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Introductie 
 
 

Hartelijk dank voor uw interesse in dit boekje van het ICT informatiecentrum. 

Wij hopen dat deze publicatie u informeert, inspireert en bijdraagt aan 

betere ICT beslissingen. Want dat is ons doel.  

 

Het ICT informatiecentrum is een onafhankelijk kennisplatform over 

bedrijfssoftware en andere zakelijke ICT thema's. Wij bestaan sinds 2001, 

helpen jaarlijks duizenden organisaties en ICT beslissers aan waardevolle 

kennis bij hun IT projecten, informeren hen via de ICT nieuwsbrief over 

belangrijke ontwikkelingen, werken samen met kennisinstituten, 

brancheorganisaties en meer dan 300 kennis- en informatiepartners en zijn 

de motor achter een groot aantal websites, boeken, whitepapers en andere 

kennisdocumenten. Al vele jaren zijn wij de meest gebruikte informatiebron 

bij de keuze van bedrijfssoftware, zakelijke ICT producten, diensten en 

leveranciers.  

 

Waar we voor staan 

Wij benadrukken graag onze drie kernwaarden: onafhankelijkheid, 

zelfstandigheid en betrouwbaarheid. Wij hebben geen enkel belang of en 

met wie u zaken doet; iedere ICT aanbieder is voor ons gelijk. Niemand 

bepaalt wat wij moeten doen of zeggen; wij staan volledig los van de 

branche. En wij willen dat u op een prettige en nette manier geholpen wordt.  

 

 

Oriënteren of selecteren? 
Gebruik de gratis CLOUD box 

 
BEKIJK DE CLOUD BOX 

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
https://www.ictinformatiecentrum.nl/cloud/cloud-box
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Kennis uit de praktijk  

 
 

De inhoud van dit boekje is tot stand gekomen met medewerking van diverse 

specialisten voor dit thema. Zij leveren u de kennis uit de praktijk. Wij 

noemen ze onze 'kennispartners'. Staat een kennispartner als bron bij een 

artikel vermeld, dan kunt u het artikel plaatsen in de context van die 

kennispartner en zijn of haar activiteiten. 

 

Het is goed om te weten dat niemand ons betaalt voor publicatie van zijn of 

haar bijdrage aan dit boekje. Ook betaalt het ICT informatiecentrum niemand 

voor een tekstuele bijdrage. Zo zijn en blijven wij volledig onafhankelijk in de 

samenstelling van onze media.   

 

Uiteraard danken wij onze kennispartners voor hun medewerking. Mede 

dankzij hun ervaringen, visies, tips en adviezen worden ICT beslissingen 

iedere dag weer een beetje beter.  
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Inleiding 
 

 

Voor veel hardware- en softwareoplossingen kunt kiezen voor een variant in 

de cloud. U krijgt met deze keuze te maken als u nieuwe bedrijfssoftware 

zoekt, zoals CRM, ERP, HRM of BI software. Maar ook voor dataopslag en 

telefooncentrales kunt u kiezen voor een cloudoplossing. Zelfs uw complete 

ICT infrastructuur kunt u buiten de muren van uw organisatie onderbrengen 

bij een cloudprovider. Dan doet u alles via internet en heeft u overal toegang 

tot iedere ICT toepassing.  

 

Migratie heet het proces van het buiten de deur brengen van uw ICT. Over 

een aantal aspecten van deze verhuizing naar de cloud, leest u in dit boekje 

van het ICT informatiecentrum. Zowel over de praktische kant van de 

verhuizing als de juridische kant ervan. Tips, adviezen, valkuilen, checklists, 

juridische zaken; u vindt deze er allemaal in terug.  

 

Duizelt het u nog een beetje rondom de begrippen 'cloud' en 'cloud 

computing, leest u dan ook het boekje 'Cloud computing, introductie' dat wij 

hebben samengesteld. 

 

Wij wensen u goede beslissingen en veel succes in de cloud toe! 

 

ICT informatiecentrum 
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De cloud als Boost2Business 
Bron: Onventis  |  onventis.nl 

 

Veel bedrijven en organisaties hebben hoge verwachtingen van de cloud. De 

cloud bestaat uit computertoepassingen waarvoor u niet hoeft te investeren 

in hardware of waarvoor u geen software hoeft te installeren. Doorgaans 

kunt u direct aan de slag. Doordat u betaalt voor het gebruik, blijft u 

financieel flexibel en slagvaardig. Ook kunt u binnen en buiten kantoor 

gebruik maken van zulke diensten.  

 

Wie bezit uw data? 

Blijven uw gegevens van u of worden deze eigendom van het bedrijf 

waarmee u zaken doet? In sommige gevallen is de leverancier namelijk via de 

algemene voorwaarden eigenaar en kunnen zij deze data dus naar hartelust 

gebruiken voor andere doeleinden. Google en Facebook doen dat. Voor u 

kan dit echter uitermate problematisch en riskant zijn. 

 

Toegang in slechte tijden 

Mocht uw liquiditeit tijdelijk onder druk staan en loopt u daardoor een 

betalingsachterstand op, dan kan een dienstverlener in de cloud de toegang 

tot uw bedrijfsinformatie blokkeren. Dat is natuurlijk absoluut onwenselijk. 

Bovendien kan ook uw leverancier financieel minder solide zijn. Op welke 

wijze is dan geborgd dat uw gegevens ook toegankelijk blijven als uw 

cloudleverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen? 

 

Gebruikerservaring 

Ook de gebruikerservaring op kantoor kan achteruitgaan door over te 

schakelen op de cloud. Uw backoffice heeft momenteel wellicht direct 

toegang tot de server via een zwaar geoptimaliseerd intranet. Met een 

bedrijfsapplicatie in de cloud kan de prestatie van cruciale functies te laag 

worden. 

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
https://www.onventis.nl/
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Cloudoplossingen in de logistiek 
Bron: Gateway  |  gateway.nl 

 

Logistiek dienstverleners zijn constant bezig om flexibeler in te kunnen 

spelen op veranderingen. Het zoveel mogelijk variabel maken van kosten is 

een belangrijke sleutel om de continuïteit van het bedrijf te borgen. 

 

In de afgelopen decennia heeft de logistieke sector een sprong gemaakt in IT. 

Van noodzakelijk kwaad is het een essentieel onderdeel van het bedrijf 

geworden. Door meer en beter inzicht kunnen bedrijven niet alleen enorme 

efficiencywinsten behalen, maar zich ook onderscheiden op de markt. Helaas 

is IT personeel vaker bezig met het oplossen van performance gerelateerde 

problemen, dan dat zij toegevoegde waarde kunnen bieden aan de 

organisatie. Geld bestemd voor investeringen in de IT infrastructuur had vaak 

beter uitgegeven kunnen worden. 

 

Cloud computing biedt uitkomst 

Bij cloud computing wordt het beheer van hardware en applicaties uit 

handen gegeven. Maar er zijn meer voordelen: de cloud geeft de 

mogelijkheid om te betalen voor gebruik en te schalen naar behoefte. 

Logistieke dienstverleners betalen bijvoorbeeld per opslaghandeling in hun 

warehouse management systeem. Kosten bewegen zo automatisch mee met 

de omzet en kunnen makkelijker aan klanten worden doorberekend. 

