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Colofon

Video-kletsen 2.0

Zoom is momenteel een grote hit. Het bedrijf liep weliswaar 
tegen problemen aan met security en privacy, maar ze kennen 
dankzij de corona-crisis een enorme groei. De vraag is hoe lang 
ze die sterrenstatus volhouden, vraagt Benedict Evans zich af in 
een lezenswaardige blog. Evans is een bekende venture capitalist 
uit de VS. Het is vaak erg interessant om de blogs van dit soort 
specialisten te volgen. Zij schrijven hun posts met een duidelijk 
doel: hun gedachten onder woorden brengen en een discussie 
aangaan met mensen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. 
Dat geeft interessante inzichten.

Onlangs schreef hij over videocommunicatie. Dat woord 
‘videocommunicatie’ klinkt al erg ouderwets en dat was ook 
precies de strekking van zijn blog. Ooit waren videoconferenties 
(nog zo’n ouderwets woord) erg nieuw. Denk aan Skype. Zo 
innovatief als dit project ooit was, tegenwoordig spelen ze niet 
echt meer een rol. Dat doet vooral Zoom. 

Maar ook Zoom gaat het in de ogen van Evans niet redden. 
Waarom niet? Omdat ze de verkeerde vragen stellen, meent hij. 
Zoom werd groot omdat het opzetten van een call erg eenvou-
dig is. Maar nog steeds hebben we het over twee video streams 
tussen twee mensen achter hun scherm. Is dat de beste aanpak 
om te communiceren? Of neem een webinar. Waarom zitten we 
dan tegen een serie hoofden aan te kijken? Waarom delen we een 
scherm met iedereen zodat zij een slide kunnen zien? Wat willen 
we eigenlijk bereiken met een video call? Of met een online 
event? Video is straks overal beschikbaar. Iedere app - van 
smartphone tot enterprise software - zal er over beschikken. Met 
video an sich valt daardoor geen droog brood meer te verdienen. 
De volgende grote doorbraak is voor de partij die een antwoord 

weet te geven op de vragen die Evans stelde: wat willen we 
bereiken als we een video call ‘doen’? Het gaat om communica-
tie tussen mensen. Om kennisoverdracht of spontane menselijke 
interactie. Video a la Zoom kan dat niet want het zijn point 
solutions die doelbewust moet worden gestart. Pas als video 
volledig met andere hulpmiddelen is geïntegreerd, ontstaat 
wellicht een doorbraak. Nu is video nog teveel een 1-op-1 
vervanging van face2face communicatie.

Interessant in dat opzicht zijn bijvoorbeeld de tools die remote 
samenwerking mogelijk maken. Veel mensen zijn blij met de 
groei van hun productiviteit als zij thuis werken. Maar missen het 
contact en de - zeg maar - kletspraatjes met collega’s. De ideeën 
rond nieuwe tools als VideoWorkLink zijn nog wat ruw. Zij 
proberen weer zo’n gezamenlijke omgeving met ruimte voor 
werk en ‘kletspraatjes’ te creëren, maar dan via video. 

De video en audio staat bij deze tools permanent open. Je kunt 
elkaar dus continu zien en horen - net als op kantoor. Maar je 
kunt je ook even terugtrekken (muten en blurren) als je een 
 telefoontje krijgt. En je kunt ook gewoon even samen met een 
collega even 1-op-1 koffie drinken en praten over voetbal (of 
over werk natuurlijk) zonder dat iedereen meekijkt en -luistert. 
Zijn dit soort tools de opvolgers van Zoom?

Robbert Hoeffnagel, hoofdredacteur CloudWorks
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7e editie
INFOM A G A Z I N E

SECURITY

DE NATIONALE CYBERSECURITY MONITOR 2020
Infosecurity Magazine houdt jaarlijks in samenwerking met 
Pb7 Research (Peter Vermeulen) onder de vlag van de 
Nationale Cybersecurity Monitor, de vinger aan de pols van 
de Nederlandse cybersecurity markt. 

Ook in 2020 zal er een Nationale Cybersecurity Monitor plaatsvinden. 

In het onderzoek nemen we veel vragen mee die de afgelopen jaren 

in de vorige zes edities van de Monitor zijn gesteld, zodat we goed 

inzicht krijgen in de ontwikkelingen en trends

Thema’s die dit jaar (onder andere) aan bod komen.  

   Drijfveren achter security-investeringen en het veranderende 

dreigingsbeeld. 

   De blijvende impact van Internet of Things (OT en IT)

   Opleidingsniveau, “de menselijke factor”.

   Welke assets (OT) zijn nu/komende jaren verbonden aan het 

internet

   Welke koppelvlakken zijn er tussen IT en OT

   Is IT en OT security geintegreerd; in welke mate wel of niet

   Welke OT security maatregelen worden er genomen

   Gaat 5G een security uitdaging worden?

   Mobiele databeveiliging

   Compliance uitdagingen (AVG) 

   Het verschil (en overeenkomsten) in aanpak per branche

 Timing:

  Augustus/september:  Start veldwerk:  

  September/oktober: Analyse en duiding 

  November/december: Publicatie resultaten

Sponsoring

logo, onderzoeksresultaten, meeloopvragen, eigen content, 

advertising

www.infosecurtymagazine.nl

Projectmanager (sponsoring)
Jos Raaphorst tel: 06-34735424 e-mail jos@infosecuritymagazine.nl

CLW-rood.indd   1 07-07-20   09:28
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‘AI en Machine Learning jagen de 
vraag naar glasvezel flink aan’
Al voor we met een intelligente lockdown te maken 
kregen, waren veel bedrijven en overheden in ons 
land bezig met een digitale transformatie. Als gevolg 
van COVID-19 is die ingrijpende modernisering in een 
ongekende stroomversnelling gekomen. AI en 
machine learning spelen hierbij een hoofdrol.

