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Strategie
in staat om aan de eisen van werknemers 
op dit gebied tegemoet te komen. Uit 
het onderzoek blijkt dat bijna de helft 
van de ondervraagde IT-beslissers deze 
mening is toegedaan. Daar staat echter 
tegenover dat de business wél tot het 
inzicht is gekomen dat een goed opge-
zette BYOD-strategie niet alleen tot een 
betere productiviteit van de werknemers 
leidt, maar dat dit tevens een grotere 
tevredenheid onder medewerkers tot 
gevolg heeft. 

De business wil rond BYOD dus graag 
actie ondernemen en dat zien we dan 
ook terug in de plannen van IT-afdelin-
gen. Bijna driekwart van de IT-beslissers 
is dan ook bezig om een BYOD-beleid 
te implementeren of heeft hier inmid-
dels concrete plannen voor ontwik-
keld. Daarbij geeft interessant genoeg 
een derde aan dat dit gebeurt omdat de 
organisatie talentvolle medewerkers wil 
aantrekken of behouden. Het besef dat 
er een duidelijke relatie is tussen een wel-
doordacht BYOD-beleid en succesvolle 
medewerkers is dus aan het doordringen. 
Meer dan de helft van de IT-beslissers 
ziet werknemers inmiddels als mobiele 
medewerkers en niet meer als werkne-
mers die altijd vanuit een vaste kantoor-
locatie werken. IT-systemen en -policies 
worden dan ook ontwikkeld met die 
mobiliteit in gedachte.

Veel gevoelige corporate data op 
privé-apparaten
Bijna tweederde van de in dit onder-
zoek ondervraagde IT-beslissers is er 
inmiddels van overtuigd dat werkne-
mers bedrijfsgegevens opslaan op 
eigen apparaten. De helft van deze 
IT-beslissers gaat er bovendien van 
uit dat deze bedrijfsinformatie com-
mercieel gevoelig van aard is. Die 
overtuiging lijkt terecht, want van de 
ondervraagde kantoormedewerkers is 
slechts een derde de mening toege-
daan dat de gegevens die zij op hun 
eigen apparaten opslaan uitsluitend 
voor persoonlijk gebruik zijn en geen 
commercieel karakter hebben. 

Andere interessante gegevens:
Meer dan de helft van de werkne-
mers heeft zich afgevraagd of het wel 

een goed idee is om bedrijfsdocu-
menten bij gratis online cloud-dien-
sten te plaatsen. Vier op de tien heeft 
dit desondanks gedaan.

Bijna 45 procent van het senior 
management van organisaties is zich 
bewust van het feit dat commercieel 
gevoelige gegevens op gratis cloud 
services staan, maar maakt zich hier 
desondanks geen zorgen over of 
geven er geen prioriteit aan om dit te 
herstellen.

Acht van de tien werknemers die 
tegenover hun baas hebben toegege-
ven dat zij bedrijfsgegevens met een 
privé-apparaat hebben benaderd en 
bekeken, geven aan dat zij hiervoor 
niet gestraft zijn. In Nederland ligt dit 
percentage zelfs op 91 procent.

Een groeiend aantal organisaties heeft zich uitgebreid geïnfor-
meerd over diensten, producten en leveranciers op het gebied 
van cloud computing. Vaak stellen ze de stap naar de cloud uit 
tot het moment dat een contract afloopt en vragen de leverancier 
naar mogelijkheden van leveringsmodellen rond cloud com-
puting. Het vergelijken van de bekende licentiemethodiek met 
alternatieven uit de cloud is echter niet eenvoudig, omdat het 
afnemen van clouddiensten een heel nieuw spectrum aan vraag-
stukken introduceert op het gebied van governance, security, 
architectuur, compliance, en juridische zaken – om nog maar te 
zwijgen van de operationele aspecten. 
Zo kan een organisatie onbedoeld terechtkomen in de situatie 

