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Wat is arbeidsmarktdata? 
 

En waar kun je het voor gebruiken? 

Arbeidsmarkt:    geheel van vraag naar en aanbod van betaald werk in een 
bepaald  
                             beroep en in een bepaald gebied (bron: juridischwoordenboek.nl)  

 
Data:             informatie/ gegevens (bron: encyclo.nl)  

 

Big Data:           grote hoeveelheid informatie, vanuit diverse bronnen, real-time (bron: gartner.com)  

 



Voorspellingen & trends a.d.h.v. arbeidsmarktdata 
 
 



Wie is Jobdigger? 
Van big data naar begrijpelijke en direct toepasbare arbeidsmarktinformatie 



Jobdigger verzamelt big data voor bemiddelaars,  
recruiters en loopbaanprofessionals en zet deze om naar 
begrijpelijke en direct toepasbare arbeidsmarktinformatie. 



Hiermee maakt Jobdigger de gehele online arbeidsmarkt  
direct inzichtelijk en analyseerbaar. 



De verzamelde big data bestaat uit vacatures,  
afkomstig van het gehele Nederlandse web:  

grote - en niche jobboards, vacaturesites van bemiddelaars,  
werken-bij websites van grote bedrijven, MKB-websites. 



De vacatures worden ontdubbeld,  
verrijkt met gegevens uit andere bronnen  

en geclassificeerd. 



Er worden dagelijks meer dan  
1.000.000 bronnen gespiderd en ongeveer  
13.000 nieuwe unieke vacatures gevonden. 



De data wordt continu geüpdatet  
waardoor je altijd beschikt over  

de meest actuele arbeidsmarktinformatie. 



• Is er nog voldoende vraag in de markt? 
• Hoeveel concurrenten begeven zich op diezelfde 

markt? 
• Gaan we ons richten op hooggeschoolde 

werkzoekende? 
• En willen we juist parttimers of fulltimers? 
• Etc. 

 
 

 

Concrete tips voor marketeers: 
Hoe bepaal je je strategie? 



Concrete tips voor sales intercedenten: 
Hoe boost je je sales? 

• Laat het systeem interessante leads genereren 
• Breng de arbeidsmarkt van jouw sector of regio in kaart   
• Leer je potentiële opdrachtgevers kennen  
• Stel een portfolio van bestaande en potentiële klanten 

samen 
 

 



Concrete tips voor recruiters:  
Hoe optimaliseer je je recruitment? 

• Bepaal en onderbouw je 
verwachtingsmanagement 

• Maak de match tussen kandidaat en 
opdrachtgevers 

• Weet wie je concurrenten zijn 
• Vacatureteksten vergelijken 

 



Klantcase Vnom | Bemiddelaar in techniek 
 

Marketing manager - Jessey de Charon de Saint 
Germain   

laat zien hoe Vnom Jobdigger gebruikt binnen Carerix   
 



https://demonl.carerix.net/


Hebben jullie nog vragen? 



Bedankt voor jullie aandacht! 
Voor meer informatie bezoek onze stand 

 
 

Contactgegevens: 
 

Loek van Soest 
loek.van.soest@jobdigger.nl 

support@jobdigger.nl  
Tel: 026 20 22 169 

mailto:loek.van.soest@jobdigger.nl
mailto:support@jobdigger.nl


Thank you. Thank you 
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