‘De eco-mode bespaart nog zeven 
procent energie extra’
De coronacrisis heeft de transitie naar de digitale 
economie versneld: we werken thuis, bestellen onze 
boodschappen online en netflixen meer. Dat zorgt 
ervoor dat er meer data wordt gegenereerd, verstuurd 
en opgeslagen en dit vraagt meer energie. De eerste 
pilots van LEAP laten zien dat partijen extra energie 
kunnen besparen door de bestaande eco-mode op 
hun server beter in te zetten. 
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Whitepaper

‘AI en Machine Learning jagen de 
vraag naar glasvezel flink aan’

Toekomstvisie Panduit op glasvezels in datacenters: 

De digitale economie is gebaseerd op 
datacenters die kunnen schalen van een 
micronetwerk met maar enkele servers naar 
een campusomgeving bestaande uit 
meerdere gebouwen. Deze kunnen 
duizenden of zelfs honderdduizenden 
servers, kilometers kabel, en enorme 
aantallen opslagsystemen, routers, switches 
en hubs bevatten. Allemaal bedoeld om de 
servers en storage-apparaten te verbinden 
met de Internet-backbones. De prognoses 
voor het groeiend dataverkeer nemen in alle 
categorieën toe. Kijk maar eens naar trends 
als: 
• Dataverkeer binnen het datacenter
• Inkomend en uitgaand verkeer van en 

naar het datacenter 
• Mobiel dataverkeer
• Door eindgebruikers gegenereerd 

verkeer 
• Bedrijfsinformatie van bedrijven
• Door computers gegenereerd dataverkeer 
• Internet of Things

De architectuur van datacenters evolueert 
naar multi-fiber connectiviteit voor 
high-density toepassingen. Voor de 
bandbreedte-eisen van veel datacenters 
volstaan nu nog interfaces met 10 Gbps, 
meent Panduit. De komende jaren zijn er 
echter 25, 50 en 100 Gbps-poorten nodig. 
Voor deze ontwikkeling moeten de 
glasvezelverbindingen een uitstekende 
kwaliteit hebben. 

Ongekende groei
De komende jaren gaan we in de 
datacenterwereld een ongekende groei 
meemaken. Laten we eens wat cijfers op een 
rij zetten:
• Het aantal hyperschaalbare (hyperscale) 

datacenters groeit wereldwijd van 338 
eind 2016 tot 628 in de loop van 2021. 
Dan bevatten deze faciliteiten 53% van 
alle in datacenters geïnstalleerde servers. 
Het dataverkeer binnen hyperschaalbare 
datacenters verviervoudigt tussen 2016 
en 2021. In 2021 verwerken deze zo’n 
55% van het dataverkeer tussen alle 
datacenters. 

• Het jaarlijkse wereldwijde IP-verkeer 
vanuit datacenters zal eind 2021 zo’n 
20,6 Zettabytes (ZB) (1,7 ZB per maand) 
bedragen. In vergelijking met de 6,8 ZB 
per jaar (568 Exabytes (EB) per maand) 
in 2016 betekent dat een enorme 
toename in vijf jaar. Gemiddeld gezien 
groeit het IP-dataverkeer tussen 2016 en 
2021 jaarlijks zo’n 25% (gemiddelde 
groei per jaar). 

• In 2021 vertegenwoordigen videostreams 
10% van het interne datacenterverkeer - 
vergeleken met 9% in 2016, maar 80% 
van het datacenter-naar-apparaat verkeer. 

• Cisco voorspelt dat het wereldwijde 
IP-verkeer in datacenters 400% groeit en 
de wereldwijde belasting van het 
datacenter vanaf 2015 tot 2020 zo’n 2,6 
keer toeneemt.

Digitale disruptie en transformatie en 
Ethernet 
• De marktinformatie over datacenter-

apparatuur van IHS Markit laat zien dat 
de wereldwijde omzet aan Ethernet-
switches in het derde kwartaal van 2017 
2,9 miljard dollar bedroeg en jaarlijks 
zo’n 12% groeit. 

• De wereldwijde leveringen van Ethernet 
switch-poorten voor datacenters 
groeiden met 24% tot 12,5 miljoen in 
het derde kwartaal van 2017. De jaarlijkse 
groei voor 25 en 100 Gigabit Ethernet 
(GE)-poorten bedroeg respectievelijk 
251% en 369%. 

• 25GE en 100GE-poorten vertegen-
woordigden het merendeel van de groei 
in het derde kwartaal van 2019. Deze 
25GE- en 100GE-poorten waren samen 
goed voor 16% van alle Ethernet-
poorten die in het derde kwartaal van 
2017 werden verscheept, 61% bestond uit 
10GE- poorten. 

• Prognoses tot 2021 gaan ervan uit dat de 
levering van 25/100GE-poorten met 
46% groeit, terwijl het aantal 
10GE-poorten met 46% zal dalen, als 
klanten de serververbindingen upgraden 
van 10GE naar 25GE. In 2018 zijn al 
pilotprojecten voor 200/400GE gestart 
en IHS Markit verwacht dat de markt 
hiervoor in 2021 circa 1 miljard dollar 
bedraagt.

