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Even vooraf: Definitie Cloud,  
in essentie een verdeling van verantwoordelijkheden

On demand
Self-service
Pay per use

Snelle provisioning



Er is veel veranderd in de 
voorbije 50 jaar!

Er is extreem veel veranderd 
in de voorbije 5 jaar!

Wat verwachten we 
de komende 3 jaar?



Aanleidingen genoeg om het over een andere 
boeg te gooien qua applicaties en infrastructuur
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Aanleidingen genoeg om het over een andere 
boeg te gooien qua applicaties en infrastructuur



VNG: op weg naar 2020: 
Aanleidingen genoeg om het over een andere 
boeg te gooien in de relatie met burgers. De 
democratie opnieuw uitvinden? Heeft ook een 

digitaliseringsaspect….



2014:
7 miljoen hits 

online
500.000 via app

2015: ? Vast nog 
dwazer

Aanleidingen genoeg om het over een andere 
boeg te gooien qua applicaties en infrastructuur



Aanleidingen genoeg om het over een andere 
boeg te gooien qua applicaties en infrastructuur



Digitalisering heeft

ons leven veranderd, 

Nu onze gemeenten

nog!

Wim Hoekstra

Partner Quarant BV

Slimmer, Moderner, Veiliger, 
Gezonder, Intelligenter & Duurzamer



Methoden & 
technieken

Informatiebeleid

ICT-architectuurMindset I&A!

Al deze aanleidingen komen vertaald voor I&A 
neer op ‘Agile’. Rap, behendig, lenig kunnen 

meebewegen met ontwikkelingen
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The future of local government services van Anthony Kemp

https://youtu.be/BbbdHJS2t8I

https://youtu.be/BbbdHJS2t8I
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DE VISIE VAN ANTHONY KEMP WIJKT NIET VER 
AF VAN HET PAD DAT WIJ IN NEDERLAND 
BEWANDELEN….



i-NUP

@Antwoord

In NL zijn wij op weg van een e-Overheid…..

DigiLevering

DigiKoppeling

DigiMelding
Resultaatafspraak 

14:
Gebruik van alle  
basisregistraties

NHR

BRT

BRK

BGT 

BRO

BLAU

BRI

BRV

BAG WOZ 

GBA RNI

Webrichtlijnen

Antwoord voor 
bedrijven 

MijnOverheid LZ

14+ Netnummer

DigiD

eHerkenning

DigiD Machtigen

BSN

MijnOverheid BB

Meest nabije 
overheid

Vraag centraal
Efficiënt werken

Eenmalige
uitvraag van 

gegevens

Snel & Zeker, 

Transparant  & 

Aanspreekbaar 

Klantcontacten
bundelen, 

kanaalsturing

Inzet generieke
processen en 
voorzieningen

Basisregistraties,  
generieke

voorzieningen en 
processen gebruiken

Basisregistraties
invoeren en koppelen

GDI



Naar een I-Samenleving. De Digitale Stad, Wijk, Kern….



De iSamenleving stelt eisen aan de lokale iOverheid

• Snelle open netwerken in dorpen, kernen, 
wijken

• Betere dienstverlening, minder regels, minder 
toezichtlasten

• Slimme beveiliging bedrijventerreinen

• Beter gebruik (open) datasets

• Stay-connected bij massa-bijeenkomsten

• Cyber security

• Afstemmen van zorgaanbod en -behoefte

• Inzet slimme zorgtechnologie

• Transformatie naar nieuwe werken

• Toekomstvaste bedrijventerreinen

• Binnenstad 3.0

• Regeldruk verminderen

• Duurzame energievoorziening

• Duurzaam energiegebruik

• Duurzame mobiliteitsoplossingen

• Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

• Digivaardigheden van de beroepsbevolking

• Continue in gesprek met de stad

• Versterken van zelforganisatie

•Ondernemen met open data

• Etc.





Gebruikmakend van een stelsel van registraties



Interne 
bronnen

externe 
bronnen

Leefbaarheid 
monitor

Dienstverlening 
monitor

Economie 
monitor

Beleidsvorming 
sturing door college

Prestaties 
(indicatoren)

Maatschappelijke effecten 
(indicatoren) 

sturing door de Raad

Bron: Gemeente Uithoorn

Registraties die het bestuur 
mogelijkheden gaan bieden 
om directer maatschappelijke 
effecten te monitoren en bij 
te sturen



Verschuiving van taken naar 
het front..

Met als gevolg een forse groei van de I-formatie, 
een relatieve afname van de formatie in de 

uitvoerende afdelingen. En een verschuiving van 
taken/rollen van binnen het gemeentehuis naar 

buiten….
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Visie op 
dienstverlening en 

bedrijfsvoering

Visie op I
i-strategie

Visie op A
a-strategie

Management en 
organisatie

Procesontwerp

Ontwerp en 
plannen 

informatie-
voorziening

Technische 
architectuur

Functioneel 
beheer

Gegevensbeheer Technisch beheer

Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Informatisering Automatisering

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Rik Maes,
Hoogleraar 

informatiemanagement UvA

Al die ontwikkelingen tippen 
we vervolgens aan in het IBP. 
Het IBP dat vaak het 9-vlaks 
model van Rik Maes volgt om 

het werkingsgebied af te 
bakenen. Vooral de 2 rode 

vlakken.



Visie/strategie 
gemeente

Basis op orde
NORA, GEMMA, iNUP, 

GDI

Trends
• Maatschappij
• Wetgeving
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Techniek

Basis/kernprincipes

Informatiebeleid
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Samenwerkingsverbanden
• HNW
• Digitaal werken
• Informatiebeveiliging
• GIS
• Applicatie rationalisatie
• Basisregistraties
• Managementinformatie/BI
• Big Data
• Open Data
• Sociaal Domein
• etc. 

Vertaald in principes, 
standaarden, 
richtlijnen, 
consequenties

Architectuur in de vorm van 
GEMMA plaatje(s):

IST en SOLL

Veranderopgave

En dat kan leiden tot bijvoorbeeld de volgende opzet van een 
Informatiebeleidsplan

En t.a.v. de ICT:
Vaak meer van het 
zelfde…maar dan 
wat sneller, groter, 

beter……..



Visie/strategie 
gemeente

Basis op orde
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GDI

Trends
• Maatschappij
• Wetgeving
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Techniek

Basis/kernprincipes

Informatiebeleid
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Samenwerkingsverbanden
• HNW
• Digitaal werken
• Informatiebeveiliging
• GIS
• Applicatie rationalisatie
• Basisregistraties
• Managementinformatie/BI
• Big Data
• Open Data
• Sociaal Domein
• etc. 

Vertaald in principes, 
standaarden, 
richtlijnen, 
consequenties

Architectuur in de vorm van 
GEMMA plaatje(s):

IST en SOLL

Veranderopgave

Het Informatiebeleidsplan: focus op Planning, met beperkt aandacht voor de 
mogelijkheden van de cloud….

En t.a.v. de ICT:
Meer van het 

zelfde…

Cloudbeleid blijft beperkt tot ‘SaaS 
mag als het maar om ‘secundaire’ 

applicaties gaat’

Wat info over Appification, SaaS/clouddiensten, 
multi-tenancy, collaboration, social media
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En dat in een tijd waarin de organisatie steeds hogere eisen stelt aan I&A…

Snelle oplossing 
verstoringen

Standaard 
kwaliteit 

dienstverlening

Business agility/ 
flexibiliteit

Snelle 
implementaties

Samenwerking/ 
fusie?

Hoe innoveren?

Up-to-date 
standaard 

technologie

Verfijning 
doorbelasting

Transparantie

In Control zijn 
(compliancy, 

risico’s, kosten)

Kosten reductie

Van Capex naar 
Opex



En waarin I&A al een forse ontwikkelopdracht heeft a.g.v. de onontkoombare 
centralisatie van I-taken (met vaak beperkte formatie)

Gegevens-beheer 
Admi.+ Geo.

DIV

Functioneel 
Applicatiebeheer

Informatie-
beleid

Management-
informatie

Proces-
management

ICT-
beheer

En wellicht is de 
organisatie ook nog 

betrokken is in een I&A 
samenwerking(project)



Vertrouwen =
(Expertise + Betrouwbaarheid + Relatie)

(Eigen oriëntatie)

Variabelen in de formule
Verhoog expertise
Verbeter betrouwbaarheid
Verbeter relatie
Verminder eigen oriëntatie

Verbetering kan slechts in 
deze volgorde

1. Technologie

2. Cultuur en Gedrag

3. Regie & Governance

4. Diensten 

Het vertrouwen krijgen/houden van de organisatie is een groeiende uitdaging 
voor iedere I&A afdeling

Verhoog de teller, 
verlaag de noemer!