Drieluik over cloud checklist van Quint voor organisaties

Cloud Readiness 
Assessment

door Alfred de Jong

Steeds meer organisaties onderzoeken de mo-
gelijkheden die cloud computing ze biedt. Zowel 
business- als IT-medewerkers hebben zich uitge-
breid georiënteerd op het aanbod van verschillende 
providers, waarbij in de praktijk blijkt dat vooral 
naar SaaS- en IaaS-oplossingen wordt gekeken – 
voor PaaS is vooralsnog wat minder aandacht maar 
dit zal in de komende jaren zeker gaan veranderen. 
Maar wat is nu precies de impact van cloud compu-
ting op de organisatie en is de organisatie daar wel 
op voorbereid en toegerust? In een drieluik zal ver-
der op deze vragen worden ingegaan. Dit is deel 1. 
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Best practices uit de 
traditionele sourcing-
wereld zijn lastig 
toepasbaar{

Er is momenteel 
sprake van een 
overgangsfase{

van multi-sourcing, bijvoorbeeld doordat een leverancier blijkt 
de SaaS-oplossing niet zelf te leveren maar dat via een partner 
of broker te doen – terwijl daarnaast andere vendors dat wel zelf 
doen en weer andere software alleen on-premise beschikbaar 
stellen. 
Dit heeft grote impact op het up & down scalen van licenties en 
capaciteit, en vraagt om een geheel ander doorbelastingsmodel 
binnen de eigen organisatie; bij de ene organisatie zal de business 
‘aan de knoppen zitten’, bij een andere zal dat de IT-afdeling 
zijn. De kosten moeten ergens terecht komen – forecasting wordt 
zo opeens een vaag begrip. 
Vooral cloud storage is wat dat betreft een aandachtsgebied: de 
aanbieders hanteren een scala aan lastig vergelijkbare pricing-
modellen. Er is sprake van verschillende leveringsmodellen, soms 
op basis van gebruikte ruimte, opslagcapaciteit, bandbreedte en 
wel of geen back-up- en restore-voorzieningen. 
In de traditionele outsourcing zijn de kostenmodellen inzichtelij-
ker, maar bij cloud computing toepassingen is dat op dit moment 
nog niet het geval. De procesvolwassenheid en het dienstenport-
folio bevinden zich nog niet in alle gevallen op een werkbaar 
niveau en zijn nog te veel gedifferentieerd. De facturen lopen 
bijvoorbeeld nog niet bij alle aanbieders helemaal synchroon met 
het op- of afschaalmoment. De afnemer van de clouddienst heeft 
daar geen invloed op; zo kan de klant zich plotseling geplaatst 
zien voor een opgebruikt opslagquotum terwijl hij toch van de 
cloudleverancier mag verwachten tijdig te worden geïnformeerd 
als het plafond in zich komt. 

Cloud computing is duidelijk een groeimarkt, waarin nog 
lang niet alles is uitgekristalliseerd en er nog sprake is van een 
wildgroei aan leveranciers. Best practices uit de traditionele 
sourcingwereld zijn lastig toepasbaar, er is sprake van hybride 
sourcing-modellen, verschillende prijs- en doorbelastingsmodel-
len en nieuwe technologieën waar organisaties nog helemaal niet 
over hebben nagedacht, maar wel graag mee willen nemen in het 
sourcing-beleid. 
Uit diverse praktijkcases is gebleken dat de sourcingbeleidskaders 
en de sourcingstrategie verrijkt moeten worden met additionele 
informatie gericht op cloudopties, om een gedragen besluit te 
kunnen nemen.

Het door Quint ontwikkelde Cloud Readiness Assessment helpt 
organisaties zicht te krijgen op de nieuwe vraagstukken en vast te 
stellen in hoeverre men is toegerust om aan de slag te gaan met 
cloud computing.

belangrijke aspecten om grip op te houden en sturing op te 
geven.

