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Wat is AG Connect?
Crossmediaal platform over IT voor IT-managers en IT-professionals

In AG Connect zijn de krachten van de vakbladen AutomatiseringGids, IT-Infra en Informatie 
gebundeld. AG Connect richt zich op alle IT-managers en IT-professionals in Nederland en brengt 
online nieuws en inspirerende artikelen over ontwikkelingen, innovaties en achtergronden in de 
IT. Naast een website, die 24/7 op elk device te volgen is, verschijnt er 10 keer per jaar een totaal 
vernieuwd magazine.

VOOR WIE?
AG Connect richt zich op alle professionele 
IT’ers in Nederland. Door het samenvoegen 
van de titels AutomatiseringGids, IT-Infra 
en Informatie is de doelgroep en inhoud 
verbreed. Dat biedt de IT’er meer overzicht en 
inzicht in het brede speelveld van de IT. 
AG Connect bereikt onder andere CIO’s, 
IT-managers, beheerders, architecten, 
developers, business analysts en consultants.

WAT KAN AG CONNECT VOOR U 
BETEKENEN?
AG Connect bereikt de beslissers en 
beïnvloeders in de IT. Zij beslissen (mede) over 
inves teringen in nieuwe hard- en software. In 
deze media kit vindt u de mogelijkheden om 
hen te bereiken en te activeren.
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WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD?
De onderwerpen van AG Connect zijn gedeeld in de volgende pijlers: beheer, 
development, strategie & innovatie, management en loopbaan. Binnen deze pijlers 
komen alle denkbare IT-onderwerpen aan bod, zoals security, cloud, business 
intelligence, outsourcing, agile, IT-recht en nog vele andere onderwerpen.

DE VOORDELEN VAN AG CONNECT:
■■ Hoog, kwalitatief bereik onder IT-beslissers

■■ Enige IT-titel in Nederland met betalende abonnees , dus hoge betrokkenheid  
van de lezers

■■ Grootste onafhankelijke IT-redactie van Nederland met ruim 40 jaar ervaring

■■ Breed perspectief op IT: wetenschap en praktijk komen aan bod

■■ Veel verdieping in de artikelen en in de intelligence omgeving

■■ Gericht adverteren (op onderwerp) mogelijk

■■ Uw content krijgt meer waarde door de hoge kwaliteit van het umfeld

■■ Door hoge relevantie van umfeld; betere resultaten, hoge respons, 
kwalitatieve leads
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Doelgroep
De doelgroep van AG Connect bestaat uit professionele IT’ers  
die voorop willen lopen in hun vakgebied. Het zijn met name  
mannen (90%) in de leeftijd van 31 tot 50 jaar (50%).

FUNCTIES

BRANCHES

Algemeen management
Algemeen directeur 38%
Commercieel Directeur 4%
Financieel directeur/controller 8%
Management overig (niet IT) 13%
Manager inkoop/logistiek 3%
Manager P&O/HRM/Recruiter 3%
Operationeel manager/COO 4%
Marketing/Communicatie/Sales 28%

IT-Management
Chief Information Officer 7%
Hoofd Automatisering 19%
Hoofd systeembeheer/-ontwikkeling 6%
IT-projectleider/- manager 37%
Management overig IT 18%
Security manager 7%
Service manager 7%

 

IT-Specialist
Software ontwikkelaar/programmeur 14%
Beheerder 39%
Systeemanalyst/systeemontwerper 8%
Testspecialist 3%
Webdesigner/-onwikkelaar 2%
Data architect/ontwikkelaar 1%
Database beheerder/specialist 5%
Telecom beheerder/hoofd telecom 1%
IT-architect 19%
IT-auditor 4%
Medewerker automatisering 4%

IT-Professional
Business analyst/consultant 21%
Informatieanalist/-manager 19%
IT-consultant/adviseur 59%

Overig
Docent IT 15%
Student IT 9%
Overig 76%

IT-dienstverlening 22%
Zakelijke dienstverlening 11%
Financiële instellingen 10%
Overheid 10%
IT- en organisatieadvies 8%
Onderwijs 6%
Industrie 5%
Gezondheidszorg 5%

Groot- en detailhandel 3%
Leveranciers maatwerk software 3%
Leveranciers standaard software 3%
Bouw 2%
Media 2%
Telcom/Nuts 2%
Leveranciers hardware 1%
Overig 8%

28%

20%

20%

10%22%

PARTNERS
Leden van onderstaande verenigingen 
ontvangen tevens AG Connect magazine 
en hebben toegang tot het platform:

■■ KNVI
■■ SAI
■■ IIBA
■■ BPM-Forum
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De mogelijkheden
Als u professionele IT’ers wilt bereiken, die beslissingen nemen 
over investeringen op het gebied van software, hardware en IT-
dienstverlening, dan werkt u samen met AG Connect.

