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mogelijkheden te definiëren om te 
komen tot een goede migratie naar 
de cloud.

n Hoe te reageren op veranderingen 
buiten de eigen organisaties? Hier 
gaat het om zaken als de adoptie 
van nieuwe ontwikkelingen via 
beheersbare, stapsgewijze imple-
mentaties en het werken aan vaar-
digheden om snel veranderingen  
te kunnen doorvoeren en te inno-
veren.

n Welke keuzes kunnen er gemaakt 
worden voor concrete cloudoplos-
singen, producten, diensten en 
leveranciers?

n Hoe integreer ik wat ik al in de 
cloud heb staan als bijvoorbeeld 
Dropbox, Yammer, et cetera?

n Hoe ziet de cloudarchitectuur er 
uit, rekening houdend met bevei-
liging, beheer en flexibiliteit in 
gebruik? 

Al deze onderwerpen zullen worden 
behandeld in het cloudimplemen- 
tatieproces, waarbij de migratie naar 
een cloudomgeving, op basis van de 
door Capgemini ontwikkelde methode 
‘cloudwiel’, vorm wordt gegeven.

Inleiding
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Onder invloed van technologische 
innovaties verandert de rol van de 
overheid als dienstverlener alsook de 
organisatie van de bedrijfsvoering. De 
bedrijfsvoering en de directe klanten-
contacten zullen zich de komende 
jaren in hoge mate verplaatsen naar de 
cloud. Dit document ‘Het cloudwiel’ is 
een ondersteuning voor de overheden 
en zelfstandige bestuursorganen 
(ZBO’s) tijdens hun reis naar de cloud. 
Deze handleiding geeft overheden, 
die veilig de cloud in willen gaan, 
houvast en zekerheden om op een 
gestructureerde wijze de juiste beslis-
singen te kunnen nemen. 

Keuzes
In de voorbereiding op en tijdens het 
traject richting de cloud zullen door 
uw organisatie meerdere relevante 
vragen moeten worden beantwoord 
waarop keuzes kunnen worden ge-
baseerd. Antwoorden op deze vragen 
zouden onderdeel moeten zijn van  
de cloudstrategie van uw organisatie.
Voorbeelden zijn:
n Waarom cloud? Wat is de context, 

wat zijn de business-issues, de 
technologische drivers en welke 
uitdagingen zijn er te verwachten?

n Wat zijn de voordelen/de poten-
tiële waarde van cloud? Betere dienst-
verlening, lagere kosten, gebruik 
van sociale media et cetera.

n Wat is mijn implementatiestrategie? 
Begin ik klein of zet ik mijn hele 
informatiehuishouding in de 
cloud?

n Binnen welk kader wil ik de cloud 
in? Alleen interne bedrijfsvoering-
processen of ook de klantcontact-
processen? Wat zijn de toekomstige 
zaakgerichte ketenprocessen waarop 
ik mijn beslissingen moet baseren? 

n Wat te doen met mijn huidige 
systeemomgeving? Er zijn meerdere 
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Cloudwiel

De grote vraag voor vele organisaties 
die hun IT tot op heden nog op de 
traditionele manier hebben ingericht 
is: hóe kom ik vanuit mijn huidige 
situatie in de cloud? Hierna wordt  
op basis van een cloudimplemen-
tatieproces een aantal instrumenten 
beschreven dat u helpt bij de imple-
mentatie van uw cloudstrategie. Indien 
deze echter nog niet aanwezig is bin-
nen uw organisatie kan het cloudwiel 
tevens worden gebruikt als denkkader 
om te komen tot een strategie. Het 
implementatieproces wordt in één 
schema samengevat, te weten het 
‘cloudwiel’. Het wiel maakt inzichte-
lijk wat vereist is om de reis naar de 
cloud op een evenwichtige wijze te 
realiseren. 

Samengevat komt het neer op het be-
palen van uw strategie, het definiëren 
van processen en toepassingen in de 
cloud, de ketens waarbinnen de pro-
cessen plaatsvinden, concrete keuzes 
voor cloudoplossingen en als as in 
het wiel het hebben van een solide 
architectuur. 

Het cloudwiel bevat vijf bouwstenen 
die nodig zijn om te komen tot afge-
wogen keuzes. Met de klok mee 
lezen we:

Wegen naar de cloud
Op basis van uw cloudstrategie zul-
len keuzes moeten worden gemaakt 
om de routes en het tempo naar de 
cloud te bepalen.

