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 Inleiding 

 

Het doel van dit document is de deelnemers aan de verschillende VUM pilots duidelijkheid te geven op welke 
dienstverlening de pilot gebruikers van de VUM uitwisselvoorziening mogen rekenen. Vragen en opmerkingen 
over het document zijn zeer welkom: via de pilot coördinator of via het e-mailadres van de VUM-servicedesk. 

 

Om de uitwisseling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, werken de VNG, UWV en het 

ministerie van SZW met andere arbeidsmarktpartners aan het programma Verbeteren Uitwisseling 

Matchingsgegevens (hierna: VUM).  

 

Het programma VUM werkt aan een gezamenlijke VUM gegevensstandaard voor profielen van werkzoekenden, 

vacatures en procesgegevens, waarin wordt vastgelegd welke gegevens bemiddelaars uitwisselen en in welke 

bewoordingen. Ten aanzien van de standaard werkzoekende profielen worden naast ‘harde gegevens’ zoals 

opleidingen en werkervaring ook ‘zachte gegevens’ gedeeld, dit zijn de ‘soft-skills’, ook wel vaardigheden. 

Daarnaast worden competenties in beeld gebracht. Ten aanzien van de vacature standaard worden 

vergelijkbare gegevens vastgelegd, vanuit het ‘aanbod’. De gegevens bieden meer kansen voor matching, niet 

alleen op basis van wat iemand al gedaan heeft maar ook op basis van vaardigheden en interesses die passen 

bij nieuwe functies en andere branches.  

 

Een uitwisselingsmechanisme (de centrale VUM voorziening) maakt mogelijk dat bemiddelaars vanuit hun 

eigen systemen elkaars gegevens kunnen benutten om een match te maken. Hierbij worden afspraken 

gemaakt over onder andere privacy en over de voorwaarden waaronder partijen aan het VUM stelsel kunnen 

deelnemen. Deze afspraken worden vastgelegd in een VUM Afsprakenstelsel. Daarmee komt het VUM stelsel 

te bestaan uit drie componenten die elk aan (door)ontwikkeling en beheer onderhevig zullen zijn: 

1. De VUM gegevensstandaard bestaande uit drie gegevenssets (werkzoekende profiel, vacatures en 
procesgegevens) 

2. Centrale VUM voorziening  
3. VUM Afsprakenstelsel  

 

In 2021 is het programma gestart met een nieuwe fase: de beproevingsfase. In deze fase worden de eerste 

deelnemers uitgenodigd om de onderdelen uit de ontwerpfase van VUM te beproeven en om aan te sluiten op 

de centrale VUM voorziening in een pilotomgeving. Hiertoe zullen zij hun eigen applicatie omgeving zelf 

geschikt moeten (laten) maken voor het indienen van een digitale uitvraag bij de centrale VUM voorziening en 

voor de ontvangst van een digitale respons op die uitvraag. Dat kan door rechtstreekse aansluiting via de eigen 

software leverancier of, voor gemeenten, via het UM programma van de VNG. 

 

In de beproevingsfase wordt hetgeen in de voorbereiding is bedacht in de praktijk getoetst d.m.v. een aantal 

pilots. De ondersteuning van deze pilots vindt plaats vanuit een serviceorganisatie. De serviceorganisatie is de 

tijdelijke regie-en beheerorganisatie van VUM die meegroeit met de ontwikkeling en behoefte van de pilots. 

Deze serviceorganisatie ondersteunt de adviseurs bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van alle 

implementatieactiviteiten waarvan mag worden verwacht dat deze ook tijdens een landelijk uitroltraject in 

2022 van randvoorwaardelijke betekenis zullen zijn voor de succesvolle aansluiting van nieuwe deelnemers aan 

het VUM stelsel. 

 

 Doel van de beschrijving tijdelijke Serviceorganisatie VUM 

Dit document is bedoeld als informatiebron voor deelnemers aan de pilot VUM zodat zij weten op welke 

diensten zij mogen rekenen en de serviceorganisatie aanspreekbaar is. De in dit document beschreven diensten 
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en producten beperken zich tot de pilotfase. Aan het einde van de pilotfase wordt de serviceorganisatie 

overgedragen aan een structurele beheerorganisatie, waarvan de selectie in de loop van de beproevingsfase zal 

worden afgerond. 

Beschreven worden de diensten die de serviceorganisatie gaat leveren. Waar relevant worden er ook 

dienstenniveaus aan gehangen.  

