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Kunnen uw IT Beheerskosten omlaag en wat Betekent dIt 
voor de BetrouwBaarheId/veIlIgheId?

dInsdag 15 novemBer 2016

1931 congrescentrum

BraBanthallen •  

oude engelenseweg 1

den Bosch

15 november staat congrescentrum 1931 in Den 
Bosch volledig in het teken van computerruimtes, 
datacenters en cloud computing. Tijdens de tiende 
editie van IT Room Infra krijgen bezoekers alles te 
horen over het bouwen/verbouwen van een datacenter/
computerruimte. Sprekers en exposanten geven 
bezoekers nieuwe inzichten en delen informatie 
over nieuwe technologieen en software oplossingen. 
Daarnaast is er veel aandacht voor het outsourcen 
van IT infrastructuur. Is het nog nodig om de IT 
Infrastrcutuur zelf te beheren? Welke keuzes zijn er? 
Wat zijn de risico’s, wat zijn de kansen en hoe zit het 
met wetgeving?
 

De onderwerpen van de lezingen zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd en 
verdeeld in vijf tracks (iedere track 
bestaat uit zes lezingen):
• Bouwen & Beveiligen
• Monitoren & Managen
• Koeling, Power & Connectiviteit
• Eindgebruiker aan het woord
• Outsourcen naar datacenter/cloud
 
Naast de 30 parallelle lezingen zijn 
er twee aansprekende plenaire 
sprekers. Mats Andersson (Lefdal 
Mine Datacenter) opent IT Room 
Infra en spreekt over het grootste 
datacenter van Europa. Alexandra 
Schless Vice President Equinix 
en voorzitter Eurocloud sluit het 
programma af en geeft haar visie 

op de markt. Gedurende de dag is 
er ook op de kennismarkt veel te 
zien. 62 Exposanten tonen de laatste 
ontwikkelingen en speciaal voor de 
tiende editie is er ook een Bruin Cafe 
ingericht waar deze jubileum editie 
feestelijk wordt afgesloten.
 
IT Room Infra is gratis te bezoeken 
door beheerders, managers, 
eigenaren, technisch consultants 
en installateurs van datacenters/ 
computerruimtes (en overige decision 
makers met betrekking tot de 
aanschaf van infrastructuur).
 
Aanmelden kan tot en met zondag 
13 november.
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9.30-10.00 Het grootste datacenter van Europa - 75m onder de grond - Mats Andersson, Lefdal Mine Datacenter

Bouwen & Beveiligen Monitoren & Managen Koeling, Power & 
Connectiviteit

Eindgebruiker aan  
het woord

Outsourcen naar 
datacenter/cloud

10.00-10.25 Veel investeren in brand- 
beveiliging en toch gaat het mis 
Pieter Bikker, WAGNER Nederland

Loont investeren in DCIM?
Ronald van Veen, KPN en  
Martin Matse, Perf-IT

Optimalisatie van de koeling 
voor uw datacenter
Peter de Jong, APAC Airconditioning

De digitale transformatie en de 
impact op IT; van boorkop naar 
dataservices
Edwin Leinse, Capgemini namens 
Simac Electronics

Keuzes bij het outsourcen naar 
een datacenter
Stijn Grove, Dutch Datacenter 
Association

10.25-11.15 Pauze

11.15-11.40 Een robot als dienstverlener 
- ultieme oplossing of 
beveiligingsrisico?
Edwin Lustig, Robot Security 
Systems

Het managen en monitoren van 
de energievoorraad in de bodem
Jeffrey Siemes, GeoComfort

Geoptimaliseerd design  
netwerkinfrastructuur
Richard Vermeulen, Forehand

Optimalisatie bestaand data-
center: Atos verbetert energie-
efficiëntie elk jaar met 5%
Kees de Klein, Atos en  
Niek van der Pas, Minkels

Welke soorten cloud zijn er? 
Wat kun je ermee en wat zijn nu 
de typische gebruikers?
Alex Heemskerk, Compose Net-
work Connections

