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Managementsamenvatting

Cloudtechnologie bevindt zich 

op een kantelpunt

Ondanks alle buzz en de aandacht die cloud 
de afgelopen jaren heeft gekregen hebben 
organisaties tot dit moment op relatief beperkte 
schaal gebruik gemaakt van cloud computing. 
Recente markttrends laten zien dat er op dit 
moment sprake is van een kantelpunt. Het 
leveringsmodel waarin providers meerdere 
klanten bedienen met gedeelde IT-voorzieningen 
als softwarefunctionaliteit, rekenkracht, opslag en 
netwerkinfrastructuur die op afroep beschikbaar 
zijn, begint steeds meer de standaard te worden. 
Zoals bij elk technologiemodel, is er een doordachte 
aanpak met bijbehorende controlemechanismen 
nodig om die voorziening optimaal te kunnen 
gebruiken en bij de tijd te houden. 

Governance is key om         

wendbaarheid te organiseren

Om die reden is het belangrijk dat governance meer 
aandacht krijgt bij de afname van clouddiensten 
dan nu het geval is. Dit gaat veel verder dan het 
opstellen en handhaven van een beveiligingsbeleid 
dat klaar is voor de afname van clouddiensten op 
enige schaal. Bij een impactvolle overstap op een 
cloudmodel moet alle besturing toegespitst zijn 
op het optimaal ondersteunen van wendbaarheid. 
Voortdurend doen zich kansen voor in de markt om 
IT-voorzieningen tegen lagere kosten af te nemen 
of meer toegevoegde waarde te leveren aan 
klanten door nieuwe externe applicatiediensten 
af te nemen. Continu komen er dit soort kansen 
voorbij, die door consequent beleid verzilverd 
zouden kunnen worden.

Rol centrale IT-afdelingen  
verandert ingrijpend
De verschuiving van het zwaartepunt naar externe 
cloudvoorzieningen heeft of je het nu wilt of niet 
een flinke impact op de rol van centrale IT-teams, die 
het demand- en supplymanagement en IT-delivery 
verzorgen. Deze teams gaan meer opereren als een 
makelaar van IT-voorzieningen die toeziet op het juiste 
beheer, de inzet afstemt op bedrijfsbrede afspraken en 
de business helpt om de grootst mogelijke toegevoegde 
waarde van technologie voor de organisatie te realiseren. 
Bepaalde verantwoordelijkheden die vandaag de dag als  
vanzelfsprekend bij een centrale IT-afdeling liggen, 
moeten bij een cloud-first strategie anders georganiseerd 
worden. Zo is het bij het inregelen van cloud-diensten  
essentieel om kostentransparantie ook aan individuele 
zakelijke gebruikers te bieden en de budgettering zo in 
te regelen dat deze eindgebruikers baat hebben bij het 
minimaliseren van het gebruik. 
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Tot nu toe heeft het cloudgebruik van organisaties veel weg  
gehad van puberliefde. Elke organisatie praatte erover,  
misschien is er in het proces een natte zoen beland op een wang, maar  
welbeschouwd stelde het gebruik van clouddiensten weinig 
voor. Dat gaat de komende jaren veranderen. In deze whitepaper  
staan de organisatorische veranderingen centraal die nodig zijn om de  
besturing van IT-voorzieningen aan te passen nu het cloud 
leveringsmodel steeds meer de gewenste standaard begint te worden.
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Klaar voor de cloud 
Om te bepalen in hoeverre bedrijven hun interne organisatie hebben aangepast en ontwikkeld om clouddiensten goed af te kunnen nemen heeft METRI 
een volwassenheidsmodel ontwikkeld. In dit zogenaamde Cloud Nine model is niet alleen vast te stellen op welk punt een organisatie beland is, het model 
biedt bedrijven ook concrete handvaten om processen rond het afnemen van clouddiensten te verbeteren via gerichte stappen. In 2016 zijn organisaties 
door hun experimenten met cloud computing vertrouwd geraakt met workplace-as-a-service, IaaS en SaaS in specifieke toepassingsgebieden. De meeste 
organisaties hebben nog een lange weg te gaan om cloud in te kunnen zetten voor het heroverwegen en opnieuw uitvinden van businessmodellen.
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01 Introductie

Tot nu toe hebben veel organisaties op beperkte schaal gebruik gemaakt van cloud computing. Recente markttrends van bijvoorbeeld Synergy Research 
Group laten zien dat er op dit moment sprake is van een kantelpunt. Het afnemen van kant-en-klare cloud-diensten begint steeds meer de standaard te 
worden. Na de sterke opkomst van software-as-a-service in de markt hebben op dit moment infrastructuur- en platformdiensten aan populariteit gewonnen. 
In deze whitepaper staan de organisatorische veranderingen centraal die nodig zijn om de besturing van IT-voorzieningen aan te passen nu het cloud 
leveringsmodel steeds meer de gewenste standaard begint te worden. Om duidelijk te bepalen waar we het over hebben geven we in deze introductie 
een definitie van cloud computing en laten we zien wat voor een beleidswijziging nodig is om optimaal te kunnen profiteren van dit leveringsmodel.