•  Finance. Hierbij gaat vooral om het abonnementsmodel en 
de afwijkende manier waarop de verrekening van ontvangen 
diensten verloopt. Hoe kan de organisatie zeker weten dat de 
vastgelegde diensten daadwerkelijk zijn ontvangen? Stemt de 
daadwerkelijke levering overeen met de factuur? Alhoewel 
de ‘billing’-systemen en de wijze van rapporteren steeds meer 
geautomatiseerd zijn, vraagt dit onderwerp nog steeds om een 
scherpe maandelijkse analyse. Het vergelijken van de factuur 
met de daartegenover staande rapportage blijft een belangrijke 
aandachtspunt, om te voorkomen dat er te veel of (soms) te 
weinig wordt betaald voor datgene wat is geleverd.

•  Architectuur en Security. Met de opkomst van cloud 
computing wordt het belang van een goed ingerichte archi-
tectuurfunctie en dito securitydiensten cruciaal. Het behouden 
van inzicht, overzicht en samenhang is belangrijker geworden, 
om grip te houden op de geheel of gedeeltelijk buiten de deur 
geplaatste ICT-omgeving. Continuïteit vraagt om continue 
aandacht, maar security management zeker ook, gezien de 
toename van devices en hierop geplaatste bedrijfsdata. Zowel 
eindgebruikers als cloudleveranciers hebben een verantwoor-
delijkheid om bedrijfsdata af te schermen en te voorkomen 
dat content op straat komt te liggen. Beide onderwerpen zijn 
sterk aan elkaar gerelateerd, want zonder een duidelijk onder 
architectuur ontwikkeld ICT-landschap kan nooit professioneel 
security management worden uitgevoerd. Hoewel hier als vijfde 
punt genoemd, beweegt het zwaartepunt zich daarnaartoe. 

•  Regiemodel. Dat is aan het veranderen: richting dedicated 
cloud wordt het een stuk simpeler. Waar nu meerdere contact-
personen vanuit de klant- en leverancierszijde betrokken zijn, 
zal dat in een cloudomgeving veel simpeler gaan worden. In 
principe is de cloudomgeving van de leverancier een ‘black 
box’ en heeft de eindgebruikersorganisatie daar geen toegang 
toe. Afspraken omtrent de dienstenafname worden in principe 
met een minimaal aantal vertegenwoordigers van de cloudleve-
ranciergemaakt. Dit is voor veel bedrijven die een traditioneel 
sourcingmodel hebben gehanteerd nog een lastig te hanteren en 
vooral te accepteren model. De communicatie wordt simpeler, 
alsmede de manier waarop de diensten worden afgenomen. De 
enige randvoorwaarde is dat de gecontracteerde diensten stabiel 
zijn en afname kan worden gegarandeerd. 

Volwassenheid
Er is momenteel sprake van een overgangsfase en het zal nog 
wel enige tijd duren eer organisaties zullen kunnen zeggen dat 

Cloud Readiness Assessment
Het Cloud Readiness Assessment geeft inzicht in de (on)mo-
gelijkheden van de organisatie waar het om cloud computing 
gaat. Naast de organisatorische aspecten is er ruim aandacht voor 
security en architectuur aspecten.

Figuur 1. Het Cloud Readiness Assessment van Quint Wellington Redwood kijkt 

naar sourcingstrategieën vanuit zes perspectieven.

De cloud checklist van Quint kijkt naar sourcingstrategieën van-
uit zes perspectieven.

•  HRM-aspecten. Bij invoering van cloud computing zullen er 
naar verwachting steeds minder technische werkplekbeheerders 
nodig zijn. In een cloudomgeving wordt alles gevirtualiseerd 
en centraal aangestuurd. Het technische beheer vindt plaats bij 
de cloudleverancier en verplaatst zich dus naar achter de muren 
van het datacenter. Kijkend naar de nabije toekomst zal 90 pro-
cent van de medewerkers voldoende hebben aan een browser 
op hun device en dit is prima op afstand te beheren. Vanuit 
HRM-optiek zal hier dus aandacht aan besteed moeten worden 
door bijvoorbeeld omscholingstrajecten of afvloeiingsregelingen 
te initiëren.

