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David Chappell is een van Amerika’s meest bekende onafhankelijke cloud consultants. Met zijn voordrachten, 
artikelen en advies helpt hij wereldwijd mensen inzicht te krijgen en beslissingen te nemen over nieuwe 

technologie. In Den Haag hadden enkele van Microsoft’s enterprise klanten het genoegen om in een klein 
gezelschap met hem in gesprek te gaan over de hybride cloud. Hoewel deze klanten in verschillende vormen al 
de eerste stappen op het cloudpad hebben gezet, begon Chappell toch maar met een definitie van het begrip. 
“Want ik merk dat er wereldwijd veel onduidelijkheid over bestaat. We spreken over cloud op het moment 
dat gebruikers van IT via een self service portal volledig geautomatiseerd virtuele machines of ander IT-diensten 
kunnen afnemen. Cloud is dus eigenlijk niets meer of minder dan datacenterautomatisering. Je automatiseert 
taken die voorheen met de hand door IT-beheerders werden gedaan.”

Cloud is dus nadrukkelijk meer dan datacentervirtualisatie. “Het begint wel met virtualisatie. Het gebruik van 
‘pooled hardware’ is een belangrijk kenmerk van de cloud. Maar een gevirtualiseerd datacenter is gewoon een 
gevirtualiseerd datacenter en geen private cloud.”

Organisaties willen betere datacenters, minder datacenters en een goede integratie 
tussen hun on en off premise rekencentra. Alle reden om een hybride cloud te 
overwegen. Op welke aspecten je moet letten om maximaal te profiteren van de 
voordelen van de cloud, vertelde David Chappell aan een klein gezelschap van CIO’s 
en IT-managers op de Microsoft TechDays.  

Uw datacenter 
in het Cloud tijdperk

Private Cloud, Public Cloud
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Er zijn twee vormen cloud: 
  Public. Dan wordt het geautomatiseerde datacenter beheerd door een service 

provider. Klanten betalen daarvoor naar gebruik.
  Private. Dan bevindt het geautomatiseerde datacenter zich on premise. Interne 

klanten kunnen diensten afnemen via een self service menu. 

Public of private?
Hij komt ook nog altijd veel organisaties tegen die denken dat ze moeten kiezen tussen een public of private 
cloud. Chappell ziet voor grotere organisaties eigenlijk alleen een toekomst weggelegd voor het scenario 
waarin beide voorkomen. “Het is geen of-of, het is en-en. Het is exact dezelfde technologie, maar de voordelen 
liggen op verschillende terreinen. Wanneer je je eigen datacenter automatiseert, dan maak je het efficiënter en 
effectiever. Je kunt sneller en eenvoudiger virtuele machines ter beschikking stellen aan gebruikers en je bent 
in staat om automatisch problemen te detecteren. Kortom, met een private cloud verhoog je de efficiency van 
je eigen IT. De voordelen van de public cloud liggen vooral op het terrein van de onbeperkte schaalbaarheid en 
betalen naar gebruik.”

Hij ziet dat overal ter wereld journalisten en IT-managers/CIO’s deze verschillende voordelen gemakkelijk in één 
opsomming plaatsen, zonder onderscheid te maken tussen een public en private cloud. Dat draagt niet bepaald 
bij aan een goed begrip van wat cloud nu precies is en waarom je welke keus maakt. 

Onbegrip komt hij ook tegen bij IT-beheerders. “Zij denken vaak dat ze de controle verliezen als ze IT-diensten 
geautomatiseerd ter beschikking stellen. Maar niets is minder waar. Ze bedenken immers zelf vooraf de regels. 
Je krijgt dus eerder meer dan minder grip omdat je geen fout meer kunt maken bij het al dan niet toewijzen van 
een virtuele machine.”

Verschillende hypervisors, één omgeving
Nog een mythe is dat omgevingen van verschillende leveranciers niet met elkaar kunnen samenwerken en dat je 
dus veel van je bestaande investeringen teniet moet doen als je de overstap wilt maken naar een private cloud. 
KLM is aanwezig om deze mythe te ontkrachtigen. “Wij hebben een private cloud gebouwd met Microsoft 
System Center en daaronder hangen servers die zijn gevirtualiseerd met VMware. We werken ook met Microsoft 
Windows Server 2012 met Hyper-V en we merken eigenlijk geen verschil. We beheren die beide omgevingen 
alsof het een en hetzelfde type hardware betreft.”

