
Whitepaper

IT-dienstverlening in 2020
Kansen en bedreigingen voor IT-dienstverleners
in een snel veranderende markt

it starts here



Inhoudsopgave

Whitepaper

IT-dienstverlening in 2020

juni 2016

pagina 2

1.   Voorwoord  ............................................................................................................................................................................................................................. 3

2.   Belangrijkste trends in IT-dienstverlening  ......................................................................................................... 4

2.1  Toename van IT-outsourcing  ............................................................................................................................................................................. 4

2.2  De Public Cloud is here to stay  ......................................................................................................................................................................... 5

2.3  Transitie naar IT-as-a-Service  .......................................................................................................................................................................... 5

2.4  Hybride Cloud  ............................................................................................................................................................................................................................ 5

2.5  Any place, any device, any time  ....................................................................................................................................................................... 6

2.6  Self-service IT  ........................................................................................................................................................................................................................... 6

2.7  Security & Privacy  ............................................................................................................................................................................................................... 6

3.   Uitdagingen voor IT-dienstverleners  .............................................................................................................................. 8

3.1  De omzet-dip  ............................................................................................................................................................................................................................ 8

3.2  Wat is het bestaansrecht van IT-dienstverleners?  ............................................................................................................. 9

3.3  Wordt u generalist of specialist?  ...............................................................................................................................................................  10

3.4  De make-or-buy beslissing ...............................................................................................................................................................................  10

3.5  Private, Public of Service Provider Cloud?  .....................................................................................................................................  10

3.6  Welke kennis moet ik in huis hebben?  ..............................................................................................................................................  11

3.7  Hoe ga ik om met internationale concurrentie? ...................................................................................................................  11

3.8  Moet ik mijn SLA’s veranderen?  .................................................................................................................................................................  11

4.   Strategische keuzes  ......................................................................................................................................................................................  12

4.1  De produkt-Markt-Combinatie  ....................................................................................................................................................................  12

4.2  Welke diensten gaat u maken of inkopen?  .................................................................................................................................  12

5.   Hoe kiest u de juiste partners?  ...............................................................................................................................................  13

5.1  Partnership is cruciaal  .............................................................................................................................................................................................  13

5.2  Kies voor een breed portfolio ..........................................................................................................................................................................  13

5.3  Regionale overwegingen  .......................................................................................................................................................................................  13

5.4  Ga voor de hoogste beschikbaarheid  ..................................................................................................................................................  14

5.5  Gebruik bewezen technologie  .......................................................................................................................................................................  14

6.  Over Previder  .................................................................................................................................................................................................................  15

Ordina: primaire uitwijklocatie  ..............................................................................................................................................................  16

Lesscher IT: secure application delivery  .............................................................................................................................  17

Drie-O-Automatisering: infrastructuur- en Cloudleverancier  ..............................................  18



Whitepaper

IT-dienstverlening in 2020

juni 2016

pagina 3

1. Voorwoord

Als IT-dienstverlener ziet u uw business snel veranderen. Vijf jaar geleden 

zag de dienstverlening er wezenlijk anders uit dan vandaag, en tussen nu 

en 2020 zal het verschil nog groter zijn. De opkomst van de Cloud zorgt 

voor een transitie van een transactionele business naar IT-as-a-Service. 

Dit heeft grote gevolgen voor het businessmodel, de organisatie en de 

infrastructuur van uw bedrijf. De continuïteit van uw bedrijf staat op het 

spel. Het is essentieel dat u uw bedrijfsstrategie aanpast aan de nieuwe 

marktomstandigheden.

Als IT-dienstverlener heeft u dus een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Waar ligt 

mijn toegevoegde waarde? Wie is mijn doelgroep? Welke oplossingen en diensten passen 

daarbij? Ga ik zelf investeren in een datacenter of Cloudplatform of koop ik dit in? 

Wij zien veel IT-dienstverleners de transitie maken van on-premise dienstverlener naar 

Cloud Integrator. Op een enkele uitzondering na die zelf investeert in een datacenter of 

Cloudomgeving, gaan ze daarbij allemaal een samenwerking aan met externe partijen om zo 

toegang te krijgen tot technologie, kennis en aanvullende diensten. 