 

 Relevante andere documenten 

Vanuit het programma zijn -en worden- verschillende producten opgeleverd, waarmee pilotdeelnemers 

bekend worden verondersteld. Deze zijn: 

1. de VUM solution beschrijving die de algemene beschrijving van het VUM stelsel omvat. 
2. Draaiboek VUM Pilots 

 

 Uitgangssituatie 

De serviceorganisatie is de tijdelijke regie- en beheerorganisatie van VUM die meegroeit met de ontwikkeling 

en behoefte van de pilots. Van belang is om daarbij op te merken dat pilotorganisaties hun eigen dynamiek en 

timing kennen. Specifiek voor de beproevingsfase is het daarbij relevant om stapsgewijs te ontdekken hoe 

passende capaciteit hierbij ingericht kan worden, wat deelnemers zelf- en waar de centrale VUM organisatie 

qua ondersteuning in voorziet en wat daarin een passende balans is. 
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 Welke ondersteuning bieden we  

 

Om de pilots te ondersteunen, ondersteunen we de pilotdeelnemers met verschillende diensten. 

We ondersteunen bij: 

- technische storingen in de uitwisselvoorziening en de koppeling met de systemen van de deelnemer. 

We zijn daarbij het centrale punt waar storingen gemeld worden (incidentenbeheer). Daarnaast zijn 

we de centrale plek van waaruit deelnemers geïnformeerd worden over door ons zelf geconstateerde 

storingen (proactief informeren) 

- vragen vanuit de deelnemers. 

We ondersteunen vragen met behulp van een website. Ook gaan we op zoek naar de juiste plek om 

een vraag beantwoord te krijgen die per email bij ons binnenkomt. 

- het vinden van ondersteunend materiaal, informatie en templates. 

Hiervoor maken we gebruik van de VUM product website. 

- het doen van voorstellen om de VUM producten te verbeteren. 

Voorstellen (wijzigingsverzoeken) administreren we en brengen deze ook op de juiste plek onder de 

aandacht. Bij het indienen van een voorstel ondersteunen we bij het zo duidelijk en volledig mogelijk 

krijgen van het ingediende voorstel.  

- het verkrijgen van (proces)rapportages. 

rapportages met behulp van de procesgegevens die de centrale uitwisselvoorziening vastlegt. 

- afhandeling klachten of opmerkingen over de datakwaliteit van bronnen. 

- het blijvend aantonen dat de deelnemer voldoet aan de aansluitvoorwaarden. 

 

 

Ondersteuning vanuit het VUM serviceteam zal vanaf de landelijke uitrol uitgebreid zijn. Ondersteuning bij de 

eerste verkennende gesprekken om aan te sluiten, de daadwerkelijke aansluiting en de daarbij behorende 

intake zullen dan ook actief ondersteund worden.  

 

 

 Hoe bieden we de ondersteuning 

Hoe we de benoemde ondersteuning daadwerkelijk gaan bieden is hier per onderdeel verder beschreven. 
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Bij de inrichting gaan we uit van de ondersteuning van een specifiek deel van de pilot medewerkers. De 

servicedesk VUM ondersteunt NIET alle gebruikers die meedoen in de pilots, we ondersteunen de 

servicedeskmedewerkers(s) van de pilot, die de ondersteuning binnen een pilot regio verzorgen. Deze 

ondersteuning binnen een pilot wordt georganiseerd rond de pilotregio’s maar het is ook mogelijk dat er een 

contactpersoon (servicedeskmedewerker) per pilotdeelnemer is. 

Deze servicedeskmedewerkers van de pilotdeelnemers zijn degene die contact met onze centrale servicedesk 

opnemen. Op deze wijze komen alleen de relevante meldingen bij de VUM servicedesk en voorkomen we 

onduidelijkheid bij de eindgebruikers. 

 

 Centrale servicedesk tijdelijke serviceorganisatie VUM 

De VUM servicedesk voor vragen en incidentmeldingen is tijdens werkdagen tussen 9.00 – 16.00 beschikbaar 

voor deelnemers om actie te initiëren en vervolgens actief te volgen.  Aanmelden geschiedt via het centrale e-

mailadres, dan wel via Microsoft Teams.  

 

De VUM servicedesk is telefonisch niet direct bereikbaar. Uiteraard kunt u wel gebeld worden bij 

onduidelijkheden. 

Het supportteam achter de VUM servicedesk bestaat uit ondersteunende medewerkers en experts. De 

ondersteunende VUM medewerker neemt de meldingen aan en classificeert deze. 

De VUM medewerkers nemen de mails en/of calls aan, registreren de contactgegevens van de melder en geven 

de melding door aan de voor de gemelde case meest voor de hand liggende VUM-medewerker. 

 

 Ondersteuning bij technische storingen 

Pilotorganisaties voorzien zelf in de eigen gebruikersondersteuning. De betreffende servicedeskmedewerker(s) 

mag namens de pilotorganisatie vragen en/of incidenten melden bij de VUM servicedesk. Het is in dit geval niet 

de bedoeling dat individuele gebruikers direct contact opnemen met de VUM servicedesk. In onderstaande 

illustratie is dit weergegeven. 

