nlOUG SIG’s: Special Interest Groups
De Special Interest Groups (SIG’s) zijn subgroepen in nlOUG met een focus op een bepaald toepassingsgebied in
relatie met Oracle technologie. Hierbij werken de leden, eindgebruikers, partners en zzp leden, in de SIG samen
binnen het gekozen focus gebied om kennis en ervaringen bij elkaar te brengen, te ontwikkelen en te delen in de
SIG en met de leden van nlOUG.
SIG’s organiseren bijeenkomsten om met elkaar over hun gemeenschappelijke ‘Interest’ te praten. Daarnaast
organiseren SIG’s voor nlOUG leden thema bijeenkomsten en schrijven artikelen voor nlOUG visie. Sommige SIG’s
organiseren daarnaast een jaarlijks nlOUG congres.
Binnen nlOUG zijn de volgende SIG’s actief (klik op de link voor meer info):
SIG SIM (Spatial Information Management)
SIG BIWA
SIG Cloud Application Foundation (CAF)
SIG WebCenter Suite
SIG Web & Mobile
SIG Integration & Process
SIG Identity Access Management & Security (IAM)
SIG SQL & PL/SQL
SIG Engineered Systems
SIG APEX
SIG Public Cloud Users
Mocht je vragen, opmerkingen, onderwerpen of iets anders willen weten, dan kun je hieronder de contact
informatie vinden:
SIG

Naam

Email

Security

Richard Voorintholt

richard.voorintholt@fuselogic.nl

CAF

Daljit Singh

daljit.singh@everbytes.nl

CAF

Peter de Vaal

peter.devaal@eproseed.com

Integration & Process

Jan van Zoggel

jan.van.zoggel@rubix.nl

Integration & Process

Robert van Molken

robert.van.molken@amis.nl

Web & Mobile

Marcel Oldenkamp

marcel.oldenkamp@gmail.com

Web & Mobile

Niels Gorter

ngorter@gmail.com

WebCenter Suite

Rob de Gouw

adfwebcenter@gmail.com

SQL & PL/SQL

Patrick Barel

patrick@bar-solutions.com

BIWA

Daan Bakboord

nloug@daanalytics.nl

EngSys

Laurens Wagemakers laurens@leathan.nl

APEX

Learco Brizzi

lbrizzi@itium.nl

Public Cloud Users

Ise Douwes

i.douwes@nloug.nl

Aanspreekpunt OFM binnen nlOUG Luc Bors

luc.bors@eproseed.nl

Aanspreekpunt SIG’s binnen nlOUG Richard Olrichs

richardolrichs@gmail.com
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door @nl_OUG

nlOUG
@nl_OUG
Start meetup at @Oracle_NL
#MachineLearning #AI
#handson Hope everybody is
fresh: this will be a demo dive
in a for most new topic

13 dec. 2018
nlOUG heeft
geretweet
PeterRaganitsch
@PeterRaganitsch
What’s your favourite feature
of #orclapex? How fast can
you develop and deploy new
apps? Which technology
would you use if APEX didn’t
exist?
Log your answers here and
help to build the state-ofapex-report: oracle-andapex.com/apex-survey/
10 dec. 2018
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