eet je wat het echte probleem is in Nederland? Dat er zoveel pretstudies zijn. Er zijn
opleidingen waarmee je ab-so-luut geen
toekomstperspectief hebt. Die leveren
generatie na generatie mensen af aan wie
de arbeidsmarkt niets heeft. Dat moet zo
snel mogelijk worden gecorrigeerd.'
Zonnestralen vullen uitbundig de vergaderkamer van Lars Wetemans (33), maar
zijn gezicht staat op onweer als hij nadenkt
over wat het belangrijkste probleem is van
de arbeidsmarkt. 'De overheid kijkt nauwelijks naar de behoefte van bedrijven en wat
er van hogescholen en universiteiten komt.
Die mismatch is een serieus probleem voor
de Nederlandse economie en schadelijk
voor ons land. Kijk eens goed hoe de

wereld zich ontwikkelt: alles wordt technologie. Dan is
het toch logisch datje ook meer tech in de opleidingen
brengt? In Azië begrijpen ze 1at veel beter en zie je dat
er in het onderwijs veel meer aandacht voor is. Het
land dat dit het beste voor elkaar heeft, zal de race
uiteindelijk winnen. Want hoe je het ook bekijkt, het
allerbelangrijkste bij vrijwel elk bedrijf is toch het
personeel. Succes begint en eindigt bij goede mensen.' Wetemans kan het weten. Met zijn bedrijf
Wonderkind probeert hij bedrijven die niet meer
aan personeel kunnen komen daar toch aan te
helpen. Maar dan moeten ze wel een beetje ruim
denken. Daarover straks meer.

DE HEREN XVII
Dat het tegenwoordig moeilijk is om goed geschoold
personeel aan te trekken voor specialistisch werk is
ev ident. De combinatie van snel dalende werkloosheid
en sterke banengroei maakt dat steeds meer sectoren
lastig aan geschikt personeel kunnen komen. Hoe
dramatisch het is in sommige hoeken van de economie
werd half februari duidelijk toen het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) de nieuwste arbeidsmarktcijfers bekendmaakte: tegenover elke openstaande
vacature staan minder dan twee werkzoekenden.
Dat geldt dus voor alle vacatures en alle sectoren in
heel Nederland. ln 2013 waren er door de recessie na
de kredietcrisis nog ruim zeven
werkzoekenden per vacature
beschikbaar. Het is dus snel
gegaan. Kijken we naar de personeelstekorten in bijvoorbeeld de
ICT, dan liggen de verhoudingen
nog extremer en zijn ze zelfs
omgedraaid: tegenover iedere
werkzoekende staan bijna tien
vacatures. Deze problemen zijn
het nijpendst in de uitzendbranche en de automatisering, waar

'ALLES WORDT
TECHNOLOGIE. DAN IS HET
TOCH
LOGISCH DAT JE OOK
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respectievelijk 58 en 42 procent van de door het CBS
ondervraagde bedrijven zegt dat personeelstekorten
een belemmering zijn voor hun groei.
Is dit op te lossen? Vermoedelijk niet, want als de
mensen er eenvoudigweg niet zijn, kun je hen niet
in dienst nemen. De geschiedenis leert dat dit een
probleem van alle tijden is en steeds terugkomt.
Historicus Roelof van Gelder constateert in een studie dat de VOC in haar hoogtijdagen ook al met ernstige personeelstekorten kampte. Al in 1692 bespreken
de Heren XVII, het bestuur van het toenmalige megabedrijf, de 'schaarsheyt van 't zeevarend volk of
matrosen'. Een probleem dat zich met de conjuncturele
golven gedurende de daaropvolgende eeuw meerdere
malen doet gelden. In 1761 bijvoorbeeld, tijdens de
Zevenjarige Oorlog, moeten de bewindhebbers constateren dat er van de 28 schepen die volgens het besluit
van het jaar daarvoor hadden moeten uitvaren, er 16
nog niet zijn vertrokken wegens gebrek aan zeevarenden. Dat was dus net zo'n rem op de omzetgroei als de
uitzenders en ICT-bedrijven van nu constateren. Soms
voeren de VOC-schepen wel uit, maar dan bemand met
personeel van lagere kwaliteit. Zeer tot het chagrijn
van kapitein Làurens de Sille, die op 4 januari 1780
op het punt staat naar Batavia te zeilen op zijn schip
Amsterdam. In een brief over de opvarenden schrijft
hij: 'Wij hebben elendig volk, veele kinderen, swakke,
off oude luijden, die nu geheel sijn afgemartelt. God
beware ons, als wij naar zee gaan. Nimmer heb ik
droeviger Equipage gevonden.'