Proces/toepassingskwadranten 
Wat is het kader waarin u de cloud 
ingaat; alleen voor de processen/toe-
passingen rond de interne bedrijfs-
voering, alleen voor klantencontact-
processen of een combinatie daarvan? 
Welke processen en toepassingen 
dienen door cloudoplossingen te 
worden ondersteund?

Ketenmanagement  
Nadat de processen en toepassingen 
zijn bepaald, kunnen de ketens wor-
den beschreven waarbinnen proces-
sen worden uitgevoerd alsook de  
verbanden met andere organisaties/
leveranciers van informatie binnen  
de keten.

Cloudcube
Nu duidelijk is voor welke processen/  
toepassingen binnen welke ketens 
cloudoplossingen nodig zijn, is de 
cloudcube het instrument om keuzes 
te maken, hetzij door uzelf danwel  
in samenwerking met uw cloudinte-
grator.

Solide architectuur 
Kern van een succesvolle implemen-
tatie van cloudoplossingen is een 
solide architectuur. Hierbij is zowel 
het beheer goed ingeregeld alsook de 
beveiliging en kan informatie worden 
uitgewisseld tussen gebruikers en 
clouddiensten op basis van gestan-
daardiseerde berichten. 
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Wegen naar de cloud

Onderstaande figuur illustreert de 
vier meest waarschijnlijke wegen 
naar de cloud: 
1. de cloud ineens 
2. de dubbele aanpak 
3. de veilige verkenning 
4. toepassen cloudhulpmiddelen 
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Ook een combinatie van deze routes 
is mogelijk.
Feitelijk zijn er vijf wegen waarbij de 
vijfde de nuloptie is. Deze komt neer 
op: “Laat de wolken maar aan mij 
voorbijtrekken!” Deze optie is niet 
meer als reëel te bestempelen gelet 

op de keuzes die politiek-bestuurlijk 
zijn gemaakt om voor cloudcompu-
ting te kiezen. Ook zullen de komen-
de jaren vele niet op cloudcomputing 
gebaseerde applicaties worden uitge-
zet en niet meer door de leveranciers 
worden ondersteund. De weg naar de 
cloud is daarmee een fait accompli. 
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Cloud ineens 
Deze aanpak is een big bangimple-
mentatie waarbij bij bestaande orga-
nisaties alle bestaande IT in één keer 
wordt vervangen door cloudoplossin-
gen, dan wel dat bij start-ups direct 
voor cloudoplossingen wordt geko-
zen. Sinds een aantal jaren gebruiken 
steeds meer nieuwkomers in het 
bedrijfsleven/MKB dit model, omdat 
ze met een minimale investering en 
doorlooptijd kunnen starten met hun 
bedrijfsvoering. De meeste nieuwko-
mers hebben geen legacy en ze willen 
profiteren van alle voordelen die 
cloudcomputing te bieden heeft. Dit 
voorbeeld vanuit het bedrijfsleven is 
voor overheden belangrijk om aan te 
tonen dat het aanbod van cloudop-
lossingen de afgelopen jaren tot een 
hoge mate van volwassenheid is 
gekomen, die u zekerheden biedt dat 
op een veilige wijze naar de cloud 
kan worden gemigreerd. 

De dubbele aanpak 
De grootste hindernis die bestaande 
organisaties moeten nemen in hun 
route naar de cloud is de migratie 
van ketens van geïntegreerde infor-
matiesystemen. 

De meest eenvoudige manier om dit 
op te lossen is gebruikmaken van een 
IaaS-clouddienst. Huur servers en 
opslag in de cloud, upload de appli-
caties en data en herstart de applica-
tie in de cloud. Dit bespaart welis-
waar direct geld, maar de daadwerke-
lijke IT-inrichting wordt niet aange-
past en dus ook niet verbeterd. 
Ontwikkeling en onderhoud van de 
(maatwerk-)applicaties blijft nog 
zoals het was. 

In een alternatieve aanpak worden de 
huidige applicaties vervangen door 

vergelijkbare SaaS-oplossingen of 
worden ze opnieuw ontwikkeld op 
een cloudplatform. Met deze con-
structie kan een organisatie klein 
beginnen met het gebruik van (zake-
lijke) functionaliteit uit de cloud en 
uitbreiden wanneer de eerste stap 
gelukt is. Dit model geeft de moge-
lijkheid om diensten stap voor stap 
eenvoudig in de cloud te schuiven 
om zodoende kosten en functiona-
liteit te optimaliseren. 