Diensten

• Zet stappen richting de cloud

• Ontzorg op A

• Zet in op schaalvergroting

• Verschuiving in formatie 
van A naar I-rollen

• Centralisatie I-activiteiten

• Zet in op schaalvergroting

1.

2.

3.4. Dit kan vervolgens een 
ontwikkelstrategie zijn..
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DE VOLGENDE TRENDS KUNNEN PRIMA 
INVULLING KRIJGEN DOOR HET OMARMEN VAN 
CLOUDMOGELIJKHEDEN

Essentie: het belang van generieke functionaliteit neemt toe…



Van formele processen tot informeel samenwerken…generieke 
functionaliteit!

Vast
Statisch

Ondersteuning
Dynamisch

Vrijheid
Tijdelijk

Projectmatig Werken
• Gematigd flexibel
• Gematigde vrijheid
• Gedeeltelijk vaste structuur of formaat

Collaboration (focus op social)
• Volledig flexibel
• Volledige vrijheid
• Totaal vrije structuur of formaat

Collaboration (focus op docs delen)
• Volledig flexibel
• Volledige vrijheid
• Totaal vrije structuur of formaat

Bestuurlijke 
Besluitvorming

• Agenda
• Vergaderen
• Publiceren

Governance & Compliance
• NEN2082
• Recordsmanagement

Dienstverlening & Zaakgericht Werken
• Gestandaardiseerde afhandeling
• Integraal klantbeeld (PIP/KCC)
• Digitale postkamer in/uit

GEO/GIS-
omgeving

Search

Een zaaksysteem is geen 
panacee voor alle kwalen. 

Een scala aan 
collaboration tooling 

faciliteert projectmatig/ 
programmatisch werken 

en het beleidsproces beter. 



Agenda’s

Video
Conferencing

Web/Data
Conferencing

Audio
Conferencing

Mobiele telefonie

Vaste telefonie
Presence &
Beschikbaarheid

Chatten

Document & 
Bestanden

Team 
Werkruimten

Email

Applicaties
Vakafdelingen

Techniek maakt het eindelijk mogelijk om Content & Communicatie te koppelen
-> Unified Communications



Social 
Servicedesk

Social 
Intranet

FrontOffice/ 
MidOffice Suite

Collaboration
portal

BI omgeving

Unified Communications ‘verbindt’ al deze generieke functionaliteit: Any where, 
any time & any device: mobile first strategie

Unified
Commu-
nications

• Webbased (responsive design)

• AppDriven (en als app te publiceren 
op ieder device)

• Conditional Access

– Benaderbaar zonder in te loggen op 
zakelijke locaties

– Two factor Authenticatie overige 
locaties

Search



Waarbij de smartphone toenemend het primaire device wordt…

1. Chat & Presence app
2. Helpdesk app
3. Office app
4. Social Intranet app
5. Vergader app
6. Zaaksysteem app 

(zaakbak)
7. VTH app
8. Sociaal Domein app
9. HRM app (ziekmelding, 

verlof)
10. BI app
11. ………..

38

Social 
Servicedesk

Social 
Intranet

FrontOffice/ 
MidOffice Suite

Collaboration
portal

BI omgeving

Mobile first strategie: als 
apps gedistribueerd 

kunnen worden naar een 
smartphone, dan kan dat 

naar ieder device..



Ook hier zal 
eens gras 
groeien!

• Flexibel kunnen meebewegen 
met wisselingen in 
samenwerkingsverbanden

– Krimp

– Groei

• En wisselingen in rollen (Sociaal 
Domein)

En natuurlijk neemt de 
noodzaak van snel 

kunnen krimpen en 
groeien zonder versnelde 

afschrijvingen of hoge 
investeringen  toe.



Het belang van de kernregistratie Medewerker neemt toe

Zelfde 
beheerregime als 
Basisregistraties

Bijvoorbeeld 
‘Kernregistratie 
Medewerker’

Rol P&O?

Basis voor IDU-proces 
(instroom, doorstroom, 

uitstroom). Deze 
registratie wordt de 

leidende identity store 
i.p.v. de AD.



IAM
tool

Kernregistratie Medewerker onderdeel van Identity & Access Management. Dat 
biedt veel mogelijkheden…….

