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1. Solution Beschrijving VUM 

In 2019 zijn SZW, UWV en VNG het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart om 

in samenwerking met private partijen, gemeenten1, SW-bedrijven, werkgevers, werkzoekenden, sociale 

partners en softwareleveranciers te komen tot een verbeterde uitwisseling van gegevens binnen het 

werkdomein tussen partijen met publieke re-integratie taken, alsmede met commerciële dienstverleners met 

arbeidstoeleidingsdiensten, zoals uitzendbureaus en werkgevers.  

Doelstelling van het programma VUM is te zorgen dat er meer mogelijkheden ontstaan om werkgevers en 

werkzoekenden te matchen, waardoor meer mensen aan (duurzaam) werk komen.  

Het programma draagt hieraan bij door te zorgen voor: 

Meer transparantie in het werkzoekenden- en het vacature bestand over regio- en 

organisatiegrenzen heen. 

Voor het bereiken van de bovengenoemde transparantie is de opdracht van het programma:  

• het standaardiseren van matchingsgegevens;  

• het standaardiseren van digitale gegevensuitwisseling voor matching, tussen UWV en gemeenten, 

tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen;  

• het bevorderen en monitoren van het gebruik van deze standaarden.  

 

Het programma VUM regisseert alle activiteiten die door de deelnemende organisaties dienen te worden 

uitgevoerd om te komen tot de genoemde standaardisatie in gegevens en uitwisseling. 

 

VUM-Stelsel  

Het programma levert het VUM-Stelsel op, wat het geheel is aan afspraken, standaarden en gecentraliseerde 

faciliteiten die nodig zijn om de uitwisseling van gegevens over werkzoekenden, vacatures en het 

bemiddelingsproces tussen private en publieke bemiddelaars binnen het werkdomein mogelijk te maken. 

Deze is opgebouwd uit:  

1. Een geautomatiseerde uitwisselingsvoorziening VUM. Dit zijn gecentraliseerde faciliteiten, die nodig 

zijn om de uitwisseling van gegevens over werkzoekenden2, vacatures en het bemiddelingsproces 

tussen private en publieke bemiddelaars3 binnen het werkdomein mogelijk te maken. 

Matchingsorganisaties kunnen met hun eigen systemen hierop aansluiten (door middel van een API), 

zodat uitwisseling mogelijk wordt.  

2. Gegevensstandaarden matchinggegevens (werkzoekende- en vacatureprofielgegevens en 

procesgegevens) waarmee de uitwisseling via de voorziening zal plaatsvinden.  

3. VUM Afsprakenstelsel met organisatorische- en  aansluitvoorwaarden waar matchingsorganisaties 

aan moeten voldoen om aan te sluiten.  

 

1 Dit betreft individuele gemeenten, sociale diensten, regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en dergelijke. 

2 Dit is een set aan gegevens over een specifieke werkzoekende. Het geeft een overzicht van wat een werkzoekende kan, wil, zoekt. 

Alleen gegevens, die nodig zijn om te kunnen bepalen of een persoon past op een vacature, worden in het matchingsprofiel 

opgenomen. 

3 Een bemiddelaar is een persoon, organisatie of geautomatiseerd systeem dat tot doel heeft om werkzoekenden en/of werkgevers 

met vacatures te bemiddelen tot het vinden van een passende werkplek of passend personeel. Dit gaat niet alleen om betaald werk, 

maar ook om vrijwilligerswerk, stageplekken, leer-werk-plekken en dagbesteding 
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1.1  Doel document  

Dit document benoemt en beschrijft de onderdelen waaruit het VUM-stelsel is opgebouwd in functionele 

termen. In het bijzonder geeft dit document een beschrijving van de uitwisselingsvoorziening VUM: het 

functioneren van de uitwisselingsvoorziening vanuit het perspectief van de organisaties die aansluiten. Hierin 

is beschreven hoe de uitwisselingsvoorziening de business processen van deze organisaties ondersteunt en 

welke regels hierbij van toepassing zijn.  

 

Dit document geeft inzicht in de werking van het VUM-stelsel. Het biedt een basis voor functionele en 

technische ontwerpen, bruikbaar voor o.a. matchingsorganisaties en ICT-leveranciers die betrokken zijn bij 

de technische realisatie. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze beschrijving, samen met hun klanten, 

een interpretatie maken voor het eigen systeem/werkproces/dienstverlening. Deze beschrijving zal worden 

doorontwikkeld naarmate de (voorbereidingen op) de realisatie van de uitwisselingsvoorziening vordert. 

 

1.2  Samenhang met andere producten die worden 
ontwikkeld ten behoeve van het VUM-stelstel 

Vanuit het programma worden verschillende producten opgeleverd die verband hebben met dit document:    

1. Ketenstartarchitectuur VUM; dit document beschrijft de (architectuur)kaders en principes die gelden 

voor het uitwisselingsvoorziening VUM. 

2. DPIA of wel Gegevensbescherming Effect Beoordeling (GEB). 

3. Technische ontwerpdocumentatie en technische specificaties voor de uitwisselingsvoorziening zelf.  
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2. De uitwisselingsvoorziening 
VUM: wat is het? 

2.1 Scope van VUM 

De VUM-uitwisselingsvoorziening verzorgt de uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens over 

organisatiegrenzen heen. Die uitwisseling vindt plaats tussen de systemen die worden gebruikt om te 

matchen. VUM gaat niet over de bedrijfsprocessen van de werkgever, intermediair, werkzoekende en/ of 

arbeidsbemiddelaar, dit valt buiten de scope van VUM. Deze partijen worden gefaciliteerd door middel van 

een gestandaardiseerde uitwisseling en gemeenschappelijke centrale voorziening die de matching tussen 

werkzoekenden en vacatures transparanter en beter passend maakt bij de huidige wensen en eisen. In het 

figuur hieronder is de scope met een rood kader afgebakend in de context vanuit business perspectief.

Figuur. 1 VUM 

Het gegevensverkeer tussen werkzoekende en werkgever loopt altijd langs de toepassing van een 

dienstverlener. Vaak is dat een bemiddelaar, maar dit kan ook een portaal zijn zoals een website. We noemen 

de informatievoorziening van de bemiddelaar of het portaal de matching engine.  

De leverancier van profiel- of vacaturegegevens ontsluit haar gegevens ook middels een toepassing. Deze 

toepassing noemen we het Bronsysteem. 

Het VUM-uitwisselingsmechanisme maakt het mogelijk om werkzoekendeprofielen en vacatures bij 

deelnemers te zoeken. VUM levert daarmee geen (inhoudelijke) dienst die zijn oorsprong kent in een 

wettelijke taak, maar een voorziening waardoor deelnemers in staat worden gesteld hun eigen wettelijke 

taken op een effectievere en efficiëntere manier uit te voeren. 

De communicatie tussen het VUM-uitwisselingsmechanisme, de matching engine/systeem van de 

werkbemiddelaar en de bronhouder verloopt via application programming interfaces (API’s). 

Gestandaardiseerde API’s zijn nodig om ervoor te zorgen dat de systemen van deelnemers gegevens met 

elkaar kunnen uitwisselen. Hierbij wordt de Nederlandse API Strategie gevolgd 4. Het heeft de voorkeur om 

de data met XML uit te wisselen. De gegevensstandaard wordt in een XSD-schema opgeleverd.    

 
4 API Strategie Algemeen (Nederlandse API Strategie I) (geostandaarden.nl). Zie ook P008 en P022. 

https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/
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De VUM-voorziening bestaat uit een API-Gateway met aanvullende modules van basisfunctionaliteiten zoals 

routering van de zoekvraag naar relevante bronhouders, pseudonimisering, koppelvlak publiek/privaat, 

bundeling zoekresultaten en SLA-beheer. Deze Gateway en haar modules worden in het document 

‘Architectuur Gegevensuitwisseling’ uitvoerig beschreven. 

 

Buiten scope van VUM 

VUM is een voorziening die uitwisseling tussen de organisaties mogelijk gaat maken ten behoeve van de 

matching. Dit kent dus zijn beperkingen. Niet alle mogelijk te bedenken functionaliteiten die een 

matchingsproces kunnen ondersteunen zijn onderdeel van de scope van VUM. Het daadwerkelijk matchen 

(het aan elkaar koppelen van vacatures en werkzoekenden), het controleren op kwaliteit, geschiktheid etc. 

blijft de taak van deelnemende organisaties zelf. VUM zal alleen de uitwisseling mogelijk maken. 
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2.2 Uitwisseling door middel van gestandaardiseerde 
gegevens 

De missie van VUM is om de transparantie in de vraag naar en aanbod van arbeid te verhogen door het 

realiseren van een uniforme, digitale gegevensuitwisseling. Om deze uitwisseling echt transparant te laten 

zijn, is een gemeenschappelijke taal, standaardisatie van matchingsgegevens nodig. Standaardisatie van 

matchingsgegevens is op te delen in drie categorieën:  

1. Werkzoekende gegevens 

2. Vacaturegegevens  

3. Procesgegevens   

Zie bijlage 1 voor de uitwerking van deze gegevens in gegevensstandaarden. 

 

Door het uitwisselen van de werkzoekende- en vacaturegegevens kunnen betrokkenen matchen met een 

rijker resultaat. In onderstaande diagram is te zien hoe de gegevens worden uitgewisseld via de 

uitwisselingsvoorziening VUM 

 

 
Figuur 2. Gegevensuitwisseling  

 

Eén van de uitgangspunten is dat de deelnemers vrij blijven in de keuze voor hun digitale systeem. Dit brengt 

met zich mee dat elke aangesloten partner zelf verantwoordelijk is voor het vertalen van een VUM-

zoekvraag/zoekresultaten naar het eigen systeem.  

Ook bij het aanleveren van zoekresultaten dienen de aangesloten partners de eigen gegevensstructuur om te 

zetten en conform VUM-gegevensstandaard aan te leveren aan de centrale voorziening. In figuur 2 is dit 

weergegeven; een bericht (bijvoorbeeld een zoekvraag) van aangesloten deelnemer (A) wordt voordat het 

bericht wordt uitgestuurd naar VUM eerst omgezet naar de VUM-gegevensstandaard (B). VUM is hiermee in 

staat om de zoekvraag uit te zetten naar andere bronhouders(C). De ontvangende bronhouder vertaalt het 

ontvangen bericht naar eigen gegevens-set (D). De bronhouder kan op deze manier op zoek gaan naar 

geschikte profielen/vacatures (E).  
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2.3 De werking van VUM: verloop van de 
gegevensuitwisseling   

 

Om werkzoekende en vacatureprofielen op te kunnen halen bij de andere deelnemende organisaties zal een 

bemiddelaar een zoekvraag moeten opstellen. Het uitgangspunt is dat de bemiddelaar binnen10 seconde 

nadat hij deze zoekvraag heeft opgesteld en ingediend bij VUM zijn zoekresultaten op zijn scherm gaat 

krijgen.  

 

In onderstaande figuur is getoond hoe deze uitwisseling zal plaatsvinden, met daarbij ook aangegeven 

hoeveel tijd bij elke onderdeel gemoeid is. De bemiddelaar stelt een zoekvraag. De (tech-partner van de) 

bemiddelaar zet de zoekvraag, zoals in voorgaande paragraaf is benoemd, om in de VUM-gegevensstandaard 

alvorens deze aan VUM aangeboden wordt. Tevens zal de ontvangen resultaat worden omgezet naar eigen 

gegevens-sets, en getoond worden aan de bemiddelaar. Voor beide activiteiten heeft de (tech-partner van 

de) bemiddelaar in totaal 3 seconden tijd voor. Dit tijdsduur is buiten invloedsfeer van VUM, en is een 

aanname dat dit ook haalbaar is voor de (tech-partner van de) bemiddelaar.  

 

Zodra de zoekvraag is ontvangen door VUM worden deze uitgezet bij de bronsystemen. De zoekresultaten 

die vervolgens worden aangeleverd worden door VUM weer geleverd aan de bemiddelaar. Het 

uitwisselvoorziening heeft voor deze activiteiten 3 seconden. Tot slot hebben de bronsystemen 4 seconden 

om de zoekvraag om te zetten naar eigen gegevensstandaard, passende profielen/ vacatures te zoeken en 

deze vervolgens weer om te zetten naar VUM-gegevensstandaard. De doorlooptijd van 7 seconden is van 

belang, omdat de bemiddelaar in dit geval weet dat er na 7 seconden geen nieuwe zoekresultaten zullen 

worden aangeleverd door VUM. Om die reden zijn de 7 seconden zeer relevant,  terwijl alleen de doorlooptijd 

van 3 seconden (VUM-activiteiten) binnen het invloedssfeer van VUM ligt.  

