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Benut de kansen van AI voor 
recruitment  

Hoe technologie je helpt al je vacatures 

te vullen en nieuwe leads te genereren 
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Opgericht in 2001 

Hoofdkantoor in Amsterdam 

> 130 werknemers, > 25 nationaliteiten 

 

Internationaal marktleider in AI voor HR en recruitment 

Meer dan 1.000 klanten en partners wereldwijd  

Onderdeel van de CareerBuilder group 

 

Over Textkernel 



Machine Intelligence for People and Jobs 
Onze missie: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen  



Wat is AI? 
 

De wetenschap die zich 

bezighoudt met het creëren van 

een artefact dat een vorm van 

intelligentie vertoont.  

 

 

Bron: Wikipedia  



AI in het dagelijks leven 



 

Chinese politie gebruikte 
gezichtsherkenning om 
een verdachte te 
herkennen in een 
menigte van 60.000 
mensen.   
 
 
En dat is gelukt. 
 
 
 
 
 

 
Bron: bbc.com 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-43751276


Bron: Jobfeed, 14 mei 2018  

Terug naar recruitment  
Het aantal vacatures online op 14 mei 



En bovendien... 



We hebben toegang tot bergen data (kandidaatdatabase, externe 
bronnen...) 

Het goede nieuws  



Recruiters gebruiken vaak één 
keyword + één vaardigheid en 
hebben moeite met boolean  
 
 
Bovendien: gebruiken recruiters 
wel dezelfde termen als 
kandidaten?  

Recruiters vs kandidaten 



https://www.youtube.com/watch?v=cbtf1oyNg-8


Bestaat er een magisch algoritme?  



Wat is semantische technologie?  
 

Technologie die je helpt te vinden wat je 
zoekt, niet wat je intypt  
 

• Begrijpt wat je zoekopdracht betekent  
• Begrijpt wat je zoekresultaten 

betekenen 
  

 
 

Bron: wikipedia 



Kent u deze nog?  



1. Begrijpt wat je intypt   
• Herkent typo’s  
 

• Autosuggest 

 
• Verrijkt zoekopdracht met o.a.:  

• spellingsvarianten 
• afkortingen 
 
 



2. Betekenis: zelfde woord, andere context   
• Betekenis in context 
• Weet welke betekenis het meest waarschijnlijk is 

 

  

 

Borobudur, Java, Indonesië 



3. Concepten ipv keywords 
• Synoniemen en gerelateerde termen 

• Meertalig 

• Parsing van cv’s en vacatures:
 CEO vs “rapporteert aan CEO”  

 

 

 

 



4. Relevante resultaten  
• Altijd de beste resultaten  

• Ranking op relevantie  

• Zoek soortgelijke kandidaten 

• Creëer een pool voor projecten  



5. Natuurlijke taal  
• Intuïtief zoeken, geen eindeloze Boolean string 

• Of: gebruik een functieomschrijving als zoekopdracht   

VS 



Transparantie in resultaten  



Hoe we weten we dit allemaal?  
 

• Begrijpen van marktdata  

• Ontdekken nieuwe vaardigheden 
en beroepen 

• Trends signaleren  
 



Nog 429.355 andere vacatures te vullen…. 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaat geplaatst en dan?   



 
 
✓ Bespaar tijd  
 
✓ Vind snel en eenvoudig 
de beste kandidaten. In je 
eigen en externe 
databases. 
 
✓ Plaats ook je overige 
kandidaten  
 

Recruiter aan zet  



Demo?  



Laura Starreveld 
E: starreveld@textkernel.nl 

T: 06 2487 5324 
 
 

mailto:starreveld@textkernel.nl
http://www.textkernel.nl/
https://www.linkedin.com/in/laurastarreveld/
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