
Kickass Economy
inWest-Virginia

Om beurten schrijven vier experts uit de datawereld over
een brandende kwestie. Deze week: Max Welling over een
simpele app die het verkommerende McDowell County weer
aan het werk kan helpen.

JanFredvan
Wijnen, chefMorgen

‘Eenappkangenoegzijnom
werklozeAmerikanenweer
aanhetwerk tehelpen’

‘Jij gaatTrumpduseen
handjehelpen?’

MaxWelling

T
oen ik van
demiddel-
bare school
af kwam,
dacht ik
dat ik twee

optieshad: doorstuderen
of eenbaanzoeken.Het
kwameigenlijkniet inme
opdat ikookmijn eigen
baankoncreëren.Onder-
nemenheetdat.

Tegenwoordig is de
situatieheel anders: 11%
vandeberoepsbevolking
is zzp’er en start-ups
schietenals padden-
stoelenuit degrond.

LodewijkAsscher lijkt
tedenkendatdit geen
goed idee is.Mensenmoe-
ten in vastedienst zijn,
veilig beschermddoorhet
sociale vangnet.Maar zijn
Wetwerk enzekerheid
heeft een tegengesteld
effect: eenwerkgever van
eenkleinbedrijfjewil
niet het risico lopeneen
werknemer twee jaar lang
ziektepremies temoeten
uitbetalen, enneemthem
ofhaarniet indienst.

Ik ziehetzelfdegebeu-
renopdeuniversiteit: uit
angstmensenperma-
nent indienst temoeten
nemen,wordtparttime-
docentendedeurgewe-
zen.Eneencollegahoog
indeboombijAmazon
verteldemij recentelijk
zelfshuiverig te zijn inNe-
derland te investerenvan-
wegeons rigideontslag-
recht.Hetwerk is er,maar
niemandkanhetdoen.

OpNieuwsuurwas15
januari jl. een reportage
te zienoverMcDowell
County inde staatWest
Virginia indeVS.Hier is
vrijwel iedereenwerkloos
doordatde lokale kolen-
mijn,waarhethele stadje
op teerde, gesloten is.Het
stadje is in verregaande
staat van verval geraakt.
Iedereen zit tewachtenop
eenbaan.

Nuben ikgeeneco-
noom,maardit lijktme
tocheenwat vreemde si-

tuatie. Eeneconomie is in
principeniets andersdan
mensendiehunhanden
uit demouwensteken,
plus een systeemomte
onthoudenhoeveelwerk
iedereenheeft verricht
(geld). InMcDowellCoun-
ty is veelwerk tedoen,
waaromblijvenmensen
dan tochophungat zitten
wachtenopeenbaan?
Wederom:hetwerk is er,
maarniemanddoethet.

Zoubigdatakunnen
helpenomeen lokale
micro-economie vanuit
hetniets uit de grond te
stampen?

Stel je eenapp voor
waarbij iedereen zowel
zijnofhaar vaardigheden
invoert, als ookdedoor
hengewenstediensten.
Deapp verbindt automa-
tisch vraag enaanbod,
enmensenkrijgenuit-
nodigingenombij elkaar
aanhetwerk te gaan.De
apphoudtooknetjesbij
hoeveel credits jehebt
verdiendbij elke gelever-
de service.Deoverheid
heft hier indeze fase geen
belastingop.Bovendien
zal de service je gratis on-
linecursussenaanbevelen
als je je vaardighedenuit
wilt breiden. Je kunt je
credits ookgebruikenom
denieuwe zaak vaneen
vriend tefinancieren, die
de leningopeen later tijd-
stipweer terugbetaalt in
productenofdiensten.

Deze appdoetdienst
als smeerolie in een
vastgelopeneconomie.
Binnendekortste keren
isMcDowellCountyweer
helemaal opgeknapt.
Wellichtmoetenwenog
eensheroverwegenof
eeneconomie van zzp’ers
echt zoongewenst is. In
hetMcDowellCounty van
dit verhaal is iedereen in
ieder geval een zzp’er!

MaxWelling is hoog-
leraarmachine learning
(UvA) enmedeoprichter
van start-up Scyfer.

pagina 11, 28-01-2017 © Het Financieele Dagblad