Al voor we met een intelligente lockdown te maken kregen, waren veel bedrijven en overheden in ons land 
bezig met een digitale transformatie. Als gevolg van COVID-19 is die ingrijpende modernisering in een 
ongekende stroomversnelling gekomen. AI en machine learning spelen hierbij een hoofdrol. Wat betekent dit 
voor datacenters en dan met name voor de hoeveelheid dataverkeer die zij moeten verwerken? Panduit schreef 
hierover een zeer relevante whitepaper getiteld ‘Toekomst glasvezelkabels voor datacenters’. 
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Mobiel dataverkeer 
Moor Insights & Strategy verwacht dat de 
IT-ontwikkelingen enorme investeringen in 
hardware tot gevolg hebben, waarvoor zij 
een bedrag van 326 miljard dollar in 2025 
prognotiseren. Dat is nodig voor de 
5G-dataverwerking, -opslag en 
-netwerkbehoeften in het datacenter en 
edge computing, voor transformatie-
projecten, voor connectiviteitsnetwerken en 
5G-modems. 

“De hardwarekosten voor 5G groeien naar 
verwachting naar 326 miljard dollar in 2025. 
Deze investeringen zijn onder te verdelen 
naar de volgende segmenten: 56% voor de 
datacenters - inclusief public cloud, 22% 
voor de netwerk-transformatie, 3% voor 
edge computing en 19% voor 5G modems 
en IP”, menen de analisten van Moor.

Groeiverwachtingen voor mobiele data
Het maandelijkse mobiele dataverkeer per 
smartphone groeit in elke regio. West-
Europa staat daarbij op de tweede plaats met 
een dataverkeer van 4,1 GB eind 2017 en 
28 GB eind 2023. West-Europa is de regio 
met het hoogste maandelijkse 
groeipercentage voor het mobiele 
dataverkeer per smartphone in de 
prognoseperiode. Deze groei heeft 
 natuurlijk ook een relatie met de potentiële 
toename van de huidige bekabelings-
oplossingen en de capaciteit die de 
komende jaren nodig is voor de verwerking 
van het toenemende dataverkeer. In 
Noord-Amerika is het datagebruik het 
grootst. Hier bedroeg het dataverkeer per 
smartphone eind 2017 7,1 GB per maand, 
terwijl men een groei naar 48 GB tegen het 
einde van 2023 voorspelt. 

Dataverkeer gegenereerd door 
computers 
Deloitte Global keek naar de omzetgroei 
van chips voor Machine Learning (ML) in 
datacenters. Ruim een kwart daarvan bestaat 
uit FPGA en ASIC’s. De consultants van het 
bedrijf concluderen dat de marktpotentie 
voor ML-technologieën in 2020 uitkomt 
op zo’n 26 miljard dollar.

Omvang te bouwen datacenters
Recente cijfers van Afcom die Panduit in de 
whitepaper citeert, laten opnieuw 
indrukwekkende cijfers zien:
• Bij 48% was de omvang van bestaande 

datacenters tussen de 465 en 4.645 m2.
• Ongeveer 50% meldde dat hun 

datacenters binnen 12 maanden groeien 
naar een oppervlakte tussen de 465 m2 
en 4.645 m2 

• 16% gaf aan dat hun bestaande 
datacenters tussen de 9.290 en 46.452 m2 
bedragen 

• 3 jaar vooruitkijkend gaf 26% aan dat de 
datacenteromvang tussen de 9.290 en 
46.452 m2 uitkomt.

EU datagebruik en -beheer 
Door de stimuleringsprogramma’s voor 
digitale innovaties en een betere ICT-
infrastructuur groeit het datagebruik en 
-beheer binnen de EU in een hoog tempo. 
Verwacht wordt dat het totale investerings-
volume toeneemt tot zo’n 4% van het bruto 
binnenlands product van de EU. 

Volgens een recente studie waren in 2015 al 
6 miljoen mensen werkzaam in dataver-
werkende functies en in 2016 zo’n 6,16 
miljoen. Tot en met 2020 verwacht men een 
groeiscenario van 14,1% voor het aantal 
Europeanen in dataverwerkende functies, 
oftewel naar bijna 10,5 miljoen. 

Hoe verder?
Samenvattend is dit waar we nu in de visie 
van Panduit staan:
• Momenteel wordt vooral 40/100GE 

uitgeleverd. 
• Er zijn inmiddels standaarden voor 

200GE en 400GE goedgekeurd.
• De roadmap geeft een ontwikkeling aan 

richting 800GE en 1,6TE. 
• Er is inmiddels een IEEE-werkgroep in 

het leven geroepen voor (alweer) de 
volgende generatie netwerken. 

Op transportgebied is het onwaarschijnlijk 
dat er maar één oplossing bestaat voor 
toekomstige investeringen in netwerk-
infrastructuur. In termen van snelheid en 
capaciteit is er echter wel één netwerk-
technologie die bedrijven vertrouwen om 
lineaire schaalbaarheid te kunnen bieden. 
Dat is namelijk Ethernet via singlemode en 
multimode glasvezelkabels. 

40/100GE wordt volop gebruikt, terwijl al 
standaarden voor 200GE en 400GE zijn 
goedgekeurd en gepubliceerd door de IEEE. 
In datacenters is Ethernet het meest 
gebruikte netwerkplatform, mede omdat 
het al de architectuur en technologie biedt 
voor toekomstbestendige datacenters, tegen 
een aantrekkelijke kostprijs. 