AG Connect biedt deze kwalitatieve doelgroep inzicht en inspiratie op hun vakgebied. Of het nu gaat 
om CIO’s, developers, architecten, consultants of algemeen directeuren; u bereikt ze met AG Connect.

WEBSITE
De site AGConnect.nl biedt diverse mogelijkheden om 
in contact te komen met uw doelgroep, bijvoorbeeld 
via kwalitatieve partnercontent, display advertising, 
inhoudelijke whitepapers, webinars en vacatures. Hiermee 
kunt u de doelgroep informeren, activeren en leads 
genereren.

MAGAZINE
Het vernieuwde magazine, van ruim 80 pagina’s dik, biedt 
de uitgelezen mogelijkheid om uw producten of diensten in 
de spotlight te zetten. Dat kan in een inhoudelijk artikel, een 
verslag van een onderzoek, event of advertentie.

EVENTS
Kom face-to-face in contact met uw doelgroep via een 
event. Kom netwerken op de jaarlijkse strandborrel, 
vergroot uw kennis tijdens één van onze masterclasses of 
ga in discussie tijdens één van onze round tables. Ook in 
2017 staan diverse nieuwe events op de planning. 
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Content partnership
Toon uw kennis via inhoudelijke artikelen op AGConnect.nl.  

Met een content partnership verbindt u zich als kennis  partner aan AG Connect. Daarmee 
kunt u uw kennis etaleren op AGConnect.nl en binnen uw eigen partnerpagina. Uw bijdragen 
worden via diverse kanalen onder de aandacht gebracht van uw doelgroep:

■■ op de homepage

■■ bij relevante artikelen

■■ bij relevante topics

■■ bij relevante pijlers

■■ in de nieuwsbrief

■■ via de zoekresultaten

DE VOORDELEN
■■ Content binnen kwalitatief redactioneel umfeld

■■ Optimaal profiteren van het brede bereik

■■ Uitgebreide mogelijkheden om uw expertise te etaleren

■■ Directe interactie met uw doelgroep

■■ Preferred partner voor diverse activiteiten van AG Connect

■■ Ondersteuning van AG Connect om uzelf optimaal te profileren



7
MEDIAKIT 2017

ZOEK-
RESULTATEN

PARTNERBIJDRAGE

PARTNER 
PAGINA

RELEVANTE 
ARTIKELEN

PIJLER 
PAGINA

HOMEPAGE

NIEUWSBRIEF TOPIC PAGINA
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Lead generation
Genereer kwalitatieve leads waarmee u direct aan de slag kunt.
 
AG Connect biedt IT-managers en IT-professionals uitgebreide informatie om hun kennis te 
vergroten en hen te helpen bij het nemen van beslissingen in het aankoopproces van producten en 
diensten op het gebied van IT.
Aanbieders van deze informatie ontvangen gedetailleerde gegevens van geïnteresseerde 
bezoekers. Zo kunt u kwalitatieve leads opbouwen waarmee sales direct aan de slag kan.

WHITEPAPERS
AG Connect is altijd geïnteresseerd in inhoudelijk sterke 
content. Deze content kunt u gratis en in vele vormen 
plaatsen. Veel voorkomend is het plaatsen van content in 
de vorm van een whitepaper, maar ook video’s, webcasts, 
eBooks, tips en referenties zijn mogelijk. Uw content 
wordt via diverse kanalen onder de aandacht gebracht:

■■ op de homepage

■■ bij relevante artikelen

■■ bij relevante topics

■■ bij relevante pijlers

■■ in de nieuwsbrief (ruim 16.000 ontvangers)

■■ via de zoekresultaten

Toon op deze manier uw deskundigheid onder IT-managers en IT-professionals met een 
beïnvloedende en beslissende rol in het aankoopproces.
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Nieuwsbrief
Dagelijks het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van IT.

Dagelijks, van maandag t/m zaterdag, houdt AG Connect 
ruim 22.000 nieuwsbrieflezers op de hoogte van het laatste 
nieuws en ontwikkelingen in IT.
Naast het laatste nieuws bevat de nieuwsbrief achtergrond-
artikelen, blogs, whitepapers, partnerbijdragen en 
vacatures.
 
De nieuwsbrief biedt diverse mogelijkheden om direct te 
communiceren met IT-managers en IT-professionals:

■■ advertorials

■■ bannering

■■ blogs

■■ partnerbijdragen

■■ vacatures

■■ whitepapers

 
PARTNERMAIL
Naast de AG Connect nieuwsbrief kunt u ook uw eigen mail 
verspreiden onder de lezers van AG Connect. Deze mail 
wordt geheel in uw opmaak verstuurd onder ruim 10.000 
ontvangers. Gebruik dit unieke bereik om uw congres, 
product of dienst onder de aandacht te brengen.
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COLOFON
AG Connect is een uitgave van AG-IT BV. 