 

 

De deelnemende partij dient via haar eigen gebruikersondersteuning binnen de pilotregio vast te stellen of het 

incident een fout, storing of vraag betreft binnen het VUM-stelsel. Het incident kan via de ondersteunend 

Gegevens Servicedesk VUM      

Formulier: www.matchingsgegevens.nl/meldingen 

E-mail: programma-vum@ictu.nl   

Zelfhulp: www.matchingsgegevens.nl 

App ding? Telegram? MS teams?  

Beschikbaarheid Werkdagen van 9.00 – 16.00 

mailto:programma-vum@ictu.nl
http://www.matchingsgegevens.nl/
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medewerker worden gemeld bij de VUM servicedesk via e-mail of via <<Microsoft teams>>. De deelnemende 

partij hanteert het uitvraagscript of een zelf opgesteld script dat daarvan is afgeleid, om vast te stellen waar 

het incident thuishoort. Het incident kan natuurlijk ook veroorzaakt zijn binnen de eigen technische omgeving. 

 

Bij de VUM Servicedesk vindt een registratie plaats van de melding en verdere afhandeling van incidenten. 

Daarbij kan ook worden aangegeven of het een privacy gerelateerd incident betreft.  

Incidenten worden zo veel mogelijk direct na melding afgehandeld op basis van bekende oplossingen, indien 

nodig wordt de technische beheerder of een interne oplosgroep binnen het programma VUM ingeschakeld. De 

status van incidenten is door de deelnemende partij te allen tijde opvraagbaar bij de serviceorganisatie VUM. 

Op basis van de registratie kunnen ook rapportages worden opgesteld. 

 

 Wijzigingsverzoeken 

Wijzigingsverzoeken kunnen door de pilotorganisaties en andere betrokkenen aangedragen worden aan het 

programma. Dit gaat via de VUM servicedesk. De VUM servicedesk draagt er zorg voor dat deze voorstellen 

naar behoren geregistreerd en behandeld worden. In de pilotfase worden alle producten getoetst en 

gaandeweg aangescherpt; dit gebeurt mede op basis van de ervaringen van pilotdeelnemers. Ook hierbij geldt 

dat wijzigingenverzoeken worden aangemeld via de gebruikersondersteuning van de pilotorganisatie.  

Het wijzigingsbeheer proces bestaat uit de volgende stappen:  

 

 

Via een servicedeskmedewerker binnen een pilotorganisatie wordt een wijzigings- en/of verbetervoorstel 

gedaan (melden). De VUM servicedesk pakt dit voorstel op (coördineren) en zal als eerste bekijken of het 

voorstel volledig is en het duidelijk is wat de indiener wil. Vervolgens zal binnen het programma bekeken en 

beoordeeld worden op de te bepalen baten van deze aanpassing. De verwachte impact op de VUM oplossing 

en op de afnemers van de VUM oplossing wordt bepaald. Vervolgens wordt onderzocht hoe wenselijk deze 

aanpassing is en of er voldoende draagvlak is bij de verschillende gebruikers- en expertgroepen. 

Aan de hand van dit onderzoek bepaalt het programma (beoordelen) of een dergelijk verbetervoorstel kan 

worden overgenomen, hoe we dit gaan realiseren en wanneer dit gedaan wordt. 
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 Rapportages 

Tijdens het gebruik van de VUM uitwisselvoorziening worden er veel procesgegevens vastgelegd. Pilot 

deelnemers kunnen deze gegevens voor hun eigen organisatie opvragen: het verkrijgen van 

(proces)rapportages. 

 

Rapportages worden alleen toegestuurd als de aanvraag komt van het bij de servicedesk bekende emailadres 

voor deelnemer. 

Geaggregeerde rapportages waarbij informatie van pilotregio’s of van alle pilots is samengevoegd lopen via de 

pilotcoördinator en kunnen niet via de servicedesk worden aangevraagd. 

 Datakwaliteit 

Bij de uitwisseling van gegevens over de uitwisselvoorziening kan het voorkomen dat er klachten of 

opmerkingen zijn over de datakwaliteit van bronnen. 

Een probleem met de datakwaliteit van een bron kan verschillende oorzaken hebben. Een standaard 

afhandeling is dan ook niet mogelijk. Daarbij bestaat er een risico dat er ter illustratie van het probleem 

gegevens verstuurt worden die niet gedeeld mogen worden. 

Tijdens de pilot fase kiezen we er voor dergelijke meldingen eerst telefonisch te bespreken. Gezamenlijk kijken 

we wat de correcte en beste wijze van afhandeling is. 