Helpdesk delegatie
Handmatige en op scripts gebaseerde handelingen vastleggen in 
scenario’s en tool

User Provisioning vanuit P&O systeem

Workflow management en self-service
Door managers/gebruikers zelf toegang tot share, functionele 
mailbox, distributielijst laten aanvragen (helpdesk ontlast, 
verantwoordelijkheid naar de lijnorganisatie)

Role Based Access Control (RBAC)
Welke resources in het netwerk voor welk (type) medewerker 
(voldoet aan audit en compliance)

Downstream provisioning
User accounts beheren in andere applicaties dan AD

Authenticatie
Verdedigingsgordel naar binnen

Conditional Access

Two Factor Authentication waar nodig (op app niveau)
41

IAM
tool



Cloud Identity & Access Management

Multi-factor authenticatie voor SaaS oplossingen

Single Sign-On cloudoplossingen

Integratie met lokale Directory Service (AD)

Werkend op Windows, Mac, iOS en Android apparaten

Maakt het mogelijk om 
snel apps onder beheer 
te brengen qua toegang 

en SSO
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NL loopt fors achter op 
dit vlak. Functionaliteit 

als clouddienst 
aanbieden is de 

toekomst



Dingen en Data? IoT….wat dat allemaal tot gevolg heeft weet nog 
niemand…maar het komt snel

‘Dingen’ die medewerkers

in staat stellen hun werk te 

doen

Ze staan je toe om te 

verbinden met burgers en

bedrijven

Het zijn kritische

componenten die de stad

helpen vormgeven

44

Je hebt DATA…Je hebt DINGEN…

Transactionele

Data

Asset & Inventory

Data

Financiële/

Belasting

Data

Documenten/

Meta Data

Open

Data

Social

Data

Basis

Dingen

Analyse

& BI Tools

Cloud & 

Network Enabled 

Infrastructure

Transport

Dingen

Infrastructuur

Dingen

Business & 

Citizen DIingen



Lijn 2.

Waar staan we 
anno 2015 als 
gemeenten?

Lijn 4.

De positie van de 
afdeling I&A

Lijn 3.

Het traditionele 
Informatie 
Beleidsplan

Lijn 5.

Trends

Lijn 1.

Een 
toekomstvisie op 
dienstverlening 

gemeenten

Met wat 
verdieping van 
het onderdeel
Cloudstrategie

5 lijnen vertaald 
in een modern 

Informatie 
Beleidsplan

Opbouw van mijn betoog

Let’s Go!



Visie op 
dienstverlening en 

bedrijfsvoering

Visie op I
i-strategie

Visie op A
a-strategie

Management en 
organisatie

Procesontwerp

Ontwerp en 
plannen 
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voorziening

Technische 
architectuur

Functioneel 
beheer

Gegevensbeheer Technisch beheer

Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Informatisering Automatisering

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Rik Maes,
Hoogleraar 

informatiemanagement UvA

Van het traditionele 
IBP met een focus op 

de 2 rode vlakken.



Visie op 
dienstverlening en 

bedrijfsvoering

Visie op I
i-strategie

Visie op A
a-strategie

Management en 
organisatie

Procesontwerp

Ontwerp en 
plannen 

informatie-
voorziening

Technische 
architectuur

Functioneel 
beheer

Gegevensbeheer Technisch beheer

Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Informatisering Automatisering

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Rik Maes,
Hoogleraar 

informatiemanagement UvA

Naar een IBP met 
meer aandacht voor 
de cloud. Dat raakt 

ook om de 
omliggende vlakken.



Informatie
Beleidsplan Wettelijk en 

juridisch 
kader

Classificatie 
data en 

informatie-
systemen

Cloud-
scenario’s

Cloud-
strategie

Onderdeel: cloudstrategie
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Informatiebeleid
• Dienstverlening
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• HNW
• Digitaal werken
• Informatiebeveiliging
• GIS
• Applicatie rationalisatie
• Basisregistraties
• Managementinformatie/BI
• Big Data
• Open Data
• Sociaal Domein
• etc. 

Vertaald in principes, 
standaarden, 
richtlijnen, 
consequenties

Architectuur in de vorm van 
GEMMA plaatje(s):

IST en SOLL

Veranderopgave

Van een Informatiebeleidsplan: focus op Planning, met beperkt aandacht voor de 
mogelijkheden van de cloud….

En t.a.v. de ICT:
Meer van het 

zelfde…

Cloudbeleid blijft beperkt tot ‘SaaS 
mag als het maar om ‘secundaire’ 

applicaties gaat’

Wat info over Appification, SaaS/clouddiensten, 
multi-tenancy, collaboration, social media
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Basis op orde
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Trends
• Maatschappij
• Wetgeving
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Techniek

Basis/kernprincipes

Informatiebeleid
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering
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• HNW
• Digitaal werken
• Informatiebeveiliging
• GIS
• Applicatie rationalisatie
• Basisregistraties
• Managementinformatie/BI
• Big Data
• Open Data
• Sociaal Domein
• etc. 