Wij verwerken uw gegevens voor de 

uitvoering van de (abonnements)overeen-

komst. Uw gegevens kunnen door AG-IT of 

zorgvuldig geselecteerde derden worden 

gebruikt om u te informeren over uitgaven 

en diensten op uw vakgebied. Als u daar 

geen prijs op stelt kunt u dit bij ons melden. 

Redactie: Poeldijkstraat 4, 1059 VM 

 Amsterdam, T: 020-2356400  

E: algemeen@agconnect.nl. 

De redactie bestaat uit Alex Beishuizen 

(content-director); Jelle Wijkstra (adjunct- 

hoofdredacteur); Thijs Doorenbosch; 

Henk Ester; Ester Schop; Tanja de Vrede; 

Wijnand Westerveld; Rolf Zaal.

Abonnementen: Een jaarabonnement voor 

2017 kost binnen Nederland 225,- euro,  

exclusief btw. Het tarief voor verzending 

naar het buitenland is 295,- euro, exclusief 

btw. Vanwege de aard van de uitgave 

wordt de abonnee geacht het abonnement 

in het kader van zijn beroep of bedrijf te 

ontvangen. Abonnementen gelden voor 

minimaal een jaar en hebben een opzeg- 

termijn van twee maanden.

Klantenservice: Meeuwenlaan 98-110, 

1021 JL Amsterdam, T: 020-2356400  

E: klantenservice@agconnect.nl

Advertenties: Ranou Hira, 

E: r.hira@ag connect.nl, T: 06-51612019

Orders: Astrid van Veen, 

E: traffic@agconnect.nl

Marketing: Alucia Kanne,  

E: a.kanne@agconnect.nl 

Vormgeving: Studio Room, Naarden-Vesting, 

www.studioroom.nl.

Op al onze aanbiedingen zijn de 

algemene voorwaarden van van toepas-

sing. Auteur(s), redacteur(en) en uitgever 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

de gevolgen van eventueel voorkomende 

fouten en onvolledigheden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-

voudigd (waaronder begrepen het opslaan 

in een geautomatiseerd gegevensbestand) 

en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke an-

dere wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN: 2468-7715

De beroepsverenigingen Ngi-NGN en 

SAI zijn redactionele kennispartners van 

AG Connect.
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IT-CARRIÈRE VOL  

AVONTUUR BIJ DEFENSIE

Voor wie niet de hele dag op kantoor wil zitten 

en op zoek is naar afwisseling, is Defensie een 

aantrekkelijk optie. Ook voor IT’ers. “Ik deal hier 

vanaf dag 1 met complexe dilemma’s.”

PROCESS 
MINING
In vijftien jaar heeft 

process mining zich 

ontwikkeld van aca-

demisch onderzoek tot 

een technologie die 

steeds breder wordt 

 ingezet. Het is nu tijd 

dat ook de business 

zich hierover ontfermt.

WIFI- 
ROUTERS
Zes geavanceerde 

routers met MU-MIMO 

zend- en ontvangst-

stromen onder de loep 

genomen.

49 COLUMN VERHOEF

50 RONDETAFELGESPREK CLOUD

54 KETENTESTEN

59 COLUMN BEZEMER

60 BUSINESSINNOVATIE

65 IT-STUDIES

Geen peil op peilingen te trekken

‘Cloud voor MKB veiliger dan on premise’

Een behoorlijke puzzel voor agile teams

Het probleem zit niet op de helpdeks

Drie eigenschappen die moeten veranderen

Hoe beweegt IT mee met verandering?

Het volgende nummer van AG Connect 

verschijnt op 17 februari 2017.

De redactie wenst u prettige feestdagen 

en een voor spoedig 2017.
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IT BIJ COOP 

VERSNELT
Supermarktketen 

Coop is als een van de 

eersten over op SAP 

HANA. De kosten en 

het migratieproject 

hielden Coop niet te-

gen. “Zoek aansluiting 

bij de uitdagingen 

waar de collega’s 

buiten IT voor staan.”

08

OVER DE 
GRENS
Werken is voor 

Adriaan van Rossum 

meer dan een lekker 

salaris. Hij pakte zijn 

koffers en werkte een 

half jaar vanaf Gran 

Canaria. “Investeer in 

ervaringen.”

16

JEZELF DE MAAT NEMEN 

Agile werken belooft veel. Maar komen die belof-

ten uit? Daar valt alleen iets over te zeggen als er 

gemeten wordt. Vijf uitgangspunten om meten in 

een agile context tot een succes te maken.

