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Arbeidsmarktdashboard.nl;

		ruim baan voor beter inzicht
Voor een sterk ondernemersklimaat, een stevige concurrentiepositie en economische
groei is een evenwichtige arbeidsmarkt van groot belang. Om beleid te maken dat daaraan
effectief bijdraagt, is inzicht en kennis nodig.
Sinds kort is hiervoor de tool Arbeidsmarktdashboard.nl beschikbaar: een innovatieve
en betrouwbare online informatietool die helpt bij het maken van een betere
arbeidsmarktanalyse en arbeidsmarktaanpak.

Sturen op alle niveaus
Arbeidsmarktdashboard.nl biedt actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie op zowel macro- als microniveau.
U kunt informatie duiden met behulp van cijfers in grafieken en
tabellen, maar ook met bijvoorbeeld blogs over relevante arbeidsmarktontwikkelingen en -thema’s.
De tool is er voor partijen op verschillende niveaus. Zowel regio’s,
provincies, gemeenten, werkgevers, onderwijs als de beroeps
bevolking kunnen met Arbeidsmarktdashboard.nl beter sturen
op hun eigen aanpak of beleid.
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Arbeidsmarktdashboard.nl;

betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld

4

Informatie op maat

De data is uniek en:

Waarom helpt Arbeidsmarktdasdboard.nl u en anderen zo goed?
Overheden, werkgevers, onderwijs en individuele werkzoekenden
kunnen op Arbeidsmarktdashboard.nl via op maat gemaakte dashboards actuele arbeidsmarktgegevens vergelijken, unieke verbanden
leggen en informatie filteren. Bijvoorbeeld op thema, of op criteria
als regio, sector, vacatures en beroepsgroep.
Arbeidsmarktdashboard.nl wordt bovendien voortdurend geopti
maliseerd, doordat we in continue dialoog zijn met de doelgroepen.

•
•
•
•
•
•

Compleet, onder meer van CBS, UWV, SBB, LISA, Jobfeed
Op consistente en betrouwbare wijze met elkaar verbonden
Op maat op te roepen om eigen verbanden te kunnen leggen
Flexibel, dynamisch en 24/7 actueel
Open en gratis voor iedereen
Een open bron voor andere platforms

Beroepen
Mobiliteit

Economie

Demografie

Werkgelegenheid

Beroepsbevolking

Vacatures
Ansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt

‘We hebben nu iets waar je grote lijnen uit kunt halen
en conclusies aan kunt verbinden. Dat is heel nuttig om
in te kunnen spelen op de toekomstige vraag en daarop
een koers uit te zetten.’

Jos van Asten (Coördinator werkgeversprogramma
AgriFood Capital)

Uitkeringen
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Arbeidsmarktdashboard.nl;

voordelen op een rij

• Biedt 24/7 consistente informatie over de arbeidsmarkt - op één
plek en via voor doelgroepen op maat gemaakte dashboards
• Leidt tot efficiency en inkoopvoordeel op het gebied van data
verzameling en –analyse, maakt een eind aan de versnippering
van arbeidsmarktinformatie
• Ontsluit en presenteert arbeidsmarktinformatie op een
nieuwe manier en op op alle niveaus voor regio’s, provincies en
gemeenten, werkgevers, onderwijs en de beroepsbevolking
• Maakt filteren van informatie op bijvoorbeeld regio, sector en
onderwijs mogelijk, net als het maken van selecties
• Geeft inzicht in de arbeidsmarkt als geheel (onderzoek, trends,
cijfers, blogs, beroepsprofielen, vraag, aanbod)
• Biedt actuele informatie door rechtstreekse verbindingen met
relevante brongegevens (o.m. CBS, UWV, SBB, LISA, Jobfeed)
• Maakt het vergelijken van gegevens mogelijk door eenheid in
systematiek (landelijk, met andere provincies, regio’s, sectoren
en beroepsgroepen)
‘Nu hebben we een systeem dat de
gebruiker centraal stelt en constant werkt
met geactualiseerde informatie. We zien dat
dit instrument ons helpt versnipperde en
gedetailleerde gegevens te doorgronden.’

Tom Martinussen (Beleidsmedewerker
onderwijs en arbeidsmarkt, provincie Limburg)
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• Maakt het mogelijk te koppelen met arbeidsmarktprogramma’s
en -projecten
• Geeft alle actuele vacatures weer
• Inloggen op de site www.arbeidsmarktdashboard.nl is voor
iedereen gratis

‘De individuele werkgever of werknemer kan zelf ook
een kijkje nemen op het dashboard. Het is actueel,
online en gratis, dus de drempel om dit instrument
goed te gebruiken ligt erg laag. Zelf had ik na de eerste
keer het gevoel: wow, hier heb ik iets aan.’

Imke Carsouw (Directeur Brainport Development)
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Arbeidsmarktdashboard.nl;

altijd doorontwikkelen

Ambities
Arbeidsmarktdashboard.nl is ambitieus en innovatief. Het is een
ontzettend waardevolle tool, maar om nog effectiever te worden,
is doorontwikkeling nodig. Waar willen we naartoe?
1. Van regionaal naar nationaal en internationaal
2. Van inzicht in beroepen naar competenties
3. Eigen website voor werkzoekenden
4. Arbeidsmarktprogramma’s en projecten op maat koppelen
aan dashboard

‘Ook in ons vakgebied zal het dashboard
veranderingen teweegbrengen. Dankzij deze
technologische innovatie wordt strategische
informatie toegankelijk voor een groot publiek,
waar men zich eerst met rapporten en PDFbestanden moest zien te behelpen. Onze inbreng
verschuift daardoor van het produceren van
informatie naar het duiden van informatie.’