•  ICT-services. De beheerprocessen verplaatsen zich van het 
traditionele technisch beheer naar functioneel beheer, een meer 
tactische functie. ICT-services worden steeds mee-gemonitord 
en op afstand uitgevoerd. Traditionele diensten als backup en 
restore worden geautomatiseerd; alleen de legacy-systemen 
worden nog op locatie beheerd, totdat die ook zijn omgezet 
naar de nieuwe cloudomgeving.

•  Legal & Inkoop. Een cloudcontract bevat andere componen-
ten dan een traditioneel sourcingcontract. Het zwaartepunt ligt 
vooral bij afspraken omtrent beschikbaarheid en continuïteit, 
wat toch nog steeds als één van de belangrijkste aandachtspun-
ten (lees weak spots) van cloud computing kan worden gezien. 
Cloud-gerelateerde contracten zijn anno 2013 al sterk aangepast 
en beter toegesneden op het bedrijfsleven, daar waar een paar 
jaar geleden nog echt van ‘consumentencontracten’ sprake was. 
Legal & Inkoop blijven ook in cloud-gerelateerde situaties zeer 

ze helemaal overgestapt zijn naar cloud computing. Hierbij moet 
worden aangetekend dat er groot verschil bestaat tussen de moge-
lijkheden van een greenfield en een bestaand bedrijf. Een startende 
ondernemer die binnen drie jaar wil groeien naar 500 fte’s op 
basis van autonome groei, kan het best 99 procent van zijn IT uit 
de cloud halen. Maar bestaande bedrijven hebben zoveel legacy of 
applicaties die niet naar de cloud te brengen zijn, dat ze lang zul-
len zijn aangewezen op een hybride omgeving. Daarbij is goede 
governance heel belangrijk.

In het Cloud Readiness Assessment wordt gekeken naar de vol-
wassenheid van de huidige IT-omgeving, zowel infrastructuur als 
applicaties en informatiearchitectuur. Zo wordt in kaart gebracht 
wat de organisatie in huis heeft en waar de systemen op draaien 
– maar ook wat er naar de cloud zou kunnen en wat on-premise 
moet blijven. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld wat 
het actuele volwassenheidsniveau is.

Vier niveaus
Om in beeld te krijgen wat het vertrekpunt is waar rekening mee 
gehouden moet worden, onderscheiden we vier verschillende 
volwassenheidsniveaus . 
Het eerste niveau ‘Basic’ geldt voor veel organisaties met de no-
dige legacy in huis, die nog niet naar clouddiensten om te zetten 
is. Deze organisaties zijn vaak redelijk wat IT-budget kwijt voor 
het instandhouden van hun automatiseringsomgeving.
Het niveau daarboven is ‘Standardized’. Organisaties op dat ni-
veau zijn dusdanig gestandaardiseerd dat de werkplekvoorzienin-
gen en communicatiemiddelen redelijk op orde zijn.
Het derde niveau is ‘Rationalized’, waar organisaties in staat zijn 
een nieuw stuk technologie te incorporeren in hun IT-omgeving 
en tot een werkbaar geheel te komen. 
Het vierde en hoogste niveau is ‘Dynamic’. Op dit volwassen-
heidsniveau is de techniek volledig geadopteerd en onderdeel van 
de architectuur en zijn de medewerkers in staat die techniek toe 
te passen. In de Dynamic-situatie heeft IT aantoonbaar toege-
voegde waarde voor de business en levert eerder geld op dan dat 
ze geld kost.

De cloud checklist maakt duidelijk of een organisatie in staat is 
om diensten uit de cloud te adopteren en gaan gebruiken, van-
daar het gebruik van de term ‘readiness’. Het gaat nadrukkelijk 
niet alleen om het aanbieden van de middelen maar juist op het 
daadwerkelijke gebruik ervan.