Een definitie van de cloud 
De term cloud is de afgelopen jaren op heel wat verschillende manieren gebruikt. Om die reden beginnen we met het geven van een definitie. Volgens 
het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) is cloud computing een leveringsmodel waarin providers meerdere klanten 
bedienen met gedeelde IT-voorzieningen als softwarefunctionaliteit, rekenkracht, opslag en netwerkinfrastructuur. Snelle dataverbindingen ontsluiten 
fysieke en virtuele resources die dynamisch en geautomatiseerd toegewezen worden op basis van de vraag van klanten of die vraag nu toe of 
afneemt. Het gebruik van de voorzieningen is door gedetailleerde rapportages transparant voor zowel de provider als de individuele afnemers van de 
gebruikte services. Naast deze typerende eigenschappen van cloud computing, zijn er verschillende domeinen te onderscheiden in het marktaanbod. 
Diensten die betrekking op het functionele applicatiedo-mein worden software-as-a-service genoemd. Een tweede domein in het cloud landschap zijn 
platformdiensten waarmee afnemers applicaties kunnen ontwikkelen, laten draaien en beheren zonder eigen infrastructuurvoorzieningen in de lucht 
te hoeven brengen. Bij infrastructuurdien-sten gaat het tenslotte om het afnemen van cloud computing voorzieningen als rekenkracht in de vorm van 
virtual machines waarmee werklasten voor  
applicaties uitgevoerd kunnen worden of opslagcapaciteit die gebruikt kan worden om data te bewaren. Het kan daarnaast ook gaan om andere 
voorzieningen als het evenredig verdelen van werklasten over beschikbare machines in een serverpoel.  
 
Afgezien van veel voorkomende toepassingsdomeinen zijn er ook verschillende implementatie-vormen van cloud computing. Bedrijven kunnen hun  
eigen cloudvoorzieningen opzetten (priva-te), voorzieningen ontsluiten voor een specifieke groep afnemers (community), diensten afne-men die 
algemeen  
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Een toenemend aantal organisaties wil zijn technologie toekomstbestendig maken door bij nieuwe IT-investeringen eerst te kijken of voorzieningen als een 
cloud-oplossing afgenomen kunnen worden voordat traditionele IT-oplossingen de revue passeren. Bij vernieuwing van zo-wel software als infrastructuur 
geldt dan een ‘Cloud-first’-aanpak. Steeds meer organisaties kunnen zich een beeld vormen dat de gehele organisatie geen eigen IT-middelen meer 
heeft, maar dat alle voorzieningen als een cloud-dienst worden afgenomen. Recent vroeg de Ameri-kaanse leverancier van beheerhulpmiddelen voor 
online kantoorsoftware Bettercloud naar hun verwachting wanneer IT-voorzieningen standaard als een cloud-dienst geleverd zullen worden. Kleinere 
organisaties verwachten dat dit sneller gaat, maar ook enterprises zijn hun adoptie-tempo aan het versnellen, blijkt uit het hiernaast getoonde figuur. 

Cloud strategie
Je zou verwachten dat met zo’n duidelijke stip op de horizon voor cloud als standaard leve-ringsmodel organisaties concrete beleidsplannen klaar hebben 
liggen hoe zij cloud computing gaan inzetten om hier als organisatie maximaal beter van te worden. Op dit moment is er in veel organisaties nog geen sprake 
van een coherente sourcing-strategie voor ‘cloud-first’, die investe-ringen in technologie afstemt op business doelstellingen van de organisatie. Een voorbeeld 
van een onderzoek dat dit illustreert is het Dutch cloud readiness onderzoek dat Capgemini in 2015 uitvoerde in Nederland. Van de ruim 100 IT-beslissers 
die ondervraagd werden gaf een derde aan dat hun organisatie met een cload roadmap werkten. Een ruime meerderheid van 65 pro-cent gaf te kennen dat 
er in hun organisatie nog geen strategische aanpak voor het afnemen van cloud services is. Een van de meest voorkomende misvattingen bij organisaties die 
eigen IT-voorzieningen heb-ben, is dat externe clouddiensten een high-end hosting-omgeving zijn met wat toeters en bellen eromheen. Met zo’n kijk doen  
organisaties zichzelf tekort. Organisaties kunnen veel winnen door wel met een roadmap en een visie te werken. Het cloudaanbod biedt unieke uitdagingen 
en kansen om het eigen beheermodel, de technologie en de eigen organisatie te moderniseren. Zoals bij elk technologiemodel, is er wel een doordachte 
aanpak met bijbehorende controleme-chanismen nodig om die voorziening optimaal te kunnen gebruiken en bij de tijd te houden. Governance is een kritische  
succesfactor om technologie zo goed en zoveel mogelijk waarde toe te laten voegen voor de organisatie. 