Michel van Smoorenburg (Senior
arbeidsmarktadviseur UWV)
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Ambitie 1

Van regionaal naar (inter)nationaal

Mensen en bedrijven bewegen zich vaak over de grenzen van
regio’s en provincies heen. Daarom is het noodzakelijk het
dashboard uit te bouwen naar een landelijk en internationaal
platform. Hoe meer regio’s en partijen gaan participeren in
Arbeidsmarktdashboard.nl, hoe effectiever het instrument
wordt.

‘Arbeidsmarktdashboard.nl is op dit moment operationeel
bij de acht partners van Brainport Network. We gaan
verder investeren in het opnemen van gevraagde en
beschikbare competenties in de dataset. Daarmee levert
Arbeidsmarktdashboard.nl belangrijke informatie voor
werkgevers, werkzoekenden en onderwijs. Uiteindelijk
creëren we zo de TomTom voor de arbeidsmarkt.’

Ton Wilthagen (Hoogleraar Universiteit van Tilburg en
bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt van Brainport Network Board)
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Ambitie 2

Ambitie 3

Het omzetten van gevraagde kenmerken naar competenties
heeft grote voordelen. Meer inzicht in competenties maakt het
werkgevers mogelijk te achterhalen waar en hoe ze geschikt
personeel kunnen rekruteren. Werkzoekenden kunnen door
het vergelijken van de eigen met de gevraagde competenties
makkelijk achterhalen wat zij nodig hebben om hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. Ze kunnen bijscholen op competenties en opleidingen op maat selecteren. Onderwijsinstellingen kunnen met kennis over gevraagde competenties hun
curriculum beter afstemmen op de toekomstige behoeftes van
de markt.

Hoe effectiever de beroepsbevolking zelf inspringt op kansen,
hoe meer de arbeidsmarkt in balans komt. Arbeidsmarktdashboard.nl wil daarom de beroepsbevolking helpen meer inzicht te
krijgen. Niet alleen in vacatures, maar ook in de eigen com
petenties en aansluiting op de vraag in de arbeidsmarkt. Met
de data van Arbeidsmarktdashboard.nl als motor willen we
werkzoekenden op een eigen, passende wijze voorzien van
de voor hen relevante informatie. Dit maken we mogelijk met
de website www.jobinzicht.nl of een op maat te maken site/app
voor uw regio of project.

Van beroepen naar competenties
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Eigen website voor werkzoekenden

Ambitie 4

Arbeidsmarktprogramma’s en projecten
op maat koppelen aan dashboard

‘Voor mij als ondernemer is het interessant
om straks al mijn vacatures op het dasboard
te plaatsen. Dit zal tot een groter aanbod van
geschikte en goed geschoolde kandidaten leiden,
ook uit het buitenland. Maar het is ook een geschikt
instrument voor werknemers die op zoek zijn naar
een andere baan of op de arbeidsmarkt bij willen
blijven.’

Marc Hendrikse (CEO NTS Group)

Er zijn diverse arbeidsmarktprogramma’s en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van intersectorale mobiliteit of sectorplannen. Deze programma’s worden effectiever als ze aan arbeidsmarktgegevens gekoppeld worden. U kunt uw eigen wensen
meegeven zodat er unieke koppelingen en instrumenten op
maat ontstaan: optimaal voor uw eigen project of programma
en regio.
Overigens: zoals we Arbeidsmarktdashboard.nl voor werk
zoekenden een ‘ander gezicht’ kunnen geven, zo is dat ook op
maat mogelijk voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor uw
programma’s en projecten, eigen loopbaanportals, et cetera.
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Innovatieve partners
De online tool Arbeidsmarktdashboard.nl is ontwikkeld door de
8 partners van Brainport Network. Dat zijn de provincies Limburg
en Noord-Brabant en de 6 triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland.
Focusgroepen van overheden, werkgevers en onderwijs leverden
input voor de ontwikkeling en doen dat nog steeds. Partijen als CBS,
UWV, SBB, LISA en Jobfeed leveren de data.
De uitdaging waar we nu voor staan, is Arbeidsmarktdashboard.nl
dóór te ontwikkelen. Met meerdere partners kunnen we
Arbeidsmarktdashboard.nl zowel geografisch breder uitrollen
als instrumenteel nóg sterker maken.

Meer informatie
Is het dashboard in uw regio al operationeel, neem dan contact op
met de medewerkers van de regio en provincies die actief zijn met
projecten en programma’s op de arbeidsmarkt.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen? Neem gerust
contact op voor meer informatie, een presentatie of een gesprek.
Luuk Hammecher
Programmamanager Brainport Network
06 - 41 57 73 08
l.hammecher@brainportnetwork.nl

www.arbeidsmarktdashboard.nl

Marcel van Brugge
Projectmanager Arbeidsmarktdashboard.nl
06 - 41 18 87 71
m.vanbrugge@brainportnetwork.nl