De keuzes die u maakt om uw business om te turnen in een nieuw model zijn cruciaal en gaan 

verder dan kostenefficiënte IT-infrastructuur. Ook security, privacywetgeving en de sterke 

groei van Microsoft Azure en Amazon Web Services beïnvloeden het landschap. De IT-dienst-

verlener van de toekomst is geen leverancier, maar een adviseur die dit landschap het beste 

overziet en de taal van de klant spreekt.

In dit whitepaper leert u waar u op moet letten als u uw dienstverlening ook in 2020 winst-

gevend en relevant wilt houden. Veel succes bij de uitdagingen, maar vooral ook kansen die 

voor u liggen!

Eric Vredeveldt

Directeur Previder
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2.  Belangrijkste trends 
in IT-dienstverlening

In dit hoofdstuk beschrijven we zeven belangrijke trends waarmee u als 

IT-dienstverlener rekening moet houden. Zijn het bedreigingen of juist 

kansen voor uw bedrijf?

2.1  Toename van IT-outsourcing
Bedrijven en organisaties maken steeds vaker de keuze om hun IT geheel of gedeeltelijk te 

outsourcen. Dat kan door de IT-omgeving in een extern datacenter neer te zetten of te migre-

ren naar de Cloud. De ICT Marktmonitor van Nederland ICT geeft aan dat Colocatie & Services 

het enige segment is dat geen groeiende bestedingen heeft in 2015. De totale uitgaven daal-

den met 0,4 procent naar een kleine 5,8 miljard. Die daling wordt in zijn geheel veroorzaakt 

door afnemende bestedingen aan colocatie. De toename van IT-outsourcing in zijn algemeen-

heid wordt volledig veroorzaakt door de groei van uitgaven aan Cloud. 

Dat is opmerkelijk, omdat verschillende wereldwijde onderzoeken nog steeds een groei la-

ten zien in colocatie én Cloud Services. Een mogelijke verklaring voor de trendbreuk ligt in de 

vooruitstrevende rol van Nederland op gebied van IT en Cloud. De Cloud lijkt hier sneller te 

gaan dan in andere landen. Als deze trend zich voortzet is de Cloudmarkt in 2020 groter dan 

de colocatiemarkt.

Grafiek 1 - Bestedingen Nederlandse IT markt (ICT Marktmonitor 2015, Nederland ICT)

7.000

in € mln

+ 27,7%

- 0,4%

5810

1073
1370

5786

2014A

Colocatie & Services Cloud

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2015B



Whitepaper

IT-dienstverlening in 2020

juni 2016

pagina 5

2.2  De Public Cloud is here to stay
Veel IT-dienstverleners hebben fors geïnvesteerd in eigen datacentra en Cloudomgevingen. 

De ROI van dergelijke investeringen zijn twijfelachtig doordat ze worden ingehaald door de 

lage tarieven en innovatiekracht van de grote spelers zoals Amazon Web Services en Micro-

soft Azure. De grote Public Clouds worden in sneltreinvaart een commodity. Office365 is hier 

een goed voorbeeld van. 

2.3  Transitie naar IT-as-a-Service
IT-dienstverleners worden steeds meer geconfronteerd met klanten die hun IT-omgeving 

flexibel en schaalbaar willen inrichten. Traditionele businessmodellen voor het leveren van 

hard- en software worden daarom in hoog tempo vervangen door IT-as-a-Service. Dit re-

sulteert niet alleen in een ander pakket van producten diensten, maar ook in een volledig 

andere organisatorische structuur en inkomstenstroom. Door IT-as-a-Service vindt er een 

verschuiving plaats van CAPEX naar OPEX. Dat betekent dat er steeds minder hard- en soft-

ware on-premise staat, omdat deze as a service uit een datacenter geleverd wordt.

 

Doordat IT-as-a-Service afgenomen wordt zijn er minder medewerkers nodig voor het on-

derhouden van de IT-infrastructuur. Die is immers uitbesteed. Dat betekent dat bedrijven 

minder of geen IT-medewerkers meer in dienst hebben. Het wegvallen van deze IT-kennis 

is een kans voor IT-dienstverleners om meer managed services aan te bieden. Het betekent 

ook dat IT-dienstverleners naast de IT-manager steeds vaker te maken krijgen met de CEO 

en/of CFO.