Veilige verkenning 
Sommige domeinen in organisaties 
zijn min of meer universeel en niet 
echt afhankelijk van andere domei-
nen. Een afdeling communicatie of 
een servicedesk zijn hier typische 
voorbeelden van. Deze zijn ideaal om 
te migreren naar de cloud. Door het 
uploaden van een organisatielogo, 
schermlay-outs en klantinformatie 
kan een oplossing voor een organi-
satie in enkele dagen al operationeel 
zijn. 

Toepassen cloudhulpmiddelen 
De meest eenvoudige manier om te 
starten met cloudcomputing is het 
gebruik van productiviteits- en 
samenwerkingshulpmiddelen in de 
cloud. Sterker nog, heel veel organi-
saties - ook binnen de overheid - vol-
gen deze route al impliciet door het 
toelaten van smartphones, tablets, 
Dropboxen, Google apps en dergelij-
ke op het werk. Allemaal toepassin-
gen van op cloud gebaseerde produc-
tiviteitshulpmiddelen. Dit gebeurt 
impliciet omdat de manier van wer-
ken onveranderd blijft. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn het omzetten 
van een interne mail naar een exter-
ne, cloudgebaseerde oplossing. Met 
minimale inspanning (een paar dagen 
om mailboxen te migreren naar de 

cloud) en tegen beperkte kosten 
(vanaf €40,- per jaar per medewer-
ker) hebben gebruikers toegang tot 
de belangrijkste mail- en officefunc-
tionaliteit en hebben ze vaak een 
honderd keer grotere mailbox. Als 
bonus krijgen ze instant messaging, 
videoconferentie en een samenwer-
kingsportaal zonder meerkosten. 

Kiezen van de juiste route 
Zoals beschreven, zijn er meerdere 
routes naar de cloud te bepalen. De 
te kiezen migratiestrategie hangt van 
veel factoren af. Overheden hebben 
vaak hun bedrijfseigen processen. 
Daarmee dient rekening te worden 
gehouden in de bedrijfsvoering en  
te maken keuzes voor de juiste route. 
Het komt allemaal neer op een inte-
grale organisatie-/bedrijfsstrategie 
waarbij de mogelijkheden van de 
cloud expliciet worden meegenomen 
en waarop een realistisch transitie-
plan kan worden gemaakt. Dit is 
typisch het vakgebied van beleids-
makers en enterprise-architecten.
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Proces/toepassingskwadranten

Bij iedere cloudstrategie hoort focus. 
Zomaar applicaties in de cloud bren-
gen, zal leiden tot onbeheersbare 
situaties, beveiligingsincidenten en 
uiteindelijk teleurstelling. Daarom 
dient men zich in eerste instantie te 
richten op een beperkt aantal onder-
werpen. De vraag is: voor welke pro-
cessen en/of toepassingen zijn cloud-
oplossingen vereist. Bijvoorbeeld voor 
het proces van het vinden van werk 
wordt de toepassing social media 
ingezet en daarvoor zijn cloudoplos-
singen beschikbaar.

Een instrument dat hierbij helpt, is 
een kader waarbinnen gezamenlijk 
wordt bepaald waar voor welk pro-
ces/toepassing verbeteringen/innova-
ties zijn door te voeren.

De eerste dimensie van het kwadrant 
betreft een proces of toepassing voor 
de eigen organisatie of voor haar 
omgeving (klanten, leveranciers, 
partners). De tweede dimensie betreft 
het proces of de toepassing die zich 
richt op innovatie of op faciliteren. 
Dit onderscheid is belangrijk voor 
het bepalen van de juiste expertise 
bij de implementatie van cloudoplos-
singen. Ieder kwadrant heeft hierbij 
zo zijn eigen dynamiek en best prac-
tices. Een organisatie, voorbeeld het 
UWV voor het vinden van werk, kan 
haar processen en toepassingen stuk 
voor stuk projecteren op dit model. 
Door een inschatting te maken van 
risico’s en opbrengsten per onderdeel 
kan men een gefundeerde keuze 
maken.

De kwadranten

Omgeving: klant, leverancierOrganisatie
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Ketenmanagement

Ketenmanagement: bijvoorbeeld mogelijkheden voor innovatie in het studentintakeproces met cloudtechnologie 
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Het schema hierboven toont als voor-
beeld een proces rond de intake van 
een student waarbij meerdere organi-
saties betrokken zijn. Informatie kan 
eenvoudig door cloudleveranciers 
worden aangeboden. Politiek Den 
Haag streeft naar een wendbare over-
heid. Dat zal het denken in ketenma-
nagement alleen maar belangrijker 
maken de komende jaren. Applicaties 
vanuit de cloud kunnen daarbij bij 
uitstek een toegevoegde waarde bie-
den, onder meer door hergebruik. 

