
 

 

Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes uit onze organisatie. 
 

 

Info Support en Nestor verzorgen opleidingstrajecten voor CA-ICT 

Info Support heeft, samen met Nestor, een aanbestedingstraject gewonnen van Stichting Centrum 
Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) voor het verzorgen van diverse opleidingstrajecten. In 
totaal gaat het om 175 opleidingstrajecten die Info Support en Nestor zullen invullen. Deze 
trajecten hebben als doel 175 personen via re-integratie en omscholing klaar te stomen voor de 
IT-arbeidsmarkt. De personen zijn gecategoriseerd in vier groepen en bijvoorbeeld afkomstig uit 
andersoortige beroepen of ze krijgen momenteel een uitkering. Voor iedere categorie zijn er 

verschillende opleidingstrajecten opgesteld door Info Support, waar Nestor een loopbaantraject 
aan heeft gekoppeld. Lees hierover meer op www.infosupport.com. 

 

  

 

  

 

Info Support, VGZ en Rijnstate 

experimenteren met Microsoft HoloLens 

Bij Info Support geloven we dat de zorgdienstverlening in 
Nederland beter kan. Tijdens een roadshow in Arnhem spraken 
wij met zorgverzekeraar VGZ en ziekenhuis Rijnstate over 
nieuwe toepassingen in de zorg met behulp van de Microsoft 

HoloLens. Die technologie maakt de combinatie van de virtuele 
wereld met de echte wereld mogelijk. Benieuwd naar 
toepassingen van de Microsoft HoloLens voor uw organisatie? 
Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak of een 
HoloLens demonstratie via zorg@infosupport.com. Bekijk een 
korte video op: https://youtu.be/bNsC2X90xdA.  

  

 

Software testen met persoonsgegevens, mag dat nog? 

Als iets de gemoederen bezighoudt dit jaar op security-gebied, dan is het wel de meldplicht 

datalekken. Sinds januari van dit jaar zijn bedrijven en overheden verplicht om ernstige 
datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoewel de beleidsregels uitvoerig zijn 

omschreven, is het in de praktijk nog niet altijd even duidelijk hoe deze meldplicht werkt, wie 
verantwoordelijk is voor meldingen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. 
Nico Nijenhuis, functionaris Informatiebeveiliging bij Info Support maakte een inventarisatie. Lees 
hier zijn artikel. 
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Vierde MVP Award op rij 

Microsoft heeft Peter Toonen van Info Support uitgeroepen tot 
Most Valuable Professional 2016 (MVP). Microsoft kent de MVP 
Award toe aan personen die aantoonbaar leider zijn binnen de 
Microsoft-community. Peter heeft volgens Microsoft aangetoond 
dat hij zich actief heeft ingezet om anderen te helpen bij het 

optimaal benutten van Microsoft-technologie. Dit heeft hij 
gedaan door zijn kennis en technische expertise te delen met 
zowel de community als met Microsoft. Peter is al de vierde Info 
Supporter die deze prestigieuze MVP Award in ontvangst mag 
nemen. 

  

 

Waar op te letten als je met block-chain wilt beginnen 

Veel bedrijven willen iets met blockchain-projecten. Maar is dat altijd verstandig? Als 

paddenstoelen schieten ze uit de grond: blockchain-projecten. Ieder zichzelf respecterende 
organisatie lijkt ‘iets’ te doen of te willen doen met de veelbelovende techniek achter de bitcoin. 
Zo onderzoekt SITA de mogelijkheden voor reizigersidentificatie in de luchtvaart met blockchain, 
zet Deloitte de nieuwe technologie in om het bewaren van garantiebewijzen te vereenvoudigen en 
onderzoekt de overheid of we over een paar jaar gaan stemmen via de blockchain. Lees het 
volledige artikel door Mark van Cuijk, blockchain-expert bij Info Support. 

 

  

 

  

 

Recente blogposts 

 Graph databases 

 Microservices @ Uber: the tradeoffs 

 .NET Platform Standard and the magic of “imports” 

 Lees alle blogs op blogs.infosupport.com. 
  

 

Ontmoet Info Support op de volgende evenementen 

 18-09-2016 t/m 22-09-2016 JavaOne 2016, San Francisco 

 21-09-2016 t/m 22-09-2016 Big Data Expo, Utrecht 

 04-10-2016 t/m 05-10-2016 Microsoft TechDays, Amsterdam  

 Kijk voor een overzicht van alle evenementen op blogs.infosupport.com/events. 
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