Chappell lacht. “Voor ons Amerikanen is het haast onbegrijpelijk dat een leverancier ook apparatuur van de concur-
rentie ondersteunt. Ik denk dat Microsoft goed naar Nederland heeft gekeken toen ze dit ontwikkelden. Het is 
typisch iets dat past bij jullie cultuur.” Om daarna op serieuze toon te vervolgen: “Het is natuurlijk wel slim van ze, 
want het merendeel van de datacenters is gevirtualiseerd met VMware. Voor deze organisaties is er geen enkele 
belemmering om met System Center te gaan werken voor het management en beheer van hun private cloud.”

Strategische impact
Hij benadrukt dat het vraagstuk of en in welke vorm een organisatie gebruik gaat maken van de cloud niet op 
een achternamiddag kan worden beantwoord. “In de meeste organisaties zal dit de belangrijkste strategische IT-
beslissing zijn van de komende jaren. De impact is groot. Dat vraagt dat CIO’s dit onderwerp op een holistische 
manier bekijken. Het heeft namelijk impact op heel veel andere beslissingen”, weet Chappell. 

Dat organisaties vroeg of laat gebruik gaan maken van de cloud, weet hij zeker. “Iedere CIO wil dat zijn 
datacenter beter en efficiënter werkt. Bovendien kijken ze allemaal hoe ze het aantal datacenters kunnen 
reduceren. En ik ken geen enkele CIO die zegt: ik wil graag nog wat meer datacenters. De cloud komt aan beide 
behoeften tegemoet. En dat brengt de derde behoefte met zich mee: een goede integratie van de eigen on 
premise datacenters en de datacenterdiensten die uit de public cloud worden afgenomen.”

De eerste behoefte - betere en efficiënter werkende datacenters – kan worden ingevuld met 
datacenterautomatisering, ofwel met een private cloud.
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Security
De tweede behoefte is minder datacenters. De meeste organisaties hebben al grote slagen gemaakt met 
consolidatie en virtualisatie. De volgende stap kan zijn om gebruik te maken van IaaS-diensten van publieke 
datacenters. In Amerika is deze strategie populair. Europa is over het algemeen nog wat huiverig. De grootste 
twee bezwaren die Chappell tegenkomt zijn security en wetgeving. Hij haalt beide argumenten onderuit. 

“Organisaties die zich afvragen of hun data in een publiek datacenter veilig zijn hebben het niet over security, 
maar over vertrouwen. Durf je je provider te vertrouwen dat hij er alles aan doet om de security te waarborgen? 
Het punt is dat klanten dat niet kunnen controleren, want geen enkel publiek datacenter zal je zijn firewall 
configuraties laten zien, om maar eens wat te noemen. Je moet er dus op vertrouwen dat de provider zijn security 
op orde heeft. Daar moeten we aan wennen, en dat zal ook gebeuren, maar dat heeft tijd nodig. We zijn al 
heel lang gewend om leveranciers te vertrouwen. Wie heeft zich ooit afgevraagd wat er allemaal in de Windows 
Update zit? Toch installeer je die zonder ook maar een seconde te denken dat Microsoft er een kwaadaardig virus 
in heeft gestopt. Met andere woorden: we vertrouwen Microsoft met z’n allen al lang, maar nu ze een dienst als 
Windows Azure op de markt brengen, twijfelen we opeens. Dat is niet rationeel, maar is het wel normaal menselijk 
gedrag om bij grote veranderingen eerst even wantrouwend te zijn en de kat uit de boom te kijken.” 

Wet- en regelgeving
Het tweede bezwaar, wet- en regelgeving, is al wat meer op zijn plaats, vindt Chappell, maar ook nog altijd 
geen argument om dan maar geen enkele actie te ondernemen. “Het kost even wat energie om de wetgeving 
te doorgronden, maar voor zover ik weet en van organisaties hoor die hier ervaring mee hebben, zijn er geen 
regels die gebruik van IaaS verbieden.”

Hij vervolgt: “De wetgeving is heel complex, zeker in Europa. Ieder land heeft zijn eigen wetgeving, er zijn 
Europese regels, en er zijn branchespecifieke afspraken. Dat resulteert in een matrix die echt niemand meer 
snapt. Het juridische vraagstuk daardoor behoorlijk subjectief geworden, iedere rechter beslist anders. Kijk er 
de jurisprudentie maar op na. Dat komt doordat de meeste regels nog stammen uit de tijd dat er geen internet 
was. We hebben nu te maken met andere materie waar die wetten niet voor gemaakt zijn”, zegt Chappell. 
Jurisprudentie toont echter aan dat er veel meer mogelijk is dan juristen in eerste instantie vaak denken.