2.4  Hybride Cloud 
De overstap naar de Cloud is een geleidelijk proces en in veel gevallen zal een volledige over-

stap naar de Cloud niet mogelijk zijn. Een van de redenen hiervoor is dat bedrijven nog werken 

met hard- en software die niet afgeschreven is. Een andere reden is dat er vaak specifiek ei-

sen worden gesteld op het gebied van regelgeving, beveiliging en/of privacy. Organisaties zijn 

daarnaast vaak terughoudend om bedrijfskritische applicaties in de Cloud te zetten.

In de praktijk is er behoefte aan een Hybride Cloud die wordt gevormd door een combinatie 

van een on-premise IT-omgeving met een Private Cloud bij een externe Service Provider en/of 

een hyperscale Public Cloud zoals Azure of AWS. De verhoudingen verschillen per organisatie 

en zijn afhankelijk van de aard van de data, het beveiligingsniveau en het budget. Dergelijke 

integraties van Hybride Cloudomgeving zijn te complex om door bedrijven zelf in te richten.

Hier ligt de toegevoegde waarde van een IT-dienstverlener. Door de verschillende mogelijk-

heden te combineren en als een geïntegreerde oplossing aan te bieden kan een IT-dienst-

verlener de beste en meest kostenefficiënte oplossingen aan zijn klanten leveren. Klanten 

kunnen profiteren van de voordelen die elk platform biedt, maar behouden de ondersteuning 

en zekerheid die alleen een IT-dienstverlener ze kan bieden.
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2.5  Any place, any device, any time
De tijd dat we alleen achter een desktop op kantoor konden werken is definitief voorbij. 

Tegenwoordig is het mogelijk om op verschillende devices overal ter wereld te werken. En 

dat ook nog eens 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Bedrijfsapplicaties 

worden daarvoor geplaatst in de Cloud of in het datacenter en zijn veilig bereikbaar via glas-

vezelverbindingen of VPN’s over internet.

De complexiteit van IT-oplossingen is daarmee aanzienlijk toegenomen. Onder andere de 

opkomst van mobiele IT-oplossingen en Bring Your Own Device (BYOD) brengen uitdagingen 

met zich mee op gebied van beveiligingen schaalbaarheid. Allerlei mobiele devices moeten 

toegang krijgen tot de zakelijke IT-infrastructuur. Zelfs apparaten die buiten de controle van 

de organisatie vallen. Dit kan voor allerlei onvoorziene beveiligingsrisico’s zorgen. Schaal-

baarheid is een belangrijke uitdaging omdat het aantal apparaten in de IT-infrastructuur 

sterk kan fluctueren.

2.6  Self-service IT
Organisaties willen niet afhankelijk zijn 

van een IT-afdeling of IT-dienstverlener. 

Bepaalde functionaliteiten wil men zelf 

kunnen inregelen of wijzigen, zoals het 

toevoegen van een nieuwe gebruiker of 

uitbreiding van functionaliteit. IT-dienst-

verleners kunnen daar op inspelen door 

het aanbieden van een webbased portal 

waarin klanten zelf de controle hebben. 

Ook hiervoor geldt dat de ontwikkelingen 

dermate snel gaan dat het zelf bouwen 

van een portal bijna geen reële optie is.

2.7  Security & Privacy
Naarmate steeds meer IT-services in de Cloud worden gehost, zijn cybercriminelen zich 

steeds meer op deze infrastructuren gaan richten. De complexiteit en het aantal bedreigin-

gen afkomstig van internet neemt dus toe. Denk hierbij ook aan virussen, spyware, phishing, 

malware, hacking, DDoS aanvallen en bedrijfsinformatie die ongewenst op internet wordt 

geplaatst. Dit kan een grote bedreiging vormen voor de continuïteit van IT omgevingen.

Daarom staat IT-security steeds hoger op de agenda bij bedrijven. IT Security Software zorgt 

met een groei van 13,4% voor de op een na grootste groei binnen de sofwaresector.

Technisch Selfservice Portal Login
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Meldplicht datalekken

Wist u dat per 1-1-2016 de nieuwe Meldplicht Datalekken van kracht is geworden? 

Deze verplicht bedrijven het lekken van privacygevoelige data te melden, en bij on-

toereikende beveiligingsmaatregelen kan het College Bescherming Persoonsgege-

vens (CBP) zelfs een boete uitdelen. Deze kan oplopen 810.000 euro, of - als dat geen 

passende bestraffing is - zelfs 10 procent van de jaaromzet. Omdat u als IT-dienst-

verlener vaak (een deel van) het beheer voor uw klanten uitvoert is het zaak die keten 

te borgen en duidelijke afspraken te maken op dit gebied.