 

Deze werking en hiermee gemoeide doorlooptijd is identiek in geval de bemiddelaar het werkzoekende- 

vacatureprofielen opvraagt.  

 

 

 
Figuur 3. Werking van VUM  

 



 

 

10 

 

3. De VUM 
uitwisselingsvoorziening in 
de context van het 
matchingsproces  

 

3.1 Generieke matchingsproces  

In het KPMG-onderzoek5 dat in 2019 is uitgevoerd is het matchingsproces onderzocht en is gepoogd dit 

inzichtelijk te maken. Geconcludeerd is dat, hoewel er niet sprake is van één standaard matchingsproces, er 

wel een aantal overeenkomstige processtappen te definiëren zijn.  

Op basis hiervan is een beschrijving van het matchingsproces vanuit twee perspectieven ontwikkeld: 

1. Vanuit een nieuwe werkzoekende die zich meldt en wordt begeleid bij het vinden van werk. 

2. Vanuit de vraag van een werkgever om kandidaten aan te leveren voor een specifieke vacature. 

Kanttekening hierbij is dat deze beschrijving de generieke processtappen in het matchingsproces weergeeft 

en hiermee geen standaardproces is. Toelichting op de processtappen zijn te vinden in bijlage 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 KPMG-rapport: Gegevensuitwisseling Matchen op werk (MoW), 16 april 2019 
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1. Werkzoekende wordt begeleid bij het vinden van werk 

 

 
Figuur 4. Werkzoekende zoekt een baan  

 
 

2. Werkgever zoekt een werkzoekende voor specifieke vacature 
 

 
Figuur 5. Werkgever zoekt werkzoekende  

De VUM-uitwisselingsvoorziening faciliteert de uitwisseling van matchingsgegevens tussen deelnemers. Gelet 

op het generiek matchingsproces zoals hierboven is weergegeven, heeft VUM een rol in de processtap 

(digitale) voorselectie, zowel vanuit een werkzoekende als werkgeversperspectief. 
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3.2 Positionering van de uitwisselingsvoorziening binnen het 
generieke matchingsproces.  

Onderstaande procesplaat is een weergave van een matchingsproces dat ondersteund is met de VUM-

uitwisselingsvoorziening. Zowel vanuit het perspectief van een werkgever die een werkzoekende zoekt (van 

links naar rechts) als dat van een werkzoekende die op zoek is naar werk (rechts naar links).  

 

 
 

Figuur 6. Matchingsproces  

In de bovenstaande afbeelding is ‘de bemiddelaar’ als een mens afgebeeld vanwege beeldspraak. In het kader 

van VUM wordt met bemiddelaar bedoeld: een persoon, organisatie of geautomatiseerd systeem dat tot doel 

heeft om werkzoekenden en/of werkgevers met vacatures te bemiddelen tot het vinden van een passende 

werkplek of passend personeel. Dit gaat niet alleen om betaald werk, maar ook om vrijwilligerswerk, 

stageplekken, leer-werk-plekken en dagbesteding. 

In plaats van een persoon die de functie van bemiddelaar vervult, kan dus ook een systeem, portaal of 

website fungeren als bemiddelaar. In dat geval wordt de zoekopdracht naar een vacature geautomatiseerd, of 

bijvoorbeeld door een werkzoekende zelf ingesteld. De bemiddelaar in de bovenstaande afbeelding is dan 

niet ‘de mens’ maar ‘het scherm’.  

Middels VUM kan de bemiddelaar -naast de eigen database - zoeken in de databases van andere organisaties 

en in andere regio’s, om op deze manier breder te zoeken naar een match. Indien er een potentiële match is, 

kan de bemiddelaar de detailprofielen opvragen van de externe organisatie om -al dan niet via een 

contactpersoon - contact te leggen met de werkzoekende.  

In hoofdstuk 4 wordt deze procesplaat nader toegelicht, met de daarbij geldende regels voor optimale 

werking.  
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4. Functionele werking 

Dit hoofdstuk beschrijft de functionele werking van de door de VUM uitwisselvoorziening ondersteunde 

(werk)processen. Deze beschrijving is gedaan in de vorm van use cases. De use cases zijn onder te verdelen 

in twee hoofdgroepen.  

De eerste hoofdgroep beschrijft hoe het matchingsproces zoals weergegeven in figuur 5 op de voorgaande 

pagina verloopt, indien een organisatie is aangesloten op de VUM-uitwisselingsvoorziening. De tweede 

hoofdgroep beschrijft de beheer use cases: de ondersteuning die nodig is om het gebruik van de 

uitwisselvoorziening te gebruiken, beheren en exploiteren. 

 

De beschrijvingen volgen 7 verschillende use cases:  

1. Bemiddelaar is op zoek naar een werkzoekende (paragraaf 4.2). 

2. Deelnemer ontvangt een zoekvraag om profielen te leveren (paragraaf 4.3). 

3. Bemiddelaar is op zoek naar passende vacatures (paragaaf 4.4). 

4. Deelnemer ontvangt een zoekvraag om vacatures te leveren (paragraaf 4.5). 

5. Beheer door de VUM beheerder (paragraaf 4.6) 

6. Beheer door beheerder van de deelnemer (paragraaf 4.7) 

7. Security officer waarborgt de veiligheidsaspecten 

binnen VUM voorziening (paragraaf 4.8) 

Bij 1 en 2 vindt er uitwisseling plaats van het uniforme 

werkzoekendeprofiel, bij 3 en 4 de uniforme vacaturestandaard. 

 

Per use case is beschreven hoe het proces globaal verloopt. 

Daarnaast is per processtap toegelicht:  

1. Business processtap: naam processtap wordt nader 

toegelicht 

2. Functionaliteit eigen applicatie: type functionaliteit op 

eigen applicatie die in de betreffende processtap wordt 

gebruikt         

3. VUM-interactie: dit geeft weer hoe de interactie met 

VUM verloopt. 

4. Business rules: regels die van toepassing zijn op het uitvoeren van desbetreffende processtap 

5. Gegevens: bij ieder processtap worden er gegevens uitgewisseld. Dit geeft weer welke gegevens dit 

zijn. 

 

Er zijn ook non functionele eisen waar de uitwisselingsvoorziening VUM aan dient te voldoen. Deze zijn te 

vinden in het document ‘Niet-functionele eisen VUM’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemiddelaar, deelnemer en bronhouder 

De use cases zijn opgemaakt vanuit 

enerzijds het perspectief van de zoeker: de 

bemiddelaar die een persoon kan zijn, 

maar ook een geautomatiseerde 

zoekmachine, anderzijds de organisatie die 

bevraagd zal worden: de deelnemer aan 

VUM-stelsel. De deelnemer is tevens de 

bronhouder van de profielen/vacatures 

indien deze worden verstrekt aan de 

zoeker, de bemiddelaar.  
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4.1 Algemene regels/uitgangspunten  

Naast de bedrijfsregels die per processtap gelden, zijn er ook algemeen geldende regels of uitgangspunten 

die van toepassing zijn indien een organisatie aansluit op de uitwisselingsvoorziening.   

 

1 Deelnemers verplichten zich aan, en zijn verantwoordelijk voor, de inrichting van bewaar- en 

vernietigtermijnen van gegevens die zijn verkregen vanuit VUM. (KSA 10.1, 

bewaarbeperkingen) 

2 Deelnemers slaan matchingsgegevens decentraal op t.b.v. de matching. (KSA, P007) 

3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de profielen die 

beschikbaar worden gesteld voor uitwisseling met andere deelnemers. 6 (Nr 10, 

ontwerpvragen, KSA p031) 

4 Deelnemers voldoen aan het wederkerigheidsbeginsel; bij deelname kan een partij zowel 

zoekvragen uitzetten bij andere partijen, maar dient ook zoekvragen van andere partijen te 

beantwoorden. (Nr 26, ontwerpvragen) 

5 Iedere bronhouder en geleverd profiel hebben een unieke ID7.  (Nr 9, ontwerpvragen) 

6 VUM kent eigen gegevensstandaarden voor werkzoekendenprofiel, vacatureprofiel en 

procesgegevens. (KSA) 

7 Gegevens blijven bij de aangesloten bron (de deelnemer). (KSA p016) 

8 Elke bronhouder is zelf verantwoordelijk voor het vertalen van een VUM-

zoekvraag/zoekresultaten naar het eigen systeem.  Ook bij het aanleveren van zoekresultaten 

dient de deelnemer het eigen gegevensformaat om te zetten en conform VUM-

gegevensstandaard aan te leveren aan de centrale voorziening. (KSA p021) 

9 VUM controleert niet op dubbelingen in de opgehaalde zoekresultaten van werkzoekenden en 

vacatures. (Nr 22, ontwerpvragen) KSA P 

10 Bij het aanleveren van de zoekresultaten houdt VUM geen rekening met de eerder geleverde 

profielen die niet gematcht zijn, ook als een werkzoekende eerder is benaderd voor 

desbetreffende vacature.   

11 Deelnemer vraagt akkoord bij werkzoekende voor het delen van profielgegevens met andere 

partijen (zowel bij publiek als privaat). (Nr 4 ontwerpvragen). (Uitzoekpunt: nr 5 ontwerpvragen 

toestemming i.g.v. uitkeringsgerechtigden werkgroep juridisch) 

12 Deelnemer biedt alleen actuele matchingsprofielen en vacaturematchingsprofielen aan VUM.  

13 Deelnemende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste grondslag voor het verstrekken 

en ontvangen van gegevens. dit houdt in dat een partij die zoekresultaten aanlevert zelf moet 

vaststellen of er grondslag is voor deze verstrekking. De partij die de zoekvraag had gesteld en 

hiermee de zoekresultaten ontvangt dient zelf vast te stellen of er grondslag is voor het 

ontvangen en verwerken van deze gegevens. uitwisselingsmechanisme VUM speelt hier geen 

rol in.  

14 Deelnemende partijen voldoen aan het afsprakenstelsel (incl. aansluitvoorwaarden) alvorens de 

uitwisseling van vacatures en profielen kan plaatsvinden.   

 

 

Voor het omgaan met inhoudelijke data zijn ook algemeen geldende regels of uitgangspunten te benoemen. 

Deze zijn vooral van toepassing op het gebruik van de VUM functionaliteiten en de wijze waarop een 

deelnemer hiermee omgaat en inbouwt in de eigen informatievoorzieningssytemen. 

  

 
6 Nog over nadenken> nr 31 De ontwerpvragen zijn:  

1. In hoeverre gaan we kwaliteitseisen stellen aan de brongegevens 

2. Hoe zien die eisen eruit 

3. Per eis, wat is de norm die erbij hoort 

4. Wie gaat de kwaliteitseisen opstellen en uitwerken. 

5. Hoe willen we dat deelnemers inzicht geven in de kwaliteit 

7 De unieke ID mag geen BSN van een werkzoekende zijn.  
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15 Als de vacature vervuld is, bijvoorbeeld als het arbeidscontract is getekend, dan vervalt de 

doelbindingsgrond om de, naar aanleiding van die vacature ontvangen werkzoekendeprofielen 

te bewaren en moeten deze werkzoekendeprofielen verwijderd worden. Doelbinding voor het 

bewaren van persoonsgegevens is gekoppeld aan de bemiddeling van het werkzoekendeprofiel 

op een actuele vacature. 

16 Vacature- en werkzoekendeprofielen die via VUM zijn aangeleverd naar aanleiding van een 

zoekvraag worden direct na het vervullen van de desbetreffende vacature of uiterlijk op de 

30ste dag na ontvangst vernietigd. 

17 De door deelnemer ontvangen gegevens via het VUM stelsel (werkzoekende-profiel, 

vacaturegegevens) mogen door de deelnemer slechts worden gebruikt voor het eigen 

matchingsproces en niet aan andere organisaties en/of personen worden verstrekt. 

18 Iedere deelnemende organisatie heeft (en behoudt) zijn verantwoordelijkheid voor registratie, 

beschikbaarstelling en onderhoud van actuele gegevens van werkzoekenden en vacatures die 

zij in portefeuille heeft. De organisatie draagt zorg voor de kwaliteit van die informatie 

(actualiteit, juistheid, volledigheid) en is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang of het 

juist afschermen van die informatie voor ongeoorloofde toegang. De deelnemende organisatie 

bepaalt ook zelf welke profielen van werkzoekenden en vacatures via VUM in de zoekresultaten 

worden meegegeven. 