Processen vinden binnen ketens 
plaats. Duidelijk moet zijn welke 
organisatie, wanneer en hoe, welke 
informatie binnen de keten bijdraagt. 
Is het een overheidsinstelling, een 
ZBO of een bedrijf? Is de keten 
stabiel voor de komende periode of 
verwacht men bijvoorbeeld op basis 
van wet- en regelgeving aanpassingen? 
Vallen er bijvoorbeeld informatie-
leveranciers binnen de keten weg of 
komen er meer bij? Al dit soort 
vragen zijn relevant voor het maken 
van duurzame keuzes voor cloudop-
lossingen. 
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Nadat er een duidelijk beeld is ont-
staan over de route, processen/toe-
passingen en ketens zullen er selec-
ties moeten worden gemaakt uit het 
dagelijks groeiende aanbod van cloud-
oplossingen.  
Een instrument dat hulp biedt bij het 
maken van concrete keuzes voor 
oplossingen en leveranciers is de 
cloudcube. Met dit instrument krijgt 
u een overzicht van het aanbod van 
toepassingen van clouddiensten voor 
een organisatie en haar ecosysteem. 
De cloudcube kent drie dimensies 
waarlangs men toepassingen van 
cloudcomputing kan bekijken.

Clouddiensten
De eerste dimensie betreft de cloud-
diensten. Het bestaat uit drie lagen: 
infrastructuurservices (IaaS), plat-
formservices (PaaS) en business-
services (SaaS), die men afzonder-
lijk of in combinatie als dienst kan 
afnemen. In de onderste laag kan men 
beschikken over pure (virtuele) hard-
ware met een standaard operating-
systeem. In de middelste laag is deze 
omgeving verrijkt met diverse niet 
business-specifieke hulpmiddelen, 
zoals ontwikkel-, test-, e-mail- en 
databaseomgevingen. En in de boven-
ste laag, SaaS, kan men beschikken 
over echte businessfunctionaliteit. 

Cloudleveranciers
De tweede dimensie betreft het onder-
scheid in type cloudleveranciers. Zij 
hebben het eigenaarschap van de 
cloudhardware of intellectual proper-
ty en bieden dit aan. Zo zijn er public 
cloudleveranciers, zij bieden hun 
diensten aan iedereen aan. Ook zijn 
er private cloudleveranciers, die de 
clouddiensten aanbieden aan de eigen 
organisatie en er zijn constructies die 
er tussenin zitten: de hybride cloud-

leveranciers. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan private cloudproviders die 
tijdens drukte uitwijken naar public 
clouds. Een ander voorbeeld is hos-
tingpartijen die een cloud aanbieden 
aan een beperkte groep gebruikers en 
daarmee niet echt ‘public’ te noemen 
zijn.

Cloudgebruiker
De derde dimensie betreft het onder-
scheid in het type gebruik van de 
clouddiensten; de cloudgebruiker. 
Als een organisatie een gesloten 
cloudomgeving beschikbaar stelt aan 
de eigen medewerkers, wordt dit een 
enterprise cloud genoemd. Kan deze 
cloud ook gebruikt worden door 
leveranciers, klanten en andere par-
tijen in het ecosysteem, of is er een 
constructie waarbij meerdere organi-
saties/partijen betrokken zijn, is de 
geslotenheid minder. Er is dan  
sprake van een community cloud.  

Bij vormen waarbij iedereen gebruik 
kan gaan maken van een of meer 
clouddiensten spreken we van een 
open cloud.

De 27 raakvlakken die door dit 
model ontstaan, hebben zo allemaal 
een eigen dynamiek en een eigen set 
van best practices, toepassingen, 
leveranciers en (beveiligings-)regels. 
Een gedegen analyse van wat er per 
raakvlak te koop is, helpt bij het 
nemen van de juiste beslissingen.
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Het Immediate-raamwerk