Bovendien zijn hoge investeringen in hardware en softwarelicenties niet 

meer nodig. Dit kapitaal kan geïnvesteerd worden in kernactiviteiten zoals 

uitbreiding van loodsen of andere distributieactiviteiten. 

 

Ervaren risico’s 

Cloud computing brengt naast schaalbaarheid, lagere investeringen en 

variabelere kosten zeker ook een aantal risico’s. Want voor veel bedrijven 

betekent cloud computing praktisch het naar de cloud brengen van de IT 

infrastructuur. Daarbij besteden ze niet alleen de rekenkracht uit, maar ook 

https://gateway.nl/
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bedrijfskritische data en applicaties. Bedrijven die clouddiensten aanbieden 

zijn zich dit bewust en maken meestal goed inzichtelijk welke maatregelen ze 

nemen om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Deze is bij cloud-

oplossingen vaak zelfs beter gegarandeerd dan in conventionele oplossingen 

waarbij bedrijven de software en data op hun eigen servers hebben staan.  

 

Inzicht geeft vertrouwen 

Essentieel voor het vertrouwen in die stabiliteit, veiligheid en 

vertrouwelijkheid is de service license agreement (SLA). Deze omvat 

doorgaans uptime-garanties, vergoedingen bij downtime, helpdesk-uren, 

bepalingen over back-ups, etc. Ook belangrijk is het om deze aspecten te 

vergelijken met de prestaties en dienstverlening binnen het huidige systeem. 

Gangbaar in clouddiensten is een uptime-garantie van 99.9%. Er is dus een 

kleine kans dat de clouddienst niet functioneert. Maar welke percentages 

worden momenteel gehaald? Clouddiensten draaien over het algemeen bij 

datacentra die beschikken over geoptimaliseerde servers en internet-

snelheden die niet te halen zijn voor veel logistieke bedrijven. De grote 

bandbreedte maakt tegelijkertijd dat simultaan gebruik vanuit meerdere 

vestigingen of met smartphones of tablets minder belastend is voor het 

systeem. 

 

Stapsgewijs in de cloud 

Door de schaalbaarheid is het ook makkelijk om geleidelijk over te stappen 

naar de cloud. Er is dan op termijn één aanspreekpunt voor alle software, 

servers en databeveiliging en het werken met een enkele leverancier maakt 

het identificeren en oplossen van knelpunten in prestatie efficiënter. De stap 

naar de cloud kan logistieke bedrijven een voorsprong op de concurrentie 

bieden. En met de gewonnen financiële ruimte kunnen ze deze voorsprong 

vasthouden en uitbreiden.  

  

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
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Organisatie, processen en techniek 
Bron: Simac ICT  |  simac.com 

 

Wanneer u IT diensten niet meer zelf door een interne IT dienst laat 

beheren, maar gaat inkopen bij een externe organisatie, komen er 

verschillende veranderingen op uw organisatie af. Wij maken onderscheid in 

organisatie, processen en techniek. 

 

Organisatie 

De organisatorische veranderingen hebben vooral betrekking op de IT 

afdeling. Zij zijn van oorsprong de aanbieder van IT in de organisatie. Cloud 

computing brengt echter ook organisatorische veranderingen met zich mee 

voor andere bedrijfsonderdelen.  

 

 Nieuw functieprofiel voor IT - Regie vereist andere kwaliteiten van 

een IT’er. Zij moeten bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening 

kunnen relateren aan sleutelindicatoren (KPI’s) en moeten hierover 

kunnen onderhandelen met de cloudprovider. Dat zijn heel andere 

kwaliteiten dan het oplossen van een bepaald infrastructuur-

probleem. Bereid uw personeel voor op deze nieuwe regierol. Stel 

functieprofielen op rond de ‘ideale cloudwerker’, train uw mensen 

voor die nieuwe rol en trek eventueel nieuwe mensen aan die over 

de juiste kwaliteiten beschikken. 

 

 Verkleinen van de IT afdeling - Wanneer u veel werk naar de cloud 

uitbesteedt, zal uw IT afdeling waarschijnlijk krimpen. Werknemers 

die goed zijn in onderhoud van servers zijn in een dienstverband bij 

het bedrijf niet meer nodig. Zorg daarom voor draagvlak voor 

uitbesteden van middelen naar de cloud en reken op weerstand 

vanuit de IT afdeling. 

 

  

https://www.simac.com/nl
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 Nieuwe budgetverdeling voor IT middelen - De IT afdeling is van 

oorsprong het bedrijfsonderdeel dat gaat over de aanschaf van IT 

middelen. Zij moeten die producten gaan ondersteunen. In een 

cloudomgeving is die ondersteuning uitbesteed. Een gesprek over 

de aanschaf van een nieuw product zal daardoor vooral gaan over 

functionaliteit. De business kan daar veel beter een mening over 

vormen dan de IT afdeling. Een HR afdeling kan bijvoorbeeld zelf 

beter aangeven met welk HRM systeem ze willen werken dan de IT 

afdeling. Cloud kan zodoende een reden zijn om IT budgetten 

anders te verdelen en ten gunste van de business. 

 

Processen 

De werkprocessen in een organisatie veranderen als gevolg van cloud 

computing, omdat de technische ICT middelen die die werkprocessen 

ondersteunen op een andere manier worden aangeleverd (via het netwerk in 

plaats van geïnstalleerd op de computer). Met name de rol van de IT partner 

verandert daardoor. 

 

 IT partner wordt innovatiepartner - Wanneer u applicaties uit een 

externe cloud gebruikt, is het niet meer mogelijk om zelf aan de 

knoppen te draaien om innovaties door te voeren. U gaat innovatie 

nu veelal ‘inkopen’ bij uw IT partners, of dat nu gaat om extra 

functies in een SaaS dienst of meer verwerkingskracht voor een IaaS 

dienst. In de regel zult u vaker met uw partner in gesprek moeten 

gaan over bepaalde wensen van de business in plaats van dat u een 

technisch gesprek voert over infrastructuur. Omring u dus met cloud 

aanbieders die dit gesprek aankunnen en in staat zijn business-

vragen te relateren aan de eisen van uw infrastructuur. 

 

 Inkoop wint aan gewicht - Als u applicaties naar de cloud verhuist of 

in de cloud gaat werken, besteedt u de zorg voor de techniek uit. 

Dat is natuurlijk prettig, maar u kunt dus ook geen ingrepen doen 

wanneer de techniek niet werkt. De leveringsafspraken (uptime, 

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
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beveiliging, etc.) die u afspreekt in de contractfase zijn daarom 

cruciaal en de procedures bij het inkopen van nieuwe diensten 

worden daarom belangrijker bij cloud computing. Zorg ervoor dat er 

een goede afstemming is tussen de IT afdeling en de business. Zo 

zorgt u ervoor dat u zowel de gewenste functionaliteit als de 

gewenste leveringsgaranties in huis haalt. 

 

 Kostenbeheersing wint aan gewicht - Een kenmerk van cloud-

oplossingen is dat diensten op afroep kunnen worden aangeschaft. 