19 Bij het beantwoorden van een zoekvraag naar vacatures mogen alleen vacatures worden 

gedeeld, die in beheer gegeven zijn aan de eigen organisatie of afkomstig zijn van een 

werkgever die opdracht heeft gegeven om de bemiddeling uit te voeren. 
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4.2 Use case 1: Bemiddelaar is op zoek naar een 
werkzoekende  

Een casus uit huidige praktijk 

Eigenaar van een postorderbedrijf neemt contact op met het WSP. Hij geeft aan dat hij dringend nieuwe 

pakketbezorgers nodig heeft. De WSP-accountmanager wil graag langskomen. In het gesprek geeft de 

werkgever aan waar de kandidaten (minimaal) aan moeten voldoen: harde én zachte kenmerken. De 

accountmanager stelt een vacaturetekst op en zoekt geschikte kandidaten. Ook belt hij met contacten uit 

zijn eigen netwerk; een jobcoach van een gemeente in de buurt en een UWV-werkconsulent. Een weekje 

later stelt de accountmanager 4 kandidaten voor aan de werkgever die passen bij het vacatureprofiel; 2 

uit eigen database, 2 uit de buurgemeente. Werkgever wil graag met 3 van de voorgestelde kandidaten 

een gesprek voeren. Na het gesprek besluit de werkgever 2 van de 3 kandidaten in dienst te nemen. 

 
 
Bovenstaande casus is een praktijkvoorbeeld zoals op dit moment de werkprocessen (globaal) verlopen. 

Hieronder wordt het proces8 beschreven dat de bemiddelaar (als zijnde een persoon, organisatie of 

geautomatiseerd systeem) doorloopt bij het zoeken naar een werkzoekende indien is aangesloten op VUM. 

Middels VUM kan de bemiddelaar in profielenbestanden van andere organisaties zoeken. Sommige 

onderdelen zullen voor matchingsorganisaties ‘Business as usual’ zijn. 

 

De beschrijving vanuit het perspectief van de bemiddelaar is onderverdeeld in 5 stappen:  

1. Zoeken: nadat (met of zonder inspanningen van de accountmanager) bekend is wat de behoefte van de 

werkgever is, zoekt de bemiddelaar passende profielen aan de hand van zoekcriteria die relevant zijn 

voor de vacature.  

2. Resultaat selecteren: de bemiddelaar of de werkgever indien de bemiddelaar een geautomatiseerd 

systeem is,  krijgt zoekresultaten op de zoekvraag die afkomstig zijn vanuit eigen database en andere 

bemiddelorganisaties. Deze zoekresultaten betreffen matchingsprofielen.  Een matchingsprofiel is een set 

aan gegevens over een specifieke werkzoekende. Het matchingsprofiel geeft een overzicht van wat een 

werkzoekende kan, wil en zoekt. Alleen gegevens die nodig zijn om te kunnen bepalen of een persoon 

past bij een vacature, worden in het matchingsprofiel 

opgenomen. 

3. Specifieke resultaten selecteren: op basis van de 

matchingsprofielen bepaalt de accountmanager welke 

kandidaten geschikt zijn voor de vacature, en vraagt 

specifiek voor deze profielen nadere gegevens op. Indien de 

bemiddelaar een geautomatiseerd systeem is zal de 

werkgever nadere gegevens opvragen.  

4. Profiel bekijken: de accountmanager of de werkgever ziet 

het werkzoekendenprofiel in en legt contact met (de 

contactpersoon van) de kandidaat. Een werkzoekendenprofiel omvat het matchingsprofiel en biedt in 

aanvulling daarop ook: 

• Contactgegevens van de bemiddelaar of de werkzoekende zelf. 

• Bewijs van de in het matchingsprofiel opgenomen informatie zoals diploma’s en carrièreverloop/ 

werkgeschiedenis. 

• Overige praktische zaken die voor bemiddeling nodig zijn zoals werktijden. 

5. Contact maken: werkzoekende en werkgever ontmoeten elkaar.  

In de laatste stap heeft VUM geen actieve rol. Om deze reden is deze stap niet uitgewerkt in de onderstaande 

beschrijving.  

 
8 Deze beschrijving beperkt zich tot generieke processtappen  

Geautomatiseerde systeem als 

bemiddelaar 

De beschrijving in deze use case is 

alleen van toepassing in geval dat de 

deelnemende partij  (en hiermee het 

geautomatiseerd systeem (bijv. 

systeem / portaal / website), voldoet 

aan het afsprakenstelsel van VUM en 

privacy-wetgeving. 
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1. Zoeken  
 

In deze stap zoekt de bemiddelaar passende profielen middels een zoekvraag in de database. In de 

onderstaande figuur is dit weergegeven. De bemiddelaar is mogelijk een accountmanager, maar kan ook een 

geautomatiseerde systeem zijn, die zonder tussenkomst van een accountmanager fungeert. 

 

 
Figuur 7. Zoeken 

 

Toelichting processtappen 

1. Werkgever meldt zich bij een bemiddelaar en vraagt ondersteuning bij het vinden van nieuwe 

werknemer.   

2. De bemiddelaar gaat na wat eisen en wensen van de werkgever zijn t.a.v. de nieuwe werknemer en 

wordt een vacature opgesteld. 

3. De bemiddelaar voert in zijn zoekscherm zoekcriteria in waarop hij de zoekvraag wil instellen.  

4. Op basis van de zoekvraag die de bemiddelaar heeft ingesteld worden er passende profielen gezocht 

binnen de eigen database en via VUM bij andere bemiddelorganisaties die aangesloten zijn op VUM.  

5. De bemiddelaar wacht op de zoekresultaten om direct vervolg te geven aan de zoekactie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor (contactpersoon van de) werkgever:  

1. De werkgever maakt indien wenselijk een vacature aan in het systeem, portaal of website 

en bepaalt zelf de wijze van contact en wie de contactpersoon is.  

2. De werkgever stelt een zoekvraag in door het definiëren van zoekcriteria. 

3. Op basis van de zoekvraag die is ingesteld, worden er passende werkzoekende-

matchingsprofielen gezocht vanuit eigen database en bij andere organisaties.  

4. De werkgever wacht op de zoekresultaten om direct vervolg te geven aan de zoekactie. 
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2. Resultaten bekijken  
 

Nadat de bemiddelaar of een werkgever een zoekvraag heeft ingediend, krijgt hij de zoekresultaten vanuit 

eigen database en andere bemiddelorganisaties die aangesloten zijn op VUM in zijn eigen scherm. Dit 

betreffen de matchingsprofielen waarmee de bemiddelaar of werkgever kan bekijken of er kandidaten zijn 

waarvan de profielen passen op de vacature-eisen en wensen. Deze zoekresultaten worden in deze stap 

bekeken en beoordeeld.  

 

 
Figuur 8. Resultaten bekijken.  

 

 

 
9 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden.  

Business  

processtap  

Instellen zoekvraag 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Zoekscherm 

VUM-interactie Vraag aan VUM 

Business rules 1.1 De bemiddelaar / werkgever bepaalt zelf de zoekcriteria waarop wordt 

gezocht (Nr 17 ontwerpvragen)  

1.2 De bemiddelaar / werkgever geeft in de zoekvraag een postcode van 

vacature en een zoekstraal in km. mee.  (Nr 18 ontwerpvragen)  

1.3 De bemiddelaar / werkgever kan bij het zoeken naar profielen geen 

specifieke organisatie selecteren en/of uitsluiten.  (Nr 2 ontwerpvragen)  

1.4 De bemiddelaar / werkgever is in staat om te zoeken naar specifieke 

doelgroepen die zijn genoemd in de gegevensstandaard 

werkzoekenden. (Nr 3 ontwerpvragen) 

1.5 De bemiddelaar / werkgever ontvangt binnen maximaal 10 seconden9 

matchingsprofielen.  

1.6 Naar aanleiding van de zoekvraag genereert VUM 

uitwisselingsvoorziening de Vraag ID. het systeem van de bemiddelaar 

houdt deze ID vast omdat zoekresultaten aan de hand van deze ID 

worden aangeleverd.  

Gegevens  1. Zoekvraag, inclusief postcode vacature en zoekstraal  

2. Vraag ID (vanuit VUM aan vragende partij) 
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Toelichting processtappen 

1. Bemiddelaar ontvangt in zijn eigen applicatie de matchingsprofielen als resultaten op de zoekvraag, 

afkomstig uit de eigen database en van andere bemiddelorganisaties.  

2. De bemiddelaar bekijkt de matchingsprofielen op inhoud en zoekt een mogelijke match op de 

openstaande vacature van de werkgever.  

3. Indien wenselijk stemt de bemiddelaar de matchingsprofielen die volgens hem een goede match zijn 

af met de werkgever.  

4. Indien er geen geschikte match is, stelt de bemiddelaar meestal een nieuwe zoekvraag in en zoekt 

opnieuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

processtap  

Resultaten bekijken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Zoekscherm 

VUM-interactie Antwoord van VUM aan interne organisatie 

Business rules 2.1 De bemiddelaar ontvangt de gepseudonimiseerde matchingsprofielen 

waarin staat wat een kandidaat kan/wil, maar niet wie het is. (Nr 1 

ontwerpvragen, Gegevensuitwisseling architectuur p 47)) 

2.2 De bemiddelaar ziet niet welke organisaties de profielen hebben 

aangeleverd. (Gegevensuitwisseling architectuur p 47) 

2.3 De bemiddelaar ontvangt alle opgehaalde zoekresultaten. Er is geen 

maximering in de aanlevering van zoekresultaten vanuit VUM aan de 

bemiddelaar die een zoekvraag heeft ingediend. 

2.4 Bemiddelaar ziet de zoekresultaten geprioriteerd volgens 

sortering/matchings engine binnen eigen organisatie. VUM heeft hier 

geen rol in.  

2.5 De bemiddelaar kan na ontvangst van de matchingsprofielen binnen 1 

week 10 het werkzoekendenprofiel opvragen.  

Gegevens  1. Matchingsprofielen  

2. VUM-ID per matchingsprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden.  

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkgever: 

1. Werkgever ontvangt via het systeem, portaal of website de vacature-matchingsprofielen als 

resultaten op de zoekvraag, afkomstig eigen database en database van andere 

bemiddelorganisaties.  

2. De werkgever bekijkt de werkzoekende-matchingsprofielen op inhoud en zoekt een 

mogelijke match.  

3. Indien er geen match is, stelt de werkzoekende een nieuwe zoekvraag in en zoekt opnieuw. 
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3. Specifieke resultaten bekijken  
 

Zodra de bemiddelaar of werkgever een match ziet met één van de profielen, kan het werkzoekendenprofiel 

opgevraagd worden om contact te leggen. 

 

 
Figuur 9. Specifieke resultaten bekijken  

 

Toelichting processtappen 

1. De bemiddelaar bepaalt (al dan niet samen met de werkgever) welk(e) profiel(en) een goede match is/ 

zijn voor deze vacature.  

2. De bemiddelaar stelt een specifiek verzoek in om het volledige werkzoekendenprofiel op te vragen 

voor de geselecteerde matchingsprofielen via VUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

processtap  

Specifieke resultaten bekijken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Resultaten zoekvraag 

VUM-interactie Vraag aan VUM 

Business rules 3.1 De bemiddelaar kan vanuit de zoekresultaten 1 per keer, en 

maximaal 10 werkzoekendeprofielen11 opvragen (nr 11 

+gegevensuitwisseling architectuur blz. 35) 

 

Gegevens  1. VUM-ID per matchingsprofiel 

 

 

 
11 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden. 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkgever: 

1. Werkgever beoordeelt welke werkzoekende-matchingsprofielen aansluiten bij de eisen en 

wensen.  

2. Werkgever stelt vervolgens een verzoek in om het volledige vacatureprofiel op te vragen 

via VUM voor de geselecteerde werkzoekende-matchingsprofielen.  
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4. Profiel bekijken  
 

In deze stap ontvangt de bemiddelaar / werkgever de opgevraagde werkzoekendenprofielen, en legt contact 

met de (contactpersoon van) de werkzoekende. 

 

 
Figuur 10. Profiel bekijken en CV ophalen 

 

Toelichting 

1. De bemiddelaar ontvangt via VUM de werkzoekendenprofielen waarmee hij beschikt over o.a. het 

volledige werkzoekendenprofiel waarin ook contactgegevens van de contactpersoon voor de 

werkzoekende vermeld staan. 

2. In het werkzoekendenprofiel zit mogelijk ook een link waarmee andere bestanden kunnen worden 

opgevraagd, zoals een CV. De accountmanager bekijkt ook deze bestanden.  

3. Er vindt overleg plaats met de werkzoekende of een contactpersoon voor de werkzoekende, 

afhankelijk van de registratie in een profiel. De accountmanager gaat na of de werkzoekende 

mogelijk geïnteresseerd is in de vacature en er een kennismaking kan plaatsvinden.  

4. Bij een positieve reactie wordt een kennismakingsgesprek/ sollicitatiegesprek met de werkgever 

georganiseerd.  

