Toelichting gebruikerstoepassingen in break-out rooms
Slotstuk van het event is een nadere kennismaking met de door Werkinzicht opgeleverde
gebruikerstoepassingen, waarin al het binnen het project verzette werk samen komt en zijn
praktische waarde bewijst. In virtuele break-out rooms volgen deelnemers een interactieve
demonstratie naar keuze van het open data portaal Grensdata.eu en bijbehorende dashboards, of
van Jobinzicht.eu. Tal van functionaliteiten passeren de revue.
Open data portaal en dashboards: relevante informatie op een presenteerblaadje
In de sessie wordt de opzet doorlopen van het open data portaal. Te zien is hoe
arbeidsmarktprestaties en het socio-economisch profiel van grensregio’s in kaart zijn gebracht, op
grond van vergelijkbaar gemaakte gemeentelijke, subregionale (NUTS3) en regionale data. Data laat
zich bewerken, filteren en gemakkelijk exporteren.
Onder andere met aan te klikken kaarten en overzichtelijke cirkel- en staafdiagrammen visualiseren
verschillende dashboards op een gebruiksvriendelijke manier data uit het portaal. Het gaat om een
selectie van meest benodigde data. Bijvoorbeeld de ‘inkomende grenspendel’: informatie die tijdens
de pandemie extra relevantie kreeg. Andere dashboards geven inzicht in indicatoren op het gebied
van bevolkingsopbouw, economie, vacatures en werkzoekenden.
Jobinzicht.eu: baankansen op basis van competenties
Waar het open data portaal en de dashboards een helicopterview bieden op de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, zoomt Jobinzicht.eu in op de arbeidscontext van individuen. Het
doel: werkzoekenden en werkgevers op een laagdrempelige manier helpen bij het vinden van de
perfecte job en de beste kandidaat. Het huidige platform is een prototype ter inspiratie voor publieke
en private partijen om op door te pakken. Er geldt een disclaimer: nog niet alle uitkomsten kloppen.
Een sitebezoek als werkzoekende illustreert de persoonlijke insteek van Jobinzicht.eu. Zoek je een
baan, dan is je wensberoep het vertrekpunt. Direct wordt duidelijk wat dan je baankans is in je eigen
regio en daarbuiten, in Vlaanderen of in Nederland. In no time bouw je een profiel op door aan te
vinken welke bij jouw wensberoep horende competenties op jou van toepassing zijn. Met dat profiel
maak je desgewenst eenvoudig een uitstapje naar andere, verwante functies waarbij je bovendien
aangereikt krijgt welke aanvullende opleiding of welk diploma je nog nodig hebt voor een succesvolle
carrièreswitch.