Het grootste gevaar van cloudcompu-
ting is een ongestructureerde invoe-
ring. Dit levert een risico op voor de 
beveiliging en mogelijke problemen 
met de dienstverlening. Het vertrou-
wen in de organisatie kan daarmee 
onder druk komen te staan. Belangrijk 
is dus dat vanaf dag één wordt nage-
dacht over een veilige en solide archi-
tectuur voor de implementatie van 
cloudoplossingen. Zowel het beheer 
alsook de beveiliging moet goed zijn 
ingeregeld. Tevens moet informatie 
kunnen worden uitgewisseld tussen 
gebruikers en clouddiensten op basis 
van gestandaardiseerde berichten. 
Hieronder wordt een architectuur 
beschreven die overheidbreed kan 
gelden, maar ook voor één overheids-
instelling of een groep van overheids-
instellingen vanuit de gedachte van 
shared services. Belangrijk is dat er 
een ecosysteem ontstaat binnen de 
overheid als geheel waarbinnen ge-

regisseerd afspraken worden gemaakt 
over het niveau van beveiliging, 
beheer en kwaliteit van de dienst-
verlening (servicelevels). Immediate 
is een door Capgemini ontwikkelde 
cloudarchitectuur die het mogelijk 
maakt om binnen beperkte tijd een 
flexibele, schaalbare en toekomstbe-
stendige oplossing te bouwen voor 
overheden en bedrijven. 

Het Immediate-raamwerk biedt drie 
belangrijke vormen van ondersteu-
ning om goed gebruik te kunnen 
maken van cloudoplossingen:
n beveiliging
n integratie
n beheer

In het schema hierboven worden 
deze vormen in samenhang weer-
gegeven.

Beveiliging
Het beveiligingsonderdeel zorgt voor 
veilig gebruik van alle clouddiensten. 
Het voorziet in een single sign-on 
mechanisme. Zonder dit mechanisme 
zou een gebruiker vele gebruikers-
namen en wachtwoorden moeten 
onthouden. Met het single sign-on me-
chanisme worden alle loginperikelen 
voorkomen. Verder zorgt het bevei-
ligingsonderdeel voor veilig infor-
matietransport tussen de clouddienst 
en de organisatie in de vorm van en-
cryptie, inbraakdetectie en logging. 

Integratie
In het integratieonderdeel vindt 
orkestratie plaats tussen het front-
office en backoffice van het ecosys-
teem. De orkestratie zorgt ervoor dat 
informatie uitgewisseld kan worden 
tussen clouddiensten en de organi-
satie/eindgebruiker op basis van 
gestandaardiseerde berichten. 

Beheer
Het beheeronderdeel zorgt ervoor dat 
de dagelijkse operatie vlotjes blijft 
verlopen. Om ervoor te zorgen dat de 
cloudoplossingen kosteneffectief zijn 
en blijven, worden deze periodiek 
getoetst op kwaliteit en kosten. Het 
beheerraamwerk zorgt ervoor dat een 
organisatie in eigen tempo en met 
een laag risico op kan schuiven naar 
de cloud. 
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Tot slot
In deze handleiding is in vogelvlucht 
een aantal onderwerpen behandeld 
dat relevant is voor een veilige, 
beheersbare en daarmee succesvolle 
migratie naar de cloud binnen de 
publieke sector. De implementatie 
van cloudtoepassingen verschillen 
significant van traditionele IT-toepas-
singen. Dit geldt voor zaken als data-
protectie, privacy en juridische bor-
ging, maar ook zaken als het maken 
van een keuze voor bedrijven die 
cloudimplementaties kunnen verzor-
gen. Moet u per applicatie met een 
leverancier aan de slag of neemt u 
een bedrijf in de hand dat u ontzorgt 
en de implementatie van een deel of 
alle cloudtoepassingen op zich neemt? 
Hoe zit het als een leverancier omvalt 
in een cloudketen? Welke expertise 
heeft u zelf nog in huis nodig en ver-
schilt die expertise van wat u nu in 
huis heeft? En ga zo maar door. 

De informatie zoals in deze handlei-
ding opgenomen, is vanzelfsprekend 
niet uitputtend en achter elke bouw-
steen zit een concrete verdieping. 
Deze verdieping bestaat onder meer 
uit een gestructureerde set van infor-
matie en methoden om uw cloudstra-
tegie te bepalen en te vertalen naar 
concrete stappen tot implementatie. 

De afgelopen jaren heeft Capgemini 
wereldwijd een cloudecosysteem 
opgebouwd waarbinnen alle leidende 
leveranciers van cloudproducten en 
-diensten als partner zijn aangeslo-
ten. Hierdoor heeft u de mogelijk-
heid om te kiezen uit een breed scala 
van de best-in-classoplossingen die 
vanuit de markt geboden worden. 
 

Wij vertrouwen erop dat we u met 
deze handleiding een structuur heb-
ben kunnen aanreiken om uw reis 
naar de cloud aan te kunnen vangen, 
dan wel verder vorm te geven.
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