Cloud-first wordt realiteit
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De vraag naar publieke cloud diensten is flink toegenomen en breder geworden het afgelopen jaar. In recente jaren ging de aandacht vooral uit naar SaaS-
producten, die organisaties in staat stelden om functionaliteit in belangrijke toepassingsdomeinen rond de klant te vernieuwen. Deze aanpak is nu aan het 
veranderen, laten onder andere de marktcijfers van Forrester zien. Naast die grote aandacht voor SaaS zijn bedrijven ook meer IaaS en PaaS-diensten uit 
de public cloud gaan afnemen. Het laat zien dat cloud niet alleen voor software maar ook voor infrastructuur het standaard leveringsmodel wordt. In dit  
hoofdstuk zoeken we uit wat voor consequenties de populariteit van public cloud computing heeft en wat voor impact dit heeft op de besturing van IT. 

Cloud in een ander perspectief
Uit onderzoek van Forrester blijkt dat de uitgaven aan infrastructuurdiensten uit de public cloud flink zijn gegroeid. Deze groei is vooral te zien geweest bij 
de twee belangrijkste marktspelers AWS en Microsoft, die dit onderzoeksbureau omschrijft als aanbieders van een cloudplatform met een gecombineerd 
aanbod van IaaS- en PaaS-diensten. Een belangrijke reden voor deze aantrekkingskracht is dat dit soort externe platforms voor gestandaardiseerde 
infrastructuurdiensten een breed aanbod hebben gekregen en op dit moment qua gebruiksmogelijkheden flink uitgebouwd zijn. De breedte en 
diepte van het aanbod en de mogelijkheden voor vernieuwing van de IT-dienstverlening en business innovatie zijn aan het versnellen op dit moment.  
 
Ook bij infrastructuurvoorzieningen is er sprake van een draai naar public cloud. Forrester schrijft deze ommezwaai toe aan het verhogen van de 
wendbaarheid, het verkorten van implementaties en het sneller kunnen leveren van nieuwe features en functionaliteiten. Ook kiezen organisaties meer 
aandacht voor de interne organisatie bij implementatieprojecten blijven de voornaamste redenen om voor public cloud te kiezen. Maar ook andere 
factoren die voorheen een bescheiden rol speelden zijn nu in belang toegenomen. Ook hoorde Forrester bij een inventarisatie onder IT-beslissers dat 
ze vaker voor public cloud kiezen omdat ze op die manier mobiele gebruikers beter kunnen ondersteunen en functionaliteit kunnen ontsluiten die niet 
te vinden is in licentie softwarepakketten. Tot slot is een betere ondersteuning van een iteratief software-ontwikkelingsproces dat innovatie beter 
faciliteert en toegang tot een breed ecosysteem van oplossingen rond SaaS-toepassingen zijn ook factoren die vaker genoemd zijn. Lagere total cost 
of ownership wordt ook vaker genoemd ook al krijgt METRI regelmatig terug dat het draaien van applicaties in de cloud hogere kosten met zich mee 
brengt dan het invullen van deze IT-diensten vanuit een eigen datacenter. Hierbij is het wel noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen of deze kosten alleen 
betrekking hebben op de run van de voorzieningen of dat ook het beheren, wijzigen en vernieuwen van IT-diensten hierin is meegenomen.
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Nog maar een paar jaar terug, gaven bedrijven aan dat ze voorkeur hadden voor een private cloud strategie zodat ze IT-voorzieningen in eigen bezit, 
beheer en controle konden houden. Voor publieke cloud computing in het infrastructuur domein was om die reden weinig belangstelling. Nu is dat 
omgedraaid en komt naar voren dat het beheren en innoveren van eigen IT-infrastructuur en voorzieningen te veel tijd in beslag neemt. Dat komt 
omdat beheerders nog steeds op veel handmatige processen aangewezen zijn ook al is de eigen hardware tot in hoge mate gevirtualiseerd. Handmatige 
processen en de daarbij horende wachttijd zijn de belangrijkste reden waarom zakelijke gebruikers zo enthousiast zijn over het onmiddellijk op- en af te 
schalen public cloud-aanbod. Complete infrastructuuromgevingen zijn in uren op te tuigen in plaats van in een aantal weken of maanden.
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Een andere rol voor IT

Met de sterke opkomst van public cloud merken als AWS en Microsoft Azure naast Salesforce is ook het beeld wat cloud computing is aan verandering 
onderhevig. Private cloud is op dit moment in veel gevallen het synoniem geworden voor een eigen datacenter of gereserveerde IT-infrastructuur bij 
een provider, dat alleen tot op zekere hoogte aan de idealen van cloud computing kan voldoen. Het oordeel over een eigen gevirtualiseerd datacenter 
is aan het verschuiven. Een ander punt is dat spelers in de markt op een adequate manier tegemoet zijn gekomen aan veel genoemde tekortkomingen 
als het waarborgen van privacystandaarden en een invulling van security die passend is in een enterprise omgeving. Security bezwaren uit het begin 
van cloud computing zijn ingehaald door andere overwegingen als een tekort aan deskundigheid om cloud computing goed toe te passen, blijkt uit het 
‘State of the cloud 2016’ onderzoek van Rightscale, een leverancier van hulpmiddelen om de inzet van cloud technologie te optimaliseren. Het grotere 
belang dat gehecht wordt aan deskundigheid is een teken dat er meer werk gemaakt wordt van een overstap op cloud computing.