 

 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkgever: 

1. De werkgever ontvangt op het systeem, portaal of website via VUM de werkzoekendeprofiel 

waarmee hij beschikt over o.a. de contactgegevens van de (contactpersoon van de) 

werkzoekende. 

2. In het werkzoekendeprofiel zit mogelijk ook een link waarmee andere bestanden 

opgevraagd kunnen worden, zoals een CV. De werkgever bekijkt ook deze bestanden.  

3. De werkgever neemt contact op met de werkzoekende of een contactpersoon van de 

werkzoekende en gaat na of de werkzoekende mogelijk geïnteresseerd is in de vacature.  

4. Bij een positieve reactie van de werkzoekende wordt een kennismakingsgesprek/ 

sollicitatiegesprek georganiseerd.  
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Business 

processtap  

Profiel bekijken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Profiel werkzoekende 

VUM-interactie Antwoord van VUM aan interne organisatie 

Business rules 4.1 De bemiddelaar ontvangt maximaal 10 werkzoekendenprofielen. (Nr 

11 ontwerpvragen) 

4.2 De bemiddelaar kan inzien wie de bronhouder is die het profiel levert 

(gegevensuitwisseling architectuur 48)12.  

4.3 De bemiddelaar ontvangt binnen max 10 seconden13  het 

werkzoekendenprofiel van de andere aangesloten 

bemiddelorganisaties.  

4.4 Bemiddelaar kan in het werkzoekendenprofiel een link ontvangen 

naar aanvullende bestanden vanuit een publiek toegankelijk plaats 

van de bronhouder (zoals een CV, video etc.) (Nr 14 ontwerpvragen) 

Gegevens  1. Werkzoekendenprofiel, incl. link naar aanvullende bestanden, o.a. CV  

2. Bron ID 

3. Bron-profiel ID  

 

  

 
12 Wordt niet in de pilotfase gerealiseerd.  

13 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden. 
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4.3 Use case 2: Deelnemer ontvangt een zoekvraag om 
profielen te leveren  

Een casus uit huidige praktijk 

Met de vacature-omschrijving voor de nieuwe pakketbezorgers benadert de WSP-accountmanager de 

jobcoach van de buurgemeente. Hij vraagt hem of er binnen zijn gemeente passende profielen zijn voor 

deze vacature. De jobcoach van de buurgemeente gaat zijn werkzoekendenbestanden na; er zijn 3 

kandidaten die mogelijk passen bij het vacatureprofiel. Hij levert deze profielen aan bij de 

accountmanager. De accountmanager bespreekt de profielen met de werkgever. 

 
Bovenstaande casus is een praktijkvoorbeeld zoals op dit moment de werkprocessen mogelijk (globaal) 

verlopen. Hieronder wordt het proces14 beschreven dat wordt doorlopen indien bemiddelorganisaties zijn 

aangesloten op VUM. Middels VUM hoeft de jobcoach zelf niet benaderd te worden, het systeem ontvangt 

geautomatiseerd de vraag naar passende profielen voor de openstaande vacature.  

Onderstaande beschrijving is vanuit het perspectief van de aan VUM aangesloten bemiddelorganisatie 

opgesteld en is onderverdeeld in 4 stappen:  

1. Zoekvraag ontvangen en zoeken: de aangesloten bemiddelorganisatie ontvangt een zoekvraag en 

selecteert op basis van deze vraag matchingsprofielen. 

2. Zoekresultaten verstrekken: de geselecteerde matchingsprofielen worden door de aangesloten 

bemiddelorganisatie verstrekt.    

3. Verzoek voor specifiek profiel ontvangen: naar aanleiding van de geleverde matchingsprofielen voor een 

zoekvraag ontvangt de aangesloten bemiddelorganisatie een verzoek om werkzoekendenprofielen te 

leveren 

4. Specifieke profielen verstrekken: aangesloten bemiddelorganisatie levert de opgevraagde 

werkzoekendeprofielen aan.  

 

 

1. Zoekvraag ontvangen en zoeken 
  
In deze stap ontvangt de bronhouder een zoekvraag van een bemiddelaar van een andere 

bemiddelorganisatie en zal hierop matchen. 

 

 
Figuur 11. Zoekvraag ontvangen en zoeken 

 

 

 

 
14 Deze beschrijving beperkt zich tot generieke processtappen  
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Toelichting processtappen 

1. Nadat een zoekvraag is ingediend door een bemiddelaar bepaalt het VUM uitwisselingsvoorziening 

o.b.v. geomatching welke bemiddelaars de zoekvraag doorgestuurd krijgen 

2. Bronhouder ontvangt een verzoek vanuit VUM om profielen te leveren volgens zoekcriteria uit de 

zoekvraag. 

3. Eigen database wordt nagezocht op passende profielen die voldoen aan de gestelde zoekcriteria.  

 

Business 

processtap  

Zoekvraag ontvangen en zoeken. 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ingang vraag, zoeken in eigen database  

VUM-interactie Vraag van VUM 

Business rules 1.1 Een deelnemer wordt alleen bevraagd als hij binnen de zoekstraal van 

de ingediende zoekvraag valt. (Nr 18 ontwerpvragen) 

1.2 De bronhouder kan inzien wie de vrager is.  

1.3 De bronhouder zoekt in eigen database aan de hand van de 

ontvangen zoekcriteria 

Gegevens  1. Bericht met Zoekvraag  

2. ID vragende partij 

3. Vraag ID  

 

 

2. Zoekresultaten verstrekken  
 

In deze stap worden de zoekresultaten vanuit bronhouder verstrekt aan de bemiddelaar (via VUM).  

 
Figuur 12. Zoekresultaten verstrekken 

 

Toelichting processtappen 

1. Gevonden zoekresultaten op ingediende zoekvraag om passende matchingsprofielen te zoeken 

worden aangeleverd aan VUM.  
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Business 

processtap  

Zoekresultaten verstrekken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Antwoord uitgang  

VUM-interactie Antwoord aan VUM 

Business rules 2.1 De matchingsprofielen die de deelnemer levert zijn 

gepseudonimiseerd (en is hiermee dus een subset van het 

werkzoekendeprofiel). (KSA, B060) 

2.2 De deelnemer geeft per zoekvraag maximaal 100 

matchingsprofielen15  die het beste matchen conform eigen 

matchingscriteria (Nr 11 ontwerpvragen) 

2.3 De deelnemer levert maximaal binnen 4 seconden de 

matchingsprofielen aan. 

2.4 De matchingsprofielen die na 4 seconde worden aangeleverd, worden 

niet meer verwerkt door VUM en niet doorgezonden aan de 

vraagsteller. 

2.5 Deelnemer kan inzien aan welke organisaties er matchingsgegevens 

zijn verstrekt.  

2.6 Er zijn geen eisen gesteld aan het maken van de selectie bij potentieel 

meer dan 100 matches (zoals inschrijfdatum, afstand, % match etc.)   

2.7 Deelnemer houdt 7 dagen vast welke matchingsprofielen worden 

geleverd n.a.v. een zoekvraag om later in het proces een ontvangen 

verzoek voor werkzoekendenprofielen te kunnen aanleveren. 

2.8 Deelnemer verstrekt na 7 dagen geen werkzoekendeprofielen meer 

op basis van eerder verstrekte matchingsprofielen.   

 

Gegevens  1. Bron-profiel ID 

2. Bron ID 

3. Vraag ID 

 

 

 

  

 
15 - In de vraag het maximaal aantal werkzoekende resultaten gegevens kan worden opgeven met een maximum van 1000.  

- In het antwoord van de bron kunnen maximaal 100 werkzoekende gegevens worden teruggeven.  

- In de vraag naar detailgegevens kunnen maximaal 10 werkzoekende detailgegevens worden opgevraagd. 

- In het antwoord naar detailgegevens kan een bron dus ook maximaal 10 werkzoekende detailgegevens teruggeven 
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3. Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 
 

In deze stap ontvangt de bronhouder de vraag om werkzoekendenprofielen te leveren.  

 

 
Figuur 13. Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 

Toelichting processtappen 

1. Bronhouder ontvangt een nieuw verzoek, omdat vragende deelnemer geïnteresseerd is in het 

werkzoekendenprofiel van het eerder verstrekte matchingsprofiel.  

2. Bronhouder zoekt in eigen database het werkzoekendenprofiel dat hoort bij het eerder geleverde 

matchingsprofiel  

 

Business 

processtap  

Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ingang vraag, zoeken in eigen database 

VUM-interactie Vraag van VUM 

Business rules 3.1 Bronhouder ontvangt 1 vraag per profiel.   

3.2 Bronhouder ontvangt alleen zoekvragen over matchingsprofielen die 

van hem afkomstig zijn. 

3.3 Bronhouder kan maximaal 10 verzoeken voor 

werkzoekendenprofielen per beantwoorde zoekvraag ontvangen om 

deze profielen te leveren.  

Gegevens  1. Vraag ID 

2. Bron profiel ID 

 

 

 

  



 

 

27 

 

4. Verstrekken specifiek profiel  
 

In deze stap worden werknemersprofielen aangeleverd door bronhouder. 

 

  
Figuur 14. Verstrekken specifiek profiel  

Toelichting processtappen  

 

1. Bronhouder verstrekt het werknemersprofiel aan de vragende deelnemer. 

 

Business 

processtap  

Verstrekken specifiek profiel  

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ophalen profiel, antwoord uitgang  

VUM-interactie Antwoord aan VUM 

Business rules 4.1 Bronhouder levert werkzoekendenprofiel aan.  

4.2 Bronhouder kan maximaal 10 werkzoekendenprofielen 

teruggeven per zoekvraag waar eerder matchingsprofielen voor 

zijn aangeleverd. 

4.3 Bronhouder levert maximaal binnen 4 seconden het 

werkzoekendenprofiel aan. 

4.4 Bronhouder kan aantonen aan welke organisaties er 

werkzoekendeprofielen zijn verstrekt 

4.5 Bronhouder kan inzien of de vragende partij een SUWI of een 

Niet-SUWI partij is, zodat er kan worden bepaald of de 

bronhouder gerechtigd is om de persoonlijke contactgegevens 

van de werkzoekende mee te leveren in het werkzoekende 

profiel. In geval er geen grondslag is worden alleen de 

contactgegevens van de bronhouder meegeleverd als 

contactgegevens.  

Gegevens  1. Werkzoekendeprofiel  

2. Bron-profiel ID 

3. Vraag ID 

4. Bron ID   
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4.4 Use case 3: Bemiddelaar is op zoek naar passende 
vacatures  

Een casus uit huidige praktijk 

Henks contract loopt af en heeft een gesprek met zijn jobcoach van het WSP. Er vindt een gesprek plaats 

met Henk, de werkgever en jobcoach en blijkt dat het contract daadwerkelijk afloopt. Samen met Henk 

bekijkt de jobcoach de profielgegevens van Henk. Ze voegen samen de nieuwe werkervaring en 

vaardigheden toe. Na afloop van het gesprek zoekt de jobcoach vacatures die passen bij Henk binnen 

eigen vacaturedatabase. Ook belt hij met accountmanager van een gemeente in de buurt en een 

accountmanager uit zijn eigen netwerk. Er zijn 2 vacatures die passen bij Henk. De jobcoach legt contact 

met de werkgever die de vacature beschikbaar heeft gesteld en plant een afspraak. Henk wordt 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

 
Bovenstaande casus is een praktijkvoorbeeld zoals op dit moment de werkprocessen mogelijk (globaal) 

verlopen. Hieronder wordt het proces16 beschreven dat de bemiddelaar (als zijnde een persoon, organisatie of 

geautomatiseerd systeem) doorloopt bij het zoeken naar een passende vacature indien is aangesloten op 

VUM. Middels VUM kan de bemiddelaar in de vacaturebestanden van andere organisaties zoeken.  

De beschrijving vanuit het perspectief van de bemiddelaar is onderverdeeld in 5 stappen:  

1. Zoeken: zodra (met of zonder inspanningen van de jobcoach) bekend is wat de wensen van de 

werkzoekende zijn, zoekt de bemiddelaar passende vacatures aan de hand van zoekcriteria die relevant 

zijn. 

2. Resultaat selecteren: de bemiddelaar of de werkzoekende indien de bemiddelaar een geautomatiseerd 

systeem is, bekijkt de vacatures in de zoekresultaten op de zoekvraag, afkomstig vanuit eigen database 

en andere bemiddelorganisaties. Deze zoekresultaten betreffen vacature-matchingsprofielen.   

3. Specifieke resultaten selecteren: aan de hand van de vacature-matchingsprofielen bepaalt de jobcoach 

welke vacatures geschikt zijn voor de betreffende werkzoekende, en vraagt specifiek voor deze profielen 

nadere gegevens op. Indien de bemiddelaar een geautomatiseerd systeem is zal de werkzoekende nadere 

gegevens opvragen. 