21

 
AANSTORMEND IT-TALENT 

IT vindt zichzelf continu opnieuw uit, en verandert 

en passant de wereld. Daar werken zeer geta-

lenteerde mensen aan, ook in Nederland. Vier 

Nederlandse informaticastudenten vertellen hoe 

zij hun stempel op IT willen drukken.

10 INTERVIEW

14 DE MARKT IN KAART

20 COLUMN SZABO

26 SECURITY VOOR LEKEN

29 COLUMN KALMEIJER

34 WINDOWS 10

38 INTELLIGENT KANTOOR

44 ONVEILIGE IPHONE

Aral Balkan strijdt voor een nieuw internet 

KPN verliest de grip op vaste telefonie 

Business en IT moeten elkaar op blijven zoeken 

Hoe leg ik het de directie uit?

Stop met duidelijke afspraken maken!

Beperkt nut, geen noodzaak

IoT maakt werken op kantoor weer prettig

Appcontrole Apple makkelijk te omzeilen
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INTERVIEW

ALS MENSEN INFORMATIE OVER ANDEREN HEBBEN, ZULLEN ZE DIE 
GEBRUIKEN

Hoe erg gedragen deze bedrijven zich?“Als mensen informatie over anderen hebben, zullen ze die gebruiken, en op de slechtst mogelijke manier. Een voorbeeld is de Amerikaanse verzekeraar Admiral, die aan de hand van de postings van klanten op Facebook de hoogte van hun premie voor een autoverzekering wilde bepalen. Toen dat bekend werd riep Facebook dat dat niet mocht, maar ondertussen heeft Facebook een patent op de technologie om precies dát met data te doen. Of kijk naar China, dat met Sesame Credit een systeem heeft waarin je ‘sociale score’ wordt bijgehouden voor de overheid. Dat gebeurt met data die 

Aral Balkan: “We leven in een Corporatocracy – de corporates bezitten onze data waardoor ze heel veel macht over ons en onze 
systemen hebben.”

10

INTERVIEW
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ARAL BALKAN REIST DE WERELD OVER ALS STRIJDER VOOR DIGITALE VRIJHEID. ALLEEN EEN NIEUW INTERNET KAN DE DIGITALE VRIJHEID EN PRIVACY IN DE TOEKOMST BESCHERMEN TEGEN BEDRIJVEN ALS GOOGLE, FACEBOOK EN TWITTER, IS ZIJN BOODSCHAP. BALKAN HEEFT EEN PROTOTYPE VAN EEN SOCIAAL NETWERK ONTWIKKELD – HEARTBEAT – WAARVOOR DE GEBRUIKERS HUN GEGEVENS NÍET UIT HANDEN HOEVEN TE GEVEN.  door Tanja de Vrede foto’s An-Sofie Kesteleyn

PLEIDOOI VOOR EEN NIEUW INTERNET

Nog niet zo lang geleden verdiende Aral Balkan, geboren in Turkije, nu woonach-tig in Engeland, een riant inkomen als softwareontwikkelaar. Dat was tot een paar jaar geleden Richard Stallman, de man die ooit aan de wieg stond van opensourcesoftware, hem duidelijk maakte dat het huidige internet ‘vooral een kapitalistisch verdienmodel’ is voor bedrijven als Facebook, Twitter en Google. Deze bedrijven zijn er op uit zo veel mogelijk data te verzamelen over hun gebruikers. Dat kost de gebruikers hun privacy en vrijheid. Sindsdien is hij actief als activist voor meer privacy. 

dat we terug moeten naar de tijd van toen, maar wel dat we op een andere manier vooruit moeten. 
Kern daarbij is decentralisatie, waarbij iedereen zijn eigen systeem heeft. Met pc’s maakten we eerder eenzelfde beweging door. We begonnen met mainframes, die waren gecentraliseerd en verbonden met clients. Nadat de pc ons een eigen systeem gaf, kwam het inter-net. Het web is gecentraliseerd, ook al denken we dat het niet zo is. De servers zijn onze mainframes, het web is client-server. De serverfarms en bedrijven eromheen groeien nog steeds. Er moet daarom een nieuwe internet bovenop dit oude web gebouwd worden. Met peer-to-peertechnologie kan dat gedecentraliseerd werken waardoor individuen de macht houden over hun eigen data.”

Is technologie dit te verwijten?“In de basis is technologie neutraal, niet goed en niet slecht. Bepalend is wie er de controle over heeft en dat zijn de Silicon Valley-bedrijven. We leven in een Corporatocracy – de corporates bezitten onze data waardoor ze heel veel macht over ons en onze systemen hebben. Bedenk dat het concerns zijn die een grotere omzet hebben dan het BNP van sommige landen.”

Wat is er mis gegaan?