De verschuiving van het zwaartepunt naar externe cloudvoorzieningen zal in grotere organisaties de rol van centrale IT-teams sterk veranderen. 
De vraag naar public cloud-IaaS werd voorheen vooral aangejaagd door ontwikkelaars die de cloud wilden inzetten voor hun applicatie-
ontwikkeling. Nu de toepassing van public cloud flink breder is geworden, komt de rol van centrale IT teams er gewoonweg anders uit te ziehn. Zij 
gaan in toenemende mate opereren als een makelaar van IT-voorzieningen intern of extern die toeziet op het juiste beheer, de inzet afstemt 
op bedrijfsbrede afspraken en de business helpt om de grootst mogelijke toegevoegde waarde van technologie voor de organisatie te realiseren. 
 
Dat IT-afdelingen deze rol krijgen is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Uit het al eerder aangehaalde ‘State of the cloud 2016’ onderzoek van Rightscale 
blijkt dat 44 procent van de ondervraagden vindt dat de centrale IT-afdeling werk moet maken van regels voor een doelmatiger inzet van cloud computing, 
terwijl zij voorheen vooral druk waren met het draaiende houden van eigen IT-infrastructuur om IT-diensten te kunnen leveren. In hetzelfde onderzoek 
vorig jaar gaf maar 31 procent van de ondervraagden aan dat zij de IT-afdeling een centrale rol toedichten bij het gebruik van cloud computing. Die 
coördinerende rol is broodnodig want de heterogene omgevingen die ontstaan uit de mix van bedrijfseigen infrastructuur en diensten uit externe cloud-
omgevingen verhogen de complexiteit en de kosten als hier niet op gestuurd wordt.
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Een praktijkvoorbeeld

Wendbaarheid in kosten en verdienmodellen zijn belangrijke redenen om voor cloud als standaard leveringsmodel te kiezen. Dat is zeker zo in het voorbeeld 
dat we nu gaan bespreken van een organisatie die enkele jaren terug voor een cloud-first strategie koos. Binnen deze organisatie fungeerde een grootschalige  
overstap op cloud computing als een middel om de IT-kosten verregaand transparant en flexibel te maken. Die flexibilisering was hard nodig omdat de 
markt waarin dit logistieke bedrijf opereerde in omvang sterk terugliep. Een teruglopende omzet zorgde ervoor dat de kosten voor eigen IT-voorzienin-
gen binnen enkele jaren niet meer in de pas zouden lopen met de inkomsten. Door deze IT-kosten volledig te flexibiliseren zou dit bezwaar ondervangen 
kunnen worden.

Deze verwachting is uitgekomen. De eigen datacenters en andere IT-voorzieningen zijn in een kwestie van een aantal jaren volledig uitgezet en de or-
ganisatie is volledig overgestapt op een gedistribueerd cloud landschap. Voor de meeste modellen als SaaS, IaaS en PaaS is er sprake van een volledige 
variabel prijsmodel in de bestaande contracten waar het bedrijf nu mee werkt. Zodra er nu een applicatie tussenuit gaat dan vallen er ook daadwerkelijk 
kosten weg. Om IT kosten variabel te kunnen maken moet je lange termijn beslissingen nemen. De overgang naar de cloud fungeerde als een middel om 
de IT-kosten flexibel, maar ook om de applicatie-stack zelf en de IT-delivery organisatie te moderniseren. De eigen IT-afdeling zat gevangen in legacy-sys-
temen uit het verleden met tal van lekstromen naar shadow IT doordat afdelingen op grote schaal hun technologievraag om IT heen organiseerden. Het 
gebruik van shadow IT is een stuk minder geworden doordat IT veel nauwer met de business samenwerkt zodat het aanbod beter aansluit bij de vraag.

Nu IT-diensten optimaal aan te passen zijn aan de vraagzijde en deze transparantie zoveel mogelijk ondersteunen kan technologie optimaal bijdragen 
aan de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Op basis van verschillende toekomstscenario’s is er een volledig nieuwe IT-strategie ontwikkeld. Die 
strategie draait niet alleen om het optimaal ondersteunen van bestaande processen, maar is vooral ook bedoeld om vernieuwing van de organisatie mo-
gelijk te maken. Spil in die modernisering is het faciliteren van transparantie om de eigen concurrentiepositie te kunnen verbeteren. Door slim informatie 
te verzamelen en te delen in een waardeketen kun je het volume in het eigen transportnetwerk van pakketten verhogen. Als je een virtuele verzamelaar 
van pakketinformatie wordt en net als Booking.com in de hotelwereld informatie over pakketjes en transportketens verzamelt dan zal dat ook leiden 
tot een betere bezetting van je eigen netwerken. Bedenk wel dat deze flexibiliteit er pas is gekomen na het doorlopen van een straf veranderingspro-
gramma. In andere organisaties waar er minder noodzaak is om zo ingrijpend te innoveren en in kosten te snijden is een dialoog over een opstap op het 
cloud leveringsmodel wellicht veel lastiger.
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De overstap op cloud computing bood de logistieke dienstverlener ook de kans om de IT-delivery organisatie te moderniseren. Belangrijkste 
verandering is dat IT voor een belangrijk deel onderdeel is gaan uitmaken van de business. Als een organisatie ervoor kiest om eigen IT-voorzieningen 
uit te faseren krijgen IT-afdelingen meer een regiefunctie. Om de toepassing van technologie te optimaliseren ligt het voor de hand om een deel van 
de IT-ers decentraal in de business te beleggen. Bepaalde zaken zullen in deze transitie wel centraal aangestuurd blijven worden. Voorbeelden daarvan 
zijn het opstellen en handhaven van een gecentraliseerde governance-aanpak voor datamanagement en security, het opstellen en uitvoeren van een 
IT-resource plan dat eindgebruikers de mogelijkheid biedt om naast interne datacenterdiensten ook te kunnen kiezen voor de public cloud en het 
budgetteren en inventariseren van de kosten voor cloud voorzieningen.
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Een governance aanpak 

