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Wegwijs in de cloud
voor beslissingsnemers 

Kortrijk, 17, 24 september en 1 oktober 2015

Praktisch

Data en plaats
Donderdag 17, 24 september en 1 oktober 2015,
van 18 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 17.45 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 

Schrijf in vóór 11 september 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 420 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://kmo-portefeuille.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



PROGRAMMA

Sessie 1: donderdag 17 september 2015

Wat is de cloud en welke evoluties zijn er waar te nemen 
binnen de cloud? We lichten dit toe vanuit het perspectief 
van zowel de eindgebruikers als de ontwikkelaars en de 
systeembeheerders.

Thijs Feryn, Combell

Sessie 2: donderdag 24 september 2015

Wat zijn de uitdagingen op juridisch vlak waar u 
rekening mee moet houden? Is het een probleem dat 
de contracten veelal niet onderhandeld worden of dat u 
geen papieren exemplaar in handen krijgt? Heeft u de 
nodige garanties over de veiligheid en beschikbaarheid 
van uw gegevens? En wat gebeurt er eigenlijk wanneer 
een dienstverlener zijn diensten aanpast of eenvoudigweg 
met de noorderzon verdwijnt? In deze sessie wordt op 
een toegankelijke en pragmatische wijze uiteengezet hoe 
u ook op juridisch vlak de nodige zekerheid kan krijgen.

mr. Hans Graux, time.lex

Sessie 3: donderdag 1 oktober 2015

Hoe zet u cloud computing succesvol in voor uw 
organisatie? In deze sessie krijgt u praktische tips en 
inspirerende voorbeelden. U leert de baten en lasten van 
cloud computing voor uw eigen organisatie inschatten 
en beter beslissen over de inzet van cloud gerelateerde 
technologieën en diensten in de praktijk.

Peter Witsenburg, Cloud Makelaar

Wegwijs in de cloud
voor beslissingsnemers  

Cloud computing is de laatste jaren een hot topic. 
Maar wat is er nu echt nieuw en waar dient u 
rekening mee te houden?

Doelgroep
IT administrators, CIO’s, CTO’s en andere 
geïnteresseerden

Organisatie
De werkgroep IT en de stuurgroep Wetenschappen 
en Technologie van het Postuniversitair Centrum van 
de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk


