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Zelflerend algoritme NamesiLike.com helpt aanstaande ouders kiezen!

Vind de ideale voornaam van jouw kindje
op basis van jouw voorkeur
BRUGGE – Het is één van dé momenten tijdens de 9 maanden durende zwangerschap: het
kiezen van de perfecte voornaam voor jouw baby. Onder Vlaamse ouders is de
babynamenwebsite ‘Names I like’ immens populair. Daarom brengt het nu speciaal voor
aanstaande Nederlandse ouders een versie uit met populaire Nederlandse voornamen.
Waar Vlamingen vooral houden van voornamen als Robbe, Jonas en Seppe of Mila en Noah, geldt dit
niet voor Nederlanders. Andersom vallen typisch Nederlandse voornamen zoals Sem, Daan en Jan of
Lieke en Tess niet in de smaak bij onze zuiderburen.
Het afgelopen jaar bezochten maar liefst duizenden Vlaamse ouders de voornamenwebsite. Vanwege
deze populariteit, en de positieve reacties die uit Nederland komen, besloot datawetenschapper
Kasper Van Lombeek daarom een Nederlandstalige versie van NamesiLike.com te maken met
voornamen die in de smaak vallen bij Nederlandse ouders.
‘Names I Like geeft op een speelse manier snel suggesties aan jonge ouders die zoekend zijn naar
een voornaam voor hun kindje. Dit gebeurt op basis van een zelflerend algoritme dat ik aan de smaak
van Nederlanders heb aangepast’, vertelt data-wetenschapper Kasper Van Lombeek die zelf enkele
jaren geleden pappa werd.
‘Je vult eerst in of je een voornaam zoekt voor een jongetje of meisje, waarna het je in twintig rondes
telkens vier namen toont. Hiervan mag je er slechts eentje selecteren. Op basis van jouw keuzes krijg
je na afloop een overzicht van de voornamen die volgens het algoritme het beste bij jou en jouw kindje
passen.’
Het zelflerend algoritme werkt op basis van de historiek. Het is van de familie Recommender
Systemen waarop ook websites als Bol.com, Youtube, Spotify en Netflix draaien om hun gebruikers
series, muzieknummers, filmpjes, series en producten aan te raden.

Over Kasper van Lombeek
Datawetenschapper Kasper Van Lombeek is oprichter van de start-up Rockestate.be dat werkt met
open geo data. Names I like is in dat kader een uit de hand gelopen hobby, omdat het in eerste
instantie is gebouwd voor zijn vriendenkring die kinderen gingen krijgen. Voor hen bedacht hij deze
tool die het makkelijker maakt een fijne en plezierige voornaam voor hun kindje te kiezen.
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