“Als kind programmeerde ik voor mijn plezier. Een paar regels code en ik had een eindeloos universum gecreëerd. Nog een paar regels en ik had een sterren-schip! De magie, dat je je eigen sterren en universum kon creëren! 
De rol van de computer was toen die van een instrument en dat was goed. De computer deed wat jíj wilde – hij empo-werede je, meer niet. De computer vertelde niet wat je leuk zou kunnen vinden en probeerde mij niet te profile-ren. Computers zijn tools. Dáár moeten we weer zien te komen. Dat betekent niet 

ARAL BALKANS STRIJD TEGEN DE FACEBOOKS EN GOOGLES VAN DEZE WERELD
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INNOVATIE & STRATEGIE
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Het Internet of Things rolt onafwendbaar over ons heen. 

The sky is the limit, lijkt het. Maar hoe vind je tussen 

die rijkdom aan mogelijkheden toepassingen waar ook echt 

geld mee verdient? door Jelle Wijkstra beeld Ministerie van Buitenlandse Zaken (CC BY-SA 2.0) & ANP Foto

OP ZOEK NAAR 
DE BUSINESS CASE 

VAN IOT

SENSOREN 
BRENGEN 
STRAKS 

WERKELIJK 
ALLES IN 
KAART

“Een vriend van mij werd laatst op de 

veerboot naar Texel opgeschrikt door een 

berichtje van BMW. Of hij wel wist dat 

zijn auto bewoog terwijl de motor uitstond. 

‘Hoe weten zij dat nou’, zei hij, ondanks 

de goede bedoelingen toch een beetje 

verontwaardigd over de mate van inzicht 

van de autoleverancier in zijn gedrag. 

Hij realiseerde zich niet dat hij daarvoor 

getekend had bij de aanschaf, dat zijn auto 

gegevens zou delen met de fabrikant.”

Het Internet of Things gaat ons leven 

steeds meer beïnvloeden, wilde CEO Erik 

Kamps van Crossyn Automotive maar 

zeggen, onlangs op de bijeenkomst Driving 

the business case of IoT van CIOnet, KPN 

en ITWNet. En bij dat data delen met je 

autofabrikant gaat het niet om een bagatel: 

per auto vind je tegenwoordig 300 tot 500 

sensoren die data genereren, opslaan en dus 

kunnen delen.

De auto is niet het enige, en ook niet het 

eerste apparaat dat gegevens deelt met 

leveranciers. Bijna iedereen loopt met 

een mobieltje op zak en die mobieltjes 

wisselen voortdurend gegevens uit met 

het netwerk van de telecomprovider. 

Microsoft verzamelt gegevens over de 

interactie van zijn besturingssysteem met 

de onderliggende hardware. En dat is nog 

maar het begin. Want met de prijsdaling 

van sensoren neemt het aantal plannen voor 

toepassingen die allerlei fysieke objecten 

slim maken in rap tempo toe. Verzekeraars 

beloven al korting als je gegevens over je 

rijgedrag met ze deelt. Zoekgeraakte spullen 

zijn straks makkelijker terug te vinden, de 

gangen van kinderen, ouderen, huisdieren 

worden eenvoudig te volgen. De bomen 

lijken voor slimme entrepreneurs tot in de 

hemel te groeien. 

Maar juist omdat de fantasie al snel wilde 

toekomstbeelden oproept, wil het nog wel 

eens lastig zijn om de business case goed 

in beeld te krijgen. Twee gerenommeerde 

Nederlandse bedrijven schetsten op de 

bijeenkomst Driving the business case of 

IoT, hoe zij daarmee omgaan.
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Door digitale innovatie kan een bedrijf zich onderscheiden. IT is daartoe in 
staat. IT-projecten verschuiven van bedrijfskritisch en ondersteunend naar 

experimenteel en transformerend. Maar dat gaat niet vanzelf. Aan welke eisen 
moeten IT-professionals voldoen? Een aantal handvatten. door Karin Zwiggelaar & Antoon van Luxemburg beeld ANP

VIER HANDVATTEN VOOR EEN ANDERE INVULLING VAN DE IT-FUNCTIEONDERWEG NAAR CIO 3.0

FAAL SNEL 
EN

LEER SNEL

HET HUIDIGE TIJDPERK KEN-MERKT ZICH DOOR STORMACH-TIGE TECHNOLOGISCHE ONT-WIKKELINGEN. Waar IT tot voor kort de business volgde, zien we langza-merhand dat IT meer en meer leidend wordt bij het inrichten van de business en unieke kansen biedt om zich door digitale innovatie te onderscheiden voor klanten. IT-projecten verschuiven van bedrijfskritisch en ondersteunend naar experimenteel en transformerend en raken daarmee direct aan het bestaansrecht van de onderneming.
Dit heeft ook gevolgen voor het aansturen en functioneren van de traditionele IT-functie en de eisen aan IT-professionals. Een continue houding van aanpassing en leergierigheid vervangt statisch ‘control’-denken: sneller leveren, flexibel gedrag en strategische samenwerking met de business vormgeven. Best practice wordt vervangen door best idea en de dingen juist doen door de juiste dingen doen.

