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B I N N E N L A N D

Slimalgoritmekiest
bestewoonplaats
voor vluchteling
Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

HetCOA,debeheerder vanasielzoekerscen-
tra, schakelt kunstmatige intelligentie inom
vluchtelingen te verdelenoverNederland.
Eenalgoritmekiest straksdewoonplaatsdie
demeestekansbiedtopwerkofopleiding.

Het experiment start naar verwachting deze
zomer.Eenbuitenlandsepartij,het Immigra-
tionPolicyLab (IPL) isbenaderdomhetalgo-
ritme te ontwikkelen. Het IPL is een samen-
werking tussen de universiteiten Stanford in
hetAmerikaanseSiliconValleyenETHZürich
inZwitserland.

Nukiezenambtenarenmetdehandeenge-
schiktewoongemeentevoorasielzoekersmet
een verblijfsvergunning, die dus ookmogen
solliciterenopeenbaan.Datkaneenstukbe-
ter, denkthetCOA.De verwachting is dat een
algoritme ‘objectiever en accurater’ te werk
gaat, zodat een vluchteling ‘de beste kansen
heeft voor een succesvolle integratie en par-
ticipatie’.

HetCOAbetaalthetexperimentwaarschijn-
lijkmet de data van vluchtelingen, aldus een
woordvoerder.Debuitenlandseonderzoekers
hebben ‘belangbij het verkrijgen vandedata
vooronderzoeksdoeleinden’.Het IPL lietwe-
ten ‘weinig (ofmisschienwel geen) kosten in
rekening tebrengen’.

Opditmoment onderzoekt hetCOAof het
gegevensvanvluchtelingenmaggevenaande
buitenlandseuniversiteiten.Hunprivacymoet
gegarandeerdkunnenworden.Deorganisatie
zegt hier geen probleemmee te verwachten,
omdatdedossiersanoniemwordengemaakt.
Het Immigration Policy Lab begint met

oude dossiers vanmensen die niet meer in
eenopvangcentrumwonen.Daarinwordteen
verbandgezochttussenhunpersoonlijkeken-

merken, zoalsdiploma’s, vakkennisen licha-
melijketoestand,enhunsuccesbijhetvinden
vanwerk of het afronden van een opleiding.
Ook gegevens over vacatures en opleidingen
in een bepaalde regio gaan in demix. Het re-
sultaat is een rekenformule—een algoritme
—dat voorspelt inwelke stad een immigrant
het best tot zijn recht komt.

IndeVSen inZwitserland isal ervaringop-
gedaanmet algoritmes van het Immigration
PolicyLab.Deresultatenwerdenvorig jaarge-
publiceerdinhetwetenschappelijketijdschrift
Science.Desuccesvolle inburgeringinAmeri-
kanamtoemet40%,bijdeeerste250mensen
diedoorhetnieuwesysteemwerdenverdeeld.
In Zwitserlandwas dat bijna 75%. Daar koos
hetalgoritmevoor1000menseneengemeen-
teuit. ‘Succesvol’betekent indit verbandmet
namedatde vluchtelingeneenbaan vonden.

Vorig jaar adviseerde het Centraal Planbu-
reau(CPB)omzoietsookinNederlandtedoen.
Jarenlangwerden vluchtelingen ‘eerlijk’ ver-
deeld over het land: hoe groter de gemeente,
hoemeermensen er werden geplaatst. Naar
kansenopdearbeidsmarktwerdnietgekeken.
Sinds enkele jarengebeurt datwel,maar veel
effectheeftditnogniet.Vluchtelingenkomen
moeilijk aanwerk, zoblijkt uit de cijfers. Van
devolwassenasielzoekersdie in2014eenver-
blijfsvergunning kregen, had in 2017 slechts
10%eenbaan.

HetCPBontdektezelfookopvallendepatro-
nen in de integratie van ‘asielmigranten’. In
bepaaldedelenvanNederlandblijkthetmak-
kelijk omeenbaan te vinden voor vluchtelin-
gen uit de voormalige Sovjet-Unie en Joego-
slavië.Met name in noordoost-Limburg, het
zuidenvanZuid-HollandenAmsterdam.Voor
mensenuit andere landen juist niet.Maar in
het westen van Brabant en in de Achterhoek
ishet precies andersom.

