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SAMENVATTING

De directeur van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), Michiel Steltman, concentreert zich

vanaf 1 januari op zijn functie als directeur bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Hij

zal bij het in 2015 opgerichte DINL de belangen van de Nederlandse digitale infrastructuur sector

onder de aandacht brengen.

Leidschendam, 7 januari 2016 – De directeur van de Dutch Hosting Provider Association
(DHPA), Michiel Steltman, concentreert zich vanaf 1 januari op zijn functie als directeur bij
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Hij zal bij het in 2015 opgerichte DINL de
belangen van de Nederlandse digitale infrastructuur sector onder de aandacht brengen.

In de afgelopen vijf jaar heeft Steltman zich ingespannen om de Nederlandse hosting- en cloud
providers over het voetlicht te brengen bij publiek en beleidsmakers. De door Deloitte in 2013 en
2014 uitgevoerde onderzoeken naar de kansen en het belang van de Nederlandse digitale
infrastructuur zetten de sector definitief op de kaart als de derde mainport van Nederland. Sindsdien
is Steltman in zijn hoedanigheid als DHPA directeur regelmatig te vinden geweest in vakbladen en
landelijke media, waaronder radio en tv.

Onlangs stemde de Tweede Kamer unaniem in met de motie Verhoeven, waarin de regering wordt
opgeroepen om de digitale infrastructuur als derde mainport van Nederland te erkennen. “De
erkenning van een goed werkende digitale infrastructuur als randvoorwaarde voor onze digitale
economie heeft veel losgemaakt. DINL staat goed opgesteld als vertegenwoordiger van
ondernemingen die hun succes baseren op een vrij, veilig en open internet. Ik zie er naar uit om dat
als directeur van DINL verder vorm te gaan geven”, aldus Steltman.

Hij zegt de hostingsector daarmee zeker niet definitief vaarwel. Zijn werk bij DINL ligt in het verlengde
van zijn activiteiten voor de hosting en cloud sector bij DHPA. Steltman gaat zich als directeur van
DINL inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse digitale infrastructuur. Belangrijke
thema’s zijn daarbij de promotie van Nederland als vestigingsplaats voor online diensten, het
bijdragen aan goed IT-onderwijs en digitale innovatie en het werken aan vertrouwen en
informatieveiligheid.

DHPA verwacht de opvolger van Michiel Steltman binnenkort bekend te kunnen maken.



Over DHPA
De stichting DHPA is een samenwerking van marktleidende hosting- en cloud providers en hun
marktleidende leveranciers. DHPA vertegenwoordigt een sector die in de afgelopen decennia is
uitgegroeid tot een factor die van belang is voor de gehele economie.

W: https://www.dhpa.nl/
E: pr@dhpa.nl
T: @stichtingDHPA
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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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