CANDIDATE JOURNEY
Als je nu een ambitieuze onderneming in een krappe
hoek van de arbeidsmarkt leidt, herken je waarschijnlijk het probleem van De Sille: de mensen zijn er
gewoon niet. Wat moet je dan in vredesnaam doen?
Doorgaan en aanmodderen met personeel van mindere
kwaliteit? Of een rem op je ambitie zetten en een
kleinere groei accepteren? 'Geen van beide', stelt Lars

Wetemans. Want na slecht nieuws is er
volgens hem ook een goede tijding. 'Je
kunt best mensen voor je functies vinden,
maar dan moet je creatief zijn. En vooral
moetje proberen hen te zoeken op plaatsen
waar je tot nu toe niet hebt gekeken.' Het
klinkt misschien wat vreemd, maar het is
niet minder dan de basis van het businessmodel van zijn anderhalf jaar oude startup
Wonderkind, tot voor kort bekend als
Recruitz.io. Hij werkt met zijn zeventig
medewerkers en een verse investering van
2 miljoen euro vanuit een oude fabriekshal
op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam,
toevallig de plek waar zich vroeger de
VOC-werven en -pakhuizen bevonden.
Wonderkind helpt bedrijven nieuw personeel te vinden door te adverteren op social
media, in apps en op websites, na een
analyse van de gegevens van potentiële
kandidaten. 'Hiervoor heb ik e6'n socialmediabureau gehad en vom Monsterboard
gewerkt. Ik zag dat in de personeelswerving nog heel veel zoek- en selectiewerk
wordt gedaan op onderbuikgevoel, diploma's en netwerk. Volgens mij is dat in de
huidige wereld, waar kennis supersnel
veroudert, niet de juiste aanpak. Het gaat
niet louter meer om je papiertje, het gaat
om je capaciteiten.' Een voorbeeld? 'Onze
IT-manager en tevens cofounder heeft mbo
mediacollege gedaan. Bij veel corporates
zou je er me t een dergelijke achtergrond
niet in komen, maar hij is van enorme
waarde voor ons. Op die manier zoeken
wij ook kandidaten voor de vacatures van
onze opdrachtgevers.' Wetemans en de
zijnen zijn in essentie een advertentiebedrijf: hebt u een vacature, dan plaatsen
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zij de advertentie. Let wel: niet op de traditionele vacaturesites. 'Want daar vind je
alleen mensen die echt op zoek zijn naar
werk. Dat is maar een heel beperkt deel
van je doelgroep; in schaarse beroepen
minder dan 10 procent. Wij willen ook
latente en niet-werkzoekenden bereiken.
Onze systemen zijn aangesloten op de
advertentienetwerken van Google en Facebook. Met behulp van de data die we uit
die netwerken krijgen, kunnen we heel
specifiek potentiële kandidaten vinden.
Stel, je zoekt een programmeur. Wij weten
doorgaans niet welke diploma's social-

tussenpersonen uit dit proces te knippen. Sterker:
er zitten helemaal geeu mensen meer in het proces.
'Onze klanten gebruiken een selfservicesysteem en
ook de advertenties worden geautomatiseerd gemaakt
en geplaatst. We hebben geleerd dat het bij latente
kandidaten niet zoveel zin heeft om in één keer een
vacature te pushen. Mensen kiezen eerder voor een
bedrijf dan voor alleen een functie. We tonen daarom
eerst advertenties waarin we hen bewust maken van
een werkgever als merk, daarna blijven we hen waar
dan ook op internet en in apps achtervolgen. Vervolgens laten we een testimonial zien van hoe het is om
bij dat bedrijf te werken plus de beschikbare functies.
En pas dan, aan het einde, tonen we de vacature. Dat