11.45-12.10 Brandveiligheid: NEN 8012 - 
nieuwe norm voor kabels in 
datacenters
Nancy De Clerck, LAN Cabling 
Solutions namens Nexans

De impact van Power Quality  
in datacenters 
Arthur Hartsuiker, C.N. Rood  
en Arjan Pit, fortop

High Speed in Datacenters
Emiel Taling, Dätwyler  
Cables GmbH

Rijkscloud - Een nieuwe kijk 
op datacenters / ITaaS en 
interoperabiliteit
Jan Harms, Rijkscloud (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties)

Cloud computing, alles staat of 
valt met de juiste verbinding
Mark van de Ven, Interconnect

12.10-13.30 Pauze

13.30-13.55 Snelheid in het ontwerp- en 
bouwproces van een datacenter 
door toepassing van prefab 
modules
Bart Nieuwenhuis, Emerson 
Network Power

Beweegredenen voor  
Automated Infrastructure 
Management (AIM)
Frans van Westen, Reichle & 
De-Massari

Kortsluiting in datacenters,  
het laatste taboe?
René Koster, Sparreboom 
Techniek namens Schleifenbauer 
Products

Smart Datacenter Services (SDS)
Ben Timmer, Colt Datacenters en 
Ben Meesters, SPIE

Cloudsourcing: SLA’s, risico’s en 
wetgeving
Itte Overing, ICTRecht

14.00-14.25 Moeten we onze medewerkers 
beschermen tegen een kogel-
regen?
Bas van Asten, Remtech Nederland

Hoe wapent u zich tegen  
human error? 
Ronald van den Bosch, ING 
Maintenance Facilities Data 
Centers

UPS en batterij – meer en meer 
commodity of een hybride 
oplossing in een smart grid
Dennis Klein, Socomec en  
Raf Bruggeman, GNB

Paaspop: 3 dagen maximale 
IT-capaciteit voor 60.000 
bezoekers
Frans Cooijmans, dWise Event IT

Hoe migreer je naar de cloud?
Wilbert van Beek, De Ictivity 
Groep

14.25-15.15 Pauze

15.15-15.40 Datacenters verweven in  
circulaire gebiedsontwikkeling
Stijn de Kruijf, Haskoning  
DHV Nederland

Monitoren en managen  
van cybercrime
Willem Loman, Hoffmann  
Bedrijfsrecherche BV

Wordt Immersed Computing de 
volgende generatie huisvesting 
voor ICT apparatuur? 
Arthur Singendonk, Asperitas

Sleutelrol voor datacenter 
bij initiatief voor duurzame 
stroomopwekking in Apeldoorn
Niels Hensen, ITB2 Datacenters 

Baas over eigen data?
Hans Timmerman, EMC

15.45-16.15 De ontwikkeling van hyper scale datacenter capaciteit het fundament van Microsoft Cloud
Erik Jan van Vuuren, Microsoft Netherlands

16.15-17.30 Borrel
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9.30-10.00
  Het grootste datacenter van Europa - 75m onder de grond

Lefdal Mine Datacenter biedt één van de meest kosteneffectieve, veilige, flexibele en groene datacenter oplossingen van Europa. Verschillende unieke 
onderscheidende kenmerken zorgen voor een onovertroffen geheel. Noorwegen en haar regio als locatie, lage prijzen, groot lokaal surplus aan 
elektriciteitsproductie, wereldleidende koeloplossing, lage bouwkosten, natuurlijke elektromagnetische (EMP) beveiliging, hernieuwbare energie, 
grote ruimtes met unieke schaalbaarheid, flexibele productoplossingen en hoge bekwaamheid van ICT zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig 
product en dito diensten, tegen lage kosten.
Mats Andersson, Lefdal Mine Datacenter