Grafiek 2. Besteding aan IT Security Software (ICT Marktmonitor, Nederland ICT)
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uit de stijging van Cloud security software. Daaruit valt af te leiden dat klanten van hun 

IT-dienstverlener verwachten dat ze de verantwoordelijkheid voor security dragen. Dat is 

een complexe uitdaging, zeker wanneer de data en applicaties op verschillende platformen 

bij externe leveranciers worden gehost.

 

De investeringen die gemoeid gaan met security software (zoals DDoS protectie, NextGen 

Firewalls), eigen security specialisten en auditors, zijn niet gering en nauwelijks haalbaar 
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3.  Uitdagingen voor 
IT-dienstverleners

Als een IT-dienstverlener de transitie maakt van een (on-premise) hard- en 

software leverancier naar een Cloud Integrator, komen al snel allerlei nieu-

we vragen naar de oppervlakte. In dit hoofdstuk een aantal uitdagingen!

3.1  De omzet-dip
De transformatie van IT-leverancier naar Cloud Integrator betekent ook een verschuiving 

van eenmalige omzet bij oplevering van een IT-omgeving naar wederkerende inkomsten van 

Clouddiensten, die op basis van pay-per-use worden gefactureerd. In eerste instantie zal 

er dus een gat ontstaan in uw omzet. U zult die tijdelijke omzet dip moeten overbruggen. 

Bovendien is het van belang dat uw administratie- en facturatiepakket het pay-per-use 

model ondersteunt.
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Grafiek 3. Grafische weergave veranderende omzet
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3.2  Wat is het bestaansrecht van IT-dienstverleners?
De ontwikkelingen gaan snel. Bedrijven doen al rechtstreeks zaken met de grote hyperscale 

Clouds en nemen software af bij SaaS leveranciers. Waarmee gaat u als IT-dienstverlener in 

de toekomst dan nog geld verdienen? 

Het antwoord ligt in de aanvullende dienstverlening naast de IT-middelen. Ofwel het inrich-

ten, orkestreren en adviseren rondom de IT en de processen voor hun klanten. Denk niet 

in technische specificaties, maar lever oplossingen die bijdragen aan de processen van uw 

klanten. Een passende oplossing zal vaak bestaan uit verschillende bouwstenen waarmee u 

een geïntegreerd geheel levert aan uw klanten. Spreek de taal van uw klant!

Voorbeelden van bouwstenen zijn Office365 vanuit Azure, VoIP van een gespecialiseerde 

partij, hosting van een bedrijfskritische applicatie vanuit een datacenter, aansluiting op een 

marketplace, backup naar de Cloud van een Service Provider en een VPN bestaande uit een 

glasvezelverbinding voor het hoofdkantoor en VDSL verbindingen voor de kleinere kanto-

ren. En last but not least: het leveren van support op het geheel. Klanten kunnen zodoende 

profiteren van de voordelen die elke individuele bouwsteen biedt, maar hebben wel een ver-

trouwd aanspreekpunt: u als IT-dienstverlener!
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IT-dienstverlener

• Single point of contract en customer intimacy

• Infrastructure, software en services

• Marktkennis en ervaring
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3.3  Wordt u generalist of specialist?
Om de dagelijkse praktijk van een klant echt te begrijpen is het belangrijk om u te specia-

liseren en oplossingen te bieden die aansluiten bij de processen en wensen van de klant. 

Daarvoor moet u allereerst een heldere keuze maken voor de doelgroep waarop u zich gaat 

richten. Dat kan door een verticale markt te kiezen waarin u zich echt kunt onderscheiden. 

Dat vereist lef en doorzettingsvermogen, want het betekent ook dat u soms "nee" moet 

verkopen aan klanten die niet binnen een verticale markt liggen. Wanneer u dit goed doet, 

zult u gezien worden als een dienstverlener die precies weet wat er leeft. En daarmee een 

succesvol dienstverlener worden.