ÎEIGENLIJK STAAT RECRUITMENT
NU NOG OP DE POSITIE
DAT IS EEN ENORME KANS'
mediagebruiker" hebben, maar kunnen
wel zien of iemand bovenmatig veel met
zijn vak bezig is. Hij leest veel blogs, volgt
influencers in zijn vakgebied, abonneert
zich op Youtube-kanalen die zich met
zijn programmeertalen bezighouden. We
hebben kunstmatige-intelligentiesoftware
ontwikkeld die deze data sorteert en analyseert. Op basis van de conclusies daaruit,
samen met zaken als postcodegebied, opleidingsniveau en demografische kenmerken,
kunnen we de vacature heel nauwkeurig
adverteren.'
Dat klinkt als een slimme manier om de

proces duurt soms tien dagen of langer; de candidate
journey noemen we dat. Hebben we afgekeken van de
moderne salesprocessen.'
De aanpak slaat aan, zegt Wetemans. 'We werken voor
alle functies, van blue tot white collar, van ceo's tot
crew members van KFC. Voor bedrijven als Brunei,
Booking.com, Tata Steel en USG People. Via de netwerken van Google en Face book bereik je 90 procent
van alle mensen op internet. Afgelopen jaar leverde
dat 4 miljoen euro omzet op. Dit jaar verwachten we
naar de 13 miljoen te groeien.' Fraaie cijfers. Vooralsnog zonder winst, maar dat is ook niet het eerste doel
van dit met venture capita! gefinancierde bedrijf.
'We willen het bedrijf zo schaalbaar mogelijk maken.
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Dat betekent dat we ook
zo veel mogelijk hebben
geautomatiseerd. Wij
denken dat dit heel groot
kan worden, zoals Monsterboard of Linkedin.
Onze software heeft zich
inmiddels bewezen en we staan
aan de vooravond van onze internationale larrcering. In juni willen
we een kantoor in New York
opzetten, daarna volgen meer
Europese landen.'

NIEUWE GOLF
Wonderkind is een typisch
voorbeeld van de nieuwe golf
bedrijven die de werving- en
selectiewernld aan het veranderen zijn. Het is een bonte verzameling ondernemingen die één ding
gemeen hebben: ze gebruiken technologieën die een jaar of vijf geleden nog
helemaal niet beschikbaar waren om de
branche zo radicaal te veranderen. Wetemans en zijn zeventig man personeel
doen dat in het groot en voor alle soorten
vacatures, maar er zijn ook ta~van hypergespecia1iseerde nichebedrijven actief.
Zoals dat van Joeri Everaers (30) en
Lotte Welten (29), samen eigenaar van
The Selection Lab. Een piepjonge startup
met een interessant werkveld: het bedrijf
selecteert advocaten vooFd@grote kantoren
aan de Zuidas via kunstmatige intelligentie.
'Het viel mij op hoe conservatief de recruitmentmarkt is. Heel veel werk wordt door mensen gedaan die op or1derbuikgevoel handelen',
vertelt Everaers. Een interessante constate-

ring, omdat Wetemams er ook over repte.
'Eigenlijk staat recruitment nu nog op de
positie waar marketing tien jaar geleden
stond. Dat is een enorme kans.' Het
bracht het ondememersduo ertoe om
zich met het bedrijf aan te melden voor
de AI Laimchtrack van startYpaccelerator
Rockstart. Welten: 'Met The Selection Lab
richten we ons op advocatenkantoren.
Er is geen tekort aan jonge advocaten. De recruiters van de grote
kantoren ontv angen jaarlijks
juist duizenden sollicitatiebrieven. Dat is een enorme
hoeveelheid, dus hoe ga je
daar de beste personen uit
halen? Dan ga je je al snel
richten op zaken die je kent,
bijvoorbeeld of iemand bij het
corps heeft gezeten of bestuursfuncties heeft vervuld tijdens
zijn studententijd. Wij denken
dat dat n.it>t automatisch
de eigenschappen zijn
die iemand tot een goede
advocaat maken. Daarbij
zijn de vraagmethodt>s van
traditionele assessmentbureaus heel tijdintensief
en daardoor duur. Je
kunt ook vaak aan de
vraag al zien wat de
werkgever wil horen.
Door op deze manier
te selecteren schuif
je veel goede potentiële kandidaten
terzijde. Dat is
zonde, dat kan
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veel slimmer.' Aldus bouwde het duo
samen met een programmeur een zelflerend algoritme dat potentiële advocaten
op een bredere manier selecteert. 'Als we
voor een klant aan de slag gaan, zorgen we
ervoor dat we eerst te weten komen wat de
eigenschappen zijn van de toppers binnen
het kantoor. Daaruit volgen 25 persoonskenmerken en 300 datapunten, die
we in het model stoppen. Kandidaten
moeten vervolgens een online assessment doen, waarvan we de antwoorden
met het model verwerken. De resultaten daarvan geven we door aan de

