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“de toekomst van de arbeidsmarkt zal niet gaan over wat 
mensen kunnen, maar wat mensen willen” 

Fons Leroy, ex CEO van VDAB  
Voorzitter Europese Associatie Public Employment Services



85% van de werknemers zijn niet geëngageerd of 
zelfs actief disengaged door hun huidige job 
bron: gallup

een op twee Belgische werknemers ervaart dat hun 
manager geen interesse heeft in hun mening of werkgeluk  
bron: universiteit gent

een op twee nieuwe werknemers wil binnen het jaar al 
weg omdat de job niet biedt wat ze verwacht hadden  
bron: gallup

enorme kloof tussen werknemers & hun job
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TALENT - “Wat vind ik het belangrijkste in mijn job?”
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financieel drama 
enorm productiviteitsverlies en hoge talentkost



burnout tsunami 
pre & post-covid



 De kazi-verwachtingsscan helpt HR-
professionals, managers en hun talent 
op enkele minuten tijd de belangrijkste 

verwachtingen inzake jobinhoud en 
teamrol identificeren,  

en maakt job (mis)matches concreet 
op 14 belangrijke aspecten  

 
snel, online, met intuïtieve meerkeuzevragen  
voor zowel de talent- én jobzijde, sinds 2014 

ontwikkeld en gevalideerd i.s.m. Thomas More 
Centrum voor Psychodiagnostiek



essentiële inzichten voor betere communicatie & matching  

online portaal 
werkplekscan  

 
29 meerkeuzevragen 

 
5 minuten 

unieke scan per 
functie/werkplek  

  
 geboden jobinhoud 

en rollen 
 

geïdentificeerd op  
14 aspecten

! !

"

2. talent
1. functies/

werkplekken

persoonlijke talent-
verwachtingsscan 

  
 verwachte jobinhoud 

en rollen 
 

geïdentificeerd op  
14 aspecten

online portaal 
talentscan  
  
61 meerkeuzevragen 
 
10 minuten 



eenvoudig in implementatie én gebruik door HR-verantwoordelijken, talent en managers 
intuitief, geen training of accreditatie vereist

wetenschappelijk onderbouwd & academisch gevalideerd tagging & matching framework 
door het thomas more centre for psychodiagnostics - ku leuven university association.

kazi is uniek als AI-oplossing voor de arbeidsmarkt
tweezijdige scan 
identificeren en AI-gedreven helpen matchen van talent & jobs

snelheid 
talent scan neemt slechts ca. 11 minuten in beslag, job scan slechts 6 minuten

9

future-proof 
kazi talent & job profielen, en de 14 aspecten kunnen overal op de talent journey gebruikt worden

betrouwbaar 
kazi saas & api stacks op microsoft azure - gdpr-compliant & iso-certified

diversiteit & inclusie 
waardeneutrale mapping syntax voor success in inclusief rekruteren en interne mobiliteit



kazi biedt meteen inzicht in alle passende opportuniteiten



oriëntatie & 
employer branding

rekrutering & selectie learning & development

interne mobiliteit (team) coaching evaluatie

1 2 3

4 5 6

kazi identificeert talent-job verwachtingen & (mis)matches





een aantal van onze kantoren richten zich op grotere 
klanten. we beseften dat de consultants in deze kantoren 
andere competenties en skills nodig hebben dan deze in 
de kantoren die zich op kleine en middelgrote bedrijven 
richten. we gebruikten kazi om successvol de match te 
maken tussen de juiste consultant en de juiste positie    

katrien sneppe op kanaal z over het gebruik van kazi bij interne mobiliteit  (link; NL) 
chief operating officer sdworx staffing solutions













kazi is een intuïtieve, academisch gevalideerde test die een 
reeks aan diepere, duurdere tests vervangt.  
 
omdat kazi de focus legt op die belangrijke zaken die je zo 
vroeg mogelijk wilt identificeren.  

nancy de vogelaere  
founding partner bij dinobusters - hr & communications consultancy 



van idee tot gevalideerd AI-instrument
het innovatieproces van AI voor HR



2015 - 2018 IWT VLAIO met Thomas More Hogeschool



co-creatie met talenten, en 100+ werkgevers & experts



ontwikkeling en validatie van instrument en algoritme



“Kazi zorgde ervoor dat we in contact kwamen met een 
starter die we anders niet konden bereiken. Tijdens het 

gesprek werd snel duidelijk voor hem en voor Sweco dat 
zijn verwachtingen 100% aansluiten bij ons aanbod. Het 

duurde dan ook niet lang voor hij de beslissing nam om ons 
team te komen versterken.”

Davy Bollansee, HR Business Partner Recruitment (Sweco) 
-  

Sweco is Europa’s grootste ingenieurs- en architectenbureau.

1 click 
application

Je eerste werkgeverNick De Vis
Zijn passende startersjobs

Nick De Vis, hoogopgeleide starter 
- 

Nick is Bachelor in de Mechanische Ontwerp- en Productietechnologie 

“Ik vond het zeer handig dat Kazi mij meteen in contact 
bracht met een bedrijf dat naar mijn voldoening is.  

Dit is een aanrader voor alle laatstejaarsstudenten en 
hoogopgeleide starters!”

        STARTERSVACATURES WAARMEE HET KLIKT 



talent strategy - “we weten nu dat 40% van het talent bij minstens 1 van 4 starterjobs past”

employer branding - “werd versterkt op de meest neutrale wijze, op het jobniveau”

recruiting - “dankzij kazi werden onze jobs gevonden door talent dat we niet bereikten”

recruiting - “dankzij een match op verwachtingen, gaan we sneller van 1ste contact naar contract”

Hoe kan Sweco, Europa’s leidende engineering consultant, wél jong talent aantrekken en behouden? 

   “hoe kunnen we beter ideale kandidaten engageren & rekruteren voor onze STEM jobs?” 
  
   “hoe kunnen we de retentie van onze young potentials verhogen?” 

Sweco interview on the website of employer's association Agoria (Dutch)

rekrutering - Agoria Digital4HR award voor Sweco case



oriëntatie & job branding - Kazi en Zorgtalent (VDAB) 
“Hoe kan talent talent makkelijker geëngageerd worden voor hogere zorgknelpuntopleidingen?”



“Een klik tussen talent en 
leerwerkplek is bepalend voor het 
succes van een duaal leertraject.  
 
Talent draait immers om de juiste 
persoon op de juiste plek en kan 
pas ten volle worden ontplooid 
binnen de juiste bedrijfscontext”  
 
Persbericht sectorfederatie Volta







thank you

nikolaas bellens | ceo kazi nv 
+32 473 24 09 04  
nikolaas.bellens@kazi.be 
nikolaas bellens!
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