De business krijgt de beschikking over een portal en kan daar 

bestellen wat ze wil, van storage tot verwerkingskracht en kan ook 

veel sneller over IT middelen beschikken, wat een groot voordeel is. 

Er komt echter wel een verantwoordelijkheid bij met betrekking tot 

het beheer van zo’n portal. In de praktijk komt het bijvoorbeeld nog 

wel eens voor dat een bedrijf voor de duur van een project een 

testserver huurt en dat deze vervolgens niet wordt afgeschaald. 

Richt in ieder geval een autorisatieproces in en maak mensen 

verantwoordelijk voor het aanschaffen van diensten. 

 

 IT partner schuift naar voren in het escalatieproces - Bij cloud-

oplossingen wordt de techniek beheerd door de IT partner, niet 

door de IT afdeling ter plaatse. Wanneer er een escalatie 

plaatsvindt, kan de IT afdeling daardoor maar beperkt ingrepen 

doen. Ze zullen veel sneller moeten bellen met de IT partner om hen 

te bewegen de problemen op te lossen. 

 

Techniek 

Bij de overstap naar de cloud gaat de meeste aandacht doorgaans uit naar de 

techniek. Daar spelen in ieder geval de volgende componenten een rol: 

 

 Herinrichting netwerkinfrastructuur - Wanneer je diensten uit de 

cloud gaat betrekken, heeft dit consequenties voor het gebruik van 

het netwerk. In veel gevallen zal het intensiever worden gebruikt. 



Lees meer op ICTinformatiecentrum.nl  13 

Daar moeten maatregelen op genomen worden door het 

netwerkverkeer effectief te organiseren, bijvoorbeeld door voor 

bedrijfskritische diensten een minimale bandbreedte te reserveren. 

Soms zal er bovendien extra bandbreedte nodig zijn. 

 

 Migratie - Het invoeren van clouddiensten gaat veelal gepaard met 

de migratie van gegevens en applicaties. Daar komen de nodige 

handelingen bij kijken. Bij de verhuizing van de gegevens naar een 

public cloud moet er bijvoorbeeld soms tooling van de vorige 

aanbieder afgehaald worden voordat de migratie kan worden 

ingezet. Wanneer het om SaaS gaat, zullen er ook gegevens uit 

momenteel gebruikte software gehaald moeten worden om deze 

over te zetten in de nieuwe applicatie. Verder moeten de applicaties 

worden getest om te kijken of ze het in de nieuwe omgeving wel 

doen. 

 

Wat verandert er niet? 

De verantwoordelijkheid voor de gegevens blijft bij cloudoplossingen bij uzelf 

liggen. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afdwingen van 

een adequate beveiliging van uw gegevens. Dit is met name van belang 

wanneer er gewerkt wordt met gegevens die voor de wet een hoger 

veiligheidsniveau vereisen, zoals persoonsgegevens. Hoe een cloud is 

beveiligd, staat omschreven in de SLA (service level agreement) en dit is dus 

ook een belangrijk gegeven bij de inkoop. Houd hierbij rekening met het feit 

dat er bij cloud computing gewerkt wordt met standaardcontracten en het 

niet altijd mogelijk is aanvullende beveiligingsafspraken te maken. 

 

  

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
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Risico's van de cloud 

Bron: Norea  |  norea.nl 

 

Een organisatie moet zich bewust zijn van de risico’s bij een cloudimplemen-

tatie. Hieronder benoemen we de zes belangrijkste risico’s die specifiek voor 

de cloud gelden. Deze risico’s zijn technisch, organisatorisch en juridisch van 

aard. 

 

Technische risico’s 

 

Onveilige Interfaces - Een cloudprovider heeft een aantal interfaces 

waarmee hij zijn services ontsluit naar gebruikers. Naast het 

reguliere gebruik van de service, wordt hiermee ook de cloud 

beheerd en bewaakt. De veiligheid, betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van de cloudservice hangen voor een groot deel af 

van de veiligheid van de interfaces. Bovenop deze interfaces kunnen 

derde partijen additionele toepassingen bouwen om het gebruik of 

beheer van de service te vergemakkelijken. Dit kan de veiligheid van 

de interface negatief beïnvloeden. Het is een groot risico als een 

organisatie gebruikmaakt van onveilige interfaces of cloudproviders 

klakkeloos op hun woord vertrouwt wanneer deze claimen een 

veilige interface te leveren. Dit geldt zeker als een organisatie 

gebruik maakt van derden die zich tussen de klant en de cloud 

positioneren. 

 

Geen focus op security - Cloudimplementaties brengen vaak snelle, 

tastbare voordelen met zich mee. Er hoeft niet geïnvesteerd te 

worden in hardware of software. De organisatie kan zich focussen 

op de kerntaken die direct waarde toevoegen. Dit dient streng te 

worden afgewogen tegen de beveiligingsrisico’s die een cloud 

implementatie met zich meebrengt. Het is vaak onduidelijk hoe er 

wordt omgegaan met software updates of inbraakpogingen. Doen 

https://www.norea.nl/
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deze aanbieders bijvoorbeeld aan configuration hardening, 

patching, auditing en logging? En wie heeft dan toegang tot deze 

logs en hoe worden ze bewaard? Dit zijn valide vragen die een klant 

moet kunnen stellen aan zijn cloudprovider.  

 

Risico’s omtrent virtualisatie - IaaS serviceproviders proberen hun 

infrastructuur zo schaalbaar mogelijk aan te bieden op een manier 

waarbij iedereen gebruik maakt van dezelfde resources. Onderlig-

gende componenten zijn hier vaak niet voor gemaakt. Organisaties 

zoals VMware en Microsoft hebben daarom virtualisatietechnieken 

ontwikkeld om een abstractielaag te creëren tussen het operating 

system en de hardware, een zogenoemde ‘hypervisor’ waarop 

virtual machines draaien. Deze hypervisors zijn echter niet 

onfeilbaar. Hackers zullen proberen toegang te verkrijgen tot de 

hypervisor en dus ook de virtual machines van klanten. Cloud 

providers dienen daarom, zoveel mogelijk, gebruikers van elkaar af 

te scheiden. Een organisatie moet weten hoe de service provider dit 

heeft ingericht en zich afvragen of ze dit risico willen lopen.  

 

Organisatorische en juridische risico’s 

 

Kwaadwillende medewerkers - Organisaties zijn zich over het 

algemeen goed bewust van het risico dat er in hun organisatie ook 

kwaadwillende medewerkers zijn die schade aan kunnen richten. 

Het risico dat medewerkers daadwerkelijk schade aanrichten, wordt 

automatisch groter als er geen goede scheiding van verantwoorde-

lijkheden is. Bij cloudproviders is deze scheiding niet altijd even 

strak. Het beheer van de IT service en het beheer van de klantdata 

zijn regelmatig in dezelfde rol samengebracht. Het is voor een klant 

vaak onduidelijk welke processen en procedures omtrent dit beheer 

zijn opgezet. Daarnaast is het ook nog eens onduidelijk welke 

criteria cloudproviders hanteren bij het aantrekken van nieuwe 

medewerkers. Deze criteria kunnen veel soepeler zijn dan in de 

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
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organisatie van de klant, waarmee het risico om indirect 

kwaadwillende medewerkers aan te nemen ook groter wordt. Het 

risico op wanprestaties of onrechtmatige daden binnen de 

cloudorganisatie doet zich vooral bij PaaS en SaaS voor, waarbij de 

cloudprovider zelf een concrete service ontwikkelt en beheert.  