Bouwen & BeveIlIgen
Track 1

ochtend

10.00-10.25 Veel investeren in brandbeveiliging en toch gaat het mis
Slechte investeringen zijn te voorkomen door juiste beslissingen te nemen; door integratie van installatietechnische, bouwkundige en 
organisatorische aspecten. Aandachtspunten hierbij zijn: blussen met niet-geleidende 3-D blusstoffen of water, het beveiligingsniveau verlengen 
naar oneindig en aanpassingen aan de blusgasinstallatie om te voorkomen dat harde schijven crashen. 
Pieter Bikker, WAGNER Nederland 

11.15-11.40 Een robot als dienstverlener - ultieme oplossing of beveiligingsrisico?
Robottechnologie is volwassen aan het worden. Voor datacenters zijn er robots die toegevoegde waarde kunnen bieden binnen de dienstverlening. 
Welke (toekomstige) mogelijkheden er zijn, wordt duidelijk gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Welke voor- en nadelen zitten er aan de 
inzet van robots? Is het bedreigend of juist een verademing? In deze presentatie worden tevens de eerste praktijkervaringen gedeeld van het gebruik 
van robots in datacenters.
Edwin Lustig, Robot Security Systems

11.45-12.10 Brandveiligheid: NEN 8012 - nieuwe norm voor kabels in datacenters
Vanaf 1 juli 2017 zijn nieuwe verplichtingen van kracht met betrekking tot brandveiligheid van kabels in het kader van de bouwproductenverordening 
(CPR). In Nederland is hiervoor een nieuwe norm verschenen: NEN 8012, die van toepassing is op alle elektrische kabels, incl. glasvezel. De presentatie 
schetst de hoofdlijnen van deze nieuwe verordening en gaat in op de wettelijke plichten die bedrijven en organisaties hebben, inclusief datacenters.
Nancy De Clerck, LAN Cabling Solutions namens Nexans

mIddag

13.30-13.55 Snelheid in het ontwerp- en bouwproces van een datacenter door toepassing van prefab modules
De hedendaagse eisen aan een datacenterontwerp zijn divers. Naast betrouwbaarheid, veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit vraagt ontwerp-  
en bouwsnelheid om voorrang. De voorbereidings- en bouwtijd van een datacenter kan aanzienlijk ingekort worden als er wordt gewerkt met  
(pre-engineered) prefab modules. In deze presentatie laat de spreker aan de hand van praktijkvoorbeelden (inclusief TCO-analyse) zien hoe modulair 
en prefabbouwen een effectief antwoord is op de complexiteit van het realiseren van een datacenter.
Bart Nieuwenhuis, Emerson Network Power

14.00-14.25 Moeten we onze medewerkers beschermen tegen een kogelregen?
Met de aanslagen in Brussel in het achterhoofd is ballistische bescherming, kogelwering, een nieuwe trend in bouwkundige beveiliging van de entree van 
gebouwen. De nieuwe overheidsdatacenters zijn al voorzien van kogelwerende recepties en control centers. Is dit realiteit voor alle datacenters? In elk 
geval zullen we vandaag na moeten denken over de veiligheid van de medewerkers. Kan er een vergelijking gemaakt worden met de alarmmeldkamers? 
Bas van Asten, Remtech Nederland

15.15-15.40 Datacenters verweven in circulaire gebiedsontwikkeling
De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk. Circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling staat in de regio Amsterdam hoog op 
de agenda. In 2015 is er zelfs een routekaart gepubliceerd die onderbouwing en richting geeft aan stappen om te komen tot een circulaire inrichting 
van de bouw- en beheerketen. Hierbij wordt gekeken naar design, materialen en energie. Wat zien we als we inzoomen op een datacenter binnen een 
ontwikkelde circulaire economie? 
Stijn de Kruijf, Haskoning DHV Nederland

