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Bijblijven in tijden van krapte: Omdat de IT-industrie 
zich kenmerkt door een grote dynamiek, moeten IT’ers 
voortdurend op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. 
Dat weten ze wel, maar toch blijkt telkens weer uit 
onderzoek dat ze daar niet de ruimte of tijd voor nemen. 
Dat is ook wel begrijpelijk in een sector waar hard gewerkt 
wordt omdat er door krapte niet genoeg personeel is.  
In dit IT-opleidingsdossier presenteren we het onderzoek 
naar IT-opleidingen dat we voor de tweede keer doen. 
Welke trainingen of opleidingen volgt de IT’er en bij welke 
opleiders doet hij dat? Wat is de impact van een certificaat? 
We gaan in op nieuwe ontwikkelingen als korte bootcamps. 
En hoe zorg je als organisatie dat je IT-professionals de 
ruimte krijgen om bij te blijven in deze krappe markt.

AG CONNECT 1/2  
IT OPLEIDINGEN

extra: IT-opleidingen onderzoek 2020

verschijnt  
14 februari 2020

Intelligentie aan de rand: Digitale apparaten brengen 
een enorme berg aan data voort. Het traditionele model 
om al deze data in de cloud op te slaan en te verwerken is 
duur en tijdrovend. Edge computing, waarbij berekeningen 
aan de rand van het netwerk worden uitgevoerd, biedt 
hiervoor een oplossing. Dit thema laat praktijkcases zien, de 
uitdagingen en voordelen komen aan bod en de combinatie 
met andere technologie, zoals artificial intelligence.

AG CONNECT 3 
INTERNET-OF-

THINGS

verschijnt 
13 maart 2020

Grip op IT-beveiliging: Security is al lang geen interne 
IT aangelegenheid meer. Steeds meer factoren, binnen en 
buiten de organisatie zijn van invloed op de IT-beveiliging. 
Hoe ver gaat je inzicht en verantwoordelijkheid als je data 
in de cloud staan? Hoeveel invloed kun je hebben op het 
gedrag van mensen? Hoe zorg je dat je in een ecosysteem 
niet de dupe wordt van een lek bij een partner? Kortom: 
Hoe zorg je dat je als organisatie in regie bent en blijft bij de 
IT-beveiliging van de organisatie?

AG CONNECT 4 
SECURITY

extra: Security onderzoek
event: Security event 2020

verschijnt 
10 april 2020

FEBRUARI  
T/M APRIL



Low-code/no-code in een bestaand IT-landschap: 
IT-afdelingen kunnen de vraag naar toepassingen vanuit de 
business nauwelijks aan. Low-code en no-code applicatie 
platformen kunnen hier een oplossing voor bieden. Vragen 
die aan bod komen in dit thema: voor welke toepassingen is 
low-code of no-code geschikt? Welke personen uit de business 
kun je inzetten voor dit type development? Hoe koppel je in 
low-code of no-code gemaakte toepassingen met bestaande 
databases of systemen? En hoe houd je regie op deze applicaties? 
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LOW CODE/

NO CODE
extra: Low-code/no code onderzoek

event: Low-code/no code event 2020  

verschijnt  
15 mei 2020

Het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot 
vindt dit jaar voor de 21e keer plaats. Vorig jaar vulden meer 
dan 2000 IT’ers het salarisonderzoek in. Het onderzoek 
brengt niet alleen een schat aan waardevolle informatie op 
over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar 
ook over de beweegredenen om te zoeken naar een andere 
baan, de opleidingsplannen en de arbeidsmarktperspectieven 
van IT’ers. Vorig jaar bleek dat er flinke  salarisverschillen zijn 
tussen loyale IT’ers en IT’ers die jobhoppen. 

6/7 
IT-ARBEIDSMARKT

met onderzoek

verschijnt 
12 juni 2020

Leren van succesvolle fintech: Nederland is een van 
de wereldwijde koplopers qua fintech. Ons land kent een 
aantal zeer succesvolle fintechbedrijven en honderden 
start-ups. De al sterke financiële sector, de drang om te 
blijven innoveren en een bloeiende start-upscene zorgen 
ervoor dat er voorbeelden bij blijven komen. Veel van deze 
bedrijven zetten technologie slim in en komen met nieuwe 
verdienmodellen. Wat kunnen organisaties leren van deze 
bedrijven qua inzet van technologie en innovatiecapaciteit, 
dat is de insteek van dit thema.
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FINTECH

verschijnt 
21 augustus 2020

MEI T/M 
AUGUSTUS

Van beheerkosten naar innovatiebudget: Het merendeel 
van de IT-budgetten gaat nog altijd op aan het beheer van IT, 
terwijl organisaties vooral moeten vernieuwen om in deze tijd 
van snelle veranderingen bij te blijven. Er is meer en meer 
technologie beschikbaar om automatisering te automatiseren 
en er zijn ook andere oplossingen (cloud of uitbesteding) om 
de kosten van IT-beheer te drukken. Wat werkt voor welke 
organisatie? Welke afwegingen zijn daarbij het beste te maken? 
Hoe richt je een moderne IT-beheerorganisatie in? Op deze 
vragen gaat dit thema in.
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MODERN IT-BEHEER 

verschijnt  
18 september 2020



Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl

SEPTEMBER  
T/M DECEMBER

AI in de organisatie: Organisaties tasten momenteel af wat 
artificial intelligence voor hun bedrijfsvoering kan betekenen. 
Veelal wordt gestart met pilotprojecten die de komende tijd 
opgeschaald gaan worden. Hoe zorg je voor de integratie 
van AI in het dagelijks werk? Hoe schaal je de gestarte pilots 
op? En – voor bedrijven die nog zoekende zijn – welke rol kan 
AI spelen in de organisatie? We gaan ook in op de ethische 
kant van AI, technologie is immers niet neutraal. Waar zitten 
de gevaren van vooringenomenheid in AI-systemen? Welke 
toepassingen kunnen prima op basis van AI beslissingen 
nemen, en welke niet? 
(Idee is om in dit nummer alleen vrouwen aan het woord te 
laten)

AG CONNECT 10 
ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE
event: Artificial Intelligence event 2020

 

verschijnt 
16 oktober 2020

Testen anno nu: Het testvak is de afgelopen jaren flink 
veranderd. Testen is vaak geen aparte discipline meer, maar 
onderdeel van de ontwikkelvaardigheden, agile en devops 
zetten het testproces aardig op zijn kop en in de enorme 
snelheid waarmee er aan businessvraag moet worden 
voldaan werkt testen alleen maar vertragend (genoeg 
voorbeelden waarbij er niet genoeg getest is). Ook is er meer 
artificiële data aanwezig en kan testen ook meer en meer 
geautomatiseerd worden. Dit thema gaat over het belang 
van testen en hoe dat het beste ingebed kan worden in een 
organisatie in een constant veranderende wereld.

AG CONNECT 11 
TESTEN

extra: Test onderzoek  
event: Test event 2020

verschijnt 
13 november 2020

Cloudoptimalisatie: Cloud is bijna bij elke organisatie 
onderdeel van de IT-infrastructuur. Maar is de omgeving 
ook optimaal ingericht? Wordt de juiste cloud voor de juist 
toepassing ingezet? Is het kostenoptimaal uitgevoerd? Dit 
thema besteed aandacht aan het optimaal inrichten van 
cloud bij een organisatie. We gaan in op beheer, security en 
juridische verantwoordelijkheden.
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CLOUD

extra: Cloud onderzoek  
event: Cloud event 2020

verschijnt 
11 december 2020