 

Dataverlies - Organisaties lopen altijd het risico dat vertrouwelijke 

data in verkeerde handen valt of niet bereikbaar is. Dit kan drie 

redenen hebben: 

 

1. Ongeautoriseerde partijen kunnen toegang krijgen en 

vervolgens data verwijderen, veranderen of simpelweg 

kopiëren. Het risico dat er iets gebeurt met data bij een 

cloudprovider is doorgaans groter, dan wanneer de data intern 

staat. Er zijn meer interfaces waarover de data moet reizen en 

er is minder controle over deze interfaces. Een cloudprovider 

heeft over het algemeen genomen ook meer kans om 

aangevallen te worden, doordat deze vaker een grotere 

exposure heeft. Het verlies of lekken van data kan een 

desastreus effect hebben op de organisatie. Hierbij kan worden 

gedacht aan reputatieschade, verlies van vertrouwen en zelfs 

het verlies van intellectueel eigendom dat cruciaal kan zijn voor 

de bedrijfsvoering. 

 

2. Daarnaast kunnen derden gegevens vorderen van de 

cloudprovider. Overheidsinstanties kunnen servers vorderen 

waar data van meerdere klanten opstaat. Een organisatie wordt 

dan de dupe van een andere klant van de cloudprovider. De 

vertrouwelijkheid van de data komt hierbij in gevaar. In 

extreme gevallen kan het zelfs voorkomen dat de data 

compleet niet meer beschikbaar is. 
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3. Ten slotte is het ook nog mogelijk dat de data niet meer 

leesbaar is. Dit kan gebeuren doordat de cloud-provider zijn 

diensten niet meer kan leveren en het formaat van de data 

door geen enkele andere applicatie wordt ondersteund. 

 

Onbeschermde persoonsgegevens - Cloudoplossingen raken bijna 

altijd de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van 

interne medewerkers of klanten. Wanneer deze persoonsgegevens 

worden verwerkt voor activiteiten van Nederlandse bedrijven, dan 

wel een Nederlandse vestiging van een internationaal opererend 

bedrijf, dient te worden gehouden aan wetgeving (AVG). Deze 

beschrijft dat een organisatie die privacygevoelige data buiten de 

deur host, nog steeds eindverantwoordelijk is. Wanneer de privacy 

in het geding komt, kan dit juridische gevolgen hebben.   

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
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Juridische valkuilen rond de cloud 
Bron: Kennedy Van der Laan  |  kvdl.nl 

 

Cloud computing biedt voordelen, zoals flexibiliteit, bereikbaarheid en 

kostenefficiëntie. Maar er zijn ook belangrijke juridische aandachtspunten. 

Drie daarvan zijn:  

 

• Privacy en beveiliging. 

• Continuïteit van de dienstverlening. 

• Mogelijke faillissement van de cloudprovider. 

 

Privacy en beveiliging 

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op 

de verwerking van persoonsgegevens in de cloud. Dit betekent dat de 

afnemer en de cloudprovider aan alle verplichtingen op grond van de AVG 

moeten voldoen. De afnemer is de verantwoordelijke in de zin van de wet. 

De cloudprovider is meestal de ‘bewerker’. Zij moeten een bewerkers-

overeenkomst sluiten (in het cloudcontract of apart) die is toegesneden op 

de concrete omstandigheden. Bij cloud computing moet in ieder geval 

rekening worden gehouden met: 

 

• Het risico van (onvoldoende) beveiliging van persoonsgegevens 

• Grip op de plaats van verwerking van gegevens 

• Het risico van datalekken. 

 

Beveiliging - Om te kunnen voldoen aan de AVG moet rekening 

worden gehouden met het risico, de stand van de techniek en de 

kosten van tenuitvoerlegging. Concreet moet de cloudprovider een 

risicoanalyse uitvoeren en een risicoklasse toekennen aan de 

verwerking. Daarbij is onder meer van belang of de gegevens op 

https://kvdl.com/
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servers bij derden zijn opgeslagen en hoe groot het risico is van 

datalekken (op alle locaties waar de gegevens zich bevinden). 

 

Grip - In veel gevallen weet de afnemer niet waar de data worden 

opgeslagen, zeker wanneer er wordt gewerkt met subbewerkers 

(hosting) in verschillende landen. In termen van de AVG is hier 

sprake van een doorgifte van persoonsgegevens die moet voldoen 

aan de vereisten van de AVG. De afnemer is verantwoordelijk voor 

de naleving van de regels.  

 

Datalekken - In de bewerkersovereenkomst moet ook iets worden 

geregeld voor datalekken. De vraag is niet of maar wanneer je te 

maken krijgt met een datalek. Er is een algemene meldplicht voor 

datalekken. 

 

Continuïteit van de dienstverlening 

De continuïteit van clouddiensten kan worden beschermd met contractuele 

waarborgen. Hierbij kan worden gedacht aan de traditionele middelen zoals 

we die kennen uit de gemiddelde service level agreement (SLA), namelijk 

service levels met daaraan verbonden boetes of service credits bij het niet 

halen ervan. De cloudprovider zal de service levels moeten meten en 

hierover periodiek moeten rapporteren. Ook kunnen belangrijke 

verplichtingen als resultaatsverplichting worden opgenomen. Bij dergelijke 

verplichtingen is het gemakkelijker aan te tonen dat de cloudprovider 

daaraan niet heeft voldaan en dus de overeengekomen sancties in werking 

treden. Dit levert een prikkel op voor de cloudprovider. Ten slotte is 

belangrijk om de opschortingsrechten van de cloudprovider te beperken of 

uit te sluiten. Een regeling voor het betwisten van facturen kan bijvoorbeeld 

voorkomen dat de cloudprovider haar dienstverlening kan opschorten als de 

afnemer een factuur niet betaalt. Helaas zal een afnemer van clouddiensten 

in de praktijk echter vaak weinig ruimte hebben om over de voorwaarden te 

onderhandelen. 
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Disaster recovery procedure 

Wanneer ondanks bovenstaande maatregelen toch een storing optreedt, is 

het belangrijk om een disaster recovery procedure beschikbaar te hebben. 

Hierin dienen onder meer preventieve maatregelen (periodieke controle van 

het systeem, het periodiek maken van backups en het gereed hebben van 

een standby systeem) en herstellende maatregelen (het inschakelen van de 

backup / standby en het herstel van het hoofdsysteem) voor de cloud-

provider te zijn vastgelegd, met daarbij specifieke (herstel)termijnen en 

eventuele sancties. 

 

Exit regeling 

Ten slotte is het verstandig om bij aanvang van de dienstverlening een 

exitregeling overeen te komen. Hierin moet ten minste de verplichting 

worden opgenomen voor de cloudprovider om gedurende een bepaalde 

periode mee te werken aan een overdracht van de dienstverlening naar een 

opvolgende leverancier of terug naar de afnemer, tegen vooraf 

overeengekomen vergoedingen. In dit plan moet in ieder geval ook de 

overgang van de data worden meegenomen en in welk format dit zal 

gebeuren. 

