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Als de grootste IT-leverancier van de Benelux adviseert 
Centralpoint klanten regelmatig over de optimale 
inrichting van hun IT-landschap. Dan gaat het vaak 
ook over de mogelijkheden van de cloud. Hoewel het 
gebruik van clouddiensten een enorme vlucht heeft 
genomen, hanteren lang niet alle bedrijven hiervoor een 
degelijke strategie. Veel andere bedrijven adopteren 
een cloud first-strategie: elke daarvoor geschikte IT-
functionaliteit verhuist dan bij de eerste gelegenheid 
naar de cloud. 

Deze eenzijdige focus op de mogelijkheden van de 
cloud kent echter ook belangrijke nadelen. In plaats 
van een cloud first-strategie hanteert Centralpoint 
daarom een cloud smart-strategie. Kern van deze meer 
genuanceerde strategie is het vinden van een optimale 
verdeling van het gehele IT-landschap over de public 
cloud, private cloud en eigen infrastructuur.  Vanwege 
het gebruik van verschillende soorten IT-landschappen 
noemen we deze constellatie ook wel de hybride cloud.

Om tot een optimale verdeling te komen, is het cruciaal 
om de voordelen en nadelen van de verschillende 
onderdelen in onderlinge samenhang af te wegen. 
Daarbij kijken we onder meer naar belangrijke factoren 
als schaalbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit, 
performance en uiteraard ook de kosten. Om dat zo 
nauwkeurig en efficiënt mogelijk te kunnen doen, 
stellen we daarbij altijd vijf belangrijke vragen. In deze 
whitepaper neemt onze ervaren Business Consultant 
hybride cloud Eelco Huurdeman deze vragen op 
heldere en toegankelijke wijze met de lezer door.  



Sluiten onze business
en IT strategie voldoende 
aan op onze zakelijke 
ambities? 
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Vrijwel elke organisatie is tegenwoordig 
een digitale organisatie, waar belangrijke 
bedrijfsprocessen niet langer kunnen 
functioneren zonder de ondersteuning 
van digitale technologie. Het gebruik van 
de cloud om de IT-infrastructuur soepel 
en kostenefficiënt te kunnen op- en 
terugschalen, is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Organisaties die op dit 
moment kijken naar de mogelijkheden van 
de cloud, doen dat in toenemende mate 
vanwege de veelzijdige mogelijkheden 
om innovatieve digitale technologie in een 
vroeg stadium te kunnen inzetten.

“We hebben het dan onder meer over 
de razendsnelle ontwikkelingen op het 
gebied van kunstmatige intelligentie 
of applicatie ontwikkeling met CI/CD 
oplossingen”, vertelt Eelco Huurdeman, 
Business Consultant Hybride Cloud 
van Centralpoint. “Organisaties die in 
staat zijn de mogelijkheden van deze en 
andere innovatieve technologieën snel 
te ontsluiten, kunnen de time-to-market 
van hun producten en diensten sterk 
verkorten. Dat betekent dus sneller inspelen 
op de wensen van bestaande en nieuwe 
klantgroepen. In feite zou de IT-strategie 
daarom een integraal onderdeel moeten 
vormen van elke succesvolle business 
strategie.”

Toch komt Huurdeman nog vaak situaties 
tegen waarin de zakelijke en IT-strategie 
gescheiden documenten zijn, die bovendien 
te lang niet zijn geëvalueerd. 

“Daarom adviseren wij onze klanten altijd 
die strategieën zeker een keer per jaar 
goed tegen het licht houden. Durf hierbij 
in de spiegel te kijken en kritisch te zijn. 
En schakel eventueel een expert in die je 
daarbij kan helpen.”