3.4  De make-or-buy beslissing
U kunt uzelf afvragen of het nog meerwaarde heeft om als IT-dienstverlener te investeren in 

nieuwe technologie. De transitie van eenmalige omzet naar repeterende omzet speelt hierbij 

een belangrijke rol. De kosten voor het investeren en onderhouden van een eigen Cloudom-

geving zijn hoog en het is nog maar de vraag of ze binnen de economische levensduur leiden 

tot voldoende repeterende inkomsten. Diensten inkopen bij een Cloud Service Provider en ze 

onder eigen naam verkopen is daarom een strategisch keuze die past bij de transitie naar 

een pay-per-use bedrijfsmodel. Een bijkomend voordeel van inkopen is dat de time-to-mar-

ket van nieuwe diensten aanzienlijk wordt verkort. Dat is een niet te onderschatten voordeel 

in deze turbulente markt.

3.5  Private, Public of Service Provider Cloud?
IT-projecten monden vaak uit in een hybride model waarin lokale resources gecombineerd 

worden met Cloudservices. Voor de invulling van die laatste bieden de grote hyperscale Pu-

blic Clouds mooie kansen voor u als IT-dienstverlener. Maar hoe stelt u nu een ideale mix 

aan datacenter, Cloud (Private, Public of Hybride) en zelfs connectivity diensten samen? U 

wilt flexibel kunnen zijn in het samenstellen van een ideale (vaak Hybride) Cloud voor uw 

klant, maar niet met oneindig veel partijen schakelen. Dan volgt namelijk onherroepelijk de, 

wat wij noemen, SLA-valkuil waarin verschillende partijen in de keten naar elkaar wijzen. Het 

helpt in dit opzicht om, indien u ervoor kiest niet alles zelf te doen, een potentiële partner 

niet alleen te toetsen op het gebied van kosten, portfolio en technologische vereisten, die 

natuurlijk continu in beweging zijn, maar ook op kennis van security, privacy-wetgeving en 

SLA’s. Dergelijke partijen helpen u op strategisch niveau en zijn onherroepelijk in staat om 

samen de time-to-market zo kort mogelijk te houden. 
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3.6  Welke kennis moet ik in huis hebben?
Het wordt steeds lastiger om de kennis binnen een organisatie op peil te houden op uiterst 

complexe en snel veranderende gebieden als security, juridisch zaken, SLA’s en uiteraard 

technologie. Hierdoor is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, maar op zijn minst erg duur om 

deze kennis intern op peil te houden. Hoe lost u dat op? Waar haalt u uw kennis vandaan 

zodat u beter in staat bent om zich te focussen op de eigen dienstverlening in plaats van het 

op peil houden van kennis op deze aangrenzende onderwerpen.

3.7  Hoe ga ik om met internationale Clouds?
De internationale concurrentie voor Cloudservices is aanzienlijk toegenomen. Voor IT-dienst-

verleners betekent dit een overvloed aan keuze qua prijsmodellen en diensten. Die internati-

onalisering geldt helaas nog niet voor wetgeving op het gebied van databeveiliging en priva-

cy. Als gevolg kiezen Nederlandse IT-dienstverleners eerder voor lokale datacenters, zodat zij 

verzekerd zijn dat hun data in Nederland wordt opgeslagen en daarmee onder de Europese 

privacy-wetgeving valt. Het is overigens onterecht om te denken dat een keuze voor een 

Public Cloud een exclusieve is. Het is heel goed mogelijk om Public Clouds elders in de wereld 

via een lokale partner met meerdere (Private) Clouds te koppelen. 

3.8  Moet ik mijn SLA’s veranderen?
Technologie inkopen bij verschillende leveranciers kan prijstechnisch interessant lijken, maar 

hierbij dreigt de SLA-valkuil. Elke leverancier biedt vaak sterk verschillende SLA’s, waardoor 

bij storingen het risico dreigt van vingerwijzen. Deze situatie is drastisch anders dan de 

situatie waarbij de IT-dienstverlener zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de hard- of 

software. Door managed services te leveren draagt u als IT-dienstverlener nog steeds de 

verantwoordelijkheid, maar bent daarbij afhankelijk van de SLA’s van die externe leveran-

ciers. Dit brengt extra kosten en complexiteit met zich mee, die voorkomen kunnen worden 

door die leveranciersverantwoordelijkheid goed te bekijken en over zo min mogelijk schijven 

te verdelen. U wilt immers niet van het kastje naar de muur gestuurd worden als uw klant (in 

zijn beleving) de verantwoordelijkheid voor de IT-omgeving bij u heeft neergelegd.
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4. Strategische keuzes

Het mag duidelijk zijn dat er een groot aantal overwegingen ten grondslag 

ligt aan de uiteindelijke keuze die u als IT-dienstverlener maakt voor de in-

vulling van een Cloudstrategie. Globaal gezien, zou die op de volgende twee 

elementen gebaseerd moeten zijn.