De snelgroeiende vraag naar bedrijfs- en 
 hyperschaalbare datacenters wordt gevoed 
door een groot aantal nieuwe toepassingen. 
Voor het verwerken daarvan is een hoge 
kwaliteit datacenter- en netwerk-
infrastructuur nodig. 

Belangrijke vragen
Dit roept twee belangrijke vragen op: 
• Welke basis moet worden gelegd voor 

deze datacenternetwerken? 
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Whitepaper

Forse groei van het aantal hyperschaalbare datacenters.

Geschatte omvang van datacenters.

Huidige en verwachte percentages netwerkaansluitingen.

• Hoe kan men de prestaties voor 
bestaande toepassingen garanderen en 
een migratiepad bieden voor de 
toekomstige Ethernet-snelheden met 
investeringen in kabels en verbindingen? 

Voor de genoemde nieuwe toepassingen 
zijn (veel) hogere netwerksnelheden nodig. 
Nu de apparatuur daarvoor op de markt 
komt, wordt de benodigde bandbreedte 
voor toepassingen op het gebied van 
Artificial Intelligence (AI) en Machine 
Learning (ML) een kritische voorwaarde 
om te voorkomen dat er in het netwerk een 
bottleneck ontstaat. 
Momenteel wordt ML-dataverkeer met een 
snelheid van 40 Gbps en 100 Gbps over 
singlemode en multimode glasvezelkabels 
verzonden. Een aantal bedrijven heeft 
echter al de transitie naar 200 Gbps en 400 
Gbps in gang gezet. Dit heeft invloed op 
alle infrastructuuronderdelen - vanaf de 
netwerk architectuur tot en met de 
connectoren, kabels en switches. Ook 
netwerktopologieën moeten worden 
aangepast, omdat hiërarchische 3-laags 
 architecturen te veel latency hebben voor 
ML en AI. Voor grote hoeveel heden 
oost-west verkeer moet de server verbinding 
maken met een enkele niet-blokkerende 
switch. 

Signature Core 
Panduit’s multimode ‘signature core’ 
glasvezelbekabeling biedt nu al de grotere 
capaciteit en lage latency die nodig zijn 
voor toekomstige generatie netwerken, stelt 
het bedrijf. Het ondersteunt 40GE 
bi-directionele netwerken in een datacenter. 
Signature Core en BiDi zijn veel 
kosteneffectiever dan het inzetten van 
singlemode systemen voor 40G Ethernet. 

OM5 signature core met 40G SWDM 
breidt het bereik zonder performance-
verlies uit tot 485 meter, vergeleken met - 
op basis van de minimumeisen - een bereik 
van 440 meter. 100GE SWDM en OM5 
signature core is toepasbaar tot 185 meter in 
vergelijking met de standaard 150 meter. 
Verder biedt het een duidelijk migratiepad 
naar toekomstige 400GE bi-directionele 
netwerken met een grotere compatibiliteit.

Robbert Hoeffnagel

Inzicht in enorme groei
Zoals uit dit artikel wel blijkt, veroorzaakt digitale transformatie de komende 
jaren een enorme groei van het netwerkverkeer. Panduit schreef hierover 
een zeer lezenswaardige whitepaper getiteld ‘Toekomst glasvezelkabels voor 
datacenters’. Wie meer wil weten over deze trends en de gevolgen daarvan 
voor datacenter kan deze whitepaper hier downloaden: 
https://connected-infrastructures.info/nl/
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Blog DHPA

Zoek kennis over de 
cloud dichtbij huis

Wie de IT-bladen en techspecials van dagbladen 
leest, ontkomt niet aan het idee dat de hele BV 
Nederland IT uitbesteedt. Clouddiensten zoals 
software-as-a-service, platform-as-a-service, infra-
structure-as-a-service en hosted oplossingen 
voeren de boventoon. Klinkt indrukwekkend, maar 
als we iets dieper de materie induiken, zien we dat 
een groot deel van organisaties de kern van de 
IT-infrastructuur nog gewoon op de eigen locatie 
hebben staan. Zij willen wel naar de cloud, maar 
stellen het uit. Waar wachten ze op?

Gebrek aan kennis over de cloud zorgt voor stagnatie
In de meeste gevallen ontbreekt het aan de noodzakelijke kennis. 
Het gaat dan niet alleen om technische kennis, maar ook om 
kennis over de voordelen van clouddiensten. Ook vooroordelen 
en halve waarheden spelen soms bewust of onbewust een rol. Zo 
zien veel organisaties de cloud nog steeds als onveiliger dan eigen 
IT. Dat is simpelweg niet waar. Sterker nog: on premise IT is vaak 
minder goed beveiligd. Maar doordat het binnen de eigen muren 
staat, is er een illusie van grotere controle, terwijl daarmee niet is 
gezegd dat de beveiliging ook beter is.
 
Natuurlijk is het niet zo dat iedere organisatie naar de cloud 
moet. Maar feit is ook dat de cloud toch echt voordelen biedt 
die binnen de eigen muren niet zijn te realiseren. Wie voor een 
uur 10 keer zoveel rekenkracht nodig heeft als gebruikelijk, kan 
dat in de cloud makkelijk voor elkaar krijgen. On premise neemt 
dit al snel dagen of weken in beslag en meestal is het simpelweg 
onmogelijk. Het type applicaties en integraties die in de cloud 
mogelijk zijn, geven veel meer wendbaarheid en flexibiliteit - de 
vrijheid om te experimenteren en optimaliseren is simpelweg 
groter. En, niet onbelangrijk, als de business case voor cloud-
gebruik klopt, kan bespaard worden op investeringen in IT. Wie 
de cloud op de juiste manier weet te gebruiken, heeft dus een 
streep voor op concurrenten. En andersom leidt een gebrek aan 
cloudadoptie tot stagnatie.