Bij een overstap op public cloud services doen organisaties er goed aan om eerst voldoende aandacht te schenken aan governance en daarna uitgebreid 
van wal te steken met de technologie. Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, is dat organisaties veel belang hechten aan cloud computing omdat het 
wendbaarheid en kostenflexibiliteit beter ondersteunt dan wanneer organisaties met eigen IT-infrastructuur werken. Die wendbaarheid geldt voor 
de aanschaf, voor het gebruik, maar ook voor het beheer van zo’n dienst. Bij het inregelen van het gebruik moet er wel extra aandacht gegeven 
worden aan het goed ondersteunen van die wendbaarheid. Zo moet er bijvoorbeeld tot op detailniveau inzicht zijn in het verbruik en deze informatie 
moet ook beschikbaar zijn voor eindgebruikers. Op verschillende niveaus is voortdurend een scan nodig of er nieuwe functionele mogelijkheden in de 
markt verschijnen of dat er mogelijkheden opduiken om de bestaande vraag tegen lagere kosten in te vullen. In keuzes voor externe diensten moeten 
mogelijkheden ingebouwd zitten om voortdurend in te spelen op deze veranderende marktomstandigheden. Die informatie moet je bij de hand hebben 
als je een knoop doorhakt.

De crux van een optimale cloud sourcing strategie en governance zit hem in de juiste controle op al die verschillende niveaus en tegelijkertijd het 
ondersteunen van een optimale wendbaarheid. Diensten uit de public cloud kunnen heel duur uitpakken als er niet voortdurend een check plaatsvindt 
wat de implicaties zijn van nieuwe keuzes voor de kostenstructuur. Bij het inregelen van cloud-diensten is het dan ook essentieel om alle mogelijkheden te 
gebruiken om kosten zo transparant mogelijk te maken voor individuele zakelijke gebruikers en de budgettering zo in te regelen dat deze eindgebruikers 
ook baat hebben bij het minimaliseren van het gebruik. Real-time inzicht in de kosten van het gebruik van een IT-voorziening vragen om meer en 
gedetailleerdere kostentransparantie. Deze aanpassing en nieuwe invulling van governance is een even grote verandering als het saneren van de 
applicatie-stack.

Dit inregelen van transparantie van kosten en het delegeren van beslissingen voor het op of afschalen van diensten staat niet bovenaan de governance 
agenda, zo blijkt uit het ‘State of the cloud 2016’ onderzoek van Rightscale. Hiernaast is te zien dat kostenbeheer en goedkeuringsprocedures rond het 
gebruik van clouddiensten onderaan de lijst bungelen van aandachtspunten. De toegevoegde waarde van cloud computing voor de organisatie en het in 
de praktijk brengen van beveiligingsprincipes voor cloud computing krijgen alle aandacht. Belangrijke eigenschappen van cloud computing als het met 
een druk op de knop en tegen minimale kosten bij bestellen van diensten zorgt ervoor dat organisaties kostenbeheer en autorisatie aandacht moeten 
geven om hun ‘cloud first’-strategie tot een succes te kunnen maken.
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03 Klaar voor de cloud

Om te bepalen in hoeverre bedrijven hun interne organisatie hebben aangepast en ontwikkeld om clouddiensten goed af te kunnen nemen heeft 
METRI een volwassenheidsmodel ontwikkeld. In het model is niet alleen vast te stellen op welk punt een organisatie beland is, het model biedt 
bedrijven ook concrete handvaten om processen rond het afnemen van clouddiensten te verbeteren via gerichte stappen. Als een onderneming 
weet welk volwassenheidsniveau zij heeft, is aan te geven welke activiteiten van belang zijn om bijvoorbeeld het software engineerings-proces te 
verbeteren en welke sterke punten uit te buiten zijn om een volgend volwassenheidsniveau te bereiken. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling centraal 
die de demand en de supply organisatie moeten doormaken om cloud als standaard leveringsmodel goed in te kunnen zetten.  