4.1  De Product-Markt-Combinatie
Bijna iedere IT-dienstverlener die wij spreken is op zoek naar een nichemarkt, een vertical 

waar de toegevoegde waarde evident is. Dat is lastig. Specialiseren terwijl u gewend bent 

‘horizontaal’ kansen te grijpen gaat niet van vandaag op morgen. Als IT-dienstverlener zult u 

keuzes moeten maken over welke combinatie van diensten en producten u wilt gaan leveren 

en voor welke markt(en), klantgroepen of regio’s. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat u 

gaat verliezen van partijen die een duidelijke keuze maken. Het draait er dus om dat u als 

IT-dienstverlener op zoek moet naar uw USP’s. Vaak liggen ze verscholen in de specifieke 

marktkennis die u door de jaren heen hebt opgedaan. Een klant is op zoek naar oplossingen, 

niet naar technische specificaties. 

4.2  Welke diensten gaat u maken of inkopen? 
Vervolgens moet bepaald worden welke producten of diensten u zelf gaat beheren of ont-

wikkelen en welke u inkoopt. Ook hier geldt de vraag welke meerwaarde u kunt toevoegen 

door het zelf te doen. Is het rendabel om zelf nog te investeren in de aanschaf van hard-

ware, het inkopen en beheren van software en het op peil houden van de kennis binnen uw 

organisatie? En als u het uitbesteedt, bij wie neemt u het precies af en welke eisen stelt u 

aan de leveranciers? Naarmate u meer diensten gaat inkopen, wordt samenwerking steeds 

belangrijker. Het afstemmen van SLA’s en technische vereisten en snel met elkaar kunnen 

schakelen is van groot belang voor een IT-dienstverlener.
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5. Hoe kiest u de juiste partners?

Na het formuleren van alle strategisch keuzes, is het van belang om de juis-

te partners te vinden om de strategie in de praktijk uit te voeren. Ofwel: 

welke partij is het beste in staat om u te helpen bij de transitie van een 

transactionele business naar IT-as-a-Service. Wat koopt u in en wat gaat 

u zelf doen? 

5.1  Partnership is cruciaal
Met alles wat er in de markt gebeurt is het zaak om verder te kijken dan de technologie en 

scherpste prijs. Wie commit zich aan uw succes? Wie denkt met u mee. En investeert met 

u mee? Een partnership dus. Een leverancier die enkel producten levert zonder advies of 

ondersteuning op maat past niet in dit plaatje. Het is uiterst belangrijk dat er actief kennis 

wordt gedeeld en dat er persoonlijk contact mogelijk is met adviseurs en technici. Het zou 

goed zijn als dit is geformaliseerd in partnerprogramma’s die ervoor zorgen dat beide par-

tijen belang hebben bij een succesvolle samenwerking. Zoals u op zoek bent om uw klant 

customer intimacy te bieden mag u dat ook van uw Cloud partners verwachten.

5.2  Kies voor een breed portfolio
Wilt u als IT-dienstverlener zoveel mogelijk verantwoordelijkheid over technologische infra-

structuur afstoten, kies dan voor een partner die een breed portfolio aanbiedt. Dit maakt het 

mogelijk om zoveel mogelijk diensten onder één dak onder te brengen en de hoeveelheid 

SLA’s van externe leveranciers tot een minimum te beperken. Dit brede portfolio zorgt er 

bovendien voor dat er op termijn nog wijzigingen of uitbreidingen mogelijk zijn. Bovendien 

mag u van dergelijke aanbieders verwachten dat het portfolio altijd gebruikmaakt van de 

laatste stand der techniek, waardoor uw time-to-market kort is. Of het nu om colocatie, 

Private Cloud, Public Cloud of connectivity gaat: alle bouwstenen moeten aanwezig zijn om 

als IT-dienstverlener de ideale infrastructuur vorm te geven. 