Dit vraagt een flinke verandering van de traditionele IT-functie/organisatie, maar ook een verandering in de samenwerking met de business en het business-ecosysteem. Hoe kan effectief een start worden gemaakt met deze noodzakelijke veranderingen bij de meer traditioneel georiënteerde IT-functie? Een aantal handvatten.

1 ACTEER NAAR DE AARD VAN EEN IT-PROJECT
De aard van IT-projecten wordt strategischer en daardoor verandert de samenstelling van de IT-projectportfo-lio. IT-projecten verschuiven van bedrijfskritisch en ondersteunend naar experimenteel en transformerend. Projecten met een experimenteel en transformerend karakter zijn voor veel organisaties nieuw. Vaak wordt een uitgebreide businesscase gevraagd, moet de oplossing binnen de IT-archi-tectuur passen en binnen de reguliere besluitvorming plaatsvinden. Dit leidt tot de nodige vertraging. Experimentele projecten wijken hier juist vanaf, zij vragen om anders omgaan met de businesscase, een andere rol van architectuur en andere samenwerkings-partners.

Experimentele projecten moeten in korte tijd de potentie van innovaties beoordelen. Sturen op time to market is hierbij relevant. En dan transformeren-de projecten: het in productie nemen van succesvolle experimenten die leiden tot transformatie. Implementatie van technologie gaat hier gepaard met organisatieverandering: digitale trans-formatie. De dominante drijfveer is: realisatie van extra waarde/baten. Baten zijn niet altijd kwantitatief uit te 

KARIN ZWIGGELAAR 
(karin.zwiggelaar@mxi.
nl) werkt als adviseur 
bij M&I/Partners.

AUTEURS

ANTOON VAN 
LUXEMBURG werkt als 
adviseur bij M&I/
Partners.

Samen schreven zij het 
in 2016 verschenen 
boek CIO 3.0 – Het 
verschil maken bij 
digitale transformatie 
(Van Haren Publishing).
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Magazine
Tien keer per jaar verschijnt het extra dikke magazine AG Connect.

In het magazine, van ruim 80 pagina’s, schrijft de 
onafhankelijke redactie over 'the amazing world 
of IT'. De onderwerpen zijn ingedeeld volgens de 
pijlers van AG Connect: beheer, development, 
strategie & innovatie, management en loopbaan. 
Binnen deze pijlers komen alle denkbare IT-
onderwerpen aan bod, zoals security, cloud, 
business intelligence, outsourcing, agile, IT-recht 
en nog vele andere onderwerpen.

Het magazine heeft een oplage van 10.000 
exemplaren en wordt naast de abonnees van 
AG Connect verzonden naar de leden van KNVI 
(voorheen Ngi-NGN), SAI, IIBA en BPM-Forum.

DE MOGELIJKHEDEN
Het magazine heeft een kwalitatieve uitstraling 
en biedt vele mogelijkheden om uw producten 
of diensten in de spotlight te zetten. Denk daarbij 
aan een inhoudelijk artikel, een gezamenlijk 
onderzoek, event of advertentie.
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Onderzoeken
Kwalitatief onderzoek onder uw doelgroep over een onderwerp naar keuze.

MANAGEMENT

50

NEDERLANDSE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DURVEN INMIDDELS FLINKE STAPPEN TE 
ZETTEN EN DRAAIEN OPMERKELIJK VAAK BEDRIJFSKRITIEKE IT-ONDERDELEN IN EEN 

CLOUDOMGEVING. DAT IS EEN VAN DE CONCLUSIES UIT HET JAARLIJKSE ONDERZOEK VAN 
AG CONNECT EN PROACT ONDER MEER DAN 300 NEDERLANDSE IT-PROFESSIONALS.  

door Edwin Feldmann foto’s De Beeldredaktie / Erik van ‘t Woud

AG CONNECT DECMBER 2016

‘CLOUD 
BIEDT HET 

MKB BETERE 
BEVEILIGING 

DAN ON 
PREMISE’

