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Human digital
Proactieve en reactieve ondersteuning 

Face to face
Wanneer nodig en met een meerwaarde

Digital first
24/7/365 online dienstverlening
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Persoonlijke dienstverlening Persoonlijke dienstverlening 

1e contact door Servicelijn max. 6 weken opvolging door SL 3m

Aanmoedigen Helpen
Opvolgen

Inschatten, evt. Dispatching

Aanmoedigen Helpen
Opvolgen

Inschatten, evt. DispatchingVind Een JobVind Een Job

Inschrijving 

met eerste 
zelfinschattin

g

Inschrijving 

met eerste 
zelfinschattin

g

SL 3m

Helpen, Opvolgen
Inschatten, Evt. 

Dispatching

Helpen, Opvolgen
Inschatten, Evt. 

Dispatching

Helpen, Opvolgen
+ evt Dispatch

Helpen, Opvolgen
+ evt Dispatch

Tips en 

opdrachten       

Tips en 

opdrachten       

SL 3m
Helpen, Opvolgen

+ altijd 
Dispatch

Helpen, Opvolgen

+ altijd 
Dispatch

@

(~2% van alle wz’en)



Jobsuggesties

Jobnet

gedrag van anderen met 

een gelijkaardig profiel = 

data driven (AI)

Selectie

werkgevers en 

bemiddelaars vinden je 

CV/profiel interessant 

Matching

Profiel = rule driven.

Onderdeel hiervan: de 

automatische matching 

die via mail, sms, of 

brief naar de 125 best 

matchende 

werkzoekenden worden 

gestuurd



Waarom doen we dit ?
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Aanreiken van informatie en tools waarmee werkzoekende én 
werkgever zelf aan de slag kan

Interactie met de klant op zijn maat en verwachtingspatroon 

Consulenten en instructeurs zijn geen dossierbeheerders. Het 
zijn vakmensen, met een hart voor hun metier. 

De eerste inschatting van de klant gebeurt met behulp van 
data 

Proactief detecteren van obstakels in arbeidsmarktintegratie

=   slim gebruik van onze 
rijkdom aan data

Stijging aantal online inschrijvingen 

Stijging online zoekgedrag (12=>26%)

88% tevredenheid mbt eerste inschatting 

60%tevredenheid over de jobsuggesties
Snellere doorstroom bij nood aan persoonlijke 

dienstverlening (+20%)

Op 6 maand na inschrijving is 68,3% terug 

aan het werk 
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Trust Transparency Benefit

AI 4 GOOD

AI systemen die een impact hebben op mensen dienen te worden ontwikkeld volgens onze 3 ethische principes
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
HOE MAKEN WE PRINCIPES BRUIKBAAR ?

Principes Begrijpen Meten
Actie & 

preventie

• Trust

• Transparency

• Benefit

• Interpretatie VDAB 

& begrijpbaar voor 

de burger

• Bruikbaar voor 

interne en externe 

communicatie

• Kwalitatief meten 

tijdens het 

ontwikkelings-

process

• Kwantitief meten 

van ‘fairness’ in 

data & model

• Korte termijn acties 

voor “Kans op 

Werk”

• Lange termijn 

aanbevelingen voor 

nieuwe AI use 

cases
• Workshops & co-creatie met het 

Core team met medewerkers uit:

• Arbeidsmarktbemiddeling 

• Ondersteunende diensten

• I&T

• Evalueren van Trust bij AI use 

cases, data & modellen door 

bevraging van medewerkers

• Evaluatie van gebruikte data & 

model “Kans op Werk”

• Interpretatie van de metingen

• KT acties voor “Kans op Werk”

• LT aanbevelingen voor nieuwe AI 

use cases

WAT? 

HOE?

https://www.vdab.be/wat-is-AI
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AI 4 GOOD

> Een evaluatie van de ontwikkelingen en het gebruik van AI systemen in de VDAB leidde tot 

volgende conclusies

> VDAB is goed bezig, maar ethisch ontwikkelen en gebruik van AI:

> is een ‘journey’: AI 4 GOOD zal groeien naarmate er meer AI systemen worden gebruikt

> is een continu process: data & modellen evolueren en bias kan op elk moment opduiken

Approach
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Putting AI 4 Good into practice

Exploit

Experiment

Explore

Experimental 

bias

Design 

issues

Execution 

issues

Data bias

Model bias

Communication 

failures

Operational 

bias

Conception 

flaws

Use case is known 

(from business) vs. 

use case is not 

known



Nodige teamwerking opzetten 
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Communicatie en  

HR

BU & IT - AI 

Kenniscentrum

Analytics & AI team

Oversight

get data protection & 

ethics right

Collaboration

build the right reflexes

Measuring

data driven ethics 

Communication 

promote a culture to 

speak up

Data Protection 

& Ethics team



AI FOR GOOD - Bedenkingen & Uitdagingen
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• Transparantie toepassen met externe partijen 

(vermijden van blackbox effect)

• Een eenvoudig governance model

• Continu blijven innoveren

• Een visie voor Open data

• Neutraliteit garanderen

• Uitleggen vs verantwoorden vs justificatie

• Ethics by design samen met Privacy en Security by 

design

• Communicatie intern en extern (reputatie impact)



Bedankt voor jullie 
aandacht

meer info of contact : 
Annabel De Craene, productmanager VDAB  annabel.decraene@vdab.be
Vincent Beukenhout, DPO VDAB, Vincent.Beukenhout@vdab.be
Karolien Scheerlinck, teamlead analyticsteam, Karolien.Scheerlinck@vdab.be
Simon Uytterhoeven, projectleider AI-kenniscentrum, Simon.Uytterhoeven@vdab.be

mailto:annabel.decraene@vdab.be
mailto:Vincent.Beukenhout@vdab.be
mailto:Karolien.Scheerlinck@vdab.be
mailto:Simon.Uyterhoeven@vdab.be