Voorvrouwenonderdedertigblijkthetknap
lastig werk te vinden in grote delen van Bra-
bant,maarvoor jongemannenblijktdat juist
een gunstige plek. Amsterdam is voor jonge
vrouwen juist een goede gemeente om snel
in teburgeren.
Het aantal asielaanvragen in Nederland

daalt:de laatste twaalfmaandenwarenheter
ruim22.000;vier jaargeledennogruim43.000.

Een Zwitserse proef
met een algoritme
leidde tot een veel
grotere kans op
succesvolle integratie

Bij de hardnekkigemaat-
schappelijke dossiers die
Nederlandmaar niet op
orde krijgt, hoort zonder

twijfel de gebrekkige arbeidspar-
ticipatie van vluchtelingen.
Voor de derdemaal binnen en-

kele jarenheeft de Sociaal-Eco-
nomischeRaad (SER) dit onder-
zocht.Wederom is de conclusie
dat slechts eenkwart vande
vluchtelingenmet een verblijfs-
vergunning, zogeheten status-
houders, betaaldwerkheeft. De
rest is langdurig afhankelijk van
eenbijstandsuitkering.

Zelfs voorMariëtteHamer, de
niet bepaald als schreeuwlelijk
bekend staande voorzitter van

de SER, is het nuwelletjes. ‘Ik sla
voor de derde keer opde gong,
endit keer heel hard. Ikmag
tochhopendat de politiek het
signaal nu oppakt’, zei ze in het
FD.Hoe terechtHamers oproep
ookklinkt, het valt te vrezendat
een volgend rapport over hetzelf-
de onderwerp een gelijkluidend
oordeel zal vellen.

De oorzaken vandebelabber-
de stand van zaken zijn al decen-
nia bekend: de combinatie van
eenwirwar aan regels en een te
lankmoedige houdingbij alle be-
trokkenpartijen.

Als het in deze tijd
niet lukt meer
vluchtelingen aan
het werk te helpen,
lukt het nooit

Gemeentendoenhunbest,
maarwordenniet afgerekend
op resultaten.De statushouders
zelf voelen in veel gevallen te
weinig dwang,maarwordenook
niet zeldendoorwerkgevers af-
gescheeptmet hoogst onzekere
contracten.

Aandacht voor het vraagstuk is
er voldoende.De goedbedoelde
initiatievenbuitelen over elkaar
heen. Van grote corporates die
belovenduizenden vluchtelin-
gen aan eenbaan te helpen,
lokale overhedendie in zee gaan
met private investeerders tot en
met onderwijsinstellingendie
ondernemerschapondermi-
granten stimuleren. Somber
gesteld: iedereendoetmaarwat.

Er zijn dringende redenenom
de inspanningendrastisch te
intensiveren.Het grote gevaar
vanbeleidsluiheid is dat het
toch al negatieve sentiment ten
aanzien vanmigratie toeneemt.
Bovendiendreigt een situatie te
ontstaanwaarin een generatie
nieuwkomers hunkinderen laat
opgroeien inwerkloosheid en re-
latieve armoede,met alle sociale
enmaatschappelijk risico’s van
dien.

Louter spierballentaal is niet
het antwoord.Wel forse inves-
teringen in een strenge aanpak
met begrip voor taalachterstand
en aanpassingsproblemen.
Maatwerk zondermedelijden.

Hetmomentum is er. Alle
sectoren schreeuwenomnieu-
we collega’s. Als het nuniet lukt
het probleemsuccesvol aan te
pakken, dandoet dat het erg-
ste vrezen voor periodes van
laagconjunctuur.