“Door de snelle 
technologische 
ontwikkelingen 
wordt de periode 
waarbinnen je je 
zakelijke strategieën 
en technologische 
strategie moet 
actualiseren ook 
steeds korter”
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Biedt ons huidige IT-
landschap een degelijke 
basis voor zakelijk 
succes?
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Infrastructure as a Service  
In alle gevallen neem je hierbij diensten af op basis een abonnement. Met 
Infrastructure as a Service  is dat alleen de ‘kale’ serverruimte. “Belangrijkste winst is 
dat de organisatie de benodigde hardware zelf niet meer hoeft aan te schaffen, en 
serverruimte naar actuele behoefte flexibel kan op- of afschalen”, vertelt Huurdeman. 
“Die mag - of moet - je dan wel helemaal zelf inrichten. Inclusief het benodigde 
operating system en de middleware, oftewel de software die de verschillende 
informatiesystemen koppelt. Hoewel dat organisaties meer grip geeft op de inrichting 
van hun IT-landschap, betekent dit wel dat je de daarvoor benodigde kennis en 
expertise in huis moet hebben.” 

De zakelijke en de IT-strategie zijn 
geïntegreerd en klaar voor de toekomst. 
Volgende stap is de evaluatie van je 
huidige IT-landschap. Hoe ziet de huidige 
samenstelling van die onmisbare basis voor 
toekomstig zakelijk succes er precies uit?  
Naast de eigen ‘on-premise’ servers bestaat 
die meestal al uit een of meerdere ‘As A 
Service’-diensten. Die onderscheiden zich in 
de mate van controle die je als organisatie uit 
handen geeft aan externe (cloud)partijen. In 
volgorde van overgedragen controle zijn dat 
de Infrastructure (IaaS), Platform (PaaS) en 
Software as a Service (SaaS). 
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Platform as a Service
Platform as a Service houdt in dat de cloud provider ook de 
inrichting van de serverruimte voor zijn rekening neemt. Je hoeft die 
dus zelf niet meer te configureren, beheren of monitoren, en ‘huurt’ 
dus feitelijk je gehele platform. Daarbij geeft je dus ook de controle 
over de inrichting van je platform uit handen. “Veel organisaties 
vinden dat aantrekkelijk”, aldus Huurdeman. “Deze keuzes en 
werkzaamheden hebben namelijk maar heel beperkte invloed op 
het onderscheidende vermogen van de onderneming. Door deze 
taken uit te besteden, geef je je medewerkers ruimte om meer tijd te 
steken in IT-oplossingen waarmee je de eindklant echte meerwaarde 
kunt bieden.”

Software as a Service 
Met Software as a Service neem je ook de software (en hosting) 
af. Die is in hoge mate bepalend  voor de productiviteit en het 
innovatieve vermogen van je onderneming. Huurdeman: “Het hoge 
gebruiksgemak van geboden oplossingen zorgt voor tevreden 
werknemers die efficiënter werken, makkelijker samenwerken én 
sneller gebruik kunnen maken van nieuwe mogelijkheden. Een groot 
deel van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, machine learning, big data analytics, Internet of Things 
vindt bijvoorbeeld nu al plaats in de cloud. Organisaties die gebruik 
maken van SaaS-diensten, onderscheiden zich daardoor vaker van 
de concurrentie.”
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Hybride of multicloud 
Om de mogelijkheden van de cloud 
optimaal in te kunnen zetten,  werken 
steeds meer bedrijven met een hybride 
cloud strategie of een multicloud strategie.  
De hiervoor besproken SaaS-oplossingen 
zijn in principe voor iedereen toegankelijk, 
en maken daarom onderdeel uit van 
de publieke cloud. SaaS-software kan 
daardoor ook maar beperkt (via instellingen) 
worden aangepast aan de specifieke 
behoeftes van de organisatie. “Om toch 
te kunnen beschikken over die applicaties 
die het beste aansluiten op de specifieke 
uitdagingen van jouw organisatie, kun je er 
voor kiezen om diensten van verschillende 
providers te gebruiken”, vertelt Huurdeman. 
“Met deze multicloud strategie kun je voor 
elke specifieke workload de meest relevante 
clouddienst selecteren.”

In het verlengde hiervan kan een organisatie 
er ook voor kiezen om de verschillende 
onderdelen van zijn IT-infrastructuur op 
verschillende locaties onder te brengen. 
“Voor verreweg de meeste bedrijven is een 
verhuizing van de complete IT-infrastructuur 
naar de publieke cloud niet haalbaar”, 

constateert Huurdeman.