recruiter. Als een sollicitant vervolgens wordt aangenomen, blijven we hem of haar volgen om het model
nog slimmer te maken.'
Mooi bedacht, maar werkt het ook? Dat is nog niet
helemaal zeker, want het bedrijfje is pas een jaar
bezig en heeft krap honderd personen in zijn database.
Maar Welten en Everaers zijn vol overtuiging over
de effectiviteit van hun aanpak. 'In de advocatuur
hebben we te maken met een heel snelle feedbackloop;
de grote kantoren werken immers met het up-or-outprincipe. We leren heel snel. Als we ons model hebben
verfijnd, zouden we het ook heel snel in andere sectoren kunnen gebruiken. Voor secretaresses bijvoorbeeld, of accountants.'
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Van nieuwe bedrijfjes als The Selection Lab zijn er
inmiddels vele. NaélJrmate het aantal werklozen in ons
land daalt, groeit de markt voor arbeidsbemiddelingsbedrijven die de wanhoop van werkgevers proberen
te verlichten. Toch heeft niemand echt zicht op de
omvang van deze markt, vooral doordat vernieuwers
van buiten komen. Zoals Wonderkind, dat bij de Kamer
van Koophandel onder de softwarebedrijven staat
gerubriceerd, en The Selection Lab, dat de KvK heeft
ingeschaald als organisatieadviesbureau. 'Vroeger
waren het vaak de contacten van de recruiter die
ervoor zorgden dat je kandidaten - vaak niet eens
de beste - binnenkreeg', preekt Wetemans voor
eigen parochie. 'Tegenwoordig doe je dat met data.'
Toch wordt zijn mening breder onderschreven, weet
Geert-Jan Waasdorp, directeur van arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group. 'Het is nu een kandidatenmarkt. Wie de kandidaat heeft, heeft de macht
en daarmee de omzet. Je kunt niet meer afwachten tot
ze op je af komen, je moet aan goede arbeidsmarktcommunicatie doen en aan slimme employer branding.
Oftewe1: beter passende arbeidsvomwaarden voor
bepaalde doelgroepen introduceren en - daar zit de
sleutel - andere doelgroepen ontsluiten, je eigen werknemers opleiden en meer inzetten op retentie. Het
beste voorbeeld is denk ik toch wel het personeelstekort in de zorg. De benodigde instroom van 125.000
mensen is kleiner dan de groep die de sector ontmoedigd verlaat. Er is geen arbeidsmarktprobleem, want
de opleidingen zitten tot de nok toe vol. Het echte
probleem is dat bijna geen enkel ziekenhuis of zorginstelling serieus werk maakt van retentie, goed werkgeverschap en professionele arbeidsmarktcommunicatie.
Daar ligt naar mijn idee dan ook de eerste oplossing
voor schaarste.'

VOLSTREKT ACHTERHAALD
Heb je als ondernemer moeite je bedrijf vol te houden,
kijk dan eens naar binnen. 'En kijk nog eens goed waar

NU EEN
KANDIDATENMARKT.
WIE DE
1

'

EN DAARMEE
DE OMZET'
je eigenlijk écht op wilt seleE:teren. Is dat
een diploma, een cv? Nee, hier moetje
kijken.' Eric Castien (43) doet alsof hij de
bovenkant van zijn schedel oplicht. 'Je ziet
zo vaak dat mensen die op papier perfect
geschikt lijken voor een baan het in de
praktijk niet zijn. Dan krijg je ontevreden
werknemers, slecht werk en burn-outs. De
klassieke manieren van capaciteiten testen
en selecteren zijn in deze tijd volstrekt
achterhaald. Kijk naar de laag eronder:
wat kan iemand écht?' Castien is serieondernemer en een soort avonturier. Hij is
medeoprichter van Brainsfirst, een bedrijf
dat voor zijn corporate klanten personeel
uit onverwachte hoeken probeert te halen.
Maar in 2005 trok hij op de bonnefooi naar
Barcelona en startte daar Baja Bikes, een
fietstoerbedrijf dat nu in meer dan honderd
landen actief is. In de begintijd van Baja
('Ik had het geld toen ook wel nodig') was
de voetbalgek ook nog cor{espon.dent voor
Sportweek en De Telegraaf 'In die tijd werd
het zaadje voor Brainsfirst geplant, langs
het trainingsveld van FC Barcelona. Ik kon
gewoon niet begrijpen hoe sterren als
Ronaldinho, Eto'o en Deco, die tussen de
lijnen hoogbegaafd gedrag vertoonden,
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daarbuiten werden uitgelachen als "domme jongens".
Ik was geïntrigeerd, want fysieke capaciteiten zijn
natuurlijk belangrijk, maar het is het brein dat een
voetballer tot een topvoetballer maakt. Toen wist ik:
het traditionele raamwerk van intelligentie klopt niet.'