 

Mogelijk faillissement van de cloudprovider 

Bij een faillissement van de cloudprovider zal een curator worden benoemd. 

De curator heeft als voornaamste doel de activa van de provider te gelde te 

maken om zo een zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers te 

realiseren. Uitgangspunt is in geval van faillissement dat wederkerige 

overeenkomsten in stand blijven. In principe zou de gebruiker van 

clouddiensten dus moeten blijven betalen en zou de cloudprovider toegang 

moeten blijven geven tot de data en het platform. In de rechtspraak is echter 

bepaald dat – kort gezegd – de curator de plicht heeft om te wanpresteren, 

wanneer dit tot een hogere opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers zal 

leiden. Voor een uitzondering hierop is alleen plaats in uitdrukkelijk in de wet 

geregelde gevallen. De softwarelicentie is niet in de wet gedefinieerd, maar 

laat zich in de meeste gevallen omschrijven als een wederkerige 
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overeenkomst waarbij de houder van een intellectueel eigendomsrecht – 

veelal tegen ontvangst van een vergoeding – aan een derde toestemming 

geeft om de aan de houder van het intellectueel eigendomsrecht 

toekomende bevoegdheden te laten uitoefenen. De heersende leer lijkt te 

zijn dat de softwarelicentie niet meer is dan een contractueel recht met 

wederzijdse vorderingsrechten, waardoor het recht van wanprestatie van de 

curator ook geldt voor een licentieovereenkomst. Op grond hiervan kan de 

curator van de cloudprovider dus ook aan de licentienemer zijn recht op het 

gebruik van de software ontzeggen. 

 

Er zijn specifiek ten aanzien van de softwarelicentie verschillende 

mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt, die geen van alle zaligmakend 

lijken te zijn. Voor een constructie die 'faillissementsproof' is, is van belang 

dat niet alleen een vorderingsrecht wordt gecreëerd ten aanzien van de 

licentiegever, maar dat de licentienemer een directe aanspraak krijgt op de 

aan de licentie onderworpen intellectuele eigendomsrechten, en daarmee 

een bijzondere uit de wet voortvloeiende positie inneemt. Om deze 

problematiek te omzeilen, wordt vaak gekozen voor een escrowregeling. 

Hierbij wordt overeengekomen dat een gegevensdrager met daarop de 

broncode van de meest recente versie van de software wordt ondergebracht 

bij een derde. Als zich een trigger event voordoet (aanvraag faillissement, 

wanprestatie licentiegever) zal dit exemplaar worden overhandigd aan de 

afnemer, die vervolgens de software kan blijven gebruiken. Deze constructie 

heeft helaas maar beperkt nut aangezien het auteursrecht daarmee niet 

overgedragen is. De curator kan dit vervolgens waarschijnlijk alsnog 

verkopen zonder het gebruiksrecht van de gebruiker te respecteren.  

 

Een oplossing hiervoor kan zijn om niet alleen de broncode voorwaardelijk 

over te dragen, maar ook een deel van het auteursrecht op de software ter 

zake van het specifieke gebruik door de afnemer, inclusief de gerechtigdheid 

tot onderhoud met behulp van de broncode. Daarmee zou de escrow 

vermoedelijk ook tegenover derden-verkrijgers werken. 
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Een andere optie is de licentieovereenkomst aan te merken als een recht van 

vruchtgebruik. Een vruchtgebruik geeft de vruchtgebruiker het recht op (1) 

het gebruik van het met vruchtgebruik belaste goed en (2) het genot van de 

vruchten ervan. De rechten die in een licentieovereenkomst staan, kunnen 

ook als vruchtgebruik worden vormgegeven. Het grote voordeel van het 

recht van vruchtgebruik is dat het een beperkt recht is, dat rechtstreeks 

werkt ten aanzien van het goed waarop het vruchtgebruik ziet. Het is dus 

meer dan alleen een vorderingsrecht tegenover de contractspartij. Helaas 

zitten er ook enkele haken en ogen aan, waarbij met name vervelend is dat 

de overdraagbaarheid niet kan worden uitgesloten en de duur van het 

vruchtgebruik gekoppeld is aan het leven van de vruchtgebruiker, met een 

maximum van 30 jaar wanneer dit een rechtspersoon is. 

 

Bottom line 

Duidelijk is dat op het gebied van privacy en beveiliging van data, continuïteit 

en het mogelijke faillissement van de cloudprovider nog de nodige risico’s en 

onduidelijkheden bestaan. Potentiële afnemers van clouddiensten doen er 

daarom goed aan om aan de hand van deze aandachtspunten te beoordelen 

of en zo ja welke specifieke diensten en data zij in de cloud willen 

onderbrengen. Door hier eerst goed over na te denken, kunnen valkuilen 

worden omzeild. 
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Wat is de Patriot Act? 
Bron: Cloudshape  |  cloudshape.com 

 

De Patriot Act is onderdeel van een serie van Amerikaanse wetten die in het 

leven geroepen zijn kort na de terroristische aanslag op het WTC in 2001. Op 

grond van de wetgeving mogen Amerikaanse veiligheidsdiensten gegevens 

opvragen, zolang die onder hun jurisdictie vallen. Dat is in Amerika vrij snel.  

 

Voldoende is dat een bedrijf in Amerika structureel activiteiten ontplooit. 

In Europa is voor het maken van inbreuk op de privacy door de overheid, een 

wettelijke grondslag nodig. Het maakt in beginsel niet uit of cloudgegevens in 

Amerika of ergens anders in de wereld zijn opgeslagen.  

 

Als een Nederlandse cloudaanbieder structureel zaken doet in de Verenigde 

Staten, dan geeft Amerikaanse wet- en regelgeving al de mogelijkheid voor 

autoriteiten om gegevens op te vragen vanuit Nederland. Wanneer er een 

‘redelijke verwachting bestaat dat de opgevraagde gegevens relevant zullen 

zijn voor een lopend strafrechtelijk onderzoek’, mogen inlichtingen worden 

gevraagd. Zo is terrorisme strafbaar en ook fiscale delicten zijn dat. De 

bewuste cloudleverancier en de betrokkene worden hiervan niet op de 

hoogte gebracht.  

 

Verzoek  

Vallen verdachten buiten de Amerikaanse wetgeving, dan kunnen gegevens 

worden opgevraagd in samenwerking met de Nederlandse justitie of 

veiligheidsdiensten. Aan een verzoek hoeft geen gevolg te worden gegeven 

als data wordt opgeslagen bij een onderneming die geen enkele activiteit in 

de Verenigde Staten ontplooit. In samenwerking met Nederlandse 

veiligheidsdiensten en wetgeving kan echter wél toegang tot systemen en 

gegevens worden gevraagd. Het voorkomen van dit soort verzoeken is op 

grond van de huidige wetgeving niet mogelijk. Een indirect verzoek heeft 

voordelen. De bescherming van privacy in Nederland en Europa is beter 
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gewaarborgd. Daardoor ligt er vaker een gerechtelijk bevel ten grondslag aan 

het verzoek. Dit verkleint de kans op ongegrondheid en de omvang van de 

inbreuk. Ter relativering: bijna elk land heeft een overheid die dergelijke 

verzoeken wettelijk heeft vastgelegd in de wet, op grond waarvan zij de 

nationale veiligheid probeert te beschermen.  