“Zij willen bijvoorbeeld meer controle 
hebben op de beveiliging van hun 
waardevolle data, of maken nog gebruik 
van applicaties en hardware waar zij om 
financiële en praktische redenen nog 
geen afscheid van willen nemen. Daarom 
gebruiken ze naast de publieke cloud ook 
nog eigen servers en een afgeschermd 
clouddomein, oftewel de private cloud.”

Een hybride cloud strategie orkestreert 
de verdeling van de IT-infrastructuur over 
lokale servers, private en public cloud. Deze 
strategie weegt factoren als schaalbaarheid, 
betrouwbaarheid, continuïteit, performance  
en uiteraard ook kosten in onderlinge 
samenhang. “Door gebruik te maken van 
clouddiensten, beschikt een organisatie 
altijd over de meest actuele tools en 
applicaties, en kan er direct worden 
opgeschaald om te reageren op snel 
groeiende vraag”, aldus Huurdeman. “Veel 
organisaties kiezen er hierbij voor om 
cruciale data, zoals CRM- of financiële data, 
op de eigen server of in een private cloud te 
plaatsen. Soms is dat ook wettelijk verplicht.”

“Voor verreweg de meeste bedrijven 
is een verhuizing van de complete IT-
infrastructuur naar de publieke cloud 
niet haalbaar”

9



Persoonlijke behoeftes 
medewerkers
Naast de specifieke eisen die een organisatie stelt aan de 
IT-infrastructuur, spelen ook de behoeftes en kwalificaties van 
medewerkers een belangrijke rol. “Dat klinkt logisch, maar wij 
merken regelmatig dat dit nog een ondergeschoven kindje 
is’”, aldus Huurdeman. “Zo zien we bijvoorbeeld vaak dat het 
werkplezier en de effectiviteit van medewerkers negatief wordt 
beïnvloed door het gebruik van verouderde software. Tijdens de 
corona crisis bleek bijvoorbeeld dat veel teams mogelijkheden 
mistten om optimaal op afstand te kunnen samenwerken.”

Andere veel voorkomende discrepantie tussen een ambitieuze 
strategie en de weerbarstige praktijk betreft het kennisniveau 
van medewerkers. “De razendsnelle technologische 
ontwikkelingen zijn voor steeds meer interne IT-afdelingen 
simpelweg niet meer bij te houden”, constateert Huurdeman. 
“De vereiste bijscholing sneeuwt bovendien vaak onder in de 
dagelijkse drukte. Publieke cloud services vereisen echter wel 
nieuwe kennis. Voor ze verder gaan bouwen aan hun future 
proof IT-landschap, zullen organisaties en hun managers daarom 
wel moeten borgen dat hun medewerkers hierin meegroeien.”

“De razendsnelle technologische 
ontwikkelingen zijn voor steeds meer 
interne IT-afdelingen simpelweg niet 
meer bij te houden” 
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Hoe integreren we nieuwe IT 
oplossingen optimaal in onze 
bestaande omgeving?
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continuous delivery

“Belangrijk einddoel is het zo 
efficiënt en flexibel mogelijk kunnen 
aanbieden van een soepele, 
eenvoudige en aantrekkelijke 
klantervaring” 

Bij een hybride cloud strategie plaatst een organisatie elk onderdeel van zijn IT-activiteiten in de meest geschikte 
omgeving. Belangrijk einddoel is het zo efficiënt en flexibel mogelijk kunnen aanbieden van een soepele, eenvoudige en 
aantrekkelijke klantervaring. “Een moderne cloud constellatie maakt het mogelijk om je digitale omgeving doorlopend te 
verbeteren”, vertelt Huurdeman. “Een van de meest krachtige toepassingen van deze zogenaamde DevOps werkwijze is 
continuous integration en continuous delivery, oftewel de CI/CD-pijplijn.”

In deze testomgeving kunnen ontwikkelaars een applicatie doorlopend aanpassen, terwijl de pijplijn automatisch het 
resultaat test en feedback geeft.  Daardoor kun je het eindresultaat in principe met één druk op de knop toevoegen aan 
de bestaande IT-omgeving. Huurdeman: “Dat maakt het mogelijk om veel sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen, 
zonder lang te wachten op externe updates of verrast te worden door software bugs.”

