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UWV verwacht tekort aan hoogopgeleide ict'ers - 05 september '14 

 
(Novum) - Het aantal vacatures voor ict-personeel neemt dit jaar met twintig procent toe tot 34 duizend. Bedrijven 

vragen vooral om hoger opgeleid personeel. Als er geen maatregelen worden genomen, dreigt zelfs een tekort 

aan medewerkers, schrijft het UWV vrijdag in een sectoranalyse. 

 

Vorig jaar had de ict-sector nog 28 duizend openstaande vacatures. De komende jaren loopt het aantal vacatures 

verder op naar 37 duizend, zo verwacht het arbeidsbureau. In totaal werken in de sector nu een kwart miljoen 

mensen. 

 

De sector kan moeilijk aan voldoende gekwalificeerd personeel komen, omdat de 

technieken steeds evolueren, wijst het UWV. Naast bestaande functies zoals systeemanalist en 

informatiespecialist, is er bijvoorbeeld nu veel vraag naar personeel dat kan omgaan met nieuwe technologieën 

zoals 3D-printen en Big Data. Personeel dat niet direct ICT-werk uitvoert, moet bovendien 

ook steeds vaker kennis hebben van de nieuwe ontwikkelingen. 

 

Dat er moeilijk aan personeel is te komen, vormt een 'urgent probleem' voor de sector aldus het UWV. "Deze 

sector ontwikkelt en verandert razendsnel", zegt onderzoeker Kees van Uitert. "Het is daarom van belang om te 

blijven investeren in instroom en opleiding van werknemers." 



Agenda 

1. Trip down memory lane 

2. IP evolutie 

3. Systeem integratie 

4. Conclusie en advies 



1. Trip down memory lane 

     Voor: 

- Eenvoudig 

- Korte reactietijd/timing 

- Eén communicatie protocol 

- Deterministisch 

 

     Tegen: 

- Lage data doorvoer 

- Eén communicatieprotocol 

- Integratie  

Veldbussen o.b.v. 

Serieel RS-232/485/422 

Kabellengte 

Aantal slaves 

Termination 

Repeater 

Timing 



1. Trip down memory lane 

    Algemeen: 

-   Combinatie/hybride 

- Monitoring/visualisatie en bediening: IP 

- Proces: seriële veldbus 

 

     Netwerk: 

- Eenvoudige configuraties  

- Redundantie 

- Bandbreedte laag 

 

Netwerk verantwoordelijkheid? Afd. P.A. 

 

 

 

1e Generatie Industriële IP-netwerken 



2. IP evolutie 

- Meer (big) data en toename aantal en soort 

nodes 

- Complexe(re) netwerkstructuren 

- Totale integratie 

- Netwerk essentieel 

Doel: 

- Hogere productie 

- Minimale down-time 

- Maximaal rendement (ROI) 

 

 

 

 



2. IP evolutie 

- Het netwerk als zenuwcentrum 

- Netwerk minimaal gelijkwaardige 

betrouwbaarheid 

- Cyber-security 

     (ISA/IEC-62443) 

 

Maar ook: 

- Benodigde kennis 

- Verantwoordelijkheden 

- Noodzakelijkheid beheer 

 

Toekomst (of toch al heden?): 



3. Systeem integratie 

Een definitie van systeemintegratie kan vanuit twee gezichtspunten worden benaderd, een technische en een 

bedrijfsmatige: 

 

Technisch: 

Systeemintegratie is het bij elkaar brengen van diverse componenten/subsystemen in een 

systeem om ervoor te zorgen dat alle subsystemen met elkaar functioneren als één systeem. 
 

Bedrijfsmatig: 

De juiste mensen moeten op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie die 

nodig is om hun werk te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Systeem integratie 

Firewall 

QoS 

I/O 

PC/Server 

+ 

Productie 

Mens en systeem veiligheid 

Beschikbaarheid 

• Crane 

• Dredging 

• Tanker 

• Bulk 

• Survey 

• Pipelaying 

• Subsea ROV 

• Construction 

 

 

 



3. Systeem integratie 

Bedenkingen vooraf: 

 

- Doel van het systeem? 

- Welk soort nodes gaan hiervoor nodig zijn? 

- Data protocollen die hier uit voort vloeien? 

- Schaalbaarheid? 

- Gevolgen systeem(deel) falen? 

     

IHC Drives & Automation; SCADA omgeving Sapura 



4. Conclusie en advies 

Netwerk als zenuwcentrum automatiseringsconcept 

Competenties 

Visie 

Verantwoordelijkheden 
Team 

Training 

Voortgang Technologie 

Fasering ontwerp 



4. Conclusie en advies 

UWV verwacht tekort aan hoogopgeleide ict'ers - 05 september '14 

 

(Novum) - Het aantal vacatures voor ict-personeel neemt dit jaar met twintig procent toe tot 34 duizend. Bedrijven vragen vooral om hoger opgeleid personeel. Als er geen maatregelen worden genomen, dreigt zelfs een tekort aan medewerkers, schrijft het UWV vrijdag in een 

sectoranalyse. 

 

Vorig jaar had de ict-sector nog 28 duizend openstaande vacatures. De komende jaren loopt het aantal vacatures verder op naar 37 duizend, zo verwacht het arbeidsbureau. In totaal werken in de sector nu een kwart miljoen mensen. 

 
De sector kan moeilijk aan voldoende gekwalificeerd personeel komen, omdat de technieken steeds evolueren, wijst het UWV. Naast bestaande functies zoals systeemanalist en informatiespecialist, is er 

bijvoorbeeld nu veel vraag naar personeel dat kan omgaan met nieuwe technologieën zoals 3D-printen en Big Data. Personeel dat niet direct ICT-werk 

uitvoert, moet bovendien ook steeds vaker kennis hebben van de nieuwe 

ontwikkelingen. 
 
Dat er moeilijk aan personeel is te komen, vormt een 'urgent probleem' voor de sector aldus het UWV. "Deze sector ontwikkelt en verandert razendsnel", zegt onderzoeker Kees van Uitert. "Het is daarom van belang om te blijven 

investeren in instroom en opleiding van werknemers." 

De uitdaging: Het samenbrengen van 

kennis! 

De toekomst van het industrieel Ethernet netwerk; middel om te 

verbinden of integraal onderdeel van de besturing? 

http://marineoffshoreautomation.nl/programma/de-toekomst-van-het-industrieel-ethernet-netwerk-middel-om-te-verbinden-integraal-onderdeel-van-de-besturing/
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Dank voor uw aandacht! 