 IT-PROFESSIONALS  
DISCUSSIËREN TIJDENS PROACT/AG 

CONNECT ROUND TABLE

51
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DE RESULTATEN UIT HET ONLINE 
ONDERZOEK van Proact en AG 
Connect waren aanleiding voor een 
rondetafelgesprek met een aantal 
IT-professionals, uit zowel de publieke als 
de private sector. Onder hen waren ook 
een aantal professionals die al primaire 
bedrijfsprocessen in de cloud hebben 
draaien. 
Het gebruik van de publieke cloud bij de 
overheid is echter nog beperkt, vertelde 
Fekke Bakker, innovatiemanager bij het 
ministerie van Defensie, die op persoon-
lijke titel sprak. Volgens hem is Defensie 
nog niet erg cloudgedreven. Dat beaamt 
Margot Pieterse, portfoliomanager en 
teamleider aansturing Dienst Automati-
sering bij de Tweede Kamer, die eveneens 
op persoonlijke titel aan de discussie 

deelnam. Het beleid is nu meer gericht 
op bescherming van gegevens, waardoor 
er weinig wordt gedaan aan cloudontwik-
keling, zegt Pieterse. In de Tweede Kamer 
heb je te maken met transparante 
informatie en vertrouwelijke gegevens. 
Die laatste mogen absoluut niet naar de 
publieke cloud, maar de openbare 
informatie zou in theorie wel naar de 
cloud kunnen. Dat gebeurt nog niet, al 
sluit ze het op lange termijn niet uit. 
Wetgeving schrijft ook Defensie voor dat 
bepaalde informatie en staatsgeheimen 
niet naar de publieke cloud mogen, hoe 
streng beveiligd en goed versleuteld ook, 
vertelt Bakker. “Wetgeving bepaalt in 
hoge mate wat er met bepaalde data 
gebeurt. Data over veroordeelden zet je 
niet zomaar in de cloud want dat kan 

gegijzeld worden. Als je dat in eigen 
handen houdt, dan houd je de calamitei-
tenbestrijding ook in eigen handen. Dat 
heeft wel veel consequenties want dat 
betekent dat je alle security zelf moet 
doen.” Dat alleen zorgt al voor tientallen 
uitdagingen, erkent Bakker. “Ik denk dat 
de publieke cloud voor het MKB een van 
de goedkoopste manieren is om veilig te 
blijven.”

DE SECURITY-PARADOX
Security is daarom naast flexibiliteit en 
snelheid een van de belangrijkste redenen 
voor organisaties om iets met de cloud te 
doen, blijkt uit het cloudonderzoek. Voor 
het MKB is het vanuit security-perspec-
tief aantrekkelijk om naar de cloud te 
gaan, en dan vooral naar de grote cloudle-

AG CONNECT DECEMBER 2016

MARKTCIJFERSMARKTCIJFERS

KOUD-
WATERVREES 
VERDAMPT

CLOUD
DE

IN
44%

14%

8% 9%

AG CONNECT NOVEMBER 20161312

De publieke cloud maakt een stevige opmars, ook voor 
het serieuze werk. Eén op de vijf organisaties draait al 
bedrijfskritische toepassingen in de publieke cloud. Binnen 
vijf jaar denkt meer dan de helft dat te doen.

Inschakeling van de publieke cloud wordt steeds minder 
 bezwaarlijk geacht. Vorig jaar was de private cloud nog de 
meest favoriete toepassing, bij 45 procent van de respondenten. 
Dit jaar is de combinatie privaat-publiek veruit favoriet.

SNEL EN FLEXIBEL
Flexibiliteit en snelheid zijn voor de respondenten de belangrijkste 
argumenten om te kiezen voor cloud computing. Dit is vergelijkbaar 
met de resultaten van 2015. Ook toen eindigde snelheid met 
kostenreductie of flexibilisering van de kosten bovenaan. Er bestaat 
hierbij nauwelijks verschil tussen algemeen management, 
 IT-management, IT-specialisten of IT-professionals. Bij alle vier 
groepen medewerkers zijn de ranglijstjes van de belangrijkste 
argumenten vóór de cloud vrijwel gelijk.

PUBLIEKE CLOUD IN TREK HYBRIDE CLOUD 
FAVORIET

CLOUDARGUMENTEN
Nederlandse organisaties zetten flinke stappen richting 
de cloud. De tijd van pilots en geïsoleerde toepassingen 
is voorbij. Inmiddels draaien vaak ook bedrijfskritieke 

toepassingen in een – al dan niet hybride – cloudomgeving. 
Dat blijkt uit de derde Hybrid Cloud Journey Barometer 

van Proact en AG Connect.

AG CONNECT NOVEMBER 2016

PLANNEN OM BINNEN 
5 JAAR BEDRIJFSKRITISCHE 
APPLICATIES IN DE CLOUD 
TE DRAAIEN

WELK CLOUDMODEL IS VOOR 
JOUW ORGANISATIE HET MEEST 
GESCHIKT?

