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Gebruikersgroepen België
Visual Basic Group België (VBG)
De VBG België richt zich op professio-
nals en hobbyisten die werken met Visual 
Basic en aanverwante technologieën. De 
VBG organiseert supportforums (VBG 
Forum), trainingen, opleidingen en work-
shops (VBG Opleidingsschool), onderhoudt diverse bibliotheken 
(VBG Bibliotheek), en ondersteunt ook projectwerk voor zowel 
interne als externe projecten. Meer info op www.vbgroup.org

Belgische .NET Gebruikersgroep (BENUG)
BENUG ondersteunt ontwikkelaars in het 
gebruik van de .NET-ontwikkelomgeving. De 
groep is erkend door INETA, de internationale 
organisatie die .NET-gebruikersgroepen wereld-
wijd ondersteunt. Naast presentaties over het 
gebruik en de implementatie van .NET-tech-
nologie, richt BENUG zich op het opzetten van interactieve locale 
sessies over een vooraf bepaald onderwerp. Wil je op de hoogte 
blijven en/of deelnemen aan de activiteiten van de Belgische .NET 
Gebruikersgroep? Neem dan een kijkje op www.benug.be

Gebruikersgroepen Nederland
dotNED - .NET Gebruikersgroep Nederland
dotNED is een gebruikersgroep die 
maandelijkse bijeenkomsten organiseert 
voor ontwikkelaars die (willen) werken 
met het .NET Framework en daaraan 
verwante technologie. Deze bijeenkom-
sten zijn geheel gratis en bieden ontwikkelaars de mogelijkheid om 
in een ontspannen sfeer te leren over .NET en kennis te maken met 
andere ontwikkelaars. Kijk voor meer informatie en het inschrijven 
voor bijeenkomsten en/of de nieuwsbrief op www.dotned.nl

Software Developer Network (SDN)
C# Developer Network en Visual Basic.NET Deve-
loper Network werken samen in het Software 
Developer Network om de leden op de hoogte te 
houden van de nieuwste ontwikkelingen van het 
Microsoft.NET ontwikkelplatform. Het Software 
Developer Network, voorheen Software Develo-
pers Group Netherlands (SDGN), is een vereniging waar professio-
nele softwareontwikkelaars elkaar vinden. Elk kwartaal organiseert 
de SDN een conferentie waar (inter)nationale sprekers hun kennis 
delen. Daarnaast voorziet de SDN zijn leden van kennis via het 
Software Developer Magazine, de nieuwsgroepen en natuurlijk de 
website. www.sdn.nl

Visual Basic Groep Nederland (VBG)
De VBG Nederland is ondergebracht bij de 
stichting Software Training Instituut Neder-
land (STN). Het accent ligt op de profes-
sionele kant en het abonneebestand is 
eveneens verschoven van particulieren naar 
abonnees die werkzaam zijn bij overheid en bedrijfsleven, waaron-
der uiteraard ook vele IT-bedrijven. www.vbgroup.nl

International .NET Association 
Voor een overzicht van alle usergroups kunt u de site van Interna-
tional .NET Association (INETA) bezoeken: www.ineta.org/Desk-
topDefault.aspx