4. Vacature bekijken en werkgeversgegevens/ profiel ophalen: de jobcoach of de werkzoekende bekijkt het 

vacatureprofiel en legt contact met de (contactpersoon van de) werkgever. Een vacatureprofiel is een set 

aan gegevens over een specifieke vacature. Het vacatureprofiel omvat alle gegevens welke een werkgever 

vastlegt om de gewenste eigenschappen van een werknemer te beschrijven.  

5. Contact maken: werkzoekende en werkgever ontmoeten elkaar.  

In de laatste stap heeft VUM geen actieve rol. Om deze reden is deze stap niet nader uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Deze beschrijving beperkt zich tot generieke processtappen  
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1. Zoeken  
 

De bemiddelaar stelt in de eerste stap een zoekvraag in in zijn database. In de onderstaande figuur is dit 

weergegeven. De bemiddelaar is mogelijk ook een geautomatiseerde systeem, die zonder tussenkomst van 

een jobcoach fungeert. 

 

 
Figuur 15. Zoeken  

Toelichting processtappen 

1. Werkzoekende heeft ondersteuning nodig bij het vinden van werk en meldt zich bij de bemiddelaar.   

2. De bemiddelaar vraagt na wat de wensen van de werkzoekende zijn, en er wordt een 

werkzoekendeprofiel opgesteld. Hierbij maken de jobcoach en werkzoekende de keuze wie 

contactpersoon is voor de werkzoekende. De gegevens van de contactpersoon worden opgenomen in 

het werkzoekendenprofiel. 

3. De bemiddelaar voert in zijn zoekscherm zoekcriteria in waarop hij de zoekvraag wil instellen.  

4. Op basis van de zoekvraag die de bemiddelaar heeft ingesteld worden er passende vacatures gezocht 

bij andere organisaties, via VUM.  

5. De bemiddelaar wacht op de zoekresultaten om direct vervolg te geven aan de zoekactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

processtap  

Instellen zoekvraag 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Zoekscherm 

VUM-interactie Vraag aan VUM 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor werkzoekenden:  

1. De werkzoekende maakt indien wenselijk een profiel aan in het systeem, portaal of website 

en bepaalt zelf wie de contactpersoon is.  

2. De werkzoekende stelt een zoekvraag in, waar hij/zij zelf de zoekcriteria definieert. 

3. Op basis van de zoekvraag die is ingesteld, worden er passende vacatures gezocht vanuit 

eigen database en bij andere organisaties.  

4. De werkzoekende wacht op de zoekresultaten om direct vervolg te geven aan de zoekactie. 
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Business rules 1.1 De bemiddelaar / werkzoekende bepaalt zelf de zoekcriteria waarop 

wordt gezocht (Nr 17 ontwerpvragen)  

1.2 De bemiddelaar / werkzoekende geeft in de zoekvraag een postcode 

van waaruit de werkzoekende bemiddeld wenst te worden en een 

zoekstraal in km mee.  (Nr 18 ontwerpvragen, gegevensuitwisseling 

architectuur p. 24)  

1.3 De bemiddelaar / werkzoekende kan bij het zoeken naar vacatures 

geen specifieke organisatie selecteren en/of uitsluiten.  (Nr 2 

ontwerpvragen)  

1.4 De bemiddelaar / werkzoekende is in staat om te zoeken naar 

vacatures bestemd voor specifieke doelgroepen (Nr 3 ontwerpvragen) 

1.5 De bemiddelaar / werkzoekende ontvangt binnen maximaal 10 

seconden17  de vacature-matchingsgegevens.  

1.6 Naar aanleiding van de zoekvraag genereert VUM 

uitwisselingsvoorziening de Vraag ID. het systeem van de bemiddelaar 

houdt deze ID vast omdat zoekresultaten aan de hand van deze ID 

worden aangeleverd. 

Gegevens  1. Zoekvraag, inclusief postcode werkzoekende en zoekstraal  

2. Vraag ID (vanuit VUM aan vragende partij) 

 

 

 

2. Resultaten bekijken  
 

Nadat de bemiddelaar of werkzoekende een zoekvraag heeft ingediend, krijgt hij de zoekresultaten 

(vacature-matchingsprofielen) uit de eigen database en van andere bemiddelorganisaties in zijn eigen 

scherm. Dit betreffen de vacature-matchingsprofielen op basis waarvan de bemiddelaar  of de werkzoekende 

in geval de bemiddelaar geautomatiseerde systeem betreft, kan bekijken of er vacatures zijn die passen bij de 

werkzoekende. Deze zoekresultaten worden in deze stap bekeken en beoordeeld.  

 

 
Figuur 16. Resultaten bekijken.  

 

 

 

 

 

 
17 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden.  
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Toelichting processtappen 

1. Bemiddelaar ontvangt in zijn eigen applicatie de vacature-matchingsprofielen als resultaten op de 

zoekvraag, afkomstig eigen database en database van andere bemiddelorganisaties.  

2. De bemiddelaar bekijkt de vacature-matchingsprofielen op inhoud en zoekt een mogelijke match 

met de werkzoekende.  

3. Indien wenselijk stemt de jobcoach de vacature-matchingsprofielen die volgens hem een goede 

match zijn af met de werkzoekende.  

4. Indien er geen match is, stelt de jobcoach een nieuwe zoekvraag in en zoekt opnieuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

processtap  

Resultaten bekijken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Zoekscherm 

VUM-interactie Antwoord van VUM aan interne organisatie 

Business rules 2.1 De bemiddelaar ontvangt de vacature-matchingsprofielen, 

waarin staat beschreven wat de functie inhoudt, maar niet wie 

de werkgever is. (Nr 1, 29 ontwerpvragen) 

2.2 De bemiddelaar ziet niet welke organisaties de vacature-

matchingsprofielen hebben aangeleverd. (Nr 29 ontwerpvragen) 

2.3 De bemiddelaar ontvangt alle opgehaalde zoekresultaten. Er is 

dus geen maximering in de aanlevering van zoekresultaten 

vanuit VUM. 

2.4 Bemiddelaar ziet de zoekresultaten geprioriteerd volgens 

sortering/ matching engine binnen eigen organisatie.  

2.5 De bemiddelaar kan na ontvangst van de vacature-

matchingsprofielen binnen 1 week 18 het vacatureprofiel 

opvragen.  

Gegevens  1. Vacature-matchingsprofielen  

2. VUM-ID per vacature-matchingsprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden.  

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkzoekenden: 

1. Werkzoekende ontvangt via het systeem, portaal of website de vacature-

matchingsprofielen als resultaten op de zoekvraag, afkomstig eigen database en database 

van andere bemiddelorganisaties.  

2. De werkzoekende bekijkt de vacature-matchingsprofielen op inhoud en zoekt een 

mogelijke match.  

3. Indien er geen match is, stelt de werkzoekende een nieuwe zoekvraag in en zoekt opnieuw. 
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3. Specifieke resultaten bekijken  
 

Zodra de bemiddelaar / werkzoekende een match ziet met één van de vacature-matchingsprofielen, kan het 

vacatureprofiel opgevraagd worden om contact te leggen. 

 

 
Figuur 17. Specifieke resultaten bekijken  

 

Toelichting processtappen 

1. De bemiddelaar bepaalt (al dan niet samen met de werkzoekende) welke vacature-

matchingsprofielen een goede match vormen voor de werkzoekende.  

2. De bemiddelaar stelt een specifieke zoekvraag in om het volledige vacatureprofiel op te vragen via 

VUM voor de geselecteerde vacature-matchingsprofielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business 

processtap  

Specifieke resultaten bekijken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Resultaten zoekvraag 

VUM-interactie Vraag aan VUM 

Business rules 3.1 De bemiddelaar kan maximaal 10 vacatureprofielen 19 opvragen (nr 

11 +gegevensuitwisseling architectuur blz. 35) 

 

Gegevens  1. VUM-ID per vacature-matchingsprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Voor de Pilots wordt dit een variabele waarde waarmee beproefd kan worden. 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkzoekenden: 

1. Werkzoekende beoordeelt welke vacature-matchingsprofielen aansluiten bij eisen en  

wensen voor een nieuwe baan.  

2. Werkzoekende stelt een verzoek in om het volledige vacatureprofiel op te vragen via VUM 

voor de geselecteerde vacature-matchingsprofielen.  
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4. Vacature bekijken en werkgeversgegevens/ profiel ophalen 
 

In deze stap ontvangt de bemiddelaar / werkzoekende de opgevraagde vacatureprofielen, en legt contact met 

de (contactpersoon van) de werkgever. 

 

 
Figuur 18. Vacature bekijken en profiel ophalen 

 

Toelichting processtappen 

1. De bemiddelaar ontvangt via VUM de vacatureprofielen waarmee hij beschikt over o.a. de 

contactgegevens van de (contactpersoon van de) werkgever. 

2. In het vacatureprofiel zit mogelijk ook een link waarmee andere bestanden opgevraagd kunnen 

worden. Bemiddelaar bekijkt ook deze bestanden.  

3. Er vindt overleg plaats met de werkgever of een contactpersoon van de werkgever, afhankelijk van de 

registratie in een profiel. De bemiddelaar gaat na of de werkgever mogelijk geïnteresseerd is in de 

werkzoekende en er een kennismaking kan plaatsvinden.  

4. Bij een positieve reactie organiseert de bemiddelaar een kennismakingsgesprek/ sollicitatiegesprek 

met de werkgever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geval dat de bemiddelaar een geautomatiseerde systeem is (een systeem, portaal of website) 

waar direct toegang is voor de werkzoekenden: 

1. De werkzoekende ontvangt op een systeem, portaal of website via VUM de 

vacatureprofielen waarmee hij beschikt over o.a. de contactgegevens van de 

(contactpersoon van de) werkgever. 

2. In het vacatureprofiel zit mogelijk ook een link waarmee andere bestanden opgevraagd 

kunnen worden. Werkzoekende bekijkt ook deze bestanden.  

3. De werkzoekende neemt contact op met de werkgever of een contactpersoon van de 

werkgever of solliciteert direct.  

4. Bij een positieve reactie van de werkgever wordt een kennismakingsgesprek/ 

sollicitatiegesprek met de werkgever georganiseerd.  
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Business 

processtap  

Vacature bekijken en werkgeversgegevens/ profiel ophalen 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Profiel vacature 

VUM-interactie Antwoord van VUM aan interne organisatie 

Business rules 4.1 De bemiddelaar ontvangt maximaal 10 vacatureprofielen. (Nr 

11) 

4.2 De bemiddelaar kan inzien wie de bronhouder is die het profiel 

levert. (Gegevensuitwisseling architectuur 48) 20.  

4.3 De bemiddelaar ontvangt binnen max 1021  seconden het 

vacatureprofiel van de bronhouder. 

4.4 Bemiddelaar kan in het vacatureprofiel een link ontvangen naar 

aanvullende bestanden vanuit een publiek toegankelijk plaats 

van de bronhouder (zoals een video.) (Nr 14 ontwerpvragen) 

 

Gegevens  1. Vacatureprofiel, incl. link naar aanvullende bestanden 

2. Bron ID 

3. Bron-vacature ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Wordt niet in de pilotfase gerealiseerd.  

21 In andere gevallen gegevens van werkzoekende. Bron bepaalt zelf wie wordt benaderd 
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4.5 Use case 4: Deelnemer ontvangt een zoekvraag om 
vacatures te leveren   

Een casus uit huidige praktijk 

Met het werkzoekendenprofiel aan de hand benadert de WSP-jobcoach de accountmanager van de 

buurgemeente. De accountmanager wordt gevraagd of er binnen zijn gemeente passende vacatures zijn 

voor deze werkzoekende. De accountmanager gaat zijn vacaturebestanden na; er zijn 3 vacatures die 

mogelijk passen bij het werkzoekendenprofiel. Hij levert de gevonden vacatures aan bij de jobcoach. De  

jobcoach bespreekt de resultaten met de werkzoekende. 

 

Bovenstaande casus is een praktijkvoorbeeld zoals op dit moment de werkprocessen mogelijk (globaal) 

verlopen. Hieronder wordt het proces22 beschreven dat wordt doorlopen indien deelnemers zijn 

aangesloten op VUM. Middels VUM hoeft de accountmanager zelf niet benaderd te worden; het systeem 

ontvangt geautomatiseerd de vraag of er passende vacatures zijn voor de desbetreffende werkzoekende.   

