
Zet zich in voor 

• Digitalisering van de samenleving en de kansen die dit biedt

• Datacenters: het fundament van onze economie

• Promotie van de digitale infrastructuur sector

• Digital Gateway: digitale mainport van Nederland

•  Voldoende gekwalificeerde digitale experts in de IT

Recente artikelen & interviews 

Telegraaf 
Datacenters spil nieuwe economie
http://www.telegraaf.nl/dft/tech/26152570/__Datacenter_spil_nieuwe_economie__.html

6 juli 2016 

FD  
Aantal datacenters blijft groeien
http://fd.nl/cookiewall?target=http%3A%2F%2Ffd.nl%2Feconomie-politiek%2F1142570%2Faantal-datacenters-blijft-groeien

8 maart 2016

RTL Z Nieuws   
Nederlandse datacentergroei zorgt voor toppositie in Europa
http://www.rtlz.nl/tv/uitzendingen/rtl-z-nieuws-1100-uur-75?utm_content=buffereabdd&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

8 maart 2016

Telegraaf
Google in 2017 geheel ’groen’
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/27179190/__Google_in_2017_geheel__groen___.html

7 december 2016

Expertise

Datacenters

Digitale Infrastructuur

Digitale mainport

Digitale economie

Internet

Handelsmissies

T  0203037860
M  06 50439288
E  sgrove@dutchdatacenters.nl
W  www.dutchdatacenters.nl

  https://nl.linkedin.com/in/sgrove
  @DutchDatacenter

Voor persaanvragen kunt u ook contact 
opnemen met pr@dutchdatacenters.nl

Contact

STIJN GROVE
Directeur Dutch Datacenter Association (DDA)    
Directeur Digital Gateway to Europe 

Stijn begeeft zich dagelijks in het hart van de Nederlandse digitale economie. Als 
directeur van de Dutch Datacenter Association vertegenwoordigt hij de grootste 
commerciële datacenters van Nederland. Tegelijkertijd stimuleert hij buitenlandse 
partijen - variërend van multinationals tot startups - om zich in Nederland te vestigen 
en gebruik te maken van ons stabiele digitale netwerk. Zo zet hij zich als directeur van 
Digital Gateway to Europe tot ver over onze landsgrenzen in als ambassadeur voor 
de digitale mainport van Nederland.

Emerce
Met nieuw datacenter van Alticom in Friesland is DDA landelijk vertegenwoordigd
http://www.emerce.nl/wire/nieuw-datacenter-alticom-friesland-dutch-datacenter-association-landelijk-vertegenwoordigd

5 oktober 2016 



Recente blogs

BlogIT 
Digitale heelmeesters
http://www.blogit.nl/digitale-heelmeesters/

1 november 2016  

Securityvandaag.nl
Wachten op het security-incident dat alles overtreft
http://www.securityvandaag.nl/article/item/Wachten-op-het-security-incident-dat-alles-overtreft/

15 december 2016  

Datacenterworks
Migratie naar het datacenter (reeks)
Print publicatie

11 november 2016  

Datacenter & Cloud Dossier 2016  
Zonder datacenters staat alles stil
Print publicatie

14 oktober 2016 

BlogIT  
Iedereen een privéchauffeur
http://www.blogit.nl/iedereen-een-privechauffeur/

1 september 2016

Over DDA
Dutch Datacenter Association (DDA) is 
de brancheorganisatie van datacenters in 
Nederland. DDA verbindt de marktlei-
dende datacenters in Nederland met 
een missie: het versterken van de 
economische groei en het profileren van 
de datacenter-sector naar de overheid, 
media en samenleving.

Over Digital Gateway to Europe
Digital Gateway to Europe is het eerste 
Nederlandse initiatief dat ons land 
neerzet als “digital gateway to Europe”. 
Samen met een groeiend aantal partners 
brengen wij het volle potentieel van ons 
land onder de aandacht in internationale 
markten.

Spreker 

DINL | Holland strikes back  
Rol: presentatie

4 oktober 2016 

Computable | Data Driven Future  
Rol: dagvoorzitter

19 mei 2016

VVR | Dag van de domeinnaam   
Rol: presentatie en interview met Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66 

2 juni 2016
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