 InleIdIng

  Programma  
In het kort

   PlenaIre sessIe 
ochtend

  Track 1 
 Bouwen &  

BeveIlIgen

  Track 2 
monItoren & 

managen

  Track 3 
KoelIng, Power & 

connectIvIteIt 

  Track 4 
eIndgeBruIker  

aan het woord 

  Track 5 
outsourcen naar 

datacenter/cloud

  PlenaIre sessIe 
mIddag

 exposanten



monItoren & managen
Track 2

ochtend

10.00-10.25 Loont investeren in DCIM?
Het kiezen van een juiste DCIM-oplossing is niet eenvoudig. Om tot een keuze te komen wordt in de praktijk regelmatig gebruikgemaakt van 
optievergelijking waarbij het pakket met de meeste opties wint. Een betere aanpak is om na te denken over de rol van DCIM binnen de dagelijkse 
operatie. Binnen KPN wordt vooral gekeken naar de bedrijfsprocessen die verbeterd worden door de inzet van DCIM. Denk hierbij aan het 
verminderen van de investering, groei versus CAPEX en knelpunten bij facturatie.
Ronald van Veen, KPN en Martin Matse, Perf-IT

11.15-11.40 Het managen en monitoren van de energievoorraad in de bodem
Er worden veelvuldig ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) systemen toegepast bij diverse datacenters in Nederland. Tijdens de kennissessie wordt 
onder andere ingegaan op de energiebalans, de wetgeving en de koppeling met de bovengrondse installatie. Na afloop weten Datacenter Managers 
welke tools er zijn om de energievoorraad in de bodem te managen en aan welke knoppen men kan draaien om deze bij te sturen.
Jeffrey Siemes, GeoComfort

11.45-12.10 De impact van Power Quality in datacenters 
Power Quality-fenomenen zoals harmonische, asymmetrie, spanningsdips en 2-150kHz emissies leiden tot een kortere levensduur van apparatuur, 
zijn een gevaar voor de continuïteit en kunnen leiden tot een hoger energieverbruik. Hoe wordt Power Quality inzichtelijk gemaakt en welke normen 
zijn van toepassing? Hoe vertalen we de ogenschijnlijk complexe meetdata naar managementinformatie met als doel de exploitatiekosten te verlagen 
en de beschikbaarheid te vergroten?
Arthur Hartsuiker, C.N. Rood en Arjan Pit, fortop 

mIddag

13.30-13.55 Beweegredenen voor Automated Infrastructure Management (AIM)
De IT industrie biedt u verschillende oplossingen op het gebied van het monitoren en managen van uw fysieke data infrastructuur. Deze lezing richt 
zich vooral op de uitdagingen van de IT Manager: welke oplossingsmogelijkheden zijn er en hoe kan je deze financieel onderbouwen?
Frans van Westen, Reichle & De-Massari

14.00-14.25 Hoe wapent u zich tegen human error?
Human error is een bedreiging voor de continuïteit van een datacenter. Datacenter installaties zijn in het algemeen redundant en werken automatisch. 
Deze robuustheid wordt vaak aangetast tijdens (onderhouds-)werkzaamheden. Hebben medewerkers die in kritieke ruimten werkzaam zijn voldoende 
kennis om human error te voorkomen, zijn zij voldoende risicobewust? Een presentatie van een integrale aanpak om de continuïteit te borgen. 
Ronald van den Bosch, ING Maintenance Facilities Data Centers

15.15-15.40 Monitoren en managen van cybercrime
Afgelopen editie is er tijdens IT Room Infra een lezing gegeven over ‘Hoe veilig is uw data?’, voornamelijk gericht op het voorkómen van ongewenste 
bezoekers en cybercriminaliteit. Dit jaar bouwt de spreker daarop voort: welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen om zo goed en effectief mogelijk 
een digitaal forensisch onderzoek te kunnen uitvoeren op het moment dat er zich een incident voordoet.
Willem Loman, Hoffmann Bedrijfsrecherche BV
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KoelIng, Power & connectIvIteIt 
Track 3

ochtend

10.00-10.25 Optimalisatie van de koeling voor uw datacenter
Er wordt een prachtig datacenter tot in de puntjes voorgeschreven, ge-engineerd en opgeleverd. In de ideale situatie draait uw datacenter conform 
deze specificaties. Tot zover de theorie, want de praktijk is weerbarstiger! Aan bod komen het herkennen van luchtlekverliezen en de invloed ervan op 
de totale installatie; hoe goed kan onderhoud en periodieke afstemming bijdragen aan een energetisch optimaal koelsysteem?
Peter de Jong, APAC Airconditioning

11.15-11.40 Geoptimaliseerd design netwerkinfrastructuur
Bij het ontwerpen van een datacenter netwerkinfrastructuur zal de netwerkarchitect voor een aantal vraagstukken komen te staan ten aanzien van 
de netwerkinfrastructuur. Denk hierbij aan snelheden, koppelvlakken, redundantie, flexibiliteit, betrouwbaarheid en typologieën. De spreker geeft u 
meer inzicht in deze vraagstukken. 
Richard Vermeulen, Forehand

11.45-12.10 High Speed in Datacenters
40 GbE en 100 GbE netwerken kennen meerdere opties om uw data-infrastuctuur met elkaar te verbinden, waaronder multimode, singlemode, 
conversie en adaptie. De presentatie gaat in op de mogelijkheden van het verbinden, de uitwisselbaarheid, connectoren en aanpassings-
mogelijkheden alsook op welk type glasvezel voor welke applicatie geschikt is. Uw keuze heeft invloed op het installeren van deze kabels.
Emiel Taling, Dätwyler Cables GmbH

mIddag

13.30-13.55 Kortsluiting in datacenters, het laatste taboe?
Kortsluiting in een serverrack is niet te voorkomen. Een beveiliging in een rack PDU voelt als een verzekering. Gebruikers zijn in de veronderstelling 
overal van gevrijwaard te zijn. Op het moment dat zich problemen voordoen, komt men erachter dat het niet altijd zo is. Er wordt niet automatisch 
voldaan aan uw eisen voor continuïteit. Bent u voorbereid? De spreker geeft u 7 tips. 
René Koster, Sparreboom Techniek namens Schleifenbauer Products 

14.00-14.25 UPS en batterij – meer en meer commodity of een hybride oplossing in een smart grid
Wat als uw datacenter verandert van energieverbruiker naar een hybride oplossing waar verbruik en opwekking hand in hand gaan? De noodstroom 
installatie evolueert daarbij van een schijnbare statische commodity naar een dynamische bouwsteen van uw datacenter. Dit stelt andere eisen aan 
uw UPS en batterij. 
Dennis Klein, Socomec en Raf Bruggeman, GNB

15.15-15.40 Wordt Immersed Computing de volgende generatie huisvesting voor ICT apparatuur?
Vloeistof gekoelde IT apparatuur is schoon, geruisloos, energie-efficiënt en de afgegeven warmte van ICT apparatuur is eenvoudig herbruikbaar. 
Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan Immersed Computing? Wat zijn de gevolgen voor de datacenter infrastructuur, de IT apparatuur en de 
invloed op het energieverbruik van de IT? De spreker laat u aan de hand van een case zien wat de voordelen en uitdagingen zijn bij de implementatie 
van Immersed Computing. 
Arthur Singendonk, Asperitas
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eIndgeBruIker aan het woord
Track 4

ochtend

10.00-10.25 De digitale transformatie en de impact op IT; van boorkop naar dataservices
Steeds meer bedrijven stappen over op digitale diensten of dataservices. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven in de olie- en gasindustrie. Zij die 
voorheen alleen een boorkop verkochten, verkopen nu een volledige dienst rondom diezelfde boorkop. De impact die dit heeft op IT lijkt in eerste 
instantie klein; de werkelijkheid is een stuk complexer en uitdagender. Aan de hand van een klantimplementatie uit de olie-industrie laat de spreker 
een aantal knelpunten zien met de bijbehorende oplossing.
Edwin Leinse, Capgemini namens Simac Electronics