Niet elke cloud is voor alle organisaties even geschikt
Toch lukt het organisaties vaak niet om dit soort voordelen ook 
echt te benutten door de eerder aangehaalde kennislacune. 
Daardoor blijven zij aangewezen op hun eigen IT-infrastructuur. 

Maar ook als een organisatie veel IT on premise heeft staan of in 
eigen beheer heeft, wordt doorgaans samengewerkt met een 
IT-partner die wordt vertrouwd en regelmatig adviseert over 
IT-vraagstukken. Dit kan een lokale hoster of IT-dienstverlener 
zijn. En laten zij nou net een cruciale schakel zijn tussen 
bedrijven en organisaties enerzijds en clouddiensten anderzijds. 
Zij kennen de techniek, de manier waarop organisaties ervan 
kunnen profiteren en kunnen helpen bij de implementatie van 
clouddiensten. 

Naast de voordelen van de cloud zijn lokale IT-partners ook 
goed op de hoogte van de risico’s, want niet alle clouddiensten 
zijn voor iedere organisatie even geschikt. Dit wordt bijvoorbeeld 
duidelijk uit de omgekeerde beweging die zichtbaar is bij 
sommige organisaties. Waar een deel van hen ‘cloudvrees’ heeft, is 
een ander deel zonder terughoudendheid met name de public 
cloud in gestapt. Nu, enkele jaren later, blijkt dat dit niet tot de 
gewenste resultaten leidt en dat het initiële enthousiasme 
misschien iets te veel van het goede was. In plaats van volledig te 
vertrouwen op een relatief anonieme cloudreus, ontstaat de 
behoefte aan een partij op de achtergrond die in staat is maat-
werk te leveren en het kaf van het koren kan scheiden bij het 
kiezen van cloudoplossingen. Tussen al het marketinggeweld 
rondom de cloud is het dus goed om even stil te staan bij de 
eigen leveranciers. Hebben bestaande IT-partners niet gewoon de 
kennis in huis om de organisatie te laten profiteren van de cloud? 
Kennis hoeft helemaal geen hindernis te zijn bij cloudadoptie, 
maar is waarschijnlijk gewoon dichtbij huis te vinden.

Ruud Alaerds, DHPA, Trusted Cloud Experts

 ‘Organisaties willen cloud 
beter inzetten maar missen 
vaak de noodzakelijke  
expertise’{
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Platform

Red Hat OpenShift en 
Kubernetes containers 
vinden elkaar op 
Diamanti appliance 

Schaalbare hyper-converged platform met geringe afmeting laat microservices presteren

Intesa Sanpaolo is een vooraanstaande bancaire instelling in Italië 
met een marktkapitalisatie van ruim 38 miljard euro, 5.000 kantoren 
en 19 miljoen klanten in 40 landen wereldwijd. Twee jaar geleden is 
de organisatie gestart met een transformatietraject voor het vergaand 
digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de migratie van softwaretoepassingen van een 
monolitische architectuur naar een container-architectuur met 
microservices. Daarmee moest de snelheid van applicatie-
ontwikkeling worden verhoogd en de omvang van de applicaties 
worden verkleind ten behoeve van de flexibiliteit, schaalbaarheid en 
betrouwbaarheid. 

Meervoudige clusters in on-premise omgeving
Het project stelde de vernieuwde IT-organisatie voor enorme 
uitdagingen bij het inrichten van de softwarecontainers. De 
IT-infrastructuur bleek een grote hinderpaal. De architectuur van 
microservices liet zich lastig opschalen over tijdzones en geografisch 
verspreide afdelingen. Daarnaast was het ontwikkelen en draaien van 
3.000 interne applicaties niet meer te managen. Voor de on-premise 
computervoorzieningen moest de bankorganisatie op zoek naar een 
andere Kubernetes-aanpak. Die werd gevonden bij het jonge 

technologiebedrijf Diamanti, een cloud-native applicatiespecialist uit 
het Californische San Jose, die inmiddels ook een kantoor in 
Amsterdam bezit. De Italianen lieten zich een ’hyper converged’ 
platform onder Red Hat OpenShift aanmeten met een 
geïntegreerde controle over data en processen in de containers vanaf 
de I/O operatie van een enkelvoudige container tot aan meer-
voudige clusters in hun on-premise omgeving. Met Kubernetes ’on 
bare metal’ voorziet het platform in orkestratiefunctionaliteit van 
containers rechtstreeks op de onderste laag (Linux), zonder de 
overhead en lock-in van ‘Virtual Machines’ en ‘Hypervisors’. 

Tom Barton is de CIO van Diamanti. Opgeleid aan Stanford 
University in Palo Alto, bouwde hij verder aan zijn technologie 

Tom Barton, CEO Diamanti.