Onderweg naar Cloud Nine
METRI onderscheidt negen niveaus van cloud-adoptie in het zogenaamde Cloud Nine model. Dit model, bedoeld om de mate van cloudadoptie vast te 
stellen, ontleent zijn naam aan het hoogste niveau ‘Cloud Nine’, een Amerikaanse uitdrukking die staat voor ultiem geluk of ‘zevende hemel’. Dit METRI-
model is een maturity model, dat organisaties handvaten biedt om op elk niveau optimaal de mogelijkheden aan te scherpen en te benutten naarmate 
organisaties hoger op de trap naar boven klimmen. METRI’s Cloud Nine-model verbindt de competenties van de regieorganisatie aan het gebruik van 
verschillende cloudvormen in de markt. Het model is vergelijkbaar met andere volwassenheidsmodellen omdat hogere niveaus hogere eisen stellen aan 
regiecapabilities. In een ander opzicht wijkt Cloud Nine af van gangbare maturity modellen omdat niveaus in de adoptie van cloud computing zonder 
problemen over te slaan zijn. Zo hoeven organisaties zich bijvoorbeeld niet te richten op public IaaS-diensten, maar kunnen zij zich ook volledig richten op SaaS.  
 
Het startpunt van de klim begint bij on-premise infrastructuur. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de cloud, maar is opgenomen in het model om het 
volledig te laten zijn en te kunnen beginnen met een standaardniveau. Ook private cloud, het inzetten van eigen IT-voorzieningen met cloudeigenschappen, 
ziet METRI heel duidelijk als een eerste opstap richting gebruik van cloud. Zoals ook blijkt uit de NIST-definitie van cloud is het bewust inzetten van 
andermans IT-voorzieningen bepalend en dat deze externe organisatie hardware toewijst aan afnemende organisaties. De inzet van een private cloud 
brengt met zich mee dat een organisatie volledig voor deze infrastructuur betaalt gedurende de hele levensduur. De organisatie ontbeert hiermee de 
flexibiliteit om de infrastructuur helemaal uit te zetten. Dit soort flexibiliteit is juist bepalend voor de inzet van cloud.
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Negen niveaus van cloud toepassingen

Zoals al eerder gezegd zien we On premise en private cloud formeel niet als de eerste niveau voor cloud-adoptie. De teller begint wel te lopen bij de 
derde trede, het eerste niveau van cloud-adoptie, bij de invoering van een Workplace-as-a-Service concept. Toegang tot bedrijfsapplicaties en data staat 
voorop bij een Workplace-as-a-Service concept. De invoering van dit concept vereist geen bijkomende vaardigheden voor de organisatie. Hetzelfde geldt 
voor de gebruikers die door de opkomst van consumenten technologie veel vaardiger zijn geworden en zich veel gemakkelijker aan veranderingen rond 
hun desktop overgeven dan in het verleden zeker als het wordt ingevoerd samen met een Bring Your Own Device programma. De aanbodzijde van dit 
werkplekconcept is volwassen met een aanbod van Microsoft Office365 en Google Docs.

Bij de volgende trede in het volwassenheidsmodel, de trede van Infrastructure-as-a-Service is het aanbod in de markt gerijpt. De meeste organisaties  
experimenteren met IaaS voor geselecteerde toepassingen zoals webhosting. Deze organisaties doen ervaring op en bereiden zich voor op een migratie 
naar de cloud terwijl eigen IT-infrastructuur afgeschreven raakt of bestaande outsourcingscontracten het einde van hun contract termijn bereiken. In 
dit stadium migreren organisaties vaak IT-infrastructuur zoals ze het tot nu toe gebruikt hebben naar de cloud door het als een dienst af te nemen. Ze 
gebruiken geen vernieuwende IaaS-toepassingen om een hefboomeffect te creëren. Door die aanpak kunnen organisaties nog niet optimaal profiteren 
van IaaS-nieuwigheden als optimale schaalbaarheid of zero-downtime voor gepland onderhoud.

De volgende trede van het volwassenheidsmodel is IaaS native. Om IaaS native te kunnen acteren moeten organisaties applicaties herschrijven zodat ze 
bestaande beperkingen van REST (Representational State Transfer) eruit kunnen halen. Voorheen waren sessies en transacties gelinkt aan specifieke servers. 
In een IaaS-native setup is software volledig gescheiden van de hardware en is de IT-architectuur klaar voor cloudadoptie. Deze ingrepen zijn noodzakelijk om 
legacy applicaties van specifieke IaaS-voorzieningen te kunnen laten profiteren zoals het opschalen of verkleinen van hardwarevoorzieningen, het updaten van  
servers zonder onderbrekingen voor de eindgebruikers door web en applicatie workloads tijdelijk naar andere servers te verplaatsen en het voorkomen 
van een vendor lock-in door het formuleren van een exit-strategie.
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Applicaties krijgen ook andere voorzieningen om unieke mogelijkheden van cloud infrastructuur toe te kunnen passen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om data te classificeren, apart te zetten en over te hevelen naar andere bronnen in het IaaS-aanbod die vergelijkbare opslagdiensten kunnen leveren 
tegen lagere kosten. Zo hebben sommige aanbieders kosten-effectievere oplossingen om grote hoeveelheden statische gegevens op te slaan voor 
bijvoorbeeld archivering, terwijl andere leveranciers juist weer kosten-effectieve oplossingen hebben voor het snel verwerken van live data bijvoorbeeld 
kolom gebaseerd datawarehouses.