11.15-11.40 Optimalisatie bestaand datacenter: Atos verbetert energie-efficiëntie elk jaar met 5%
Atos heeft zich tot doel gesteld om elk jaar 5% op energie te besparen. Met een theoretische benadering is er berekend welke besparingen mogelijk 
waren. Inmiddels hebben zij de energie-efficiëntie van hun bestaande datacenter significant verbeterd: pPUE voor koeling van 1,4 naar 1,25. In deze 
presentatie met praktijkvoorbeelden ontdekt u hoe dit gerealiseerd is.
Kees de Klein, Atos en Niek van der Pas, Minkels

11.45-12.10 Rijkscloud - Een nieuwe kijk op datacenters / ITaaS en interoperabiliteit
In 2014 gaf Jan Harms vanuit het programma Consolidatie DataCenters bij de Rijksoverheid een lezing op het IT Room Infra event. Met dit 
programma heeft de Rijksoverheid de 66 datacenters die het bij de start van het programma nog bezat, ondergebracht op vier grote locaties. Dit 
keer gaat de spreker verder in op de ontwikkeling van de Rijkscloud, de consequenties hiervan voor de datacenters en infrastructuur in Cloud, en het 
belang van standaardisatie. Hoe ziet ITaaS en de interoperabiliteit eruit in de praktijk en welke hordes dienen er nog genomen te worden?
Jan Harms, Rijkscloud (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mIddag

13.30-13.55 Smart Datacenter Services (SDS)
Steeds meer bedrijven overwegen om onderhoud en beheer van hun datacenter uit te besteden. In deze presentatie gaan de sprekers in op hoe Smart 
Datacenter Services werkt in de praktijk, welke rol de klanten van Colt en de subcontractor hierin hebben en welke toekomstige ontwikkelingen zij 
zien op het gebied van onderhoud en beheer. Ook gaat men in op de de impact van de veranderende rol op een service organisatie, hoe deze Smart 
Services zijn geborgd en wat het de eindgebruiker oplevert.
Ben Timmer, Colt Datacenters en Ben Meesters, SPIE

14.00-14.25 Paaspop: 3 dagen maximale IT-capaciteit voor 60.000 bezoekers
Ieder jaar vindt in een weiland net buiten Schijndel Paaspop plaats: een driedaags festival met ruim 60.000 bezoekers. dWise Event-IT verzorgt al vanaf de 
eerste editie van Paaspop de IT-voorzieningen voor bezoekers en organisatie. De spreker vertelt meer over onder andere het organiseren van een tijdelijke 
omvangrijke IT-infrastructuur, waaronder de POP-cloud, het omgaan met piekbelasting, crisismanagement en de toekomst van IT binnen evenementen. 
Frans Cooijmans, dWise Event IT

15.15-15.40 Sleutelrol voor datacenter bij initiatief voor duurzame stroomopwekking in Apeldoorn
De ondernemers van de Ecofactorij hebben gezamenlijk het initiatief voor lokale duurzame stroomopwekking genomen. Hiervoor is een eigen 
stroomdistributienet (smart grid) aangelegd. ITB2 is operator op het glasvezelnetwerk dat hiervoor nodig is voor de meetdiensten. Tevens 
worden de glasvezels gebruikt om lokale ondernemers te voorzien van connectiviteit. Praktijkvoorbeeld van een groen datacenter dat actief 
opwekkingscapaciteit toevoegt en daarmee vergroening van de Nederlandse stroomsamenstelling realiseert. 
Niels Hensen, ITB2 Datacenters 
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10.00-10.25 Keuzes bij het outsourcen naar een datacenter
Aan de hand van feiten, cijfers, trends en voorbeelden laat de spreker zien waar u op moet letten bij het kiezen van een datacenter. Welke 
overwegingen/keuzes moet u maken en wat zijn uw afwegingen? Wat zijn de verschillen tussen regionale of internationale datacenters? 
Aandachtspunten zijn: 24/7 open, kostenaspect, Tier-level, contractvoorwaarden etc. Deze presentatie geeft u concrete handvatten om een 
weloverwogen keuze te maken. Een presentatie om een goed beeld te vormen van het hoe en waarom, de juiste timing en de uitdagingen.
Stijn Grove, Dutch Datacenter Association

