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Stichting NIOC en de NIOC kennisbank 
 

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van 

congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. 

De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van 

eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank 

die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt. 

 

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres 

(NIOC2023, gehouden op donderdag 30 maart 2023 jl. en georganiseerd door NHL Stenden 

Hogeschool). Bij elkaar bijna 1500 bijdragen! 

 

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) 

feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na 

registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank. 

 

 

Het eerstvolgende NIOC zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in 2025 en wordt dan 

georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Houd onze website (www.nioc.nl) in de gaten. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rond Stichting NIOC en de NIOC kennisbank, 

schrijf je dan in op de nieuwsbrief via 

www.nioc.nl/nioc-kennisbank/aanmelden nieuwsbrief 
 

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder: 

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl. 

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact. 



HR Trends & ICT 
- Hans van der Spek -  



2 

Berichten van de arbeidsmarkt 
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ICT & Arbeidsmarkt 

 
samenspel van containerbegrippen 
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Waar hebben we het eigenlijk over? 

• de 
arbeidsmarkt 
 

• de ICT-er 
 
• ICT-sector of 

ICT-functie 
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Eigen onderzoeken 

Jaarlijks onderzoek 
onder HR-
professionals i.s.m. 
Perfoma 

Jaarlijks onderzoek 
onder ICT-
professionals i.s.m. 
AutomatiseringGids 
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Kost het moeite om vacatures 
ingevuld te krijgen? 
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Krapte in sectoren 
Functiegroep ICT 
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Krapte in regio’s  
Functiegroep ICT 
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Bestaat dé ICT-er wel? 
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dé ICT-er bestaat niet! 
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dé ICT-er bestaat niet! 
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EN WAT VINDEN DE ICT-ERS ZELF? 
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Arbeidsmobiliteit 
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Waarom op zoek naar een         
andere baan? 
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Wat boeit?              
(meerder keuzes mogelijk) 
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VRAGEN? 
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www.berenschot.nl 
www.twitter.com/berenschot_nl 
030-2916843 
 
Postbus 8039 
3503 RA  UTRECHT 
 
Hans van der Spek MMC RI 
Managing Consultant 
h.vanderspek@berenschot.nl 
 
           Finance 

  
IT   HR 