Verschillende perspectieven

HR
Het is voor de meeste organisaties erg moeilijk de effecten 
van cloud in de personele sfeer in te schatten. Veel organisa-
ties kunnen dat niet zelf. Om de impact te kunnen bepalen is 
bepaalde kennis en kunde nodig, die meestal niet aanwezig is bij 
de afdeling HR, P&O of IT-management. Door het doen van 
diepte-interviews met diverse functionarissen uit verschillende 
niveaus kan Quint wel aangeven wat het effect ervan zou zijn op 
bijvoorbeeld lokale IT-medewerkers. Dat genereert awareness: 
de organisatie wordt zich bewust van hetgeen er daadwerkelijk 
te gebeuren staat, bijvoorbeeld dat de IT-afdeling straks helemaal 
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Technologie
geen bemoeienis meer met deze dienst heeft. De organisatie 
realiseert zich dat een stuk controle uit handen wordt gegeven 
aan derden. Dat is meestal de grootste hindernis die moet worden 
overwonnen eer het besluit valt om de dienst uit de cloud te gaan 
betrekken. 

Een veel gehoord argument is dat de betrokken technische IT-
medewerkers daardoor hun focus kunnen gaan verleggen naar 
tactisch niveau. Maar dat is vaak helemaal niet mogelijk. Quint 
heeft daarom - zeker in hybride situaties - een iets andere aan-
vliegroute gekozen voor de regieorganisatie, waarbij de nadruk 
ligt op het coachen van mensen die daarin een rol gaan spelen. 
De hele organisatie zal zich bewust moeten zijn van het feit dat 
er achter de IT-afdeling een hybride model zit. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat een MS Exchange-beheerder niet langer nodig 
is – en dat deze dus moet worden omgeschoold of een andere 
taak toebedeeld moet krijgen. In de hybride omgeving is minder 
technisch beheer nodig; het accent ligt hier meer op functioneel 
beheer van bijvoorbeeld de Exchange-omgeving. Vooral bij 
organisaties waar mensen al lang in dienst zijn is dat een lastige en 
pijnlijke discussie. 

Binnen grote organisaties ontstaat een CIO-office, een inge-
dikte IT-organisatie waar samen met de business op tactisch en 
strategisch niveau wordt gekeken naar de informatieplanning op 
termijn. De rol van IT is daar helemaal veranderd in een functie 
zonder technisch beheer. Maar er blijven altijd systemen draaien 
die een cruciaal onderdeel vormen van het primair proces, en die 
draaien op een antiek operating system, of een applicatie die niet 
te virtualiseren is. Dat verschijnsel zal zich altijd nog voordoen bij 
middelgrote en grote organisaties. 

ICT-services
Zoals gezegd verlegt de focus zich van technisch naar functio-
neel beheer. Niet alle organisaties beschikken echter over een 
goed ontwikkelde functie voor functioneel beheer. Dat is een 
groot zorgpunt. In de praktijk staat functioneel beheer heel ver 
af van IT; soms is de functie ondergebracht bij de business, soms 
iets meer bij IT en is het niet eenduidig ingericht. Bij cloud 
computing wreekt die onvolwassenheid zich, want daarin speelt 
functioneel beheer een zeer belangrijke rol. Niet alle diensten 
die uit de cloud worden afgenomen zijn immers standaarddien-
sten. Bovendien bieden veel cloudoplossingen, bijvoorbeeld van 
Salesforce, de mogelijkheid een gecustomiseerde omgeving te 
ontwikkelen. Iemand binnen de organisatie zal dat dus moeten 
doen. Soms is dat ook hard nodig, omdat salesprocessen bij elk 
bedrijf nu eenmaal anders kunnen zijn. 

Daarmee doet zich overigens de kans op een lock-in situatie 
voor, doordat in Salesforce ontwikkelde omgevingen niet zo 
maar naar bijvoorbeeld een Microsoft CRM-omgeving zijn over 
te zetten. Dat vraagt om goed functioneel beheer en nauw-
keurige documentatie van aanpassingen. Er ligt daarbij ook een 
taak voor de architect: het ontwikkelen van applicaties in een 
omgeving waarin de informatiearchitectuur niet goed is vastge-
legd, leidt tot ernstige problemen. Het is dus steeds belangrijker 
om tevoren te onderzoeken of en hoe een standaardapplicatie kan 
worden aangepast. Een beheerframework als ASL kan daarbij tot 

steun dienen. Quint gebruikt eigen varianten van ASL en ITIL, 
die zijn aangepast aan de ervaringen uit de eigen praktijk. 

Legal & Inkoop
Het is belangrijk te realiseren dat legal & inkoop meer behelst 
dan het trekken van een creditcard, het kiezen van de dienst en 
de abonnementsvorm, en het voor akkoord aanvinken van de 
algemene voorwaarden. 

Daarbij speelt de omvang van de organisatie ook een rol. Een 
grote organisatie die een contract wilde sluiten met Google, 
kreeg daartoe een consumentencontract voorgelegd. Pas na 
maanden juridische touwtrekkerij werd een meer bedrijfsgeori-
enteerd contract gesloten. 
Een bedrijf dat een clouddienst van Microsoft wil afnemen, krijgt 
op de website een standaardcontract voorgeschoteld, waarin vast-
gelegd is wat het beschikbaarheidspercentage is; de klant kan een 
keuze maken over het af te nemen aantal licenties, over de ma-
nier waarop er wordt afgerekend en aangeven dat Microsoft moet 
controleren of er wel of niet van de licenties gebruik gemaakt 
is. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over hoe en 
waar de storage plaatsvindt. Dat klinkt wellicht erg beperkt, maar 
daardoor is het ook goedkoper. Daar zit het verschil: de dienst is 
meer een eenheidsworst en dat heeft zo z’n voordelen. Voor acht 
van de tien bedrijven is daar niets mis mee. Wil de klant toch per 
se afspraken maken over een sterk afwijkende systeemomgeving, 
dan wordt het een reputatiekwestie: de vraag is dan hoe graag 
Microsoft het betreffende bedrijf als klant wil. 
Bij de afname van Office is een aantal variaties mogelijk, maar 
uiteindelijk krijgt de organisatie toch via een standaardabonnement 
geleverd. Voor Legal & inkoop valt er dus nauwelijks eer te behalen.

Het volgende deel gaat dieper in op de aspecten Finance, Archi-
tectuur en Security.

Alfred de Jong (a.de.jong@quintgroup.com) is Managing Consultant 
Architectuur & Innovatie en verantwoordelijk voor de Security Advisory 
van Quint Wellington Redwood, het adviesbureau dat zich richt op het 
grensvlak van organisatie en IT.

Een praktijkvoorbeeld: Office 365
Het gebruik van Microsoft Office uit de cloud neemt 
snel toe. Organisaties starten over het algemeen met 
de overstap naar Exchange Online – hetgeen niet meer 
behelst dan dat de mailboxen in de cloud zijn onderge-
bracht en de gebruikers werken met de Outlook-client. 
Die stap is redelijk gemakkelijk maken. De volgende 
stap is het naar de cloud brengen van SharePoint. Dat 
is al een stuk minder gemakkelijk vooral vanuit data-
perspectief: waar komen de data fysiek te staan en is 
het wel toegestaan de data te delen via het web. Als 
die stap met goed gevolg is gezet volgt Office zelf. Er 
is wel al meer belangstelling voor Microsofts collabo-
ratie- en communicatieomgeving Lync, maar dat stelt 
eisen aan de apparatuur on-premise, zoals werkplek-
ken en telefooncentrale. 

Er ligt daarbij ook een taak voor de architect: 
het ontwikkelen van applicaties in een 
omgeving waarin de informatiearchi-
tectuur niet goed is vastgelegd, 
leidt tot ernstige problemen
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