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En nu verder met de Data
Federation Hub
“We zijn vaak te bescheiden in het Noorden”
De Data Federation Hub (DFH) is in november 2017 van start gegaan. De
afgelopen periode is er al aardig wat bereikt (zie kader), maar de ambitie is
groot. De nieuwe kwartiermaker Frank Schröer wil graag stappen maken.
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