PublicDat doen we al Private 
(on premise)

Dat lijkt me zeer 
waarschijnlijk

Enterprise 
shared

Dat lijkt me zeer
onwaarschijnlijk

Hosted 
private

Dat lijkt me 
onwaarschijnlijk

HybridDat lijkt me 
waarschijnlijk

Cloud 
niet geschiktDat weet ik niet

21% 21%

18%

5%

Jaarlijks doet AG Connect diverse onderzoeken 
onder de doelgroep samen met een partner. Een 
onderzoek is een uitstekend middel om meer 
te weten te komen over de motieven van uw 
doelgroep en om met hen in contact te komen. Het 
onderwerp en de vragenlijst wordt in samenspraak 
met de redactie bepaald om tot een kwalitatief en 
inhoudelijk onderzoek te komen. Dit onderzoek 
wordt via diverse kanalen aangejaagd om zoveel 
mogelijk relevante respondenten te krijgen. 

Na afloop van het onderzoek schrijft de redactie 
een artikel over de resultaten, waarin de partner 
wordt genoemd. Deze resultaten kunnen 
daarnaast in een rapport worden gegoten, voor 
eigen gebruik.

ARTIKEL AG CONNECT MAGAZINE
Aansluitend op het onderzoek is het mogelijk 
een round table te organiseren om met 
interessante respondenten in contact te komen. 
Daarbij is zowel de partner als de redactie (als 
gespreksleider) aanwezig. Tijdens de round table 
worden de resultaten besproken. Een verslag 
hiervan verschijnt in AG Connect magazine.
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Content marketing
Toon uw kennis rondom een thema op diverse momenten.
 
Etaleer uw kennis rondom een IT-onderwerp op verschillende momenten gedurende een 
vastgestelde periode binnen het brede platform van AG Connect. De samenwerking is gericht op 
het resultaat u ‘thought leader’ te maken binnen uw doelgroep. 
Binnen het AG Connect platform legt uw doelgroep een gefaseerde ‘customer journey’ af met als 
doel de suspects, door zorgvuldige bewerking, om te zetten in klanten.
 

Om uw doelstelling te bereiken zetten we een passende mix van media in, die kan bestaan uit:

AWARENESS CONSIDERATION ACQUISITION LOYALTY

fases van de customer journey

■■ Whitepapers

■■ Blogs

■■ Onderzoeken

■■ Events

■■ Video’s

■■ Webinars

■■ Artikelen online

■■ Artikelen in het magazine

■■ Artikelen in nieuwsbrief
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AG Connect organiseert al vele jaren professionele 
evenementen, seminars en congressen voor 
IT-managers, -professionals en -specialisten.

Deze events zijn een ideaal podium om uw producten, 
diensten en services te presenteren en om direct 
in contact te komen met uw doelgroep of leads te 
genereren.

Per evenement zijn sponsorpakketten op maat 
samengesteld om u een optimale mix te bieden om in 
contact te komen met uw doelgroep. U presenteert 
zich niet alleen tijdens het evenement maar profiteert 
ook van de promotie voorafgaand en aansluitend op 
het evenement, online en in het magazine.

MASTERCLASSES
In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit 
organiseert AG Connect jaarlijks zo’n 8 masterclasses 
rondom IT-thema’s als security, agile, cloud en sourcing.

Events en opleidingen
Ontmoet en connect live met uw doelgroep.
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Arbeidsmarktcommunicatie
Kom in contact met de beste IT’ers en zorg dat zij voor een carrière  
bij u kiezen. 

De arbeidsmarkt voor IT’ers is volop 
in beweging. In geen enkele andere 
branche stijgt de vraag naar personeel 
zo hard als in de IT-branche. In 2016 is 
het aantal vacatures gestegen met 38%.

Goede IT’ers zijn schaars en moeilijk 
te werven. Uit de Salary Survey 
2017 van AG Connect, ingevuld 
door ruim 2.500 respondenten, 
blijkt dat slechts 11% actief op zoek 
is naar een andere baan. Wel staat 
60% open voor een andere baan, 
waarbij ontwikkelingsmogelijkheden 
de belangrijkste motivatie zijn. Laat 
daarom zien waarom IT’ers voor u 
moeten kiezen!

STORYTELLING
Laat in AG Connect zien welke mogelijkheden uw organisatie biedt. Welke innovatieve projecten 
spelen er? Welke producten of applicaties worden ontwikkeld en welke impact hebben deze? Welke 
kansen liggen er voor goede IT’ers? Toon uw verhaal online en/of in het magazine en overtuig de 
beste IT’ers om voor u te kiezen!

HOEVEEL 
BEN JIJ 
WAARD?



15
MEDIAKIT 2017

AG Connect bv
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam
020 235 6400

SALES
sales@agconnect.nl
020 235 6420

TRAFFIC
traffic@agconnect.nl
020 573 3636

MARKETING
marketing@agconnect.nl
020 235 6419

REDACTIE
redactie@agconnect.nl
020 235 6400

Contact




