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SAMENVATTING

De voorzitter van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Jan Willem des Tombe, heeft per

1 januari 2016 zijn functie overgedragen aan Erwin Bleumink, algemeen directeur bij SURFnet.

Leidschendam, 4 januari 2016 – De voorzitter van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
(DINL), Jan Willem des Tombe, heeft per 1 januari 2016 zijn functie overgedragen aan Erwin
Bleumink, algemeen directeur bij SURFnet.

Des Tombe, chief executive officer van KPN dochter Internedservices, nam in december 2014 het
initiatief tot oprichting van DINL en heeft in 2015 met succes de basis gelegd voor de verdere uitbouw
van de organisatie. “Het was mij een groot genoegen om met de deelnemers van het eerste uur
kwartier te mogen maken voor DINL. De mate waarin we in zeer korte tijd zichtbaar zijn geworden en
zinvolle bijdragen hebben kunnen leveren aan onderwerpen die van groot belang zijn voor een vrij en
open internet als basis voor de groei van de Nederlandse economie, onderstreept de grote relevantie
van ons initiatief”, aldus Des Tombe.

Opvolger Erwin Bleumink heeft als directeur van SURFnet een grote bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de Nederlandse digitale infrastructuur. Bleumink: “Ik heb het geluk al vanaf 1997 bij
te mogen dragen aan de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van Nederland als derde mainport
en als basis voor onze kenniseconomie. Het belang van de digitale infrastructuur voor economie en
maatschappij is inmiddels onomstreden, maar dat we daarvoor moeten blijven investeren in een vrij,
open en veilig internet is nog minder bekend. Ik vind het daarom belangrijk dat de bouwers van de
digitale infrastructuur samenwerken om de Nederlandse positie als Digital Gateway to Europe te
verstevigen en om onze kennis en ervaring beschikbaar te maken voor beleidsmakers.” Bleumink
combineert het voorzitterschap van DINL met zijn huidige functies als lid van de directieraad van
SURF en algemeen directeur van SURFnet.

Stichting DINL is dankzij de visionaire inzet van Jan Willem des Tombe in 2015 uitgegroeid tot een
belangrijke belangenbehartiger van de online sector. Met de komst van Erwin Bleumink als nieuwe
voorzitter is de voortzetting van deze positieve lijn verzekerd en kan Stichting DINL vol vertrouwen
verder in 2016.

Over DINL



De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale infrastructuur.
Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Datacenter
Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SIDN
(Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Vereniging van Registrars (VVR) en SURFnet. De
Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands derde mainport, vormt het hart van de Nederlandse
online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet zich in voor: een vrij,
open en veilig Internet als basis voor economische groei en innovatie; de kansen van Nederland als
Digitale gateway naar Europa; de Cloud als basis voor IT van morgen; de ontwikkeling van de
kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl | @stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 030-7603322

Stichting DINL
http://www.dinl.nl

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://pr.splend.nl/images/191839
http://pr.splend.nl/images/149289
http://www.dinl.nl/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fpr.splend.nl%2F118841-jan-willem-des-tombe-draagt-voorzitterschap-stichting-dinl-over-aan-erwin-bleumink&text=Jan+Willem+des+Tombe+draagt+voorzitterschap+Stichting+DINL+over+aan+Erwin+Bleumink&via=splend_nl&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fpr.splend.nl%2F118841-jan-willem-des-tombe-draagt-voorzitterschap-stichting-dinl-over-aan-erwin-bleumink
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fpr.splend.nl%2F118841-jan-willem-des-tombe-draagt-voorzitterschap-stichting-dinl-over-aan-erwin-bleumink&title=Jan+Willem+des+Tombe+draagt+voorzitterschap+Stichting+DINL+over+aan+Erwin+Bleumink&summary=De+voorzitter+van+Stichting+Digitale+Infrastructuur+Nederland+%28DINL%29%2C+Jan+Willem+des+Tombe%2C+heeft+per+1+januari+2016++zijn+functie+overgedragen+aan+Erwin+Bleumink%2C+algemeen+directeur+bij+SURFnet.&source=Splend
http://www.twitter.com/stichtingdinl
mailto:pr@dinl.nl
mailto:dinl.nl


Michiel Cazemier
+31 6 2415553 

+31 30 7603322 

michiel@splend.nl

mcazemier

michielcazemier

Gaby Dam
+31 6 16235833 

+31 30 7603322 

gaby@splend.nl

gabydam

gabydam

CONTACTPERSONEN

OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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