Plan Build ReleaseCode Test Deploy Operate

CI/CD model
continuous integration

</
>
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Refactoren 
Dit krachtige cloudvoordeel werkt echter 
niet voor applicaties die (nog) op de eigen 
servers draaien. “Om deze applicaties wel 
beschikbaar te maken in de cloud, kan de 
organisatie de applicatie herstructureren, 
oftewel refactoren”, vertelt Huurdeman. “De 
applicatie wordt dan opnieuw opgebouwd, 
waardoor het nu wel mogelijk is deze in 
een cloud omgeving te laten draaien. De 
werking van de software blijft tijdens dit 
proces gelijk, zodat de klant niets merkt van 
dit proces.”

Er zijn verschillende architecturen en 
platformen die snelle en (kosten)efficiënte 
plaatsing van applicaties in de cloud 
mogelijk maken. We noemen hier twee veel 
gebruikte oplossingen: microservices en  

 
 

Kubernetes-platformen. Huurdeman: “Als je 
een applicatie geschikt wilt maken voor de 
cloud, kun je die opdelen in verschillende 
microservices. In feite zijn dit ‘los geknipte’ 
software onderdelen die elk een deel van de 
functionaliteit van een complete applicatie 
voor hun rekening nemen. Door deze ‘op 
elkaar aan te sluiten’ kunnen ze dezelfde 
functionaliteit bieden als de originele 
applicatie te kunnen bieden. Belangrijk 
voordeel is dat de op zichzelf staande 
microservices aanzienlijk minder complex 
zijn, en daardoor ook makkelijker individueel 
te monitoren en up to date te houden.”

“De applicatie wordt dan opnieuw 
opgebouwd, waardoor het nu 
wel mogelijk is deze in een cloud 
omgeving te laten draaien. De 
werking van de software blijft tijdens 
dit proces gelijk, zodat de klant niets 
merkt van dit proces..”
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Containers en Kubernetes
Organisaties die zeker willen weten dat een applicatie optimaal 
functioneert binnen hun steeds veelzijdiger en dus complexer 
wordende IT landschap, kiezen er steeds vaker voor deze in een 
‘container’ te plaatsen. Dit ‘digitale pakket’ bevat naast de applicatie 
ook de technische componenten (libraries, utilities, configuratiefiles) 
die de app nodig heeft om zelfstandig te functioneren.  
Containerplatformen (zoals Docker en Red Hat Open Shift) zijn 
open source en werken met een uniforme opzet die door alle cloud 
providers wordt ondersteund. Daardoor kan een in een container 
verpakte applicatie snel, eenvoudig en telkens opnieuw in elke 
(cloud)omgeving worden ingepast. 

Je hebt dan wel een platform nodig dat er voor zorgt dat al die 
verschillende containers naadloos samenwerken binnen dezelfde 
IT-omgeving. Een Kubernetes platform functioneert als de ‘dirigent’ 
die ervoor zorgt dat alle aparte containers op het juiste moment 
starten, stoppen of configureren, en kunnen beschikken over de 
benodigde resources, bijvoorbeeld rekenkracht of dataopslag. 
Dankzij deze oplossing functioneert een applicatie dus direct in elke 
IT-omgeving, zonder een tijdrovende releaseprocedure. Dat maakt 
het ook eenvoudig om meerdere  versies van dezelfde applicatie 
naast elkaar te laten draaien, en zo bijvoorbeeld een nieuwe versie 
van de applicatie voor een kleine testdoelgroep uit te rollen of A/B 
te testen. Bovendien is Kubernetes in staat automatisch op of af te 
schalen op basis van actuele vraag, bijvoorbeeld bij een piek van het 
aantal websitebezoekers.

Een Kubernetes platform functioneert 
als de ‘dirigent’ die ervoor zorgt dat alle 
aparte containers op het juiste moment 
starten, stoppen of configureren, en 
kunnen beschikken over de benodigde 
resources, bijvoorbeeld rekenkracht of 
dataopslag.

Operating System

Container deployment Kubernetes deployment

Hardware
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Hoe minimaliseren we de 
risico’s van onze steeds 
complexere IT-omgeving?
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Risico’s complexer IT-landschap
De cloud biedt organisaties veelzijdige mogelijkheden om efficiënter te werken 
en nieuwe technologie in een vroeg stadium te adopteren. Omdat de zakelijke 
beweegredenen hierbij domineren, is er vaak minder oog voor de risico’s van een 
steeds complexer wordend IT-landschap. Sommige organisaties schieten daardoor 
tekort in het beveiligen van dit landschap, en waardevolle data die dit bevat. In 
andere gevallen maken organisaties door de toenemende compliancedruk juist 
onvoldoende gebruik van hun waardevolle data. In beide gevallen helpt een degelijk IT 
governance framework organisaties sneller en veiliger op de nieuwe technologische 
mogelijkheden in te spelen. 

Simpel gezegd voorziet dit framework (mogelijk als onderdeel van het corporate 
governance framework) een set afspraken waarin de organisatie bepaalt op welke 
manier het de implementatie, management en rapportage van zijn IT-activiteiten 
inricht. Bekende standaard frameworks zijn COBIT, AS8015-2005 en ISO/IEC 
38500:2015. Deze frameworks definiëren alle IT-processen binnen een organisatie 
met gewenste input en output, en beschrijven het gewenste eindresultaat en de 
wijze waarop dit resultaat wordt gemeten. “Zo creëer je een efficiënte inrichting én 
een transparant overzicht van je interne IT-systemen”, aldus Huurdeman. “Als je dat 
niet hebt, kun je ook niet bepalen welke onderdelen allemaal met elkaar moeten 
kunnen communiceren. Dat lijkt een open deur, maar  in de praktijk kunnen veel 
ondernemingen hier geen gedetailleerd overzicht van geven.”

Eindverantwoordelijk  
Als een organisatie zijn IT governance framework goed op orde heeft, kan het 
zijn bestaande security policies direct uitrollen naar de nieuwe cloudomgeving. 
Huurdeman: “Daardoor beschik je over een gecombineerde IT-omgeving waar overal 
dezelfde regels gelden. Dat is om twee redenen zeer belangrijk. Allereerst helpt dat 
om overzicht te houden over je uitdijende en daardoor steeds complexer wordende 
digitale activiteiten. Daarnaast is het uiteraard cruciaal om de snel groeiende 
hoeveelheid data die circuleert in de verschillende onderdelen van je IT-omgeving 
optimaal te beschermen. Hoewel zeker achter providers zetten een zeer hoog 
beveiligingsniveau bieden, blijft je organisatie namelijk altijd eindverantwoordelijk. Als 
er gevoelige data lekt, zijn de gevolgen vaak catastrofaal.”

“Hoewel cloud providers vaak een zeer hoog 
beveiligingsniveau bieden, blijft je organisatie 
namelijk altijd eindverantwoordelijk voor de 
beveiliging van je data.”
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Talrijke datarisico’s
Naast de potentieel zeer hoge boetes vanuit de Algemene Verordening Gegevens (AVG)  denkt Huurdeman hierbij vooral aan 
reputatieschade en het beschadigde vertrouwen van de klant. “Als je klanten het gevoel hebben dat hun data niet veilig is bij jou, heb je 
als organisatie een enorm probleem. Het analyseren van die data is immers dé manier om je klanten beter te leren kennen en sneller in te 
kunnen spelen op hun behoeftes. Daarom is het cruciaal dat je als organisatie altijd belangrijke vragen kan beantwoorden als: Wat voor 
privacygevoelige data hebben we eigenlijk? In hoeveel verschillende silo’s is al deze informatie opgeslagen? Wie heeft er toegang tot de 
data?”