Commentaar
Pak werkloosheid
vluchtelingen nú aan

d
Meer lezen?
fd.nl/commentaar
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INDUSTRIE

De koffiecup
kan een
goudmijn zijn
In een capsule voor een1kopNe-
spresso-koffie zit 1 gramalumini-
um.Dat lijkt nauwelijks demoei-
te omte recyclen.Maar omdat er
jaarlijksmiljarden cupjes door-
heengaan, kanhet eengoudmijn
zijn. Zeker omdatnieuwalumi-
niumduur is engerecycledma-
teriaal gewild.Nespresso zamelt
inNederland zijn cupjes in enwil
met andereproducentenpraten
over samenwerking inde recy-
cling.Wanthetwil nogniet echt
vlottenmet inzamelen.
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MARKTEN

Bozebelegger
vangtbot in zaak
over crowdfunding
Eenervarenbelegger die via een
crowdfundplatformgeld stak in
hetnu faillieteVacuMedical had
volgensde rechter betermoeten
weten. Investeerders die bewust
kiezen voor extra risicomoeten
niet zeurenals hetmisgaat. Zij
mogenniet ophet boekenonder-
zoek endegestelde zekerheden
bij een crowdfundbelegging ver-
trouwen.Debelegger is, voor zo-
ver bekend, de eerste die een zaak
is aangegaanomdathij zichop-
gelicht voelt door eenplatform.
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LANDBOUW

Pesticidenmaker
Syngentagaat op
degroene toer
Syngentaheeft als ontwikke-
laar vanbestrijdingsmiddelen
temakenmet groeiendeonrust
over afnemendebiodiversiteit.
Het is de achilleshiel vanhet be-
drijf. Syngenta gooit het roer om,
zegt topmanErikFyrwald in een
dubbelinterviewmetbestuurs-
voorzitter vanWageningenUni-
versiteit Louise Fresco. Volgers
henwil Syngenta openstaan voor
de zorgenuit de samenleving. ‘De
nieuwe realiteit is dat Syngenta
onderdeel is vandeoplossing.’
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Bron:

Dasym Public Markets
E:ir@dasym.com I:www.dasym.com
Dasym Global Opportunities Fund B2 – EUR 1123,50 1134,13

F&C Portfolios Fund SICAV
T:00352 474 066 307
BMO European Equity Fd-A EUR 19,34 19,60
BMO European Sm Comp Fd-A EUR 27,02 27,46
BMO Gb Conv Bd Fd-A Euro Hdg EUR 17,15 17,35
BMO Gb Convertible Bd Fd-A EUR 20,11 20,32
BMO Resp.Gbl Em.Mkt.Eq Fd-A EUR 23,74 23,76
BMO Resp.Gbl Em.Mkt.Eq Fd-A USD 26,47 26,51
BMO Resp.Gbl Em.Mkt.Eq Fd-X GBP 13,49 13,59
BMO Responsible Glb Eq Fd-A EUR 20,42 20,66
BMO Responsible Glb Eq Fd-A USD 20,84 21,10
BMO US SmallComp Fd-A USD 188,17 193,73
F&C Japanese Equity-A EUR 32,85 33,04

J.P. Morgan Asset Management
T:+352 3410 3020 I:www.jpmorganassetmanagement.nl
JPM America Equity C (dist) - USD 216,94 219,63
JPM Emerging Mkts Opp C (acc) - USD 398,09 400,02
JPM Europe Strat Dividend C (dist)-EUR 132,42 133,36
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR 20,40 20,70
JPM Gbl Balanced C (acc) - EUR 1523,47 1529,70
JPM Gbl Bond Opp. C (acc) EUR (hd) 81,43 81,29
JPM Gbl Capital Appreciation C (acc) EUR 164,39 164,91
JPM Gbl Convertibles (EUR) C (acc)-EUR 16,97 17,27
JPM Gbl Focus C (acc) - EUR 25,22 25,44
JPM Gbl High Yield Bd C (acc)-EUR (hd) 256,54 256,48
JPM Gbl Income C (div) - EUR 112,77 112,72
JPM Gbl Strat Bd C (perf) (acc)-EUR(hd) 85,67 85,68
JPM Income Opp C (perf) (acc)-EUR (hd) 139,45 139,52
JPM US Value C (acc) - USD 29,22 29,37

SKAGEN Funds
T:020-799 74 34 I:www.skagenfunds.nl
Skagen Focus A EUR 11,79 12,18
Skagen Global A EUR 193,03 194,69
Skagen Kon-Tiki A EUR 84,23 85,15