5.3  Regionale overwegingen
De locatie van een datacenter binnen Nederland heeft gevolgen voor de kostprijs. Zo kunnen 

datacenters die buiten de Randstad gelegen zijn hun diensten vaak voor een aanzienlijk 

lagere prijs aanbieden. Dat prijsverschil is in veel gevallen zeer de moeite waard. Het is een 

misvatting dat een grotere geografische afstand van het datacenter tot de AMS-IX (Amster-

dam) of DEC- IX (Duitsland) een belemmering zou zijn. Qua connectiviteit is het snelheids-

verschil tot deze belangrijke internetknooppunten nihil.

De afstand tot een datacenter kan soms een belangrijke overweging zijn. Als IT-dienstverlener 

wilt u immers op regelmatige basis onderhoud uitvoeren en in geval van storing snel op locatie 

werkzaamheden kunnen verrichten. Een analyse van de bezoekfrequentie van onze van onze 

klanten laat echter een belangrijke trend zien. Namelijk dat fysieke toegang tot een datacenter 

steeds minder voor komt. Bedrijven die op grotere afstand van hun datacenter zijn gevestigd, 

kunnen hun zaken prima op afstand regelen en hun fysieke bezoeken beperken tot enkele be-

zoeken per jaar. Deze trend waarin geografische overwegingen steeds minder relevant worden 

in termen van reis- en reactietijd zet de komende jaren naar verwachting verder door. Remote 

beheer is immers al de norm en de fysieke hardware wordt steeds minder relevant.
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5.4  Ga voor de hoogste beschikbaarheid
Een snelle, betrouwbare internetverbinding tussen een Public of Private Cloud in het da-

tacenter met de IT-dienstverlener en zijn klanten is essentieel voor de continuïteit. Is er 

bijvoorbeeld een snelle glasvezelverbinding mogelijk en zijn de geboden dataverbindingen 

carrier-neutraal? Dit betekent voor de IT-dienstverlener dat hij de meest geschikte net-

werkleverancier kan kiezen met de beste prijs/prestatieverhouding.

Naast connectiviteit moet uw rekencentrum uiteraard ook technologisch aan de hoogste ei-

sen voldoen. Voor een optimale beschikbaarheid is minimaal een Tier 3+ datacenter, met een 

beschikbaarheid van 99,982 procent per jaar, aan te raden. Is volledige redundantie gewenst, 

dan zijn er ook twin-datacenters die realtime replicatie van een Cloudomgeving mogelijk 

maken tussen twee gescheiden datacenterlocaties.

5.5  Gebruik bewezen technologie
Om de meest betrouwbare IT-diensten te kunnen leveren is het van belang om niet alleen 

naar de SLA’s van een datacenter te kijken, maar ook de gebruikte technologie te overwegen. 

Is die verouderd, gedateerd of juist van het meest actuele technologische niveau? Overigens 

biedt de nieuwste technologie niet per definitie ook de hoogste beschikbaarheid. Integendeel 

zelfs. Een datacenter moet uiteraard de nieuwste technologie bieden, maar wel de categorie 

die zich in de praktijk als uiterst betrouwbaar heeft bewezen.
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Previder helpt IT-dienstverleners om succesvol te blijven in een turbulen-

te markt en biedt unieke bouwstenen op het gebied van datacenter, Cloud 

Services en connectivity. Deze zijn flexibel in te zetten om uw klanten een 

complete IT-oplossing te leveren. 

Previder heeft twee eigen ultramoderne Tier 3+ datacenters in Nederland die een stabiele 

basis vormen voor Cloud Services en colocatie. Als een van de belangrijkste carrier-neutrale 

datacenters van Nederland kunnen we bovendien ook elke connectivity wens invullen. 

Wij helpen u niet alleen bij de ontwikkeling van uw technische oplossingen maar vooral met 

het ontwikkelen van uw business. Dit doen we door concreet advies te geven op het gebied 

van het verdienmodel, security, legal en SLA’s. 

We begrijpen als geen ander de ondernemersdynamiek van de IT-dienstverlener omdat we 

al jaren samenwerken met zo’n 100 IT-dienstverleners in heel Nederland. Bovendien hebben 

we binnen de Odin Groep (de holding waaronder Previder valt) enkele zusterbedrijven suc-

cesvol geholpen met de transitie naar een nieuw IT-as-a-Service businessmodel. We zien de 

samenwerking als een partnership. Samen kijken hoe we onze bouwstenen met u kunnen 

inzetten zodat u en uw klanten succesvol kunnen ondernemen. 