 

Het is te verwachten dat het opvragen van gegevens uit de cloud door 

overheden alleen maar zal toenemen gezien de hoeveelheid gegevens die 

daarin worden ondergebracht. Hoe vaak dat nu gebeurt, is moeilijk na te 

gaan. Het is daarom niet aan te geven hoe groot het risico daadwerkelijk is. 

Wil men gebruik maken van cloud computing en werken met bedrijven die 

actief zijn in Amerika, dan is de Amerikaanse wetgeving een gegeven. Maar 

wel pas als de eindgebruikers of data verdacht blijken te zijn.  
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Selectie van een cloudleverancier 

Bron:  ICTrecht  |  ictrecht.nl 

 

Nadat de interne organisatie op orde is en besloten welke activiteiten in de 

cloud ondergebracht moeten worden, is het tijd om een cloudleverancier te 

selecteren. Aangezien er bij outsourcing een langdurige afhankelijkheid van 

de leverancier ontstaat is het van belang een goed overwogen keuze te 

maken. De selectiefase kan worden ingedeeld in verschillende stappen, die 

hieronder behandeld worden. 

 

Aanschrijven 

De eerste fase bestaat uit het aanschrijven van meerdere potentiële 

leveranciers. Bij dit eerste contact wordt informatie gevraagd over de 

mogelijke te leveren diensten. Door informatie op te vragen met een 

zogenaamde request for information (RFI), kan er in kaart gebracht worden 

welke leveranciers in aanmerking komen. De informatie die leveranciers 

sturen in reactie hierop zal zeer algemeen van aard zijn maar kan gebruikt 

worden om een eerste scheiding te maken. Criteria kunnen hierbij zijn: 

 

• Reputatie 

• Economische stabiliteit 

• Ervaring 

• Kwaliteit 

 

Offerteaanvraag 

Wanneer er een keuze gemaakt is voor een aantal leveranciers, is de 

volgende stap de offerteaanvraag. Dit doet men door een zogenaamde 

request for proposal (RFP). Hierin worden de doeleinden en de te bereiken 

oplossing van de outsourcing verwoord. Een aantal onderwerpen die in een 

RFP aan bod komen zijn: algemene informatie over de organisatie, 

verantwoordelijke personen (projectteam), omschrijving van de uit te 

besteden diensten, de service levels, vertrouwelijkheid van informatie, 
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bewijs van financiële stabiliteit etc. Een heldere RFP zal leiden tot 

aanbiedingen die daadwerkelijk aansluiten op de behoeften. Door de RFP 

gestructureerd en duidelijk op te stellen functioneert het als een visitekaartje 

naar de leverancier en zal het die partij dwingen om met een goed aanbod te 

komen. 

 

In gesprek 

Aan de hand van de antwoorden op de RFP kunnen twee of meer leveran-

ciers gekozen worden om daarmee verder de onderhandelingen in te gaan.  

 

Termsheet 

Om de antwoorden goed te kunnen vergelijken is het zaak deze te 

structureren. Dit doet je door een termsheet op te stellen. In een termsheet 

zet je als outsourcende partij alle commerciële en functionele eisen die van 

belang zijn op een rij. Een termsheet wordt vervolgens door of samen met de 

leveranciers ingevuld aan de hand van de gestelde eisen. Er ontstaat op die 

manier een tabel met een aantal kolommen. In de eerste kolom de eisen, in 

de tweede kolom de reactie van de leverancier(s) en in de derde kolom de 

eventuele compromissen ten aanzien van de eisen. In de laatste kolom komt 

de status van eis te staan (open/afgerond/n.v.t.). Bij het cloudsourcen van 

een remote desktop kan het bijvoorbeeld een eis zijn dat er aan bepaalde 

(specifieke) beveiligingseisen moet worden voldaan voor dataverkeer. Dit 

komt dan in kolom 1. De leverancier zou in de tweede kolom kunnen 

aangeven dat dit niet kan of te duur is. Vervolgens kan er een compromis 

ontstaan in de derde kolom waarin de kosten worden gedeeld. Door de eisen 

en mogelijkheden op deze manier in kaart te brengen kan er een 

weloverwogen keuze worden gemaakt voor een leverancier. 
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Migratie naar de cloud 
Bron:  Innervate  |  innervate.nl 

 

Als u wilt migreren naar cloudoplossingen, wat komt er dan op u af? In een 

aantal stappen kunt u op een verstandige manier uw IT landschap of een deel 

daarvan verhuizen naar de cloud.  

 

Om bij het begin te beginnen: welke cloudaanbieder gaat u selecteren 

en hoe selecteert u deze? Welke eisen stelt u aan deze aanbieder op 

het gebied van beveiliging, betaalmodel, support, beschikbaarheid, 

backups, etcetera? Hier zult u eerst duidelijk moeten hebben wat u 

wilt en daarna nog zoeken naar wat wordt aangeboden.  

 

Als dan uiteindelijk een aanbieder is geselecteerd of als u heeft 

besloten deze dienst zelf te gaan faciliteren via een private cloud, zult 

u moeten nadenken over het migreren van de huidige situatie naar de 

nieuwe situatie. Laten we het gebruik van kantoorsoftware, zoals 

Microsoft Word en Excel, als voorbeeld nemen. In de huidige situatie 

heeft elke medewerker een versie van Word en Excel geïnstalleerd op 

zijn of haar computer. In de nieuwe situatie gaat u gebruik maken van 

de nieuwe dienst van Microsoft: Office 365. De migratie voor dit 

voorbeeld kan in een aantal stappen worden beschreven. 

 

Inventarisatie van huidige situatie - De eerste stap is om te 

kijken hoe de huidige situatie is ingericht. Waar staat de data 

opgeslagen? Hoe zit het met de rechten? Hoe loggen de 

gebruikers in en hoe is de beveiliging geregeld. Wat zijn de 

huidige problemen en welke functionaliteiten zijn er bij de 

gebruikers gewenst? 

 

Inventarisatie van nieuwe situatie - Om een vergelijk te 

kunnen maken tussen de huidige en nieuwe situatie is het 
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noodzakelijk om de nieuwe situatie goed in kaart te brengen. 

Wat is de functionaliteit die geleverd wordt en op welke 

manier wordt dit aangeboden. In welke vorm wordt de data 

opgeslagen, hoe is de beveiliging en authenticatie geregeld 

en op welke manieren kan gecommuniceerd worden met 

deze omgeving? 

 

 
 

Uiteenzetting van verschillen huidig en nieuw - Zodra er een 

overzicht is van de huidige en nieuwe situatie kunnen de 

overeenkomsten en verschillen tussen huidig en nieuw worden 

beschreven. Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde als 

voorheen? 

 

Ontwerpen van oplossingen voor verschillen en migratie - De in het 

vorige punt genoemde veranderingen zullen op één of andere 

manier moeten worden doorgevoerd. Eén verandering is 

bijvoorbeeld het feit dat alle computers geen Word en Excel meer 
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nodig hebben. Deze zullen dus moeten worden gedeïnstalleerd. 