Vertaald in principes, 
standaarden, 
richtlijnen, 
consequenties

Architectuur in de vorm van 
GEMMA plaatje(s):

IST en SOLL

Veranderopgave

Naar een Informatiebeleidsplan met focus op Preparing, met ruime aandacht voor 
de mogelijkheden van de cloud

Aanvullende ICT 
trajecten

Principiële uitspraken: 
cloud first, mobiel first, 

Opex boven Capex, 
Informatisering 

strategisch, 
Automatisering niet 

strategisch

Uitwerking Cloudstrategie: 
beslisschema wanneer SaaS, 
PaaS, IaaS of on-premise?

Data en informatiesysteem 
classificatie

Transformatie: verschuiving 
formatie van A naar I, 
nieuwe rollen A en I

Compliance in de 
informatievoorziening

Cloudarchitectuur
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IaaS/PaaS

SaaS

SaaS

DaaS

Hybrid

Lokaal DC
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(Public) Cloud First strategie
SaaS bij voorkeur
PaaS als het kan

IaaS als alternatief
On Premise als het onontkoombaar is



Als resultaat van een Cloud afwegingsschema: Data en Informatiebeveiliging 
staan centraal

Risicobeleid 4 C’s
Pakket van 

Eisen

Data

Data- en 

info.systeem

classificatie

Compliancy/ 

juridisch 

kader

Continuïteit

On-premise of 

cloud

Public, private, 

hybridDreigingen-analyse

Eisen aan 

leverancier
Kwetsbaarheids-

analyse Controls Communicatie
Maatregelen



Data- en informatiesysteem classificatie & Compliance in 
Informatievoorziening

Van ‘alles kan’ tot ‘niets mag’

Werken in overeenstemming met wet- en regelgeving, het nakomen 
van normen, je er naar schikken



PRINCIPE DATA/INFORMATIESYSTEEM 
CLASSIFICATIE

Streef naar een zo laag mogelijk classificatieniveau: 

• Transparante overheid vereist informatie beschikbaar voor velen!

• Maak geen onnodige kosten!

Zie ook IBD handreiking dataclassificatie:

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-
content/uploads/2014/04/13-1018-

handreiking-dataclassificatie.pdf

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2014/04/13-1018-handreiking-dataclassificatie.pdf


Welke risico’s

Politiek-bestuurlijke risico’s

Richting volksvertegenwoordiging verantwoorden

Maatschappelijke risico’s

Overheidsarchieven ten dienste van recht- en bewijszoekenden

Bedrijfsvoeringsrisico’s

Procesinformatie beschikbaar voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering

Materiële/immateriële risico’s

Zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens



Onderdelen compliance

Persoonsgegevens
wBRP en Wbp
Wie mag gebruiken, bewerken, wat zijn verplichtingen

Informatiebeveiliging
Voorkomen of beperken impact van informatie incidenten
• Ongeautoriseerde toegang
• Verlies
• Beschadiging
• Uitval systemen

Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid (BIV)
Eigenaarschap, BIV-classificatie
Autorisatieproces
CRUD overzicht (create, read, update, delete)
RPO/RTO
Staat de boel extern? Hoe gaat die partij hiermee om? Wat is de exitstrategie?



Classificatie Vertrouwelijkheid

Openbaar
Spreekt voor zich

Bedrijfsvertrouwelijk
Intranet content, werk in uitvoering

Vertrouwelijk
Persoons, medische en financiële gegevens. 

Autorisatie gebruikers, 

Nodig voor uitvoering taak/functie

Controleerbaarheid inzage

Geheim
Strafrechtelijke informatie

Controleerbaarheid inzage



Classificatie Integriteit

Standaard
Kwaliteitsniveau gegevens heeft geen impact op proces

Mutatie (CRUD) alleen met juiste autorisatie

Hoog 
Kwaliteitsniveau gegevens heeft wel impact op proces

Mutatie (CRUD) alleen met juiste autorisatie

Versiebeheer, ondertekening, functiescheiding verplicht

Kritisch
Kwaliteitsniveau gegevens heeft ernstige impact op proces

Mutatie (CRUD) alleen met juiste autorisatie

Versiebeheer, ondertekening, functiescheiding verplicht

Logging, audit/bewijslast, bron en input validatie verplicht



Classificatie Beschikbaarheid

Zonder gevolgen
Zonder gevolgen 5 dagen niet beschikbaar
Backup/restore

Noodzakelijk
Maximaal 2 dagen niet beschikbaar
SLA
Backup/restore en uitwijkplan

Belangrijk
Maximaal 1 dag niet beschikbaar
SLA
Backup/restore en uitwijkplan
Cold standby

