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De wereld wordt steeds complexer en meer verweven. 

Bedrijven moeten hun producten en diensten sneller dan 

ooit verbeteren en vernieuwen om de concurrentie aan te 

kunnen. Startups hebben hierin een grote voorsprong op 

gevestigde, grote bedrijven. Nieuwe, kleine organisaties 

hebben al minder overhead en kortere lijnen, maar zij 

hebben ook geen last van traditionele ICT als een data-

center, naast een veelvoud aan (oude) applicaties. Digitale 

bedrijven starten vaak direct in de public cloud. Het enige 

wat ze nodig hebben is een laptop, smartphone of tablet 

met een internetaansluiting. Als ze groeien, kopen ze 

nieuwe software-abonnementen die ze direct kunnen 

gebruiken. Meer rekenkracht, opslag, virtuele servers of 

apps worden automatisch geregeld.

ICT as a service geeft bedrijven  
wendbaarheid
De gegevensverwerking in de public cloud krijgt hierdoor 

een gedistribueerd, vloeibaar karakter. Medewerkers 

kunnen altijd beschikken over de nieuwste software en ze 

kunnen bovendien tijd- en plaatsonafhankelijk allerlei 

diensten afnemen. Het actuele adagium luidt everything 

as a service: alle IT wordt afgenomen als abonnement. 

Dankzij de public cloud kunnen bedrijven veel sneller 

nieuwe, innovatieve producten en services uitrollen. 

Gevestigde bedrijven willen ook die snelheid van nieuwe 

ondernemingen om de concurrentie voor te blijven. 

Doordat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan, 

zijn die met on-premise-technologie moeilijk bij te benen.

Daarom zullen in 2020 alle bedrijven gebruikmaken van 

cloud-toepassingen, voorspelt Gartner1. Het onderzoeks-

bureau ziet dat bedrijven die gedeeltelijk of geheel naar de 

cloud migreren, met verschillende uitdagingen kampen2.

Enkele daarvan zijn moeizame integratie, tekort aan goede 

koppelingen met legacy-apps en slechte service van de 

cloud-aanbieder. Hoe houdt u de regie over deze nieuwe 

manier van werken als de IT in mindere mate of zelfs 

helemaal niet meer in eigen beheer is?

Cloud-computing is totaal anders dan het management 

van een traditioneel datacenter. Bezit en beheer zijn 

verleden tijd omdat de hardware, de infrastructuur en de 

software als abonnement worden afgenomen. Het is als 

een nieuw huis bouwen. De onderdelen als architectuur, 

rekenkracht, het besturingssysteem en de apps worden 

via de cloud aangeleverd. Bedrijven dienen zelf het 

cement te maken: de integratielaag waarover ze de regie 

moeten voeren. Bijvoorbeeld over welke onderdelen wel 

of nog niet naar de cloud worden gemigreerd. Welke data 

blijven on-premise vanwege (interne) regelgeving en 

welke apps zijn geschikt om in de cloud te draaien? 

Oftewel: hoe ziet het nieuwe IT-ecosysteem eruit en hoe 

ondersteunt het de business?

IT van beheer naar regie 
Doordat beheertaken in de cloud voor een groot gedeelte 

zijn uitbesteed, verandert het takenpakket van de traditio-

nele IT-dienst. Niet alleen moet deze de business beter 

ondersteunen, maar de IT-dienst en de IT-leverancier 

worden een tussenpersoon van de business in plaats van 

de IT-gatekeeper. Het beheer verandert naar een regierol. 

Daarbij gaat het om regie op connectiviteit, gegevensuit-

Snel innoveren en inspelen op een nieuwe klantvraag is de enige 
manier om goed te kunnen concurreren. Een traditioneel data-
center geeft vaak niet de gewenste flexibiliteit om de business 
optimaal te ondersteunen. Migratie naar de public cloud kan de 
oplossing zijn. Dan moeten de bestaande architectuur en appli-
caties wel goed integreren in een nieuw IT-ecosysteem. Hoe doet 
u dat en hoe houdt u de regie?

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/3354117
2 http://www.gartner.com/newsroom/id/3443517

WHITEPAPER    SYSTEEMINTEGRATIE ALS SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE MIGRATIE NAAR DE PUBLIC CLOUD



wisseling, compliancy, privacy en integratie. Het is in deze 

functie daardoor van groot belang, na een migratie kennis 

van de technische regie in huis te hebben. 

Traditionele IT- organisaties beschikken meestal niet over de 

kennis van nieuwe technieken die in de cloud worden 

gebruikt. Goed technisch geschoold personeel is schaars. 

Daarom is het voor de meeste bedrijven zaak om een partner 

in de hand te nemen die vanuit waardetoevoeging samen 

de regierol op kan nemen. Gezamenlijk kan dan gekeken 

worden hoe een migratie naar de cloud aan te pakken.