Onderstaande beschrijving is vanuit het perspectief van de op VUM aangesloten bemiddelorganisatie 

opgesteld en is onderverdeeld in 4 stappen:  

1. Zoekvraag ontvangen en zoeken: de deelnemer ontvangt een zoekvraag, en selecteert op basis van 

deze vraag vacature-matchingsprofielen.  

2. Zoekresultaten verstrekken: de geselecteerde vacature-matchingsprofielen worden door de 

deelnemer verstrekt.    

3. Verzoek voor specifiek profiel ontvangen: naar aanleiding van de eerder uitgeleverde vacature-

matchingsprofielen voor een zoekvraag ontvangt de deelnemer een verzoek om vacatureprofielen 

te leveren. 

4. Specifieke profielen verstrekken: deelnemer levert de opgevraagde vacatureprofielen aan.  

 

1. Zoekvraag ontvangen en zoeken  
 
In deze stap ontvangt de bronhouder een zoekvraag die door de bemiddelaar van een andere 

bemiddelorganisatie is ingediend. 

 

 
Figuur 19.  Zoekvraag ontvangen en zoeken 

 

 

 

 

 

 
22 Deze beschrijving beperkt zich tot generieke processtappen  
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Toelichting processtappen 

1. Nadat een zoekvraag is ingediend door een bemiddelaar bepaalt het VUM uitwisselingsvoorziening 

o.b.v. geomatching welke bemiddelaars de zoekvraag doorgestuurd krijgen 

2. De bronhouder ontvangt een verzoek vanuit VUM om vacature-matchingsprofielen te leveren volgens 

gestelde zoekcriteria. 

3. Eigen database wordt nagezocht op passende vacature-matchingsprofielen die het beste voldoen aan 

de gestelde zoekcriteria.  

 

Business 

processtap  

Zoekvraag ontvangen en zoeken. 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ingang vraag, zoeken in eigen database  

VUM-interactie Vraag van VUM 

Business rules 1.1 De bronhouder wordt alleen bevraagd als hij binnen de zoekstraal van 

de ingediende zoekvraag valt. (Nr 18 ontwerpvragen) 

2. Bronhouder kan inzien welke deelnemer de vrager is (b061 -→ KSA is 

B061 geschrapt.) 

3. Bronhouder zoekt in eigen database aan de hand van de zoekcriteria  

Gegevens  1. Bericht met Zoekvraag  

2. ID vragende partij 

3. Vraag ID 

 

 

2. Zoekresultaten verstrekken  
 

In deze stap worden de zoekresultaten vanuit bronhouders verstrekt aan de bemiddelaar van de andere 

bemiddelorganisatie.  

 

 
Figuur 20. Zoekresultaten verstrekken 

 

Toelichting processtappen 

1. Gevonden zoekresultaten op ingediende zoekvraag om passende vacature-matchingsprofielen te 

zoeken worden aangeleverd aan VUM.   
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Business 

processtap  

Zoekresultaten verstrekken 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Antwoord uitgang  

VUM-interactie Antwoord aan VUM 

Business rules 2.1 De vacature-matchingsprofielen die de bronhouder levert zijn 

gepseudonimiseerd (en is hiermee dus een subset van het 

vacatureprofiel). (KSA) 

2.2 Bronhouder geeft per zoekvraag23 maximaal 100 vacature-

matchingsprofielen die het beste matchen conform eigen 

matchingscriteria (Nr 11 ontwerpvragen) 

2.3 Bronhouder levert maximaal binnen 4 seconden de vacature-

matchingsprofielen aan. 

2.4 De vacature-matchingsprofielen die na 4 seconde worden 

aangeleverd, worden niet meer verwerkt door VUM en niet 

doorgezonden aan de vraagsteller. 

2.5 Bronhouder kan inzien aan welke organisaties er vacature-

matchingsgegevens zijn verstrekt. (B061 is geschrapt in de KSA) 

2.6 Er zijn geen eisen gesteld aan het maken van de selectie bij potentieel 

meer dan 100 matches (zoals inschrijfdatum, afstand, % match etc.)   

2.7 Bronhouder houdt 7 dagen vast welke vacature-matchingsprofielen 

worden geleverd n.a.v. een zoekvraag om een later in het proces 

uitvraag voor het vacatureprofiel te kunnen leveren. 

Gegevens  1. Bron-vacature ID 

2. Bron ID 

3. Vraag ID 

 

 

  

 
23 - In de vraag het maximaal aantal werkzoekende resultaten gegevens kan worden opgeven met een maximum van 1000.  

- In het antwoord van de bron kunnen maximaal 100 werkzoekende gegevens worden teruggeven.  

- In de vraag naar detailgegevens kunnen maximaal 10 werkzoekende detailgegevens worden opgevraagd. 

- In het antwoord naar detailgegevens kan een bron dus ook maximaal 10 werkzoekende detailgegevens teruggeven 
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3. Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 
 

In deze stap ontvangt de bronhouder de vraag om vacatureprofielen te leveren.  

 

 
Figuur 21. Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 

Toelichting processtappen 

1. Bronhouder ontvangt een nieuw verzoek, omdat de bemiddelaar geïnteresseerd is in het 

vacatureprofiel van één van de eerder verstrekte vacature-matchingsprofielen.  

2. Bronhouder zoekt in eigen database het vacatureprofiel dat hoort bij het eerder geleverde vacature-

matchingsprofiel.  

 

Business 

processtap  

Zoekvraag specifiek profiel ontvangen 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ingang vraag, zoeken in eigen database 

VUM-interactie Vraag van VUM 

Business rules 3.1 Bronhouder ontvangt 1 vraag per profiel.   

3.2 Bronhouder ontvangt alleen zoekvragen over 

vacaturematchingsprofielen die van hem afkomstig zijn 

3.3 Bronhouder kan maximaal 10 vragen per bron ontvangen om 

vacatureprofielen te leveren.  

Gegevens  1. Vraag ID 

2. Bron vacature ID 
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4. Verstrekken specifiek profiel 
  

In deze stap worden vacatureprofielen aangeleverd door de bronhouder aan de bemiddelaar van een andere 

bemiddelorganisatie. 

 

 
Figuur 22. Verstrekken specifiek profiel  

 

Toelichting processtappen  

1. Deelnemer verstrekt het vacatureprofiel aan de bemiddelaar. 

 

Business 

processtap  

Verstrekken specifiek profiel  

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

Ophalen profiel, antwoord uitgang  

VUM-interactie Antwoord aan VUM 

Business rules 4.1 Bronhouder levert het vacatureprofiel aan   

4.2 Bronhouder kan maximaal 10 vacatureprofielen per zoekvraag 

teruggeven waar eerder matchingsprofielen voor zijn aangeleverd. 

4.3 Bronhouder levert maximaal binnen 4 seconden het werkzoekende 

profiel aan. 

4.4 Bronhouder kan aantonen aan welke bemiddelaren er gegevens over 

een werkgever zijn verstrekt  

Gegevens  1. Vacatureprofiel  

2. Bron-vacature ID 

3. Vraag ID 

4. Bron ID   
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4.6 Use case 5: Beheer door de VUM beheerder 

Voor een goed functionerende uitwisselingsvoorziening VUM zijn beheeractiviteiten noodzakelijk. In deze use 

case worden daarom de relevante activiteiten van de VUM beheerder nader uitgelicht. De uitwerking van deze 

use case wijkt af van de voorgaande use cases, omdat de beheerder niet één procesverloop kent waar alle 

activiteiten aan de orde komen.  

 

 

 
 

Bovenstaande afbeelding geeft weer dat de beheerder van VUM deelnemende partijen moet kunnen 

aansluiten op de VUM uitwisselingsvoorziening. Daarnaast zal deze aansluiting ook beheerd moeten worden, 

denkend aan mogelijke wijzigingen die kunnen ontstaan en de controles daarop. Ook zal de beheerder alle 

loggegevens willen inzien, en het systeem monitoren. Wanneer zaken mis gaan zal de beheerder ook services 

of diensten moeten herstellen. Tot slot zijn er binnen VUM aantal waarden die als parameter fungeren in de 

uitwisseling. Beheerder zal in staat zijn om deze parameters aan te passen indien daar aanleiding voor is.  

In het bijzonder zal de functionele beheerder door middel van de gegevens die ontstaan in o.a. de logging en 

monitoring analyses maken over het gebruik van de voorziening.  

Hieronder wordt per activiteit een verdere uitwerking gegeven.  
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Beheerder VUM 

Partijen aansluiten 
 
Deelnemers van de uitwisselvoorziening dienen aangesloten te worden op de uitwisselvoorziening. Om 

technisch aan te sluiten is er een set aan gegevens nodig. Deze moeten beschikbaar gesteld worden aan de 

uitwisselvoorziening. Daarnaast zijn er gegevens nodig om bij de uitwisselvoorziening behorende 

dienstverlening te kunnen leveren. De beheerder VUM is de actor die deze gegevens vastlegt en daarmee 

beschikbaar stelt. De beheerder zal hiertoe dus ook de middelen moeten hebben. 

 

Business 

processtap  

Partijen aansluiten op VUM 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM 

Business rules 1. Een deelnemende partij  wordt pas aangesloten na een positief formeel 

besluit van de programmamanager. <<later: vertegenwoordiger van de 

systeemeigenaar??nader te bepalen>> 

2. Aanmaken en invoeren van de gegevens wordt vastgelegd in een auditlog 

Gegevens  1. Naam deelnemende organisatie 

2. Uniek identificerende code van de deelnemende organisatie 

3. begin en einde datum van deelname 

4. rollen die de deelnemer biedt 

 

Aansluiting van partijen beheren 
 
De aangesloten partijen kunnen wijzigingen ondergaan. De vastgelegde gegevens dienen daaraan aangepast 

te worden. Een deel van de gegevens zal door (de beheerder van) de deelnemende organisatie worden 

opgevoerd.  

Een deel van de gegevens zal altijd door de VUM beheerder worden aangepast in verband met de aard van de 

aanpassing. 

 

Business 

processtap  

Aansluiting van partijen beheren 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM 

Business rules 1. Beheer van gegevens van wordt zo laag mogelijk belegd 

2. Aanpassingen aan de gegevens worden vastgelegd in een auditlog 

3. Aanpassingen in de gegevens zijn altijd herleidbaar naar een 

geaccordeerde opdracht van de eigenaar van de gegevens.  

Gegevens  1. Naam deelnemende organisatie 

2. Uniek identificerende code van de deelnemende organisatie 

3. begin en einde datum van deelname 

4. rollen die de deelnemer biedt 
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Logging bekijken 
 
Met Logging wordt vastgelegd hoe het systeem werkt en gebruikt wordt. Het bekijken van logging is nodig 

om onder andere incidenten te analyseren, te zien hoe het systeem reageert bij tests, gebruik te analyseren 

maar ook voor het aantonen van de kwaliteit en correcte werking van de VUM uitwisselingsvoorziening. 

 

Specifieke auditlog komt terug bij de security officer. 

 

Business 

processtap  

Logging bekijken 

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM 

Business rules 1. Logging wordt op een centrale plek beschikbaar gesteld 

2. Logging wordt op een vaste manier vastgelegd 

3. Opslag, archivering en vernietiging voldoet aan de eisen vanuit 

informatiebeveiliging.  

Gegevens  Logbestanden van gebruikersactiviteiten 

Logbestanden van applicatiegeberuik 

Logging van uitzonderingen, (exceptions) 

Logging van informatiebeveiligingsgebeurtenissen, 

Technische logbestanden van systeem en infrastructuur gebruik 

 

Systeem monitoren 
 
Om de kwaliteit en correcte werking van de VUM uitwisselingsvoorziening te controleren en preventief in te 

kunnen grijpen bij mogelijke afwijkingen houdt de beheerder VUM de VUM uitwisselvoorziening in de gaten 

middels monitoring. De beheerder wilt afwijkingen detecteren en vervolgens van deze afwijkingen worden 

genotificeerd.  

Deze detectie en notificering is een zich steeds verbeterend en aanpassend systeem. Ondersteunende IT 

middelen zullen eenvoudig aan te passen en uit te breiden moeten zijn. 

 

Business 

processtap  

Systeem monitoren 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM 

Business rules  

Gegevens  Divers, waaronder logbestanden 

 

Service/ dienst herstellen  
 
De dienst kan gepland en ongepland niet beschikbaar zijn. De beheerder VUM zal de dienst moeten kunnen 

herstellen. De middelen om onderdelen van de VUM uitwisselvoorziening op gecontroleerde wijze weer te 

beëindigen en te herstellen zijn daarvoor essentieel. 
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Business 

processtap  

Service/ dienst herstellen  

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie en onderliggende infrastructuur 

VUM-interactie Verwerking binnen VUM  

Business rules 1. Stoppen en starten van onderdelen van de VUM uitwisselvoorziening wordt 

gelogd en is herleidbaar naar een specifieke user  

2.  