Essentieel
Altijd beschikbaar
SLA
Backup/restore en uitwijkplan
Hot standby/redundantie over 2 locaties



Niet spannender maken dan het is

Bestanden

Fileserver data

• Persoonlijk

• Afdeling/Project/Proces/Meetings/Kennis

Mailstore

Zaaksysteem/DMS

Gestructureerde data

Databases backoffice applicaties



Deze exercitie kan leiden tot het volgende overzicht

Per proces (of databron)
Burgerzaken (klantbegeleiding, afspraken) 

Basisregistratie persoonsgegevens 
Overige basisregistraties 
Indienen en behandelen beroep en bezwaarschriften 

Registratie ingekomen post burgers en bedrijven 

Beheren gevonden voorwerpen 
Bedrijvenloket 
Publicatie van ruimtelijke plannen 
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) 

Kenbaarstelling Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) 

Registratie risico's gevaarlijke stoffen (risicokaart) 

Bodembeheer 
Aanvraag en verlening vergunning 
Bouw- en woningtoezicht 
Financieel beheer (betalingen leges, etc.) 
Aangifte en heffing gemeentelijke belastingen/ 
heffingen 
Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ) 

Sociale Zaken — Uitvoering / verstrekking 
voorzieningen 
Sociale Zaken — Handhaving en controle 
Openbare orde en veiligheid (brandweer, preventie, 

Handhaving en toezicht gemeentelijke verordeningen / 

Gezondheidszorg — GGD taak / ambulancedienst 

Beschikbaarheidsclassificatie vertaald in eisen rond

• Beschikbaarheid binnen en buiten werktijd
• Recovery Point Objective/Recovery Time 

Objective
Integriteitsclassificatie vertaald in eisen rond

• Authenticatie

• Autorisatie
• Applicatie controls
• Monitoring
• Beveiliging

Vertrouwelijkheidsclassificatie vertaald in eisen rond

• Authenticatie

• Autorisatie
• Applicatie controls
• Monitoring
• Beveiliging
Integriteits classificatie vertaald in eisen rond

• Authenticatie

• Autorisatie

• Applicatie controls
• Monitoring

• Beveiliging

De volgende aspecten Vertaald in oplossingen
• On-premise

• IaaS

• PaaS

• SaaS

En actueel te houden op 
basis van technologische en 
juridische ontwikkelingen



Mat asl sluitstuk een praktische vertaling in architectuur en roadmap

IBP 2015-2020

2015: On-Premise

On-premise datacenter

Enkele SaaS oplossingen

2017: Hybrid

On-premise datacenter primaire functies

Cloud-datacenter (DaaS) secundaire
toepassingen

Groeiend aantal SaaS oplossingen

2019: Hybrid

DaaS is hét datacenter voor zowel primaire als 
secundaire toepassinge

Groeiend aanstal SaaS oplossingen

Co-locatie voor ‘extreme’ legacy
of wettelijke beperkingen 

2020: Cloud

Cloudarchitectuur 
staat:

DaaS en SaaS



Resumé

Doen is het nieuwe Denken!

Verschuiving van Planning naar Preparing!

Ontzorg de organisatie door de eerste stappen te zetten richting de 
cloud

Accepteer daarmee het onontkoombare: een verschuiving van A- naar I-
rollen

Werk aan vertrouwen door het ontwikkelen van de klantgerichtheid van 
I&A: opschuiven richting de business

Maak de exploitatie waar mogelijk variabel om mee te kunnen bewegen 
in deze agile wereld

Het omarmen van de mogelijkheden 
van de cloud kan hierbij helpen!



Succes!

wim.hoekstra@quarant.nl +31 621260638

www.quarant.nl

I&A adviseur gemeentelijke fusies en 
samenwerkingsverbanden | ZGW, Digitaal en 

objectgericht werken | Info.Mgt. | Lean

Skype: wihoekstra
Twitter: Wihoek

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/wimhoekstra

http://www.quarant.nl/
https://nl.linkedin.com/in/wimhoekstra