Ooit waren hardware en software sterk geïntegreerde onderdelen in een 
computersysteem. Nieuwe architecturen brachten een scheiding aan tussen de 
hardware en de software, met een onderverdeling tussen besturingssysteem en 
applicatiesoftware. Onder invloed van de virtualisatietrend is daar waar mogelijk 
de hardware functionaliteit vervangen door software. Op de computerstack 
neemt het aantal lagen tussen software en hardware sterk toe. In het cloud 
tijdperk lijken virtuele machines de grenzen van hun capaciteit te hebben 
bereikt. De werklast, ondergebracht in containers en ontkoppeld van de 
onderliggende infrastructuur, maakt de stack overzichtelijker en efficiënter.
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carrière in de Silicon Valey met functies bij zowel hardware als 
software georiënteerde bedrijven. Hij bekleedde management-
posities bij Lightspeed Venture en Planet Labs alvorens aan boord te 
stappen bij de jonge onderneming in San Jose. Daar ondersteunt hij 
de twee technisch georiënteerde oprichters in het vercommer-
cialiseren van hun innovatieve oplossingen, gericht op het 
optimaliseren van de werklast op servers met cloud-native 
toepassingen. ”De cloud is de plek waar 73% van de werklast naar 
toe gaat”, aldus Barton. ”Bij het overgrote deel van de nieuwe 
toepassingen gaat dat via cloud-native containers. Een feit is dat bij 
heel veel bedrijven er een tekort bestaat aan medewerkers met 
voldoende vaardigheden in cloud-technologie. En dat terwijl de 
markt snel groeit naar een waarde van naar schatting 143 miljard 
dollar. Volgens Gartner worden meer dan 50% van de nieuwe 
applicaties opgeleverd in containervorm. Wij zien dat binnen onze 
klantenkring van grote Fortune-500 bedrijven ongeveer een kwart 
de intentie heeft om bestaande applicaties te vervangen door 
containers en dat de meerderheid daarvan ook al container-
applicaties in productie hebben genomen”.

Containerisatie volgt virtualisatie op
Volgens de Diamanti CEO stonden de afgelopen 10 tot 15 jaar in 
het teken van virtualisatie in het datacenter. Hij verwacht dat bij 
datacenterautomatisering de komende jaren Kubernetes en 
containers de ontwikkelingen gaan bepalen. “We zien het aan alle 
drie public cloud providers Microsoft, Amazon en Google. Die 
hebben via hun API’s een standaard gezet voor Kubernetes en 
containers. Zo lang je hun API-richtlijnen volgt, draaien ze 
probleemloos elke werklast voor je. Bij onze Fortune 500 afnemers 
bespeuren we weliswaar veel belangstelling voor de public cloud, 
maar nog steeds in combinatie met hun on-premise installaties. Een 
cloud-native architectuur maakt het gemakkelijk om applicaties en 
data in containers automatisch tussen de verschillende platforms uit 
te wisselen. De overname van Red Hat door IBM is gericht op de 
cloudmigratie. In de onderneming op zich met de open source 
Linux-diensten zijn ze niet geïnteresseerd, maar wel in hun cloud 
technologie OpenShift.” 

Omdat door de coronacrisis veel beurzen en andere vormen van 
productexpositie geen doorgang kunnen vinden, zijn de 
mogelijkheden verruimd om met Kubernetes containertechnologie 
online te experimenteren. Daartoe heeft men vanuit het 
Amsterdamse Diamanti-kantoor via de hostingorganisatie 
PK-Automatisering uit Assen een appliance-cluster geplaatst in een 
datacenter in Groningen. Inmiddels vinden er op Europese schaal 
diverse testen plaats met containers in combinatie met analytische 
toepassingen. “Op infrastructureel niveau is ‘Kubernetes on bare Veel I/O kracht in klein formaat: 1.000.000+IOPS per 1U node .
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metal’ geknipt voor Red Hat OpenShift”, claimt Barton en vervolgt: 
“de voordelen liggen in de sfeer van gebruiksgemak zoals: snelle 
uitrol van OpenShift en onderliggende infrastructuur; geen vendor 
lock-in; integratie met traditionele en cloud-native ecosystemen; 
gemakkelijk beheer en op- of afschalen van capaciteit.”

Offload van netwerk en storage dataverkeer
De oplossing van de Californische ’scale-up’ onderscheidt zich door 
de ’offload’ faciliteiten via standaard plug-in PCI-e hardware van 
netwerk en storage dataverkeer op elk x86 platform. 
Applicatieverkeer via de implementatie van op SR-IOV (Single 
Root I/O Virtualization) gebaseerde ’data planes’ is op hardware 
niveau volledig geïsoleerd van het host netwerk en andere 
containernetwerken. Daarmee bewerkstelligt volgens Tom Barton 
de technologie niet alleen een acceleratie in prestaties op de servers, 
maar draagt ook bij aan de beveiliging, zodat de effectiviteit van 
hackersaanvallen dramatisch afneemt en de beschikbaarheid van data 
na een onverhoopte hack of een crash is gegarandeerd. Met de 
hardware komt gelijktijdig een software stack met volledige CNI- 
en CSI-functionaliteit (Container Network Interface; Container 
Security Initiative) en tevens voorzieningen voor netwerkisolatie, 
persistent geheugen, data beveiliging, herstelprocedures en 
kwaliteitsbewaking, alsmede het beheer en orkestratie van 
containers. 