Wilt u weten wat Previder voor uw organisatie kan betekenen? We gaan graag met u in ge-

sprek om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met het team van Previder via 

088 - 332 3333 of ga naar de website www.previder.com/nl. 

Previder

Expolaan 50

7556 BE Hengelo

088 - 332 3333

© 2016 Previder

Over Previder
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Ordina: primaire uitwijklocatie

Ordina is de grootste, onafhankelijke IT-dienstver-

lener in de Benelux met ruim 2.900 medewerkers. 

De organisatie bedenkt, levert en beheert IT-toe-

passingen bij de overheid, in de financiële dienst-

verlening, de industrie en de zorg. Ordina Hosting 

Solutions gebruikt sinds 2012 de datacenters van 

Previder als primaire uitwijklocatie, als vervanging 

voor een datacenter in Schiphol-Rijk. 

Ordina Hosting Solutions is als afdeling verant-

woordelijk voor de hosting van applicaties van veel 

klanten van Ordina. De keuze om voor Previder te 

kiezen als uitwijklocatie was er volgens Ordina op 

gericht om de groeiambities op het gebied van 

beheerdiensten te kunnen realiseren. Zo was er 

behoefte aan de mogelijkheid om meerdere ser-

verracks in een afgesloten ruimte (cage) van een 

extern datacenter te kunnen onderbrengen. 

Ordina zocht daarnaast veel flexibiliteit bij het 

realiseren van deze oplossing. Previder kon bei-

de behoeften voor Ordina realiseren, en werd ge-

prezen voor de flexibiliteit, professionaliteit en de 

kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
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Lesscher IT: secure
application delivery

Lesscher IT bouwt en beheert zakelijke IT-omge-

vingen voor de zorg en de publieke sector. Het be-

drijf is onderdeel van de Odin Groep, die met ruim 

300 werknemers een van de grootste IT-dienst-

verleners van Oost-Nederland is. Samen met Pre-

vider levert Lesscher IT zijn klanten on-premise, 

Cloud en hybride IT-oplossingen waar security , 

mobiliteit, business-continuïteit en application 

delivery centraal staan.

Previder bleek de ideale partner voor Lesscher 

IT door sterke focus op de maximale beveiliging 

en beschikbaarheid van data en applicaties voor 

organisaties. Beide organisaties zijn bovendien 

gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit) 14001 (mi-

lieuzorg), 27001:2013 (Borging van beschikbaar-

heid, integriteit en vertrouwelijkheid) en NEN7510 

(zorg). Door deze gezamenlijke inspanningen en 

de nauwe werkrelatie is de samenwerking tussen 

beide partijen al jaren uiterst succesvol. Lesscher 

IT vertrouwt op Previder om zijn klanten vanaf een 

stabiel en veilig platform de flexibiliteit en schaal-

baarheid te bieden waarmee zij het verschil kun-

nen maken in hun business.
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Drie-O Automatisering: infra-
structuur- en Cloud- leverancier

Drie-O Automatisering levert IT-oplossingen 

voor het MKB en het onderwijs. Het bedrijf IT-to-

taalleverancier met zowel een adviserende als 

uitvoerende rol. Sinds 2013 gebruikt Drie-O de 

IaaS-omgeving voor het leveren van zijn diensten. 

Daarnaast werkten ze samen bij de ontwikkeling 

van Evy, de Cloudoplossing van Drie-O.

Drie-O koos voor Previder omdat het vervangen 

van het bestaande eigen IT-platform te kostbaar 

bleek. De virtuele infrastructuur van Previder 

bleek het perfecte alternatief. Een belangrijk voor-

deel voor Drie-O is dat het platform nu heel flexi-

bel uitgebreid kan worden, wat cruciaal is door het 

groeiend aantal klanten. 

Naast IaaS gebruikt Drie-O Automatisering ook de 

backup- en connectiviteitsdiensten van Previder 

om maximale beschikbaarheid en veiligheid van 

de data en applicaties van klanten te realiseren. 

Mark Wijgergangs, eigenaar van Drie-O: "Previder 

beschikt over expertise op virtualisatiegebied die 

een goede aanvulling is op die van ons. Boven-

dien kunnen wij onze klanten nu garanderen dat 

hun gegevens altijd veilig zijn door de garanties 

die Previder daarop geeft. Mede hierdoor hebben 

we onze Evy-omgeving in het begin ook samen 

ontwikkeld".
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