zo krijg je een matchscore
tussen brein en baan.’
Als je alle kandidaten aan een bepaald cognitief profiel toetst, krijg je dan geen eenheidsworst? ‘Dat risico is er, op een bepaald
vlak maak je mensen vergelijkbaar’, erkent
Van der Leij. Maar omdat iedereen deel kan
nemen aan de test en de selectie dus wordt
gemaakt voordat de cv’s bekeken zijn, krijg
je ook diversiteit. ‘Zo komen in de regel evenveel mannen als vrouwen bovendrijven en
vind je meer kandidaten met een atypische
opleiding.’
Een programma als BrainsFirst kan niet
alleen bij de toegangspoort van bedrijven
een rol spelen, maar ook bij de uitgang van
wat daarvoor komt, denkt HR-expert Bas van
de Haterd. ‘Denk maar aan de sociale werkplaats. Daar lopen mensen rond die hun hele
leven hebben gehoord dat ze geen talent
hebben en die dat zelf zijn gaan geloven.
Maar iedereen heeft talent. Dit soort technologie laat zien welk talent dat is, waaraan iemand misschien zelf nog nooit had gedacht.
Als je bijvoorbeeld geremd bent, zou je zomaar een goede beveiliger kunnen zijn.’
Het kan een ommezwaai betekenen op
HR-gebied, denkt Van der Leij. Zo onderzoekt
de gemeente Rotterdam een ‘talentenkompas’ om medewerkers te helpen met hun
loopbaan. ‘Je moet niet eindeloos proberen
dingen te leren die je niet kunt. Een cursus
tijdmanagement heeft nauwelijks zin als je
van nature een slechte planner bent. Maar
iedereen heeft iets waarin hij beter is dan de
rest. Het punt is dat die verborgen talenten
altijd zo natuurlijk voor je zijn geweest dat
ze pas zichtbaar worden met een test. Wanneer je je talenten kent, kun je daar beter op
kapitaliseren en ze gebruiken als leidraad in
ontwikkeling en carrièrekeuze.’

DuckDuckGo weg
uit keuzescherm
Android-telefoons
De privacyvriendelijke zoekmachine
DuckDuckGo is niet
langer te zien in het
keuzescherm voor
zoekmachines in Android. Plekken op dat
scherm worden geveild. Ook de duurzame zoekmachine
Ecosia verliest zijn plek.
Google moest het keuzescherm op nieuwe
telefoons installeren
om te voldoen aan de
eisen van de Europese
Commisie, die een
boete van 4 miljard euro oplegde omdat
Google zijn eigen diensten zou voortrekken.

Amazon test
betalen met
handpalm
Amazon heeft een
nieuwe betaalmethode aangekondigd:
met een scan van de
handpalm. Amazon
One wordt in twee winkels in Seattle getest.
Gebruikers moeten de
eerste keer hun creditcard koppelen aan hun
handpalm. Daarna hoeven ze alleen nog hun
handpalm boven de
scanner te houden om
te betalen. Volgens de
techgigant is handpalmherkenning privacyvriendelijker dan een
gezichtsscan. Handpalmen zijn immers
niet zo gemakkelijk tot
een individu te herleiden.