“Ons platform laat zich prima gebruiken in combinatie met de nu 
gangbare, onder VMware draaiende servers”, zegt Barton. “Wie 
echter wil besparen op energiekosten of de investeringslasten voor 
hardware, kiest eerder voor onze bare metal aanpak.” Daarnaast wil 
Barton zijn bedrijf laten acteren als algemeen Kubernetes 
dienstverlener. “Nu leveren wij als Kubernetes gecertificeerde 
serviceprovider 24x7 technische ondersteuning vanuit één 
contactpunt. En dat niet alleen voor het eigen Kubernetes platform, 
maar ook voor alle andere, open source Kubernetes varianten, 
inclusief dus het Red Hat OpenShift platform. Daardoor weten 
ontwikkelteams zich voldoende gesteund bij het oplossen van 
infrastructurele vraagstukken en kunnen zij zich focussen op het 
bouwen van applicaties.” 

Van de redactie

Diamanti-medewerkers installeren de Kubernetes appliance in het Groningse datacenter.

De Italiaanse grootbank 

Intesa Sanpaolo 

schakelde met succes 

over naar een ’hyper 

converged’ platform 

onder Red Hat OpenShift 

en Diamanti Kubernetes 

’on bare metal’.
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D20 appliance cluster biedt ’offload’ faciliteiten via 

standaard plug-in PCI-e hardware van netwerk en 

storage dataverkeer op elk x86 platform.

Panklare versneller van analytische applicaties
De Diamanti D20 RH appliance is volledig afgestemd op het bouwen en bedrijfsbreed uitrollen van applicaties in 
containers met behulp van het OpenShift Container platform. De appliance staat garant voor maximale prestaties, 
schaalbaarheid en doelmatige operationele inzet van Red Hat’s ontwikkeltool en platform voor containers en 
Kubernetes. De D20 RH voorziet OpenShift gebruikers binnen enkele uren van de onderliggende infrastructuur 
waardoor zij innovaties sneller tot stand brengen en daarmee competitieve voordelen behalen. Tegelijkertijd weet men 
zich op het operationele IT-vlak verzekerd van prestaties, efficiency en eenvoud in gebruik van de hyperconverged 
containerinfrastructuur.

De gevirtualiseerde aanpak bij het beheer van storage- en netwerkverkeer richt zich volledig op de vereisten van 
container applicaties die over redundante opslagvoorzieningen moeten beschikken. De technologie zorgt voor een 
optimaal gebruik van systeembronnen (95% over de gehele cluster). Geen enkel platform van geringe afmeting binnen 
een datacenter levert soortgelijke prestaties. De block storage, gebaseerd op Intel NVMe, functioneert met een uiterst 
lage vertraging van 100 microseconden bij het uitvoeren van lees/schrijf opdrachten en gebruikt maar voor een derde 
van de transactionele CPU- overhead bij SCSI-connecties. Diamanti breidt de NVMe-functionaliteit uit over de cluster 
met gebruik van 10 GB Ethernet-verbindingen en vergroot daarmee de mobiliteit van de data. Op deze manier ontlast 
de appliance IT-specialisten van de complexiteit bij het configureren van poort mappings, netwerk overlays en de 
bandbreedte. De voorhanden netwerkfaciliteiten sluiten direct aan op de bestaande netwerkinfrastructuur. Elke 
container krijgt automatisch een IP-adres toegewezen en kan daardoor op elk subnet functioneren. 

De storage arrays waarmee ’legacy’ systemen opschaalden, passen niet meer in het moderne schaalproces van 
containerverwerking. Om toch bij het draaien van database applicaties voldoende prestaties te halen en te kunnen 
opschalen naar de gewenste schaalgrootte, worstelen de ops-teams van IT-afdelingen voortdurend met de vraag naar 
persistent geheugen. Diamanti komt tegemoet aan die vraag van storage voor applicaties met redundante opslag. Een 
multi-cloud container infrastructuur laat zich gemakkelijk opschalen. Eén appliance is goed voor 1.000.000+IOPS (I/O 
operaties per seconde) per 1U node (standaard rack-formaat appliance behuizing) en maximaal 100-microseconde 
vertraging (latency). Daardoor zijn servicegaranties (QOS) af te geven met een voor containers essentiële minimale 
doorlooptijd.

Multi-zone clustering voorzieningen zorgen voor uitbreiding van de fouttolerante eigenschappen en het vergroten van 
de beschikbaarheid bij het inrichten van een containeromgeving. Daarmee laat zich de werklast automatisch verdelen 
over een reeks van zones met beschikbare verwerkingscapaciteit. Zowel de testomgevingen als de huidige 
operationele toepassingen tonen dat de prestatieverbetering van de appliance vooral tot zijn recht komt bij ’zware’ 
database applicaties en analytische toepassingen (Elastic, Splunk en Kafka).  
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Conferentie

Veelzijdige interactie-
mogelijkheden maken 
het verschil

Een virtuele conferentie opzetten:

Laten we op voorhand zeggen, het was aan 
ons om voor een perfecte virtuele 
conferentie te zorgen. Het op een kleine 
schaal door laten gaan, annuleren of het 
uitstellen van het evenement was nooit echt 
een optie. Onze gebruikersconferentie is 
voor ons de belangrijkste datum van het 
jaar. Het ontwikkelen van nieuwe features 
en vele andere acties zijn speciaal op dit 
evenement gericht. We presenteren de 
nieuwste functies die zullen worden 
gepubliceerd en het evenement geeft ons de 
kans om ongefilterde feedback direct vanuit 
onze community te krijgen. Dit geeft ons 
de mogelijkheid deze input te implemen-
teren voordat er later in het jaar een nieuwe 
versie van onze monitoring-oplossing 
uitgebracht wordt. Zonder het evenement 
en de interactie met onze community zou 
het erg moeilijk zijn om een geweldig 
product te bouwen.