Cloud-tenzij-strategie zorg voor gewen-
ste snelheid
PostNL3 is een goed voorbeeld van een geslaagde public 

cloud-migratie. Het postbedrijf koos voor een SaaS-ten-

zij-strategie waarbij de delen die niet in een SaaS-vorm 

beschikbaar waren, ondergebracht werden in de public 

cloud. Het gebruik van SaaS en de public cloud zorgt 

ervoor dat de innovatie van nieuwe diensten en services 

veel sneller en efficiënter plaatsvindt. “We gebruiken de IT 

van de wereld” is het credo van PostNL. Hierdoor opereert 

het nu zowel flexibeler als goedkoper. Het type IT-werkne-

mers is ook veranderd. Dankzij de moderne werkwijze van 

het bedrijf is PostNL aantrekkelijker geworden voor een 

nieuwe generatie IT’ers die meer vanuit data en business 

denken. Zij voegen waarde toe aan de business en regisse-

ren de IT in plaats van traditioneel beheer vanuit het eigen 

datacenter. PostNL heeft tijdens de migratie een grote slag 

kunnen slaan in het vereenvoudigen van het applicatieland-

schap. De meeste bedrijven kopen er in de loop der jaren 

steeds meer programma’s bij. Minder tooling en standaar-

disatie leiden tot meer eenduidigheid en meer efficiëntie; 

bovendien zorgt het voor minder versnippering van 

gegevens en minder beheer van koppelingen. 

De keuze voor de juiste cloud-aanbieder is van groot 

belang om de gewenste meerwaarde te creëren. PostNL 

heeft heel bewust gekozen voor public cloud-oplossingen 

van Microsoft en Amazon. De public cloud biedt als enige 

cloud de functionaliteit, flexibiliteit en schaalbaarheid die 

nodig zijn bij het ondersteunen van de business. Zowel 

Microsoft als Amazon investeren miljarden dollars om de 

public cloud blijvend te innoveren. Applicaties worden via 

standaard interfaces (API’s) met elkaar verbonden. Hier-

door wordt het applicatielandschap bij voorkeur volledig 

modulair: applicaties kunnen hierin gemakkelijk aan het 

systeem gekoppeld worden. De mogelijkheid van ontkop-

peling is ook van groot belang. Omdat de techniek zo snel 

gaat, is een andere public cloud-aanbieder na verloop van 

tijd misschien beter voor de business. Dan zijn een aantal 

zaken goed om in ogenschouw te houden: hoe mobiel zijn 

applicaties, hoe gemakkelijk en snel is alle data te migre-

ren? Een exit-strategie zou onderdeel van elk cloud-project 

moeten zijn en dus ook contractueel moeten worden 

vastgelegd. Dat geldt ook voor eigenaarschap van data. 

Wet- en regelgeving van groot belang bij 
cloud-keuze
Ook security, privacy en compliancy zijn punten van 

aandacht bij de cloud-keuze. Natuurlijk dient alles wat een 

bedrijf doet, compliant te zijn aan de interne bedrijfsregels 

en de wetgeving. De beveiliging van de public cloud- 

omgeving is afhankelijk van de leverancier en valt daar-

mee buiten de eigen controle. De vraag is overigens of 

gegevens in de public cloud minder goed beveiligd zijn. 

Omdat de public cloud-aanbieders over grote specialisti-

sche teams beschikken, is security vaak beter geregeld 

dan als een eigen IT-team waakt over de veiligheid van de 

applicaties en data. Als aandachtspunten resten dan nog 

de juridische regels waaraan een bedrijf moet voldoen. 

Sommige cloud-diensten slaan data buiten Nederland of 

buiten Europa op. Als dat het geval is, moet extra aan-

dacht besteed worden aan wet- en regelgeving rond 

privacy. Het is positief dat Microsoft in 2016 een recht-

zaak4 in Ierland won waardoor de Amerikaanse regering 

geen gegevens mag verkrijgen die zijn opgeslagen buiten 

de Verenigde Staten. Deze uitspraak was van cruciaal 

belang voor het vertrouwen in en belang van de public 

cloud. Toch is het cruciaal om een juridische afdeling of 

dienst mee te laten kijken bij belangrijke beslissingen rond 

de cloud, niet alleen bij het sluiten van het contract, maar 

zeker ook bij data governance: van wie is de data, waar 

staat de data en wat is de juridische implicatie daarvan? 

De vraag is of de integratie en de ontkoppelbaarheid 

binnen het huidige ecosysteem gemakkelijk te bereiken 

3 https://ict.eu/nl/case/postnl-gebruikt-de-van-de-wereld/
4 http://www.reuters.com/article/us-microsoft-usa-warrant-idUSKCN0ZU1RJ
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zijn voor niet-cloud-native bedrijven. Misschien is een 

stapsgewijze verandering van de huidige organisatie-

structuur en van de applicaties niet voldoende om een 

stap te zetten naar een moderne, beter concurrerende 

organisatie. Het is wellicht beter om opnieuw het doel van 

het bedrijf te bepalen en het IT-landschap daar strategisch 

op aan te laten sluiten. Hoe de public cloud daarbij kan 

helpen en hoe die wordt ingericht met nieuwe leveran-

ciers, is de sleutel tot succes. 
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Wilt u weten hoe u uw bedrijf moderner, 
sneller, duurzamer en wendbaarder maakt? 
Neem dan contact op met ICT Group. Met 
meer dan 950 professionals helpen we 
bedrijven, producten en projecten graag 
verder met slimme, innovatieve, integrale  
en vooral uitdagende ICT-oplossingen. 
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