Als voorbeeld haalt hij de Patriot Act aan. Veel organisaties durven geen klant- of andere privacygevoelige 
gegevens in de public cloud te plaatsen, omdat hun data dan mogelijk in een Amerikaans datacenter terechtkomt 
waar de Amerikaanse overheid deze gegevens op basis van de Patriot Act kan opvragen. Dat is echter meten met 
twee maten, vindt Chappell. “Want als het gaat om goedkope rekenkracht voor het ontwikkelen en testen 
van software, dan is Windows Azure enorm populair en dan wordt niet eens gevraagd uit welk datacenter die 
capaciteit komt. Overigens kun je  als klant van Windows Azure ervoor kiezen je data uitsluitend in Amsterdam 
te hosten. Daarbij moeten bedrijven zich echter wel realiseren dat de Patriot Act van toepassing is op alle 
organisaties die business doen in of met Amerika. Dat gaat verder dan alleen ICT en data die in Amerika staat. 
De meeste grotere organisaties vallen dus sowieso al onder deze wetgeving omdat ze op een of andere manier 
zaken doen met Amerika. Het is in verreweg de meeste gevallen dus onzin om de Patriot Act aan te voeren als 
reden om geen gebruik te maken van de public cloud.”

Twee werelden
Een van de deelnemers aan de besloten sessie heeft de nodige ervaring met juristen. “Wij maken gebruik van 
Microsoft Office 365. Je wilt niet weten hoeveel energie het heeft gekost om dat juridisch rond te krijgen. Je praat 
met mensen die niets snappen van IT. En zij spreken op hun beurt weer een taal die wij niet snappen. Het kost 
heel veel tijd om uit te zoeken wat nu wel en niet precies mag. Maar uiteindelijk bleken er veel minder beren op 
de weg dan we in eerste instantie dachten. We zijn er uit gekomen, en we weten nu als IT-afdeling ook welke 
wet- en regelgeving wel en niet op ons van toepassing is, dat is dus ook handig voor eventuele toekomstige 
beslissingen. Mijn advies is: laat je er niet door weerhouden en kom goed beslagen ten ijs als je met de juristen 
in je bedrijf om tafel gaat.”

Chappell sluit zich daar volledig bij aan. “Ik ken eigenlijk geen bedrijven voor wie uiteindelijk wet- en regelgeving 
een stok tussen de spaken bleek te zijn. Ik ken wel heel veel bedrijven die er veel energie in moesten steken, 
maar allemaal hebben ze uiteindelijk toch een positief antwoord gekregen.”
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Reliable en best effort
Chappell ziet dan ook geen redenen waarom je op voorhand geen gebruik zou maken van de public cloud. “Je 
moet het laten afhangen van je businessvraagstuk. Zoals ik aan het begin al zei: public en private cloud hebben 
ieder hun eigen voordelen. De situatie bepaalt waar je het best voor kiest.”

Als dat de public cloud is, wees je dan erg bewust van de twee modellen die er zijn en die Gartner heeft 
aangeduid met ‘reliable’ en ‘best effort’. Reliable datacenters halen hun betrouwbaarheid uit de high end 
apparatuur waar ze mee werken. De servers en SANs kosten tienduizenden euro’s en het beheer wordt typisch 
gedaan met System Center 2012 of VMware vCloud. Best effort datacenters daarentegen, zijn er op berekend 
dat ICT resources kapot kunnen gaan en servers uit kunnen vallen. Deze datacenters maken gebruik van 
‘dertien-in-een-dozijn apparatuur’ – pizzadoos-servers zoals Chappell ze noemt. Windows Azure en Amazon 
Web Services vallen in deze categorie. 

Describing Public Cloud Platforms

Chappell: “De best effort datacenters zijn heel betrouwbaar. De applicaties die je daar plaatst moeten wel 
cloud-aware zijn, dus niet meer afhankelijk zijn van een bepaald stuk hardware, en in staat zijn van de ene 
naar de andere server te schakelen. De software moet kunnen omgaan met ‘multiple stateless instances’. 
Traditionele software kan dat niet. Die is ontworpen om op één server te draaien. Als je dit soort software gaat 
onderbrengen in een publiek datacenter van Microsoft of Amazon, dan introduceer je onverantwoorde risico’s. 
Maar maak je gebruik van moderne, cloud native software, oftewel software die cloudaware is, dan heb je de 
betrouwbaarheid van apparatuur helemaal niet nodig. Dan zit de betrouwbaarheid al in de software ingebakken 
en is het prima om met goedkope hardware te werken.”

