
AROUND 
THE CLOUD 
SEMINAR
IN 4 LUCHTIGE PRESENTATIES 
ALLES WAT U VOOR, ACHTER 
EN IN DE CLOUD WILT WETEN.

DONDERDAG 10 MEI, VAN DER VALK IN ALMERE



AROUND THE CLOUD SEMINAR PROGRAMMA

WE-advies nodigt u graag uit voor dit AROUND the CLOUD seminar. 

De voor-, achter- en binnenkant van de cloud belicht vanuit visie, juridisch, electronische 

dienstverlening en storage door gerenommeerde top professionals. 

We verheugen ons erop om u op 10 mei aanstaande te mogen verwelkomen in het 

Van der Valk Hotel in Almere.

Met vriendelijke groet,

Tjerk Wierda                              Paul Entius

WE-advies

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Greg Schulz, 

       cloud visie en ontwikkeling

10.40 uur    mr. Krispijn Klein Nagelvoort,   

       cloud in juridisch perspectief

11.20 uur    Pauze

11.35 uur    Wim Hoekstra, 

       cloud en electronische 

       dienstverlening

12.15 uur    Lunch

12.50 uur    Gert Brouwer, 

       (cloud)storage in relatie tot PvE

13.30 uur    Einde

U kunt zich aanmelden 

voor het gratis AROUND 
the CLOUD seminar via 

e-mail: tjerk@weadvies.nl

AANMELDEN



LOCATIE
Van der Valk Hotel Almere 
Veluwezoom 45, 1327 AK Almere

Telefoon: 036 8000 800

Snelweg A6 afslag 5.

Parkeren: op het parkeerterrein van het hotel.

MEER WETEN?
Neem dan contact op met Tjerk Wierda via e-mail: tjerk@weadvies.nl 
of bel 06 438 59 695.

www.weadvies.nl



AROUND THE CLOUD SEMINAR

SPREKERSPROFIELEN

GREG SCHULZ

GERT BROUWER

Greg Schulz is Founder and Sr. Advisor at the independent IT advisory and consultancy firm Server 

and StorageIO (StorageIO). Greg brings real-world experiences perspectives being able to walk the 

talk having worked for storage and networking vendors, as an IT professional in the transportation, 

energy and financial sectors in addition to those he currently engages with on various projects. 

Mr Schulz is a multi-year VMware vExpert and author of the Intel recommended reading for 

developer books “Cloud and Virtual Data Storage Networking” (CRC Press) and “The Green and 

Virtual Data Center” (CRC Press) along with the SNIA education endorsed book “Resilient Storage 

Networks” (Elsevier). In addition to his formally published books, over a thousand articles, tips, 

reports and other content, Greg is a sought after speaker having appeared at CMG, Data Center

Decisions, SNW (Europe, South and North America), Storage Decisions, StorageExpo and other 

public and private events on a global basis.

Greg’s blog (http://storageioblog.com) is on the BizTech Top 50 IT Blogs among other awards and 

is a top ranked and engaging twitter tweep (@storageio). Learn more at http://storageio.com.

Gert Brouwer is al bijna 35 jaar actief in de IT wereld, het grootste deel daarvan werkzaam 

voor een Amerikaanse storage leverancier, die vooral actief was bij de Fortune 500 bedrijven. 

Hij bekleedde daarin voornamelijk technische- en technisch commerciële functies. 

De laatste 12 jaar is hij actief als leveranciers onafhankelijk adviseur op het gebied van 

IT-infrastructuur waarvan bijna 10 jaar met zijn eigen bedrijf Brouwer Storage Consultancy (BSC). 

BSC helpt bedrijven met het ontwerpen van de IT-infrastructuur vanuit de praktische kant. 

Daarnaast organiseert het bedrijf opleidingen voor IT architecten. Tot de klantenkring van het

bedrijf behoren de grote financiële instellingen, energie bedrijven een 15 tal ziekenhuizen en een 

groot aantal grote en kleinere overheidsorganisaties. BSC is ook actief in het Midden-Oosten. 

Gert brouwer is daarnaast columnist voor een aantal bladen en treedt regelmatig op als spreker 

of diverse seminars.



AROUND THE CLOUD SEMINAR

KRISPIJN KLEIN NAGELVOORT

WIM HOEKSTRA, PARTNER BIJ QUARANT

Krispijn Klein Nagelvoort is directeur van ITS en hij is als senior consultant werkzaam ten

behoeve van (semi-)overheidsinstellingen en nutsbedrijven bij het op juiste wijze aanbesteden van 

opdrachten inzake Werken, Leveringen en Diensten in overeenstemming met vigerende Wet- en 

regelgeving.

Krispijn heeft als aanbestedingsjurist veel praktijkervaring met het adviseren en begeleiden 

van (Europese) aanbestedingen op velerlei terreinen, waaronder ICT. Tevens schrijft hij hierover 

regelmatig opinies en adviezen. Hij adviseert en begeleidt opdrachtgevers graag vanuit het 

perspectief van doelmatigheid, waarbij het aanbestedingsproces en regelgeving middelen zijn 

om de gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren en risico’s te beperken.

International Tender Services (ITS) BV is een juridisch inkoopadviesbureau dat zich heeft 

gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van complexe Europese aanbestedingstrajecten. 

ITS is 22 jaar geleden opgericht als één van de eerste adviesbureaus dat zich specialiseerde in het 

Europees aanbesteden. ITS heeft een duidelijke visie op aanbesteden: inkoop en aanbesteden worden 

als middelen gezien om bij te dragen aan de bedrijfsvoering van opdrachtgevers. Deze visie wordt 

uitgedragen met een zestiental enthousiaste en deskundige medewerkers. Sinds de oprichting heeft 

ITS al meer dan 1.500 Europese aanbestedingen succesvol van begin tot eind begeleid.

Wim is vanuit zijn opdrachten sterk betrokken bij de ontwikkelingen die op gemeenten afkomen. 

Dit geldt niet alleen voor de veranderingen en vraagstukken op het gebied van de E-dienstverlening 

die de  Rijksoverheid aan gemeenten voorlegt, maar ook op ICT gebied. 

In zijn opdrachten vervult Wim de rol van architect over de inzet van Sharepoint in de organisatie, 

de inzet van cloudcomputing of de opzet van de ICT infra architectuur bij de inrichting van 

shared service centers  ICT bij gemeenten. En ook de  regierol bij de aanbestedingen van dergelijke 

oplossingen behoort tot het kennisgebied van Wim. Kortom de praktische toepassing van de ICT 

mogelijkheden bij organisaties.