Gegevens  Applicatie- en infrastructuur proces gegevens 

 
 
Parameters aanpassen  
 

Om de uitwisselvoorziening aan toenemend gebruik en voortschrijdend inzicht gedurende het gebruik te 

kunnen aanpassen zijn er veel parameters benoemd. Op die wijze kan de uitwisselvoorziening eenvoudig en 

controleerbaar aangepast en geoptimaliseerd worden. 

De beheerder VUM kan deze binnen een gecontroleerd proces aanpassen. 

 

Business 

processtap  

Parameters aanpassen  

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM via VUM interface 

Business rules 1.  Parameter aanpassingen worden vastgelegd in een auditlog 

2. Parameter aanpassingen zijn het gevolg van een geadministreerd en 

geaccordeerd wijzigingsverzoek.  

Gegevens  1. Auditlog 

2. wijzigingsadministratie 

 

Functioneel beheerder VUM 

Analyses maken 
 
De functioneel beheerder VUM wil analyses maken van het gebruik van de VUM uitwisselvoorziening. 

Analyses per deelnemer en analyses over de gehele deelnemers populatie. Een informatiesysteem wordt 

continue geanalyseerd om zo de werking en toegevoegde waarde voor de gebruikers te blijven verbeteren en 

aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Hiervoor maakt de functioneel beheerder VUM verschillende rapportages op basis van de binnen de VUM 

uitwisselvoorziening verzamelde gebruiksgegevens. 

 

Business 

processtap  

Analyses maken.  

 

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie en onderliggende infrastructuur 

VUM-interactie Verwerking binnen VUM 

Business rules 1. Er worden geen privacy gevoelige informatie verzameld 

2. Informatie over het gebruik dat direct herleidbaar is naar een specifieke 

deelnemer wordt niet publiek beschikbaar gesteld 

Gegevens  1. Gebruiksgegevens per deelnemer 



 

 

44 

 

4.7 Use case 6: het beheer door beheerder van de deelnemer 

 

Een uitgangspunt bij de inrichting van het beheer is dat het beheer van deelnemersgegevens zo dicht 

mogelijk bij de deelnemers blijft. Een bemiddelorganisatie die is aangesloten op VUM, zal ook 

beheeractiviteiten verrichten.    

 
 

De beheerder van aangesloten partij zal de eigen gegevens binnen de VUM voorziening beheren, en 

aanpassen indien nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan een nieuwe locatie die wordt opgegeven.  Daarnaast 

is de beheerder in staat om rapportages op te halen, waarmee inzicht wordt verschaft in het gebruik van VUM 

door de deelnemende partij.  

 

Business 

processtap  

Eigen gegevens beheren 

 

Functionaliteit  Toegang tot en beheer van de eigen gegevens 

 

VUM-interactie Verwerking binnen VUM via VUM interface voor externe partijen 

Business rules 1. Aanmaken en invoeren van de gegevens wordt vastgelegd in een auditlog 

 

Gegevens  1. Naam van de organisatie 

2. Naw gegevens contactpersoon(en) 

3. Koppelpunt (URL) 

4. Beschikbaarheidsinformatie: aan / uit 

5. (Postcode)gebied(en) waar in de deelnemer bevraagd wil worden 

 

 

Business 

processtap  

Gebruikersrapportages ophalen 

 

Functionaliteit  Rapportages maken van de deelnemer-eigen gebruiksgegevens 

VUM-interactie Verwerking binnen VUM via VUM interface voor externe partijen 

Business rules 1. Deelnemers hebben toegang tot de eigen gebruiksgegevens. Deelnemers 

hebben geen toegang tot de gebruiksgegevens van andere deelnemers  

Gegevens  1. Gebruiksgegevens van eigen deelneming 
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4.8 Use case 7: Security officer waarborgt de 
veiligheidsaspecten binnen VUM voorziening 

 

De uitwisselingsvoorziening VUM kent ook een security officer die zorg draagt voor het veilig uitwisselen van 

gegevens.  

 
 

De security officer  voert controles uit op de incidenten die zich voordoen, en voert proactief audits uit om op 

basis daarvan maatregelen te treffen.  

 

Business 

processtap  

Security incidenten controleren 

<nader uit te werken>  

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM via VUM interface 

Business rules 1.  

Gegevens  1.  

 

 

Business 

processtap  

Beveiligingsaudits uitvoeren. 

<nader uit te werken>  

Functionaliteit 

eigen applicatie  

VUM applicatie  

VUM-interactie Verwerking binnen VUM via VUM interface 

Business rules 1.  

Gegevens  1.  
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Bijlage 1: Gestandaardiseerde 
gegevenssets  

1. Werkzoekendenprofiel 

Overzicht van gegevens in het matchingsprofiel 24  

 

Nr. Naam gegevensgroep 

(entiteit) 

Naam gegeven 

(attribuut) 

Omschrijving Matchings-

profiel 

1 Arbeidsmarktkwalificatie Code werk- en 

denkniveau 

werkzoekende 

Code die het opleidingsniveau aangeeft 

dat bereikt is op basis van opleiding en/of 

werkervaring. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

2 Beroepsnaam gecodeerd Code beroepsnaam De unieke code van de beroepsnaam uit 

het BO&C register. 

Ja 

3 Beroepsnaam gecodeerd Omschrijving 

beroepsnaam 

De naam van het BEROEP. 

Norminstantie: CGR 

Ja 

4 Beroepsnaam 

ongecodeerd 

Naam beroep 

ongecodeerd 

De omschrijving van het BEROEP. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

5 Contactpersoon/-

afdeling 

Naam 

contactpersoon/-

afdeling 

De naam van de CONTACTPERSOON/-

AFDELING 

Norminstantie: UGR 

Nee 

6 Contractvorm Code type 

arbeidscontract 

De code die aangeeft of het 

arbeidscontract voor bepaalde of 

onbepaalde tijd van toepassing is. 

Norminstantie: UGR 

Ja 

7 Contractvorm Code type 

overeenkomst 

De code die aangeeft welk type 

overeenkomst van toepassing is. 

Ja 

8 Cursus Datum aanvang 

volgen cursus 

De datum van de eerste dag waarop de 

cursus wordt of is gevolgd. 

Nee 

9 Cursus Datum certificaat De datum van de dag die op het 

certificaat staat. 

Ja 

10 Cursus Datum einde volgen 

cursus 

De datum van de laatste dag dat de 

cursus is gevolgd. 

Nee 

11 Cursus Naam cursus De naam van de cursus zoals deze bekend 

staat. 

Ja 

12 Cursus Naam 

opleidingsinstituut 

De naam van het instituut waar de 

opleiding of cursus is gevolgd. 

Nee 

13 Eis aan werk Indicatie aanpassing 

werkomgeving 

Indicatie die aangeeft of de werkzoekende 

een vorm van aanpassing aan de 

werkomgeving nodig heeft om te kunnen 

functioneren. 

Nee 

14 Eis aan werk Indicatie begeleiding Indicatie die aangeeft of de werkzoekende 

een vorm van begeleiding nodig heeft om 

te kunnen functioneren. 

Nee 

 

 

    

 
24 Brondocument: Het uniforme werkzoekende profiel v1.2  



 

 

47 

 

Nr. Naam gegevensgroep 

(entiteit) 

Naam gegeven 

(attribuut) 

Omschrijving Matchings-

profiel 

15 Eis aan werk Indicatie werkvariatie Indicatie die aangeeft of de werkzoekende 

een vorm van werkvariatie nodig heeft om 

te kunnen functioneren. 

Nee 

16 Flexibiliteit Datum aanvang 

beschikbaar voor 

werk 

De datum van de eerste werkdag. Ja 

17 Flexibiliteit Datum einde 

beschikbaar voor 

werk 

De datum van de laatste werkdag. Ja 

18 Flexibiliteit Indicatie onregelmatig 

werk of ploegendienst 

Indicatie die aangeeft of het werk op 

onregelmatige tijden en/of in 

ploegendienst plaatsvindt. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

19 Gedragscompetentie Code beheersing 

gedragscompetentie 

De code die aangeeft in welke mate de 

gedragscompetentie beheerst wordt. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

20 Gedragscompetentie Code 

gedragscompetentie 

De code die de GEDRAGSCOMPETENTIE 

aangeeft. 

Ja 

21 Gedragscompetentie Omschrijving 

gedragscompetentie 

De omschrijving van de 

GEDRAGSCOMPETENTIE. 

Norminstantie: CGR 

Ja 

22 Interesse Naam interesse De naam van een interesse zoals deze is 

opgegeven door werkzoekende of 

werkgever. 

Nee 

23 Mobiliteit Bemiddelingspostcode De postcode van waaruit de 

werkzoekende bemiddeld wenst te 

worden. 

Norminstantie: CGR (NVS-bank) 

Ja 

24 Mobiliteit Maximale reisafstand De maximale afstand, uitgedrukt in 

kilometers, waarbinnen de werkzoekende 

wil worden bemiddeld. 

Norminstantie: CGR (NVS-bank) 

Ja 

25 Mobiliteit Maximale reistijd De maximale acceptabele reistijd in 

minuten die de werkzoekende accepteert 

in verband met het verrichten van werk. 

Ja 

26 Opleiding Code niveau opleiding De code die het niveau van de OPLEIDING 

aangeeft. 

Norminstantie: UGR 

Ja 

27 Opleiding Code status opleiding Code die aangeeft in welk stadium de 

OPLEIDING zich bevindt. 

Norminstantie: SGR 

Nee 

28 Opleiding Datum aanvang 

volgen opleiding 

De datum van de eerste dag waarop de 

opleiding wordt of is gevolgd. 

Nee 

29 Opleiding Datum diploma De datum van de dag die op het diploma 

staat. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

30 Opleiding Datum einde volgen 

opleiding 

De datum van de laatste dag dat de 

opleiding is gevolgd. 

Norminstantie: SGR 

Nee 

31 Opleiding Indicatie diploma Indicatie die aangeeft of voor de 

OPLEIDING een diploma, een getuigschrift 

of één of meer (deel-)certifica(a)t(en) is 

behaald. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

32 Opleiding Naam 

opleidingsinstituut 

De naam van het instituut waar de 

opleiding of cursus is gevolgd. 

Nee 
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Nr. Naam gegevensgroep 

(entiteit) 

Naam gegeven 

(attribuut) 

Omschrijving Matchings-

profiel 

33 Opleidingsnaam 

gecodeerd 

Code opleidingsnaam De unieke code van een 

OPLEIDINGSNAAM. 

Norminstantie: CGR 

Ja 

34 Opleidingsnaam 

gecodeerd 

Omschrijving 

opleidingsnaam 

De naam van de OPLEIDING. 

Norminstantie: CGR  

Ja 

35 Opleidingsnaam 

ongecodeerd 

Naam opleiding 

ongecodeerd 

De omschrijving van de OPLEIDING. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

36 Opleidingsnaam 

ongecodeerd 

Omschrijving 

opleiding 

De eigen omschrijving van de opleiding. Nee 

37 Rijbewijs Code soort rijbewijs De code die de rijbewijscategorie 

aangeeft. 

Norminstantie: RDW/CBR 

Ja 

38 Sector beroeps- en 

bedrijfsleven 

Code SBI De code die de indeling van een bedrijf 

aangeeft volgens de Standaard Bedrijfs 

Indeling van  het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

Ja 

39 Standaard E-mail adres E-mail adres Het adres waaronder een PERSOON of 

ORGANISATIE per elektronische post 

bereikbaar is. 

Norminstantie: SGR 

Nee 

40 Standaard 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder een 

PERSOON of ORGANISATIE bereikbaar is. 

Norminstantie: SGR  

Nee 

41 Taalbeheersing Code niveau 

taalbeheersing lezen 

Code die die het niveau van de 

leesvaardigheid van de natuurlijk persoon 

in de betreffende taal aangeeft.  

 

Ja 

42 Taalbeheersing Code niveau 

taalbeheersing 

luisteren 

Code die het niveau van luistervaardigheid 

van de natuurlijk persoon in de 

betreffende taal aangeeft. 

 

Ja 

43 Taalbeheersing Code niveau 

taalbeheersing 

mondeling 

Code die de mate aangeeft waarin de 

natuurlijk persoon de betreffende taal 

mondeling machtig is. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

44 Taalbeheersing Code niveau 

taalbeheersing 

schriftelijk 

Code die de mate aangeeft waarin de 

natuurlijk persoon de betreffende taal 

schriftelijk machtig is. 

Norminstantie: SGR 

Ja 

45 Taalbeheersing Code taal De code die de taal aangeeft. Ja 

46 Vakvaardigheid Omschrijving 

vakvaardigheid 

De naamgeving van een handeling die in 

een bepaalde mate bekwaam uitgevoerd 

kan worden. 

