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Vandaag passert bij een Groningse notaris de stichtingsacte van het IT Service 
Fund. De initiatiefnemers willen de kwaliteit van het IT-dienstverlenen verbeteren en 
het vakgebied op een hoog kwalitatief niveau krijgen.  
Vandaag passert bij een Groningse notaris de stichtingsacte van het IT Service 
Fund. De initiatiefnemers willen de kwaliteit van het IT-dienstverlenen verbeteren en 
het vakgebied op een hoog kwalitatief niveau krijgen.  
 
De nieuwe stichting ziet zichzelf als een nieuwe speler in de IT-infrastructuurmarkt. 
Doel van de stichting is het stimuleren van de professionalisering van 
dienstenmanagement in de IT-bedrijfstak en het bevorderen van een positief imago 
van de branche. Verstrekkers van de nodige geldmiddelen aan het 
ontwikkelingsfonds zijn acht founding partners die het totale spectrum van het 
vakgebied bestrijken: BMC Software, de Stichting Exin, Getronics, IBM, Microsoft, 
Peregrine, Quint Wellington Redwoord en Unisys.  
 
Volgens Jan van Bon, een van de initiatiefnemers, springt het IT Service Fund in een 
gat dat de overheid vooralsnog niet kan vullen. Nu het IT-vakgebied een 
onmiskenbare groei naar de volwassenheid doormaakt zijn er, afgezien van 100 tot 
200 zeer grote ondernemingen in Nederland, veel grote en middelgrote bedrijven die 
de kunst van het IT-dienstverlenen nog moeten leren en daarin ook moeten worden 
bijgestaan. "Het ontbreekt in Nederland onder andere aan een goede academische 
onderbouwing waardoor het IT-vakgebied zich niet voorspoedig kan 
doorontwikkelen", vindt Van Bon. "De ontwikkeling vindt nu versnipperd plaats in de 
R&D-afdelingen van de grotere en rijkere bedrijven. Na het emeritaat van de Delftse 
prof. Maarten Looijen wordt het vakgebied in ons land niet langer gedoceerd."  
 
Op HBO-niveau ligt de situatie gunstiger. Vorig jaar zijn de nieuwe 
opleidingsprofielen voor het totale HBO vastgesteld waarbij de sector Exploitatie en 
Beheer nadrukkelijk in beeld komt.  
 
Het komende jaar gaat het Fund projectvoorstellen evalueren en subsidiëren die een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het werkveld. Volledige informatie op de 
website van het IT Service Fund: www.itservicefund.org. (nba) 
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