ECB FIXING

KOERSNIVEAUS % MUTATIE
Huidig Vorig dag week

Amerikaanse dollar USD 1,1187 1,1139 0,43 0,13

Australische dollar AUD 1,6205 1,6199 0,04 -0,21

Braziliaanse real BRL 4,5247 4,5187 0,13 -0,09

Canadese dollar CAD 1,5053 1,5000 0,35 -0,14

Chinese yuan renminbi CNY 7,7206 7,7058 0,19 -0,05

Deense kroon DKK 7,4678 7,4684 -0,01 0,00

Engelse pond GBP 0,88318 0,88100 0,25 0,83

Hongaarse forint HUF 325,95 326,95 -0,31 -0,13

Hongkong dollar HKD 8,7806 8,7424 0,44 0,13

Indiase roepie INR 77,800 77,915 -0,15 -0,81

Indonesische roepia IDR 16.101 16.130 -0,18 -0,26

Israël shekel ILS 4,0331 4,0265 0,16 1,00

Japanse yen JPY 122,61 122,56 0,04 0,22

Kroatische kuna HRK 7,4258 7,4265 -0,01 -0,05

Maleisische ringgit MYR 4,6857 4,6728 0,28 0,29

Mexicaanse peso MXN 21,306 21,188 0,55 -0,60

Nieuw-Zeelandse dollar NZD 1,7109 1,7155 -0,27 0,01

Noorse kroon NOK 9,7558 9,7543 0,02 -0,40

Poolse zloty PLN 4,2974 4,3064 -0,21 -0,13

Roemeense leu RON 4,7619 4,7606 0,03 -0,01

Russische roebel RUB 72,135 72,053 0,11 -0,08

Singapore dollar SGD 1,5403 1,5391 0,08 0,25

Thaise baht THB 35,636 35,639 -0,01 0,39

Turkse lira TRY 6,7988 6,8308 -0,47 0,49

Zuid-Afrikaanse rand ZAR 16,155 16,094 0,38 0,55

Zweedse kroon SEK 10,710 10,737 -0,26 -0,52

Zwitserse frank CHF 1,1215 1,1224 -0,08 -0,60

SDR 0,81076 0,80919 0,19 0,08

M A R K T E N

Investeerder vangtbot in rechtszaak
overmislukt crowdfundingproject

Rutger Betlem
Amsterdam

Mag een belegger op het boekenonder-
zoek en de gestelde zekerheden bij een
crowdfundbelegging vertrouwen?Nee,
zegtderechtbankvanZeeland-West-Bra-
bant. Een investeerder die bewust kiest
voorextrarisicomoetnietzeurenalshet
misgaat.
Crowdfunding, oftewel het ophalen

van investeringsgeld bij het publiek, is
een kleine, maar groeiende sector. In
Nederland stegen de beleggingen van
€14mlnin2012naar€329mlnvorig jaar,
aldus Crowdfundingcijfers.nl. Dit jaar
staat de teller na één kwartaal opmeer
dan€100mln.
Nu de sector langzaam volwassen

wordt, nemen ook de ongelukken toe.
Niet iedere investering haalt de eind-
streepenhetaantalwanbetalingenstijgt.
De rekening is voordebelegger.

ChrisVuijk,eenactieveinvesteerderin
crowdfundingprojecten, iseenvanhen.
Hijvoeltzichopgelichtdoorhetplatform
CollinCrowdfundenspandeeenrechts-
zaak aan. Voor zover bekend is het voor
het eerst dat een boze investeerder dat
doet. Doorgaans leggen crowdfunders
enkele duizenden euro’s in en bijmis-
lukking van het project loont een gang
naarderechterniet.MaarvoorVuijktelt
het principe.