11.15-11.40 Welke soorten cloud zijn er? Wat kun je ermee en wat zijn nu de typische gebruikers?
De vraag naar de cloud neemt steeds meer toe. Welke vormen zijn er en wat zijn nu de typische gebruikers? Als je kijkt naar organisaties, wat is 
hiervan de impact en bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor een goede werking? Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van de cloud?
Alex Heemskerk, Compose Network Connections

11.45-12.10 Cloud computing, alles staat of valt met de juiste verbinding
Wie recente onderzoeken naar cloud computing doorneemt, zoals die van Compuware en Redis Labs, ziet dat er zorgen bestaan over de performance.
Een goed ingerichte cloud-omgeving is één ding, maar de connectie naar de cloud is minstens zo belangrijk. De connectiviteit moet optimaal zijn om te
kunnen voldoen aan de alsmaar toenemende performance-eisen van eindgebruikers.
Interconnect

mIddag

13.30-13.55 Cloudsourcing: SLA’s, risico’s en wetgeving
Waar moet je aan denken bij het outsourcen van ICT. Enkele speerpunten worden besproken zoals het overeenkomen van service levels, het regelen 
van een exit plan en het waarborgen van continuïteit (denk aan een faillissement van de IT-leverancier). Ook wordt stilgestaan bij de wetgeving. Hoe zit 
het bijvoorbeeld met ‘eigendom’ op data? Welke verplichtingen vloeien voort uit privacy wet- en regelgeving zoals een bewerkersovereenkomst en de 
meldplicht datalekken.
Itte Overing, ICTRecht

14.00-14.25 Hoe migreer je naar de cloud? 
Met de introductie van cloud computing worden organisaties met nieuwe vraagstukken geconfronteerd: welk scenario past bij mijn specifieke situatie, 
zijn al mijn applicaties geschikt voor een cloud omgeving, wat betekent dit voor mijn (WAN) infrastructuur, hoe ga ik om met regievoering en hoe 
ziet een solide migratiescenario eruit? Dit is inclusief praktijkcase van het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch, dat onlangs haar zeer 
omvangrijke IT-omgeving (servers, werkplekken & VM’s) naar de cloud migreerde. 
Wilbert van Beek, De Ictivity Groep

15.15-15.40 Baas over eigen data?
Grote databestanden zijn steeds lastiger te verplaatsen, omdat de lichtsnelheid in de glasvezels de Wet van Moore niet volgt. Hele grote data 
omgevingen zijn fysiek niet meer te verplaatsen binnen redelijke tijd. Dat dwingt ons om de plaats waar u uw data laat landen, steeds strategischer te 
kiezen. Deels bij uzelf of geheel bij een provider? Welke data wel en niet? Interessante vragen waarover in deze lezing wat meer achtergrondinformatie 
wordt gegeven maar waar u ook uitdagende vragen zullen worden gesteld. 
Hans Timmerman, EMC
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15.45-16.15 De ontwikkeling van hyper scale datacenter capaciteit; het fundament van Microsoft Cloud
Erik Jan van Vuuren, Azure Lead bij Microsoft Nederland neemt u mee in de snelle ontwikkelingen van datacenters van Microsoft die snelle groei van 
de meer dan 200 Cloud diensten van Microsoft mogelijk maken. In deze presentatie besteedt Erik Jan aandacht aan de snelle ontwikkelingen, groei, 
het energieverbruik, connectivity, operations en de toekomst van de wereldwijde datacenteroperatie van Microsoft Global Foundation Services.
Erik Jan van Vuuren, Microsoft Netherlands
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