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COMPUTABLE 
KERSTPUZZEL 2015 
‘VAN A TOT Z’
Ook in 2015 hield de ict bij de overheid de publieke gemoederen weer danig 

bezig, zoals het mislukken van het PGB-systeem van de Sociale Verzeke-

ringsbank en de bedenkelijke relaties tussen ambtenaren en automati-

seringsbedrijven. Zal de overheid op dit vlak ooit uit het verdomhoekje 

komen? Hans Wanders, de nieuwe rijks-cio die uit het bedrijfsleven komt, 

wacht een schone taak. 

Verder viel er in 2015 opnieuw weer veel te lezen over de cloud, mobile, big 

data, internet-of-things én natuurlijk ict-beveiliging. Ook gaf de verdere 

digitalisering van werkzaamheden bij onder meer  banken en verzekeraars 

voer aan de discussie hoeveel banen er nog zullen verdwijnen door automa-

tisering en robotisering. Tegelijkertijd verschenen er talloze artikelen over 

het tekort aan ict’ers op de arbeidsmarkt. Kortom, genoeg inspiratie voor 

een nieuwe puzzel.   

In deze Computable Kerstpuzzel 2015 ‘Van A tot Z’ komt het jaar nog een 

keer langs in de vorm van 26 cryptische omschrijvingen over bedrijven, 

instellingen, personen, zaken en ontwikkelingen die in het nieuws zijn 

geweest. 

Aan u, puzzelaar, de opdracht om dit alfabet te ontcijferen en bij iedere let-

ter het juiste antwoord te vinden. De website van Computable biedt daarbij 

zeker uitkomst.

Stuur de oplossing via de website van Computable (www.computable.nl/

kerstpuzzel) voor 11 januari 2016 naar de redactie. Deelnemers met het 

juiste antwoord maken kans op één van de mooie prijzen.

Veel plezier met puzzelen en succes!

Zet de antwoorden zonder spaties in het bijbeho-
rende balkje in het diagram van de Filippine. Vakjes 
met eenzelfde cijfer krijgen in de puzzel dezelfde letter. 
Na correct invullen verschijnt in de gekleurde groene 
kolom van boven naar beneden de eindoplossing. 
Let op, sommige in te vullen woorden bevatten ook 
koppelstreepjes of punten, die ook in de puzzel in 
een hokje ingevuld moeten worden.                                                                       

A. DigiD... eID ...
B. Witte breedbandvlek in Nederland
C. Geen Delftse notering meer in Amsterdam 
D. Slimste stad heeft nu dit allerhoogste datacenter
E. Hip open platform in de cloud
F.  Elitair soort tablet van nieuwe HP
G. IT-financiering die niet is bedoeld voor megadeals
H. Samenbrengende ontwikkelmethode
I.  Printerconcern slaat hier een balletje 
J.  Gemeentelijk samenwerkingsverband getild
K. Ongevraagde software
L.  Mainframeheld (1922-2015) 
M. Ideal, Globalcollect, Adyen, Mobbr en Daalder
N. Gebouw met IoT-productievloer
O. Nieuwe ict-aanbestedingscentrale Rijk
P. Gemanipuleerde applicatie
Q. Aanscherping WBP mét torenhoge boete
R. Niet te benijden bureaumanager
S.  Overheidscriticaster tafelt met VWS over PGB 
T.  Datacenters van Nederland, verenigt u!
U. Amerikaanse onlinedienst beheert vanuit de Hofstad
V.  Symbool van inmiddels Britse 

forensische it-onderzoekers 
W. Biedt alternatief voor zwarte goud
X. Zwols bedrijf kan verkopers niet lozen
Y. Luis in de pels van duopolie lokale overheid
Z.  Bedrijven als BT, CGI en Samsung 

etaleren hier hun demo’s


