
Stichting NIOC 

 

Versiedatum: 02-04-2023 

 

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. 



Rutger Verhoeven 

 
 

Twitter: @MagicGnoe 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven 

Mail: rutger.verhoeven@vara.nl 
 
 
 

Hoofd Nieuwe Media VARA 



04 april 2013 
Rutger Verhoeven 



de toekomst van digitale media 
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Apple Smart Watch 
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distributie 
mobiel 
social 
curatie / vindbaarheid 
concepts / branding 
community 
online agents / selecties 
engagement 
gamification 
seconds screen 
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de toekomst van digitale media 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

distributie 
mobiel 
social 
curatie / vindbaarheid 
concepts / branding 
community 
online agents / selecties 
engagement 
gamification 
seconds screen 

gemak 
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de toekomst van digitale media 
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de toekomst van digitale media 
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tweede scherm 
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spg’s 
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de toekomst van digitale media 
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everything connected 

 

 



de toekomst van digitale media 
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disruption

access to new technologies 
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disruption

access to new technologies 

knee in the curve 



de toekomst van digitale media 
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- bouw relaties op met actieve aanbieders 
- creëer content over je community 
- waardeer en herken de bijdrage van individuen 
- laat (heftige) discussies ontstaan 
- gebruik platformen & tools waar je community bekend mee is 
- stel een dedicated community manager aan 

 
 
 

richtlijnen voor community building 
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we don’t know who invented the water 
but it certainly wasn’t a fish 
Marshall McLuhan 
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wat doet de VARA online? • VARA online strategie  

• ken je doelgroep (en zijn/haar behoeften & gedrag)

• Inzet van engagement systemen Blue Conic 7 
Gigya 

• Brandguides 

• Giel’s Duetteketet 

• Digital Magazine DWDD 

• Vroege Vogels Natuurkaart 

• Kassa tweede scherm • Kassa tweede scherm
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harde data 

• ruim 6 mio unieke bezoekers per maand 

• Kassa, DWDD, P&W,  Giel, veruit de 
grootste 

• LuckyTV knaller, mega top50 Cover, maar 
ook nieuwsbrief Kassa 

• fragmenten! = media dBase 
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• Giel 350.000 volgers op Twitter  

• DWDD 126.000 volgers op Facebook, 
405.000 volgers op Twitter 

• YouTube hits - bijv. Hallo Wereld KvK ruim 
3,5 mio sinds aug. ’12 

harde data 
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unieke content  
• voor specifieke doelgroepen / gebruikers 

unieke content aanbieden 



Online strategie 
focus op de grote sterke merken 

04 april 2013 
Rutger Verhoeven 



nieuwe media animatie 

http://www.youtube.com/watch?v=t69SAIZGWJ0 



ken je doelgroep 

• Giel is een avondprogramma 

• video-consumptie is King, opkomst van fotografie! 

• anytime, anyplace, anywhere content available 

• mobile, mobile, mobile 

• aanwezigheid met relevante content op sociale netwerken (DWDD) 

• keep the community alive, spin offs 

• ben waar je doelgroep is, YouTube, Spotify, Facebook, Twitter Google+ (?) 

• flexibiliteit, fluid, responsive, playful, redactionele aanwezigheid 

• tracken als een malle 
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engagement tools 

blue conic 
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Blue Conic 

• Inmiddels meer dan 2 miljoen rijke profielen gevangen 

• contentblokken uitserveren op het platform gericht op kennis 

• hogere terugkeer en langer verblijf (toename van 5%) 

• Vanaf volgende week inzet voor lean & mean ledenwerf pilot 

• overlays - 30% conversie naar ‘get member’ omgeving 

• gericht inzetten om bezoekers naar plek te sturen 
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Brandguides 

• merkbelofte 

• concurrentieveld 

• onderscheidend vermogen 

• krachten en kansen op diverse kanalen en 
platformen 
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Giel’s Duetteketet 



tekst 

dwdd magazine (dwddmagazine.nl) 



mijn wereld (dwddmagazine.nl) 



mijn wereld (dwddmagazine.nl) 













stukje visie 
in hoeverre kan een second (of multiple) screen een 
verrijkende bijdrage leveren aan de gebruikservaring en 
media-consumptie? 
 

 
 
 een test-case 

auto-rijden 

defenitie 
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triggers right on time 
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eerste resultaten 
eerste uitzending 6.000 gebruikers (= goed!) 
20.000 gebruikers - 10.000 via de app en 10.000 online 
streven is 3-5% conversie vanuit TV (1.300.000 kijkers) 
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learnings KASSA 

1. Integreer het tweede scherm in het programma 
2. Ontwikkel samen met de redactie 
3. Koppel de resultaten terug aan de kijker 
4. Geef kijkers de keuze: App of website 
5. Stop niet bij de uitzending 
6. Niet teveel, doseer zorgvuldig 
7. Evalueer en verbeter 
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leer/werk @VARA 
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10 tips voor een smashing impression 

kom voorbereid 
geef aan wat je goed vind en wat beter moet (aan het aanbod) 

je kijkt nog zonder ‘bias’ dus benut dat 
maak een relevant CV (geen vakkenvul ervaring) 

laat zien dat je nadenkt over trends en ontwikkelingen 
maak concreet wat je wilt leren / bijdragen 
wat heb je te bieden / toe te voegen 
luister 
straal plezier uit 
waarom ben jij de gedroomde kandidaat 



 
 

Twitter: @MagicGnoe 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven 

Mail: rutger.verhoeven@vara.nl 
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