Daarnaast zal een migratie moeten plaatsvinden van alle bestaande 

documenten en gebruikers of een koppeling om gebruikers toegang 

te geven tot de cloud dienst. Al deze zaken dienen ontworpen en 

gedocumenteerd te worden. 

 

Implementeren van de oplossingen - Als duidelijk is wat moet 

gebeuren, is het uiteindelijk een kwestie van tijd investeren en de 

benodigde aanpassingen daadwerkelijk implementeren. Hiervoor zijn 

wellicht verschillende kennisgebieden noodzakelijk, zoals experts van 

de huidige omgeving en experts van de nieuwe omgeving. 

 

Testen van de oplossingen - De geïmplementeerde oplossingen 

dienen getest te worden. Een testplan is noodzakelijk om te kunnen 

overzien of alle functionaliteit getest is en of de eventueel losstaande 

oplossingen geen invloed op elkaar hebben: een integratietest is 

noodzakelijk. Na stap zes is duidelijk wat er allemaal gedaan moet 

worden om te migreren en zijn de migratiestappen klaar om 

uitgevoerd te worden, maar de migratie is nog niet uitgevoerd. Het is 

belangrijk om eerst de gebruikers te informeren over de op stapel 

zijnde veranderingen. De acceptatie van de nieuwe oplossing bij de 

gebruiker is namelijk de belangrijkste sleutel in het succesvol 

migreren. Zorg dus dat de gebruikers op de hoogte zijn van de 

nieuwe situatie, de voordelen er van inzien en enthousiast zijn over 

de komst ervan voordat de migratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 

Uitvoeren van de migratie - Het moment is aangebroken. De huidige 

omgeving wordt offline gehaald en de migratie wordt uitgevoerd. 

Experts van de huidige en nieuwe situatie staan klaar om in geval van 

nood in te grijpen en het migratieplan wordt stap voor stap 

doorlopen. Na afloop is de nieuwe situatie klaar voor gebruik. 
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Testen van de nieuwe situatie - Het is ook nu weer van belang om 

aan de hand van een testplan de nieuwe situatie te doorlopen. Werkt 

alle functionaliteit zoals ze beschreven zijn in stap twee? Zijn er nog 

openstaande punten die aandacht behoeven? Pas nadat de test is 

geslaagd, kan de nieuwe situatie worden vrijgegeven voor de 

gebruikers. 

 

Ontmantelen oude situatie - Tenslotte dient de oude situatie 

ontmanteld te worden, omdat deze nu overbodig is. Oude 

onderhoudscontracten en licenties kunnen worden opgezegd en 

servers kunnen worden uitgeschakeld. 

 

Complex 

Het is duidelijk dat de migratie naar de cloud niet iets is wat in een week tijd 

kan worden gerealiseerd. De verschillende beschreven stappen zijn stuk voor 

stuk complex en er dienen een hoop factoren meegenomen te worden om te 

voorkomen dat er cruciale fouten worden gemaakt of belangrijke 

functionaliteiten vergeten worden. Het draait immers om belangrijke 

processen die geautomatiseerd zijn. Het is daarom van belang om een goed 

overzicht te houden en duidelijke functionaliteiten te beschrijven. Tevens 

dient er een gedegen onderzoek gedaan te worden alvorens de migratie kan 

beginnen, want het kiezen van een cloudprovider of het zelf inrichten van 

een cloud omgeving is geen eenvoudige taak en een project op zich. Toch zal 

deze migratie voor eenieder ooit noodzakelijk zijn, want het is de toekomst 

om alles online en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken 

zodat gebruikers, onafhankelijk van plaats, tijd en apparaat gebruik kunnen 

maken van die dienst die software heet. 
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Checklist cloudprovider 

Bron:  Verizon  |  verizonenterprise.com 

 

Deze vragenlijst kunt u gebruiken als checklist bij het kiezen van een cloud-

leverancier. De checklist is opgebouwd uit verschillende categorieën en 

helpen u bij het bepalen van uw informatiebehoefte. Zeker voordat u een 

kritische applicatie in de cloud gaat plaatsen, is het goed om te weten met 

wat voor cloudprovider u heeft te maken en welke maatregelen de provider 

heeft genomen om te voorkomen dat uw business offline gaat. 

 

 Organisatie 

• Voldoet de leverancier als organisatie aan de voor u relevante 

wetten en regels? 

• Welke voorbereidingen zijn of worden getroffen om de 

duurzaamheid van het datacenter te vergroten? 

• Welke relevante referentie klanten zijn er? 

• Welk typen clouddiensten worden aangeboden (IaaS, Paas, Saas)? 

• In welke mate vormen clouddiensten een hoofdactiviteit van de 

organisatie? 

 

 Beschrijving van de dienstverlening 

 Beschrijf de volgende aspecten van de dienstverlening: 

• Standaardcomponenten 

• Loadbalancing opties 

• Bandbreedtetoewijzing 

• Firewalling 

• VPN 

• Netwerkinfrastructuur 

• Storage 

• IP-adressen 

• Backupfaculiteit 
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• Toewijzing van CPU/geheugen 

• Interfaces (API) 

• Onderstening van besturingssystemen 

• Managementtooling 

• ISO certificeringen 

 

 Infrastructuur 

• Op welke wijze is de infrastructuur gevirtualiseerd? 

• Worden de diensten shared en/of dedicated aangeboden? 

• Hoe is eventuele multi-tenancy ingericht? Geef hiervan een 

beschrijving. 

• Is er sprake van en multi-tier architectuur? Geef hiervan een 

beschrijving. 

• Wat gebeurt er bij het uitzetten van de server? Verliest de gebruiker 

de machine of niet? 

• Staan alle instanties op dezelfde server, of verspreid? 

• Welke vrijheid bestaat er om de instanties te vergroten zonder 

downtime? 

• Hoe is de scheiding van data georganiseerd? 

• Hoe is de redundantie georganiseerd? In welke lagen van het 

platform (opsomming en toelichting)? 

 

 Schaalbaarheid, capaciteit, oversubscriptie en bursting 

• Hoe is de schaalbaarheid georganiseerd? 

• Specifieer de overcapaciteit. 

• Wat is minimale gegarandeerde capaciteit? 

• Is er gedeelde capaciteit beschikbaar voor ‘bursting? 

• Wat is de gegarandeerde burst-capaciteit? 

 

 Locatie 

• In welk land staat uw data? 
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• Wordt de locatie gegarandeerd of kan deze wijzigen gedurende het 

contract? 

• Heeft de leverancier andere locaties beschikbaar met een Cloud-

infrastructuur? 

• Hoe zijn de toegang rechten en toegangsmogelijkheden van 

beheerder geregeld? 

 

 Storingen & support 

• Zijn de SLA’s klantspecifiek of op ‘neighbourhood’ basis? 

• Welke percentage beschikbaarheid wordt gegarandeerd?  

• Wat is het aantal storingen per tijdsperiode geweest? 

• Welke duur hebben deze storingen gehad? 

• Wat is de 'mean time between failures' (MTBF)? 

• Hoe zitten de disaster recovery processen, procedures en richtlijnen 

in elkaar?  

• Is er uitwijkcapaciteit ten behoeve van disaster recovery?  