Net als in je eigen IT-omgeving moet je nauwkeurig regelen wie van je medewerkers bij specifieke data kan en waar ze die data wel en niet 
voor mogen gebruiken. Huurdeman: “Dat geldt uiteraard ook voor andere systemen die toegang moeten hebben tot deze informatie. Zowel 
vanaf je eigen servers als vanuit andere clouddiensten.” Een van de meest voorkomende oorzaken voor datalekken is dat afdelingen of 
medewerkers ‘op eigen houtje’ nieuwe clouddiensten in gebruik nemen, zoals mogelijkheden om gratis te mailen of bestanden te delen. 
De IT-afdeling kan het beveiligingsniveau dan niet bewaken, is vaak laat op de hoogte van (mogelijke) lekken en reageert als gevolg niet 
adequaat. 
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Kunstmatig intelligente 
tools 
Om deze en andere datagerelateerde risico’s 
te kunnen beperken, verwacht Huurdeman 
veel van een nieuwe generatie oplossingen. 
“Er bestaan nu al veel effectieve tools voor 
het traceren en eventueel samenvoegen 
van al dan niet persoonsgerelateerde data”, 
vertelt hij. “Het verzamelen, beheren en 
bewerken van data wordt zo in de komende 
jaren in hoge mate geautomatiseerd. Cloud 
providers gaan een steeds groter deel van 
deze uitdaging voor hun rekening nemen, 
maar organisaties moeten altijd scherp in 
de gaten blijven houden waar hun eigen 
verantwoordelijkheden liggen. Ook hierbij 
verwacht ik echter dat clouddiensten een 
belangrijke rol kunnen gaan spelen.”

Huurdeman voorspelt voor de komende 
jaren de opkomst van een nieuwe, 
kunstmatig intelligente managementlaag 
voor het complete IT-landschap - dus 
zowel de eigen servers als de private en 
publieke cloud. “Hoe functioneren al onze 
verschillende systemen en applicaties, 
welke applicaties opereren te traag, 
waar doen zich storingen voor en welke 
dreigende beveiligingsissues spelen er?”, 
somt hij op. “Door de toenemende  
 

 
 

complexiteit wordt het ook steeds moeilijker 
om dat soort cruciale vragen snel te 
beantwoorden. De beschikbare monitoring 
informatie is simpelweg te gefragmenteerd.  
In plaats daarvan wil je een oplossing die al 
die verschillende signalen op één centrale 
locatie samenbrengt, en je mogelijk zelfs 
proactief informeert als er een risico 
ontstaat.”

Deze kunstmatig intelligente 
managementlaag vormt dan direct het 
logische sluitstuk van het IT governance 
framework. “Als je de moeite hebt genomen 
om heel scherp te omschrijven wat je 
allemaal doet om je informatie veilig te 
houden en effectief te kunnen beheren, wil 
je ook zo goed mogelijk in staat zijn om de 
uitvoering 24/7 te controleren”, stelt hij. “En 
natuurlijk wil je ook zo transparant mogelijk 
zijn richting controleurs en wetgevers. 
Organisaties die dit goed geregeld 
hebben, kunnen optimaal profiteren 
van hun waardevolle data, en zicht echt 
onderscheiden van de concurrentie. Om 
dat mogelijk te maken, is het zaak deze 
mogelijkheden nú reeds te benoemen in je 
cloud en IT-strategie.”
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Hoe maken en houden 
we onze cloud strategie 
future-proof?
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Beslissende voorsprong op de concurrentie
Een goed doordachte cloud strategie kan organisaties voorzien van een beslissende 
voorsprong op de concurrentie. Zoals blijkt uit de voorgaande hoofdstukken vereist het 
formuleren van zo’n strategie ook veel introspectie en een hoog kennisniveau. Onder 
meer door de razendsnelle ontwikkelingen op dit gebied is het voor de meeste interne 
IT-organisaties vrijwel ondoenlijk hun kennis voldoende up-to-date te houden. Om 
deze belangrijke redenen maken veel organisaties bij het vormgeven van hun cloud 
strategie gebruik van een externe sparringpartner bij belangrijke beslissingen over de 
inrichting van je IT-landschap.