Ja 

47 Vervoermiddel Code vervoermiddel De code die het soort vervoermiddel 

aangeeft. 

Nee 

48 Vervoermiddel Indicatie beschikbaar 

voor uitvoering werk 

Indicatie die aangeeft of er een 

vervoermiddel beschikbaar is voor het 

uitvoeren van de functie. 

Ja 

49 Vervoermiddel Indicatie beschikbaar 

voor woon-

werkverkeer 

Indicatie die aangeeft of de werkzoekende 

het vervoermiddel ter beschikking heeft 

voor woon-werkverkeer. 

Ja 
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Nr. Naam gegevensgroep 

(entiteit) 

Naam gegeven 

(attribuut) 

Omschrijving Matchings-

profiel 

50 Voorkeursland Landencode ISO De code van een huidig land of 

gebiedsdeel conform ISO 3166. 

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 

code) 

Ja 

51 Webadres Code webadres De code die het soort webadres aangeeft. Nee 

52 Webadres URL De Uniform Resource Locator (URL) van 

het (web)adres van een bestand.  

Nee 

53 Werkervaring Datum aanvang 

werkzaamheden 

De datum van de eerste dag van de 

werkzaamheden. 

Ja 

54 Werkervaring Datum einde 

werkzaamheden 

De datum van de laatste dag van de 

werkzaamheden. 

Ja 

55 Werkervaring Naam organisatie De naam waaronder de organisatie 

bekend is. 

Ja 

56 Werkervaring Toelichting 

werkervaring 

De toelichting op de WERKERVARING. Nee 

57 Werktijden Aantal werkuren per 

week maximaal 

Het aantal dat de hoeveelheid maximale 

werkuren per week aangeeft. 

Ja 

58 Werktijden Aantal werkuren per 

week minimaal 

Het aantal dat de hoeveelheid minimale 

werkuren per week aangeeft. 

Ja 

59 Werktijden Indicatie 

kantoortijden 

Indicatie die aangeeft of er sprake is van 

het deel van een dag waarin 

kantoorwerkzaamheden traditioneel 

(overdag) worden verricht. 

Ja 

60 Werkzoekende ID Werkzoekende Het unieke nummer waarmee een profiel 

wordt geidentificeerd in een bronsysteem. 

Nee 

61 Werkzoekende Indicatie 

beschikbaarheid 

contactgegevens 

Indicatie die aangeeft of er 

contactgegevens, van de werkzoekende 

en/of de contactpersoon, in het profiel 

aanwezig zijn. 

Ja 

62 Werkzoekende Indicatie LDR-

registratie 

De indicatie die aangeeft of voor de 

natuurlijk persoon in het Landelijk 

Doelgroepregister een grondslag met 

betrekking tot arbeidsbeperktheid 

geregistreerd is. 

Ja 

63 Werkzoekende Persoonlijke 

presentatie 

De persoonlijke presentatie van de 

werkzoekende. 

Nee 
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Soft skills in het werkzoekende profiel 

Soft skills, oftewel de gedragseigenschappen van een werkzoekende, zijn opgenomen in het uniforme 

werkzoekende profiel. Dit omdat de soft skills in belangrijke mate bepalend zijn bij het bepalen of er een 

duurzame match kan plaatsvinden tussen een werkgever en de soft skills van een werkzoekende.  

Overzicht soft skills van het uniforme werkzoekende profiel (bron: SGR) 

 

Nr. Omschrijving soft skill/gedragscompetentie 

1 Beslissen en activiteiten initiëren 

 2 Aansturen 

3 Begeleiden 

4 Aandacht en begrip tonen 

5 Samenwerken en overleggen 

6 Ethisch en integer handelen 

7 Relaties bouwen en netwerken 

8 Overtuigen en beïnvloeden 

9 Presenteren 

10 Formuleren en rapporteren 

11 Vakdeskundigheid toepassen 

12 Materialen en middelen inzetten 

13 Analyseren 

14 Onderzoeken 

15 Creëren en innoveren 

16 Leren 

17 Plannen en organiseren 

18 Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 

19 Kwaliteit leveren 

20 Instructies en procedures opvolgen 

21 Omgaan met verandering en aanpassen 

22 Met druk en tegenslag omgaan 

23 Gedrevenheid en ambitie tonen 

24 Ondernemend en commercieel handelen 

25 Bedrijfsmatig handelen 

 

Mogelijke waarden 

1 Goed 

2 Voldoende 

3 Onvoldoende 

4 Niet 

5 Onderzoek noodzakelijk 

9 Niet van toepassing 
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2. Vacatureprofiel 

De vacature-matchingsgegevens zijn een subset van de vacature-standaard en bestaat uit 38 gegevens. Deze 

vacature-matchingsgegevens worden gebruikt om eerste matches met potentiële werkzoekenden te krijgen. 

  

Overzicht van de vacature-matchingsgegevens  

Nr Naam vacature-matchingsgegevens Omschrijving 

1 Code beroepsnaam De unieke code van de beroepsnaam uit het BO&C 

register. 

2 Omschrijving beroepsnaam De naam van het BEROEP. 

Norminstantie: CGR 

3 Naam beroep ongecodeerd De omschrijving van het BEROEP. 

Norminstantie: SGR 

4 Aantal werkuren per week minimaal Het aantal dat de hoeveelheid minimale werkuren per 

week aangeeft. 

5 Aantal werkuren per week maximaal Het aantal dat de hoeveelheid maximale werkuren 

per week aangeeft. 

6 Indicatie kantoortijden Indicatie die aangeeft of er sprake is van het deel van 

een dag waarin kantoorwerkzaamheden traditioneel 

(overdag) worden verricht. 

7 Naam cursus De naam van de cursus zoals deze bekend staat. 

8 Indicatie onregelmatig werk of 

ploegendienst 

Indicatie die aangeeft of het werk op onregelmatige 

tijden en/of in ploegendienst plaatsvindt. 

Norminstantie: SGR 

9 Code regiostraal De code die aangeeft wat de straal is, ten opzichte 

van het werklocatieadres, waarbinnen de 

werkzaamheden verricht zullen worden. 

10 Datum aanvang beschikbaar voor werk De datum van de eerste werkdag. 

11 Datum einde beschikbaar voor werk De datum van de laatste werkdag. 

 

12 Code niveau opleiding De code die het niveau van de OPLEIDING aangeeft. 

Norminstantie: UGR 

13 Indicatie diploma Indicatie die aangeeft of voor de OPLEIDING een 

diploma, een getuigschrift of één of meer (deel-

)certifica(a)t(en) is behaald. 

Norminstantie: SGR 

14 Code opleidingsnaam De unieke code van een OPLEIDINGSNAAM. 

Norminstantie: CGR 

15 Omschrijving opleidingsnaam De naam van de OPLEIDING. 

Norminstantie: CGR  

16 Naam opleiding ongecodeerd De omschrijving van de OPLEIDING. 

Norminstantie: SGR 

17 Code soort rijbewijs De code die de rijbewijscategorie aangeeft. 

Norminstantie: RDW/CBR 

18 Code taal De code die de taal aangeeft. 

19 Code niveau taalbeheersing mondeling Code die de mate aangeeft waarin de natuurlijk 

persoon de betreffende taal mondeling machtig is. 

Norminstantie: SGR 

20 Code niveau taalbeheersing schriftelijk Code die de mate aangeeft waarin de natuurlijk 

persoon de betreffende taal schriftelijk machtig is. 

Norminstantie: SGR 
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21 Code niveau taalbeheersing lezen Code die die het niveau van de leesvaardigheid van 

de natuurlijk persoon in de betreffende taal aangeeft.  

22 Code niveau taalbeheersing luisteren Code die het niveau van luistervaardigheid van de 

natuurlijk persoon in de betreffende taal aangeeft. 

23 Aantal jaren werkzaam in beroep Het aantal jaren dat de NATUURLIJK PERSOON in het 

BEROEP werkzaam is geweest. 

Norminstantie: CGR 

24 Code werk- en denkniveau minimaal Code die het minimum opleidingsniveau aangeeft dat 

bereikt is op basis van opleiding en/of werkervaring. 

25 Indicatie LDR-registratie De indicatie die aangeeft of voor de natuurlijk 

persoon in het Landelijk Doelgroepregister een 

grondslag met betrekking tot arbeidsbeperktheid 

geregistreerd is. 

26 Code SBI De code die de indeling van een bedrijf aangeeft 

volgens de Standaard Bedrijfs Indeling van  het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

27 Datum aanvang werkzaamheden De datum van de eerste dag van de werkzaamheden. 

28 Datum einde werkzaamheden De datum van de laatste dag van de werkzaamheden. 

29 Salarisindicatie De omschrijving die een indicatie van de hoogte van 

het salaris aangeeft. 

30 Code sollicitatiewijze De code die aangeeft op welke wijze de sollicitaties 

ontvangen kunnen worden. 

31 Code gedragscompetentie De code die de GEDRAGSCOMPETENTIE aangeeft. 

32 Omschrijving gedragscompetentie De omschrijving van de GEDRAGSCOMPETENTIE. 

Norminstantie: CGR 

33 Code beheersing gedragscompetentie De code die aangeeft in welke mate de 

gedragscompetentie beheerst wordt. 

Norminstantie: SGR 

34 Naam vaardigheid De naamgeving van een handeling die in een 

bepaalde mate bekwaam uitgevoerd kan worden. 

35 Indicatie beschikbaar voor uitvoering werk Indicatie die aangeeft of er een vervoermiddel 

beschikbaar is voor het uitvoeren van de functie. 

36 Indicatie beschikbaar voor woon-

werkverkeer 

Indicatie die aangeeft of de werkzoekende het 

vervoermiddel ter beschikking heeft voor woon-

werkverkeer. 

37 Code type arbeidscontract De code die aangeeft of het arbeidscontract voor 

bepaalde of onbepaalde tijd van toepassing is. 

Norminstantie: UGR 

38 Code type overeenkomst De code die aangeeft welk type overeenkomst van 

toepassing is. 
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Overige-gegevens van de vacature-standaard (niet-matchings-gegevens) 

 

De overige gegevens uit de vacature-standaard waarmee niet gematched wordt, bevatten bijv. 

achtergrondinformatie over de functie, het bedrijf en contactgegevens van de werkgever. 

Overzicht van de overige gegevens vacature-standaard  

 

Nr Naam vacature-overige-gegevens Omschrijving 

1 Naam contactpersoon/-afdeling De naam van de CONTACTPERSOON/-AFDELING 

Norminstantie: UGR 

2 Omschrijving opleiding De eigen omschrijving van de opleiding. 

3 E-mail adres Het adres waaronder een PERSOON of ORGANISATIE 

per elektronische post bereikbaar is. 

Norminstantie: SGR 

4 Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder een PERSOON of 

ORGANISATIE bereikbaar is. 

Norminstantie: SGR  

5 Code webadres De code die het soort webadres aangeeft. 

6 URL De Uniform Resource Locator (URL) van het 

(web)adres van een bestand.  

7 ID Vacature Het unieke nummer waarmee een vacature wordt 

geidentificeerd in een bronsysteem. 

8 Naam vacature De naam van de vacature. 

Norminstantie: UGR 

9 Nummer vacature Het unieke nummer van de vacature, dat automatisch 

wordt toegekend. 

Norminstantie: UGR 

10 Omschrijving vacature De omschrijving die de achtergrondinformatie van de 

vacature weergeeft. 

11 Handelsnaam organisatie De naam waaronder een ORGANISATIE aan het 

maatschappelijk verkeer deelneemt. 

Norminstantie: SGR 

12 Omschrijving arbeidsvoorwaarden De omschrijving van de voorwaarden waaronder werk 

wordt verricht. 

13 Code functie adres De code die aangeeft wat de functie van het adres is, 

welke is gerelateerd aan de PERSOON of de 

ONDERNEMING/INSTELLING binnen een bepaalde 

periode. 

Norminstantie: SGR 

14 Datum aanvang adres De datum van de eerste dag waarop het adres 

gerelateerd is aan de PERSOON of de 

ONDERNEMING/INSTELLING. 

Norminstantie: SGR 

Nr Naam vacature-overige-gegevens Omschrijving 

15 Datum einde adres De datum van de laatste dag waarop het adres 

gerelateerd is aan de PERSOON of de 

ONDERNEMING/INSTELLING. 

Norminstantie: SGR 

16 Code vervoermiddel De code die het soort vervoermiddel aangeeft. 
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3. Procesgegevens 

[Nog in ontwikkeling] 
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Bijlage 2. Toelichting procesplaat: 
Matchingsproces vanuit het perspectief van 
een werkgever 
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