Dit IaaS native volwassenheidsniveau geldt met name voor SaaS-leveranciers. Voor de meeste eindgebruikers organisaties is dit maturity level niet 
relevant omdat zij in de plaats van infrastructuur in toenemende mate kiezen voor Software-as-a-Service. Alle aandacht gaat zoveel mogelijk uit naar 
functionaliteit en met infrastructuur houden zij zich helemaal niet meer bezig. 

Deze omarming van SaaS beslaat drie verschillende niveaus van volwassenheid. Aanvankelijk experimenteren organisaties met specifieke SaaS-
oplossingen die niet of nauwelijks worden geïntegreerd met andere toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn Dropbox waarbij een klein aantal gebruikers 
gegevens intern of met zakelijke partners buiten de organisatie deelt. Bij een volgende stap in volwassenheid passen organisaties SaaS toe in secundaire 
bedrijfsprocessen zoals finance, HR en IT. Voorbeelden hiervan zijn Servicenow.com voor servicemanagement, of Analyseplan voor toepassingen in de 
financiële functie. In het laatste stadium passen organisaties SaaS toe om hun primaire bedrijfsprocessen zoals supply chain management optimalisatie of 
sales en marketing te ondersteunen. In dit stadium hebben data-integratie tussen SaaS-oplossingen en het bestaande (on-premise) applicatielandschap 
aan belang gewonnen.

Op een volgend niveau van volwassenheid neemt de complexiteit van SaaS toe, doordat organisaties afscheid nemen van losstaande software suites 
en vele best-of-breed SaaS-oplossingen aanwijzen en integreren. Het aantal oplossingen en de integraties daartussen nemen flink toe, waardoor er een 
groot aantal ‘stacks’ op basis van functionele en niet-functionele eisen (met name over veiligheid), de vraag uit de markt, zakelijke partners en locatie 
ontstaan. Integraties vinden meer en meer plaats tussen stacks binnen en buiten de grenzen van de organisatie met internet-technologieën als vliegwiel 
om bedrijfsprocessen tussen een groot aantal zakelijke partners op te zetten, uit te voeren en te bewaken.
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Op een volgend niveau van volwassenheid neemt de complexiteit van SaaS toe, doordat organisaties afscheid nemen van losstaande software suites en 
vele best-of-breed SaaS-oplossingen aanwijzen en integreren. Het aantal oplossingen en de integraties daartussen nemen flink toe, waardoor er een groot 
aantal ‘stacks’ op basis van functionele en niet-functionele eisen (met name over veiligheid), de vraag uit de markt, zakelijke partners en locatie ontstaan.  
Integraties vinden meer en meer plaats tussen stacks binnen en buiten de grenzen van de organisatie met internet-technologieën als vliegwiel om bedrijfsprocessen  
tussen een groot aantal zakelijke partners op te zetten, uit te voeren en te bewaken.

Om het applicatielandschap dat door deze ontwikkeling is ontstaan goed in te kunnen vullen, zetten organisaties van nature een volgende stap in hun  
volwassenheid, de omarming van PaaS (Platform-as-a-Service). Het afnemen van platform-functies als een dienst stelt hen in staat om snel maatwerk  
software-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om lacunes in hun softwarefunctionaliteit op te vullen die naar voren kwamen bij de 
ingebruikname van verschillende stacks. 

Het is nog vroeg dag op dit moment. In 2016 zijn organisaties door hun experimenten met cloud computing vertrouwd geraakt met workplace-as-a-service, 
IaaS en SaaS in specifieke toepassingsgebieden. Uiteindelijk bereiken organisaties het Cloud Nine stadium waarin zij cloud gebruiken om businessmodellen 
te heroverwegen of opnieuw uit te vinden. Het ontwerpen, implementeren van bedrijfsprocessen met een veelheid aan zakelijke partners verspreid over  
wereldwijde markten vindt dan zonder veel hindernissen plaats. Die resultaatgerichtheid zorgt niet voor een keurslijf, maar levert ook het maatwerk dat  
organisaties nodig hebben om hun klanten optimaal te kunnen bedienen.
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De belangrijkste competenties

Voor ieder volwassenheidsniveau in het Cloud Nine model van METRI zijn één of meerdere vaardigheden cruciaal. Een competentie verwijst naar de  
vaardigheid van een organisatie om mensen, processen en technologieën zo in te zetten om zakelijke functies optimaal uit te voeren en reproduceerbare  
resultaten te bereiken. Net als andere volwassenheidsmodellen, zijn in ieder hoger niveau van volwassenheid competenties uit voorgaande niveaus  
noodzakelijk om op door te kunnen ontwikkelen. 

De competenties zijn te koppelen aan een supply demand model (zie hierboven), waarbij Demand Management and Supply Management beschouwd 
worden als de interne regieorganisatie en cloud-leveranciers samen met andere externe dienstverleners de levering van IT-voorzieningen voor hun rekening 
nemen. Over het algemeen streeft de IT-functie ernaar de business te ondersteunen, de operatie te verbeteren of het businessmodel te vernieuwen. 
Transformatie betekent soms radicale veranderingen, zoals het inzetten van nieuwe businessmodellen of het kannibaliseren van bestaande businessmodellen. 
 