Het selecteren van zo’n partner is om meerdere redenen een complexe beslissing.  
Hoe vind je immers de partner die het beste aansluit op het huidige kennisniveau 
én de zakelijke doelstellingen van je organisatie? Huurdeman: “Het antwoord op 
die vraag vereist immers dat je precies weet waar je op IT-gebied staat, en welke 
nieuwe technologische ontwikkelingen op dat moment prioriteit hebben voor 
jouw organisatie. Doordat de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller 
opvolgen, is dit voor veel organisaties nauwelijks nog met zekerheid te bepalen. Als 
grootste IT-leverancier van de Benelux zien wij veel organisaties daarom worstelen 
met deze vraag. Wij werken wij al jaren met organisaties in elke fase van hun digitale 
transformatie, en begrijpen daardoor de uitdagingen die op elk moment in die reis 
actueel worden.”
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Continuous Value Delivery 
Om die kennis snel en effectief toe te kunnen passen in elke fase van 
een digitale transformatie, ontwikkelde Centralpoint zijn Continuous 
Value Delivery model. “De crux van dit model is dat digitale transformatie 
geen eindige operatie is, maar een continu leer-  en groeiproces dat kan 
worden aangejaagd door een deskundige en objectieve sparringpartner. 
In die rol stellen we op het juiste moment de juiste vragen, introduceren 
we de meest relevante technologische ontwikkelingen en haken we 
gespecialiseerde partners aan. Om dat mogelijk te maken hebben we 
inmiddels een zeer veelzijdig partner ecosysteem opgebouwd. Door deze 
nauwe samenwerking weten we precies wat de geleverde meerwaarde is, 
en in welke omstandigheden die het best tot zijn recht komt. En natuurlijk 
zorgen we ook voor het implementatieplan om deze oplossing zo snel 
mogelijk beschikbaar te maken.”
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1. Cloud Readiness Assessment
Veel organisaties zien de voordelen van de cloud duidelijk voor zich, maar maken daar nog ad hoc en op beperkte schaal 
gebruik van. Om deze organisaties snel cloud ready te maken, begint Centralpoint direct met een gedetailleerde beoordeling 
van de bedrijfs-  en IT-strategie, plus de samenstelling van het actuele applicatie portfolio en verdere IT-landschap. Daarbij 
verrichten we een serie interviews met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie en analyseren we de belangrijkste 
workloads en ondersteunende infrastructuur. Deze beoordeling resulteert in een uitgebreide hybride cloud-roadmap die de 
zakelijke en technologische vaardigheden van de organisatie op elkaar afstemt, om zo snel mogelijk de aangescherpte business 
doelstellingen te kunnen realiseren. 

2. Cloud Smart Assessment
De beloftes van de cloud hebben veel organisaties al verleid daar een deel van hun IT-landschap onder te brengen. Lang niet 
elke organisatie gaat daarbij echter uit van een degelijke strategie, terwijl andere organisaties vanuit voortschrijdend inzicht 
vraagtekens stellen bij de effectiviteit van de gekozen strategie. Is de huidige configuratie wel de juiste, passen gekozen cloud 
provider(s) en andere leveranciers wel bij de organisatie en in hoeverre zijn de beoogde doelstellingen al gerealiseerd of 
tenminste dichterbij gebracht? Deze en andere belangrijke vragen beantwoordt Centralpoint met zijn Cloud Smart Assessment: 
een serie diepte-interviews en nauwkeurige analyses die resulteert in een uitgebreid rapport met heldere roadmap om de 
zakelijke en technologische synergie te creëren die leidt naar snelle realisering van de aangescherpte business doelstellingen.

3. Data Management Assessment
Vrijwel elke organisatie ziet de hoeveelheid beschikbare data in hoog tempo toenemen. Onder meer IoT-sensoren, AI-diensten 
en machine learning-achtige toepassingen resulteren in ‘datameren’ op een eveneens toenemend aantal locaties. Om deze data 
te kunnen activeren moeten deze silo’s eerst in kaart worden gebracht en worden ontsloten. Naast de waarde die de organisatie 
hiermee kan genereren spelen ook andere belangrijke factoren een rol. Als je als organisatie niet precies weet waar je data zich 
bevindt, en wie er toegang tot heeft, loop je grote beveiligingsrisico’s. Daarnaast kost het verzamelen en opslaan van data veel 
geld, zeker als je daar geen gebruik van maakt, of zelfs niet weet dat je erover beschikt. Met onze Data Quality Assessment 
brengen we de locatie en kwaliteit van de beschikbare data binnen een organisatie nauwkeurig in kaart en ontwikkelen we een 
effectieve strategie om deze aanzwellende datastroom in juiste banen te leiden. En natuurlijk zorgen we ook direct voor solide 
back-up en disaster recovery mogelijkheden.  

