
DevOps bestaat uit twee delen: ‘Developers’ en 

‘Operations’. Specifiek: hoe kunnen we mensen 

uit deze verschillende beroepen beter met elkaar 

samen laten werken.  Een betere communicatie 

tussen ontwikkelaars en beheerders spaart 

frustratie, tijd en veel geld.

Postillion Hotel Bunnik

Donderdag 21 november 2013

Meer informatie en programma:

https://nluug.nl/events/nj13/ 

DevOps

VERBETERDE SAMENWERKING
Vroeger -in de begintijd van de computer- zaten 
de programmeurs zelf aan de schakelaars, 
kenden zij de beperkingen van de gebruikers, en 
leerden zij de procedures van het rekencentrum.  
Maar met de professionalisering van het 
vakgebied zijn de taken gespecialiseerd.

De programmeur ziet tegenwoordig zelden de 
computers die hij gebruikt, en de beheerder 
denkt in “virtual hosts” met weinig interesse 
voor de applicaties die daarop moeten draaien.  
De belevingswereld en het taalgebruik van de 
beroepsgroepen zijn te ver uit elkaar gegroeid. 

De introductie van nieuwe applicaties verloopt 
stroef, het resultaat is inefficiënt. De DevOps 
beweging probeert de samenwerking weer te 
verbeteren. Zij probeert de partijen bewust te 
maken van elkaars problemen, mogelijkheden 
en wensen.

TRACKS
Naast twee tracks gericht op het thema, hebben we nu ook een track met 
‘emerging technologies’: een variëteit aan verhalen die niet tot de volgende 
conferentie kunnen wachten. Jullie zijn er aan gewend dat de NLUUG een 
programma neerzet van goede sprekers uit binnen en buitenland.  Dat 
lukt dit jaar ook weer. Kijk voor de huidige sprekerslijst op onze website!

LOCATIE
Voor de eerste keer zitten we in het vernieuwde Postillion Hotel in 
Bunnik. Dat is dicht bij station Bunnik, vlakbij Utrecht aan de A12, afrit 
19.  Gratis parkeren.

PR I JZEN
Toegangsprijzen exclusief 21% BTW, vooraf aangemeld en betaald met 
iDEAL¹ via onze website:
  student
•  leden 100 € 50 €
•  wordt lid² 230 € 90 €
•  niet lid 300 €

¹)  betalen bij binnenkomst +50 € ex BTW.
²)  toegang inclusief lidmaatschap 2013 + 2014.

N A J A A R S C O N F E R E N T I E  N L U U G

De NLUUG verenigt (professionele) gebruikers van Open Systemen en Open 
Standaarden in Nederland; een gemeenschap van systeem beheerders, 
programmeurs en netwerk- specialisten. Het doel van de NLUUG is de 
verbreiding van de toepassing en kennis over ‘Open’ en UNIX/Linux.
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