Uitgaande van een organisatie die nog geen ervaring heeft met uitbesteding van IT, zijn voor de in gebruik name van een Workplace-as-a-Service  
strategie competenties nodig als gecentraliseerde inkoop van IT, vendor en contract management, ITIL service delivery en voortdurende verbetering van de  
dienstverlening. Bovendien, het beheersen van IT-kosten en in het bijzonder het doorbelasten van IT-kosten aan de business afnemers is een goede 
gewoonte op dit niveau van volwassenheid.

Bij het vervangen van on premise IT-infrastructuur door IaaS-diensten wordt het belangrijk om het gecontroleerd gebruik en verbruik van  
infrastructuurdiensten onder de knie te krijgen. IaaS-leveranciers hebben de neiging om losstaande en onsamenhangende posten te factureren en facturen 
kunnen een groot aantal pagina’s beslaan. Als in dit stadium gecentraliseerde inkoop en het doorbelasten van kosten ontbreken kunnen de kosten van 
cloud computing door het dak schieten. Voor een optimale inzet van IaaS-diensten is het essentieel dat de business en IT ook bepalen welke voorzieningen  
wanneer uitgaan om kosten te besparen. In dit verband past de uitspraak van een gerenommeerde IaaS-leverancier als geen ander: “IaaS cloud-
infrastructuur is pas goedkoper als het uitstaat.”
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Voor het bereiken van het IaaS native stadium is het essentieel om monitoringsmogelijkheden te organiseren voor de cloudvoorzieningen die in gebruik 
zijn en op de markt worden aangeboden. Dit is nodig om oog te houden op de beschikbaarheid, de prestaties en hoe infrastructuur optimaal in te zetten 
is. Daarnaast is de competentie essentieel om de eigenschappen van legacy applicaties aan te passen zodat deze in te zetten zijn op de IaaS-platformen 
die in gebruik zijn.

Afhankelijk van de mate van integratie tussen SaaS en het legacy applicatielandschap zijn competenties rond informatie-architectuur en master data  
management (MDM) nodig. Andere competenties draaien om het inregelen van voorzieningen die geautomatiseerde systeemintegratie en regressietesten 
mogelijk maken. Daarnaast worden business process modelling (BPM) en het verkennen en screenen van beveiligingsmogelijkheden steeds relevanter. 
Op technisch niveau vereist SaaS enterprise application integration (EAI) en identity en access management (IAM) voorzieningen.

Om over te kunnen stappen op verticale softwarestacks is een nog sterkere koppeling nodig tussen business en demand management. Dit is terug te 
zien in het feit dat de business processen en data in eigendom heeft en er een obsessie is om de tijd die het kost om een nieuw product naar de markt 
te brengen zo kort mogelijk te houden. Dit vereist vaardigheden als business agility die een weerslag zijn van de DNA en de cultuur van de organisatie. 
Om PaaS goed toe te kunnen passen is de competentie agile software development met scrum-methodes essentieel. In dit stadium is het gebruikelijk 
om de IT-organisatie op te splitsen in twee snelheden om in specifieke zakelijke domeinen snellere innovatieprocessen te ondersteunen.

In plaats van meerdere snelheden acteert in het Cloud Nine stadium de hele organisatie inclusief de IT op volle snelheid. Met name in de IT vereist 
dit niet alleen agile softwareontwikkeling, maar ook mogelijkheden om functionaliteit onmiddellijk in productie te nemen. De ontwikkel-, test- en 
acceptatie-omgevingen zijn hiervoor ingericht en samen met geautomatiseerd testen en continue integratie en implementatie zorgt dit ervoor dat 
een organisatie voortdurend nieuwe functionaliteit kan uitrollen. En omdat IT alleen maar bestaat bij de gratie om het bedrijf te dienen, is er een 
naadloze afstemming en samenwerking tussen business en demand management. Koplopers in dit volwassenheidsniveau zijn in staat om honderden 
vernieuwingen in productie te nemen per dag, bijvoorbeeld om de voorkeuren van consumenten goed door te testen door de conversieratio’s van 
verschillende alternatieve klikdoorpaden te analyseren en de beste eruit te pikken en door te voeren. In dit soort organisaties trekken product eigenaren 
en ontwikkelteams intensief met elkaar op om nieuwe trends en kansen constant te verzilveren.
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Over METRI Research
In 2016 heeft METRI het doek gehaald van een nieuwe activiteit: METRI Research. Daar is dit exemplaar een voorbeeld van. 

METRI Research stelt organisaties in staat om de uitdagingen van morgen met vertrouwen tegemoet te treden. CxO’s krijgen met de 
researchproducten van METRI concrete antwoorden op uitdagende problemen. De argumenten zijn gebaseerd op aansprekende 
cases, relevante bronnen en vooral ook de fact based kennis die METRI opgebouwd heeft in expertisegebieden als benchmarking, 
sourcing en governance. Met deze informatie wil METRI jou inzichten bieden die een accuraat fundament vormen voor toekomstige 
strategieën.

Ga naar www.metriresearch.com voor het volgen van wekelijkse blogs, kennisartikelen en whitepapers.
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