 

 Voldoen aan aansluitvoorwaarden 

Om deel te mogen nemen aan VUM zijn er aansluitvoorwaarden waarvan een potentiële deelnemer aangeeft 

of aantoont dat de organisatie hieraan voldoet. Deze aansluitvoorwaarden blijven gelden na de initiële 

aansluiting. Onderdelen van voorwaarden kunnen periodiek getoetst worden indien daar gegronde aanleiding 

toe ontstaat, bijvoorbeeld door klachten van collega deelnemers of procesanalyses. 

In dat geval wordt er vanuit de servicedesk een verzoek aan de deelnemer gestuurd met daarin beschreven 

welke voorwaarde(n) op welke wijze hernieuwt aangetoond dienen te worden. Of, afhankelijk van de klacht, 

wordt het gesprek aangegaan met de deelnemer om te bezien of men zich herkent in de klachten en op welke 

termijn verbetering mogelijk is. 

  

Gegevens wijzigingsverzoek 

Formulier: www.matchingsgegevens.nl/wijzigingsverzoek 

E-mail: programma-vum@ictu.nl   

Reactiesnelheid Binnen zes werkdagen krijgt u een inhoudelijke reactie of de 

melding ontvangen én duidelijk is. 

Gegevens opvragen rapportage 

Formulier: www.matchingsgegevens.nl/rapportageverzoek 

E-mail: programma-vum@ictu.nl 

Reactiesnelheid Binnen drie werkdagen krijgt u een rapportage toegestuurd 

Gegevens Datakwaliteit 

E-mail: programma-vum@ictu.nl 

Reactiesnelheid Binnen twee werkdagen wordt er telefonisch contact 

opgenomen. 

http://www.matchingsgegevens.nl/
mailto:programma-vum@ictu.nl
http://www.matchingsgegevens.nl/
mailto:programma-vum@ictu.nl
mailto:programma-vum@ictu.nl
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 Dienstenniveaus 

In de pilotfase wordt er per pilotregio een aparte uitwisselvoorzieningsomgeving ingericht. De verschillende 

pilotregio’s werken daarmee allemaal in een aparte (technische) omgeving. 

Door de aard van het gebruik, pilots, is de kans groot dat de technische en functionele beschikbaarheid lager is. 

Het streven tijdens de pilotfase is om de volgende cijfers te halen voor de uitwisselvoorziening tegen het eind 

van de pilotfase: 

Openingsvenster technische beschikbaarheid : 24 uur per dag minus de geplande onderhoudswindows. 

Beschikbaarheidspercentage : 99,5% 

Beschikbaarheid VUM servicedesk : 09.00 – 16.00 op werkdagen 

Beschikbaarheid technisch beheerders : 8:30-17:00 op werkdagen 

Let op! Dit zijn streefcijfers. 
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 Hulpmiddelen 

Bij de ondersteuning van de deelnemende organisatie bieden we meerdere Informatieproducten aan: 

- Frequently Asked Questions (FAQ’s) 

- VUM solution beschrijving 

- Gegevensstandaarden 

o Werkzoekenden 

o Vacatures 

o Procesgegevens 

- Aansluitvoorwaarden (Afsprakenstelsel) pilotdeelnemers 

- Koppelvlakspecificatie 

- Lijst met aan de pilot deelnemende organisaties 

De informatieproducten zijn beschikbaar via de website van VUM (www.matchingsgegevens.nl). 

 

Ook bieden we tools, sjablonen en formats aan: 

- Sjabloon projectvoorstel 

- Sjabloon plan van aanpak 

- Sjabloon abstracte impactanalyse 

- Draaiboek VUM pilots 

- Handreiking juridische grondslagen 

- Format indiening wijzigingsverzoeken 

- Format rapportages 

- Evaluatie format pilots 

De tools en sjablonen zijn beschikbaar via de website van VUM (www.matchingsgegevens.nl). 

 

Daarnaast komt er een set aan communicatiemiddelen beschikbaar: 

- Flyer VUM/ Filmpje / PPT slides met informatie over programma VUM 

- … 

- … 

De communicatiemiddelen zijn beschikbaar via de website van VUM. 
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 Goed om te weten 

Tijdens de pilot worden ondersteuningsmiddelen ontwikkeld die ingezet gaan worden tijdens de landelijke 

uitrol. Deze middelen zijn nog niet beschikbaar maar er wordt wel aan gewerkt. Dit betekent dat er wel 

ondersteuning mogelijk is mocht de pilot regio of een pilot deelnemer op dit vlak hulp nodig denken te hebben. 

Aan de volgende onderwerpen en bijbehorende middelen wordt gewerkt: 

- Ondersteuning bij datakwaliteit 

- Ondersteuning bij de implementatie in de organisatie 

- Ondersteuning voor de functionaris gegevensbescherming 

 

Neem bij twijfel altijd contact op. Wie weet kunnen we uw vraag of probleem eenvoudig beantwoorden of 

verhelpen! 