NEUROWETENSCHAPPER
Het was die basisgedachte die Castien contact deed
opnemen met UvA-neurowetenschappers en huidige
compagnons Ilja Sligte en Andries van der Leij.
'Het was snel duidelijk dat we een spelintelligentietest
moesten ontwikkelen om meer van mensen te kunnen
laten zien dan alleen cv en opleiding. Dat was in 2012.
Toen is Brainsfirst officieel opgericht, maar het was als
bedrijf nog niet actief. In de jaren daarna hebben we

recruiter de selectie overneemt.' Allemaal
prachtig, maar ook hier dringt zich natuurlijk de vraag op: werkt het? Castien: 'Een
mooi voorbeeld is ABN Amro. We hebben
eerst samen met de bank een doelprofiel
opgesteld en hen geholpen te herkennen
wat ze echt zoeken. In de selectie die uit
onze Neurolympics kwam en bij hun eisen
paste zat iemand die wijsbegeerte had
gestudeerd en ook iemand die voor zichzelf was begonnen. Die zouden bij het
conventionele selectieproces niet eens
zijn uitgenodigd.' Hij leu11.t even achterover. 'Ik wil maar zeggen dat je op deze
manier een compleet nieuwe vijver opent

/ONZE AANPAK IS OVER VIJF JAAR
DE STANDAARD, OMDAT DEZE
=-=---

CAPACITEITEN NAAR BOVEN HAALT'
onderzoek gedaan binnen de topsport, en vrij snel
daarna ook binnen het bedrijfsleven, naar welke
breinfuncties bepalend zijn voor prestaties en hoe
we konden meten waartoe iemand in staat is. Want bij
traditionele assessments en tests wordt het brein als
een zwarte doos beschouwd en meet je alleen wat eruit
komt. Dat is veel te grof. Je kunt best IQ 125 hebben,
maar totaal ongeschikt zijn voor het werk dat anderen
met hetzelfde of een lager IQ wel kunnen. De testmethode die we met ons onderzoek ontwikkelden
heet Neurolympics, een serie digitale games die je
op verschillende gebieden maximaal proberen uit te
dagen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld uitzoeken
hoe groot je werkgeheugen is, hoe goed je relevante
en irrelevante data kunt filteren, hoe snel je reageert,
hoeveel stappen je vooruit kunt denken, hoe gemakkelijk je afgeleid raakt in een kantoortuin. Dat werk.
Na afloop van de test beschikken we over 1500 datapunten uit jouw brein, waarmee we het profiel van je
capaciteiten kunnen maken. Er zijn 7,5 miljard mensen
met 7,5 miljard unieke breinen en evenzoveel breinprofielen. Dat profiel is waardeoordeelvrij; het geeft
puur je capaciteiten weer, niet of je de juiste mensen
kent of bepaalde diploma's hebt. We matchen het
profiel met de eisen van de werkgever, waarna de

waarin je kunt vissen. Ook als er in jouw
markt tien vacatures tegenover iedere
sollicitant staan.'
Het systeem van Brainsfirst wordt nu
ook toegepast door McKinsey, assessmentgigant Gitp en accountant Deloitte. Castien
is daarom optimistisch, héél optimistisch.
'Ik weet dat onze aanpak over vijf jaar de
standaard is, omdat ik weet dat je met op
het brein gebaseerde assessmentgames de
enig echte waarheid over iemands capaciteiten naar boven haalt. Wij staan aan de
vooravond van de definitieve doorbraak.
We hoeven het niet meer van pilottrajecten
te hebben. Er is voldoende bewijs dat dit
werkt, klanten snappen wat we doen.
We zijn nu met elf mensen: coders, dataanalisten, designers, marketing en sales.
Dat team gaat het komende halfjaar verdubbelen. Deels financieren we dat uit de
lopende inkomsten. Maar mocht het echt
nodig zijn, dan gaan we een financiering
ophalen. Het hangt er een beetje vanaf
wanneer we naar het buitenland willen
gaan. Daar zijn we nog niet helemaal uit.' •

