
Gegevensstandaard

Tijdspad

Gegevensuitwisseling

Profiel
• Diploma
• Ervaring
• Soft-skills 

Vacature
• Diploma
• Ervaring
• Soft-skills 

Verbeteren Uitwisselen 
Matchingsgegevens (VUM)

Uitwisseling van werkzoekendenprofielen en 
vacatures tussen (systemen van) publieke en 
private bemiddelaars. Over regio- en organi-
satiegrenzen heen. Zodat bemiddelaars meer 
resultaten krijgen op hun zoekopdrachten, ook 
van andere bemiddelaars. En daardoor meer 
mogelijkheden hebben om werkzoekenden en 
werkgevers te matchen.

VUM koppelt de verschillende 
systemen

Matching van vacatures en werkzoekenden, 
zonder af te hoeven wijken van eigen methoden 
en IT-faciliteiten. Door aan te sluiten op VUM, 
delen publieke en private bemiddelaars hun 
gegevens met elkaar vanuit hun eigen systemen. 
Bemiddelaars blijven werkzoekenden en 
werkgevers helpen en kunnen hierbij gebruik 
maken van meer profielen en vacatures.

Wanneer is VUM in gebruik?

 

Conceptontwerp

•  De technische uitwisseling tussen de 
 bestaande systemen van ontwikkelaars
•  Een gegevensstandaard voor werkzoeken- 
 denprofielen en vacatures: wát gaan we   
 precies met elkaar uitwisselen?
•  Afspraken over het gebruik: onder welke   
 voorwaarden?

Pilots 

Toetsen van gebruik: helpt VUM bij de 
matching?

Gebruik van VUM

Wanneer de pilots zijn afgerond, kunnen 
gemeenten en UWV in heel Nederland 
aansluiten. En vervolgens ook andere publieke 
en private bemiddelaars.

Voorbeeld uit de praktijk
De eigenaar van een postorderbedrijf 
neemt contact op met het WSP. Hij heeft 
dringend nieuwe pakketbezorgers nodig. 
Hij geeft aan waar de kandidaten (minimaal) 
aan moeten voldoen: harde én zachte 
kenmerken. De bemiddelaar stelt een vacatu-
retekst op en gaat op zoek naar geschikte 
kandidaten. Met een zoekopdracht zoekt 
hij in de database van zijn eigen organisatie, 
maar ook in de database van andere 
organisaties, zoals gemeenten in de buurt 
en het UWV. Een paar dagen later stelt 
de bemiddelaar 4 profielen van potentiële 
kandidaten voor aan de werkgever met 
de benodigde ervaring en skills: 2 uit 
eigen database, 2 uit andere organisaties. 
De werkgever wil graag met drie van de 
voorgestelde kandidaten in gesprek. 
De bemiddelaar haalt de contactgegevens 
op en benadert (de contactpersoon van) 
de werkzoekende voor een kennismakings-
gesprek. Na de gesprekken besluit de 
werkgever twee van de drie kandidaten in 
dienst te nemen.
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