Op lange termijn zullen alle datacenters toegroeien naar het best effort model, verwacht Chappell. Wat betekent 
dat ook alle software cloud-native ontwikkeld gaat worden. “Het is nu nog niet zover. Dus als u nu van plan 
bent om gebruik te maken van de public cloud, kijk dan heel goed naar de manier waarop de applicaties zijn 
geschreven. Naar mijn smaak hebben organisaties hier veel te weinig aandacht voor.”

Integratie
Chappell is ervan overtuigd dat iedere middelgrote tot grote organisatie uiteindelijk zal uitkomen op een 
hybride cloudmodel. En dat betekent dat integratie van het on en off premise datacenter aandacht moet 
krijgen. Die aan dacht krijgt het momenteel nog niet van leveranciers, constateert Chappell. “Er is er maar eentje 
die dit onderwerp hoog op de agenda heeft geplaatst en dat is Microsoft. System Center 2012 is nog niet de 
ultieme oplossing om public en private cloud te integreren, maar het komt al wel een heel eind in de richting en 
de visie van Microsoft is goed. VMware daarentegen ondersteunt momenteel geen best effort datacenters. 
Die gaan volledig uit van reliable datacenters. Op dit moment is het merendeel van de datacenters ook nog 
reliable, maar op lange termijn gaat best effort winnen.”
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Het verbaast Chappell niet dat juist Microsoft een voorsprong heeft genomen op dit gebied. “Microsofts 
strategie is altijd geweest om op ieder gebied technologie te leveren, om een unified platform te ontwikkelen 
voor verschillende omgevingen. Dat is wat ze met System Center ook hebben gedaan. Public en private cloud, 
verschillende operating systemen, verschillende hypervisors, het kan allemaal met System Center worden 
beheerd. Nogmaals, op dit moment vind ik de oplossing nog niet perfect, maar het is verreweg het beste wat er 
nu verkrijgbaar is als je public en private cloud wilt integreren.”

Hij tekent de Gartner hype cycle op het bord en wijst aan waar we nu zitten: op de top. “Bij iedere technologie 
is het zo dat op het hoogtepunt van de hype best-of-breed het wint omdat zowel leveranciers als klanten 
nog moeten uitvinden wat met wat goed samenwerkt en welke technologie op lange termijn het grootste 
marktaandeel zal veroveren. Op een gegeven moment zakt de markt in, om daarna weer wat op te veren en op 
een stabiel niveau te komen. Op dat stabiele niveau winnen eigenlijk altijd de integrale oplossingen. Als je dus 
nu een keus maakt voor de lange termijn, kijk je het best naar een geïntegreerde suite.”

“Slechts weinig CIO’s realiseren 
zich hoe groot de impact is van hun 
cloudbeslissingen”

The Gartner Hype Cycle

> best-of-breed

> integrated suite 

Conclusie
Zijn visie is duidelijk: op termijn wint het hybride model, waarbij organisaties een deel van hun ICT on premise 
houden in een private cloud, en een deel wegzetten in een publiek datacenter. Dat publieke datacenter zal zijn 
gebouwd volgens het best effort-model, gebruikmakend van goedkope hardware. De applicaties die er worden 
gehost zijn cloud aware en kunnen zelf naar een andere server migreren op het moment dat de server waar ze 
op draaien down gaat. Chappell kan niet wachten tot het zover is. “Door de cloud, en zeker door best effort 
datacenters, wordt IT in de toekomst veel goedkoper en is bovendien sneller en makkelijker beschikbaar. Dat is 
toch wat iedere organisatie graag wil?”

Wilt u zo snel mogelijk van dat mooie toekomstbeeld profiteren, vorm dan nu uw visie op integratie van de 
twee werelden, is zijn advies. “Het is de meest strategische beslissing die u de komende jaren gaat maken. Ga er 
niet lichtzinnig mee om.”

> http://www.youtube.com/watch?v=iuUsFQp8fXk

http://www.youtube.com/watch?v=iuUsFQp8fXk