© FD | CM | Bron: Crowdfundmarkt.nl

Crowdfunding in Nederland
Aantal crowdfundingprojecten
blijft stijgen

Rendementen worden minder
Rente (%)

Omvang financiering per sector
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In2014werd via eenkredietrondeop
hetplatformCollinCrowdfunddoor63
investeerders€200.000overgemaaktaan
VacuMedicalB.V.,eenkliniekvoorarm-
enbeenklachtenalsgevolgvanvaatpro-
blemen. Dat de kredietvrager persoon-
lijkborgstondvoor€150.000zorgdevoor
extravertrouwen.Binnen22dagenwerd
de kredietaanvraag volgeschreven. De
persoonlijke garantie en de royale ren-
tevergoeding van 8% trok investeerders
over de streep.
De geboden zekerheden waren op

drijfzand gebaseerd, stelt Vuijk, die
€5000 investeerde. ‘Collin Crowdfund
heeft een vals gevoel van veiligheid ge-
creëerd.’
Zo zou Collin voor het aangaan van

de lening geen BKR-registratie hebben
opgevraagd. De aangifte inkomsten-
belasting was een jaar oud. En ook het
Kadaster is niet geraadpleegd door het
crowdfundplatform.Ophetonderpand,
de woning van de kredietvrager, lag al
tweejaargedeeltelijkbeslag.Hetkrediet-
risicowasdaardoorveelhogerdanwaar
beleggers ophaddengerekend.

Dathadoverigensgeen invloedopde
betaalmoraalvandekredietnemer.Lan-
ge tijdwerderkeurigafbetaald.Tot9 ja-
nuari 2017. Toen stoptendebetalingen
opeens.

VacuMedicalkwamindeproblemen
en werd in juli 2018 failliet verklaard.
Er kwam een schikkingsvoorstel van
€15.000 om het restant van de lening

$ Belegger stak geld in het
nu faillieteVacuMedical

$ Hij voelt zich opgelicht
door Collin Crowdfund

$ Rechter: ervaren belegger
hadbetermoetenweten

à €94.000 af te kopen. Collin oordeel-
de dat er niksmeer te halen was bij de
ondernemer. Persoonlijk faillissement
zou alleenmaar extra kostenmet zich
meebrengen.Vuijkhadtoenruim€2600
ontvangen van VacuMedical, ietsmeer
dan de helft van zijn totale investering
van €5000.

Als een van deweinige investeerders
weigerthijdeschikking. ‘Zezijnakkoord
gegaanopbasis van een leugen.’

Vuijk kent de sector goed. Via Collin
investeerdedeondernemeroverdeafge-
lopen jaren €120.000 in verscheidende
projecten. Hoewel hij toegeeft wel van
een gokje te houden, zegt hij niet onbe-
zonnen te zijn. ‘Ookhet crowdfunding-
platform heeft zorgplicht. In principe
moet je blind inkunnen stappen.’

Collin verweerde zich door te stellen
datdezeinvesteringsrondespeeldetoen
het platformpas een halfjaar in bedrijf
was. De sector stond nog in de kinder-
schoenen, Collin had nog nauwelijks
ervaringmet investeren en er was geen
toezichtrechtelijke sturing vandeAuto-
riteitFinanciëleMarkten(AFM).Deborg
moest gezien worden als een ‘morele
borg’. ‘Er golden op datmoment ande-
re interneprocessendanthansgelden’,
aldus Collin in zijn verweer. ‘Vuijk kan
geenrechtenontlenenaanhuidigepro-
cessen.’

De rechtbank heeft bij zijn uitspraak
nauwelijks gekeken naar uitgebreide
pleitnota’s van de twee partijen. ‘Als er-
van uit wordt gegaandat Collinmet be-
trekkingtotdeborgstellingnietaanzijn
onderzoeks- en informatieplicht heeft
voldaan, dan dient de vordering van
Vuijkdesondankstewordenafgewezen’,
aldushetrechtbankverslag.Vuijk iseen
ervareninvesteerdermeteenvoorliefde
voorrisicovolle investeringenenhadbe-
termoetenweten, oordeelt de rechter.

Vuijk laat weten zich niet neer te leg-
genbijhetoordeelvanderechter. ‘Haast-
werk’, noemt hij de uitspraak. ‘Dit was
pasmijn tweede investering bij Collin.’
Van een patroon is geen sprake, wil hij
maar zeggen.

Deuitspraakheeftzijnstrijdlustalleen
maar verder aangewakkerd. Hij gaat in
hogerberoep.

In Nederland stegen
de beleggingen via
crowdfunding van
€14 mln in 2012 naar
€329mln vorig jaar
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