• Welk onderzoek wordt gedaan na het voordoen van een incident? 

• Wat is de beschikbaarheid van de dienstverlening? 

o Welke garanties worden gegeven op beschikbaarheid? 

o Zijn ervaringscijfers beschikbaar? 

o Welke prestatie indicatoren worden gegarandeerd? 

• Welke uren is de supportdesk beschikbaar? 

• Hoe ziet de organisatie van de supportdesk in elkaar? 

• Welke kosten worden gerekend voor support? 

• Op welke locatie(s) bevindt de supportdesk zich? 

• Wat zijn de afhandelingstijden van supportverzoeken? 

• Hoe wordt de support geregistreerd? 

• Hoe is de escalatie naar de 2e en 3e lijn support georganiseerd? 

 

 Doorlooptijden 

• Hoe snel kunnen nieuwe virtuele machines worden opgeleverd? 

• Wat is de maximale provisioning tijd? 
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 Facturatie en betaling 

• Voor welke diensten worden meerkosten gerekend? 

• Op welke wijze is betalen naar de gebruik ingericht? 

• Wordt er betaald voor toegewezen resources of alleen indien deze 

in gebruik zijn? 

• Wordt er een geschiedenis bijgehouden van de administratieve 

stromen? 

• Op welke wijze worden eventuele burst kosten in rekening 

gebracht? 

 

 Maatwerk 

• Zijn er maatwerkafspraken mogelijk wanneer er sprake is van een 

shared platform? 

• Bestaat de bereidheid om specifieke aanpassingen aan de dienst te 

maken? 

 

 Contract issues 

• Hoe wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid van opgedane 

gegevens en ervaring? 

• Wie is juridisch eigenaar van de hosting omgeving? 

• Voldoet de technische oplossing aan de relevante wetten en regels? 

 

 Rapportages 

• Welke rapportages worden gegeven? 

• Wat is hiervan het interval? 

• Over welke items wordt gerapporteerd? 

• Welke service management topics worden meegenomen in de 

rapportages? 

 

 Trainingen  

• Welke trainingen worden er gegeven of zijn mogelijk? 
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• In welke taal worden de trainingen gegeven? 

• Welke kosten zijn verbonden aan deze trainingen? 

• Worden er ‘security awareness’ trainingen aan medewerkers 

gegeven? 

o Geldt hiervoor een deelnameverplichting? 

o Wat is de aard en frequentie van deze trainingen? 

 

 Security 

• Op welke wijze is traceability mogelijk? 

• Is op rollen gebaseerde toegang mogelijk? 

• Hoe is de authenticatie en autorisatie georganiseerd? 

• Hoe en met welke frequentie vindt auditing van de security plaats? 

• Welke maatregelen zijn er genomen voor ongeautoriseerde 

wijzigingen van systemen en/of configuraties? 

• Is er een security-incident reactie plan? 

o Voorziet dat plan in procedures voor het escaleren van 

‘intrusion alerts’? 

o Worden alle incidenten gemeld? 

• Garandeert uw toeleverancier het terugzetten van data binnen een 

gegeven periode? 

o Ook als de andere ‘huurders’ een restore wensen? 

• Hoe vaak wordt zo’n back-up geverifieerd door een test-restore te 

doen? 

• Waar precies komen de back-up bestanden fysiek te staan? 

• Hoe ziet de back-up er precies uit? 

• Hoe is in geval van encryptie de decryptie geregeld? 

 

 ITIL 

• Welke ITIL processen zijn geïmplementeerd? 

o Is er een onderbouwing per proces beschikbaar? 

o Hoe is de scheiding van verantwoordelijkheden ingebed? 
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Waarmee kunnen wij u helpen?   
 

 

Laat ons weten wat u zoekt. Wij helpen u graag.  

 

Zoekt u meer informatie over dit onderwerp? 

Bezoek dan de sectie over dit thema op de website ICTinformatiecentrum.nl 

en vind daar alle informatie die gratis voor u beschikbaar is.  

 

Zoekt u meer informatie over bedrijfssoftware? 

Gaat u een selectietraject van bedrijfssoftware starten, vraag dan via 

ICTinformatiecentrum.nl de bijbehorende box aan met alle informatie over 

selectie, implementatie, het aansturen van het project, oplossingen, enz.  

 

Zoekt u een oplossing, adviseur of leverancier? 

Bel, mail of chat dan even met ons. Dat is de snelste weg. Omschrijf voor 

welk IT vraagstuk u een oplossing zoekt en wij gaan voor u aan de slag.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen? 

De ICT nieuwsbrief informeert u en 14.000 andere ICT beslissers en 

belangstellenden iedere twee weken over de meest relevante 

ontwikkelingen. Informatie, inspiratie, eyeopeners en noodzakelijke kennis.  

 

Zoekt u iets anders? 

Onze websites spreken voor zich. Bezoek ICTinformatiecentrum.nl om uw 

weg te vinden in alle thema's waarover wij informatie hebben. En als we u 

kunnen helpen, doen we dat graag. Bel of mail ons gerust! 

 

 ICT informatiecentrum, Houten | T 030 227 21 20 |  info@ictinformatiecentrum.nl 
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Kennispartners 

 

 

De inhoud van dit boekje is tot stand gekomen met medewerking van de 

onderstaande kennispartners. Heeft u een vraag aan hen of over het thema 

van hun bijdrage, neemt u dan gerust contact met ze op.  

 
Onventis - Verrijn Stuartlaan 25 | 2288 EK Rijswijk 

 T +31 (0)88 112 0201 | info@onventis.nl | onventis.nl 

 

Gataway - De Brienenoord Rivium 1e Straat 83 | 2909 LE Capelle aan den 

IJssel T +31 (0)10 820 8199 |  info@gateway.nl| gateway.nl 

 

Simac - De Run 1101| 5503 LB Veldhoven 

T +31 (0)40 258 2944 | info@simac.com | simac.com 

 

NOREA - Antonio Vivaldistraat 2-8 | 1083 HP Amsterdam 

T +31 (0)20 301 0380 | norea@norea.nl| norea.nl 

 

Kennedy Van der Laan - Molenwerf 16 | 1014 BG Amsterdam 

T +31 (0)20 550 6666 | info@kvdl.com| kvdl.nl 

 

Cloudshape- Tivolistraat 50-52 | 5017 HR Tilburg 

T +31 (0)88 053 6464 | info@cloudshape.com | cloudshape.com 

 

ICTrecht  - Jollemanhof 12| 1019 GW Amsterdam 

 T +31 (0)20 663 1941 |info@ictrecht.nl| ictrecht.nl 

 

Innervate – Azielaan 14| 6199 AG Maastricht  

T +31 (0)88 007 9000 | info@innervate.nl | innervate.nl 

https://www.ictinformatiecentrum.nl/
https://www.workflowwise.nl/
https://www.simac.com/nl
https://www.norea.nl/
https://kvdl.nl/
http://cloudshape.com/
https://ictrecht.nl/
https://www.innervate.nl/
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Verizon - Cateringweg 5| 1118 AM Schiphol 

T +31 (0) 20 719 7700 | verizonenterprise.com 

 

http://www.verizonenterprise.com/