Nulmeting
Zoals geconstateerd vereist deze aanpak een nauwkeurig 
inzicht in het actuele IT-landschap van de organisatie. 
Het Continuous Value Delivery-model geeft vijf krachtige 
assessment-tools. Om te bepalen welke tool het meest 
geschikt is om het proces van doorlopende verbetering 
op te starten, uitvoeren van onze specialisten altijd eerst 
een nulmeting. De nulmeting is een momentopname 
die de eigenschappen van het actuele IT-landschap in 
een rapport weergeeft. Vanuit de nulmeting is er de 
mogelijkheid om een vervolg, verdiepende, assessment 
uit te laten voeren op vijf specifieke onderwerpen:
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4. IT Carbon Footprint 
assessment
Een duurzame organisatie streeft naar een gezond evenwicht 
tussen financiële, maatschappelijke en ecologische 
doelen. Met hun IT-landschap verbruiken organisaties 
veel energie, en belasten ze het milieu met CO2-uitstoot 
en overtollige warmte. Diezelfde IT maakt het echter 
ook mogelijk slimmer en efficiënter te werken. Voor het 
initiatief Impact Nation werkte Centralpoint nauw samen 
met ABN AMRO, The Next Web (TNW) en ImpactHub aan 
een unieke propositie waarmee we de carbon footprint 
van organisaties nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Dit 
inzicht wordt gepresenteerd op een slim dashboard, dat 
het tegelijk ook mogelijk maakt efficiënt te sturen op een 
pakket aan concrete voorgestelde maatregelen om de 
footprint blijvend te reduceren, en zo kosten te besparen en 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

5. AI Infrastructure assessment  
De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde 
data die organisaties en hun klanten genereren groeit 
exponentieel. Steeds meer organisaties beschikken 
over mogelijkheden om die verschillende datastromen 
te verzamelen, en soms ook bij elkaar te brengen. Het 
vermogen om deze ruwe grondstof te transformeren 
in waardevolle inzichten is echter vaak nog beperkt. In 
samenwerking met enkele vooraanstaande kennispartijen op 
het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning 
ontwikkelt Centralpoint slimme oplossingen op het gebied 
van data science, engineering en analytics. Deze vorm van 
business intelligence resulteert in heldere  rapportages die 
gedetailleerd inzichten genereren, nieuwe verbanden tonen 
en daardoor betere beslissingen mogelijk maken om sneller 
te kunnen schakelen dan de concurrentie.
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Centralpoint is de grootste merkonafhankelijke IT-leverancier van de Benelux en specialist op het gebied 
van innovatieve IT-oplossingen. Vanuit deze positie werken wij al ruim 20 jaar met organisaties in elke 
fase van hun digitale transformatie. Daardoor begrijpen we de uitdagingen die op elk moment in die reis 
actueel worden, en functioneren we veelal als strategische sparringpartner voor het ontwikkelen van de 
meest effectieve oplossing. 

Dankzij onze uitgebreide IT-kennis bieden we een deel van die oplossingen direct zelf aan. Steeds vaker 
functioneren we hierbij echter ook als vertaler van technologische uitdagingen richting ons netwerk van 
ruim 2.700 technologieleveranciers en cloud providers. Dankzij onze jarenlange relatie met deze partijen 
hebben we verdiept inzicht in de aard van hun oplossingen.

We begrijpen precies in welke omstandigheden deze oplossingen echte meerwaarde kunnen genereren. 
Of dat nu gaat om security, storage, connectiviteit, mobiel werken, beheer of logistiek. Zo zijn we dus altijd 
in staat om voor elke organisatie op elke IT-uitdaging een relevant technologisch antwoord op maat te 
formuleren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze whitepaper?  Neem dan direct contact op 
met Eelco Huurdeman. Hij kan u ook meer vertellen over de mogelijkheid van een nulmeting. Zo biedt 
Centralpoint ook uw organisatie de SMART weg naar een effectieve cloud strategie.

 

Over Centralpoint

Eelco Huurdeman  
eelco.huurdeman@Centralpoint.nl
+31 6 4111 69 83
 
Business Consultancy
bc@centralpoint.nl 
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