De voorbereiding: terwijl de klok blijft 
tikken
In maart 2020 werd besloten dat een fysiek 
evenement met enkele honderden mensen 
in München/Duitsland geen optie meer 

was. We hadden op dat moment nog 
ongeveer zes weken de tijd om de stap te 
maken naar een virtueel evenement. Onze 
conferentie is veel meer dan alleen sessies 
met presentaties - het is ook een trefpunt 
voor IT-experts om gedachten met elkaar te 
delen en ideeën uit te wisselen. Het was 
voor ons dan ook duidelijk dat we verder 
moesten gaan dan enkel alleen maar de 
zoveelste Zoom-sessie.

Intern richtte tribe29 een taskforce op die 
alle acties met betrekking tot de virtuele 
conferentie heeft gepland en gecoördineerd. 
De eerste stap was het annuleren van de 
oorspronkelijke evenementenlocatie en de 
deelnemers die zich hadden ingeschreven te 
informeren: zij hadden de mogelijkheid om 
hun reservering te annuleren of om hun 
fysieke tickets om te ruilen voor virtuele 
tickets.

Door de uitbraak van het Corona virus proberen veel bedrijven de overstap te 
maken van fysieke naar virtuele conferenties. Ook tribe29 stond voor deze 
uitdaging en we zijn erin geslaagd om van ons jaarlijkse gebruikers- en 
community evenement een online-only conferentie te maken. De zesde 
Checkmk Conference vond plaats op 28 en 29 april 2020, misschien heb je het 
verslag ervan al eerder op deze website gezien. In dit artikel vertel ik hoe we 
onze virtuele conferentie hebben georganiseerd en welke lessen we eruit 
hebben getrokken, in de hoop dat anderen hiervan kunnen profiteren.
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Het team had geen tijd te verliezen en vond 
een op maat gemaakt virtueel conferentie-
platform van BigMarker. Dit conferentie-
platform bood een browser-gebaseerde 
oplossing, dat is belangrijk omdat het 
installeren van externe software op de 
bedrijfscomputers van de gebruikers vaak 
verboden is. Daarnaast hebben we ervoor 
gekozen om verschillende Slack-kanalen in 
te richten voor de deelnemers. Deze 
konden zij gebruiken om gedurende de 
conferentie met elkaar en met ons te 
communiceren. En als derde tool 
gebruikten we Whereby voor 1-op-1 
meetings. Participanten konden een dag 
voor het evenement persoonlijke meetings 
met een expert naar keuze plannen.

Het conferentieplatform bood de kijkers de 
mogelijkheid om met elkaar te chatten, 
vragen te stellen, en bepaalde vragen onder 

de aandacht te brengen door er op te 
stemmen. Het team bereidde tevens 
verschillende live polls voor binnen het 
conferentieplatform en Slack. In deze polls 
konden deelnemers stemmen op 
verschillende opties en de resultaten een 
paar seconden later inzien.

Om de fysieke afstand toch wat te over-
bruggen hebben we vóór het evenement al 
pakketten met swag verstuurd. Want eerlijk, 

wat is een conferentie zonder goede swag? 
En ja, deze werden zoals altijd zeer 
gewaardeerd. Wat goed is om te weten: 
bestel tijdig. Een tastbare mailing met 
goodies is een geweldige toevoeging, maar 
zorg ervoor dat de bestelling zo vroeg 
mogelijk geplaatst wordt, vooral in de 
huidige situatie. Houd er ook rekening mee 
dat de meeste mensen momenteel misschien 
minder of helemaal niet naar kantoor 
komen, dan moet het pakketje op hun 
privéadres worden afgeleverd.

De sleutel tot een succesvolle conferentie 
vormen natuurlijk de sessies: Om de 
sprekers het best mogelijke platform te 
bieden, hebben we ervoor gekozen om in 
ons kantoor een speciale studio in te 
richten. Mathias, de moderator van de 
conferentie, en met hem veel sprekers 
gebruikten dit podium voor hun live sessies. 

Dit was vooral handig om de best mogelijke 
audio- en videokwaliteit te garanderen. 
Toch bleef dit nog een behoorlijke 
uitdaging, zeker wanneer je geen ervaring 
hebt met het streamen van video. Het kost 
sowieso geld, en, zeker niet onbelangrijk, je 
moet er ook de ruimte voor hebben.

Wat ik je kan vertellen is, dat het geen 
weggegooid geld is om te investeren in 
goede hardware als je professionele 

resultaten wilt zien. Zo hadden we 
bijvoorbeeld verschillende camerahoeken en 
niet alleen een standaard laptopcamera 
weergave. Door af te wisselen tussen de 
verschillende camera’s en tussen de spreker 
en slides te wisselen bied je een compleet 
andere ervaring, iets wat onze bezoekers 
achteraf ook bevestigden. Kijkers kunnen 
zich langer focussen en blijven veel langer 
betrokken.

Het evenement zelf: succesvol en 
socialer dan verwacht
Al ons harde werk heeft zijn vruchten 
afgeworpen: Meer dan 250 mensen namen 
deel aan het virtuele evenement. Het 
platform werkte goed. We hadden slechts 
een aantal kleine problemen en alle 
deelnemers waren in staat om mee te doen 
en konden gemakkelijk schakelen tussen de 
verschillende sprekers.

Het was een goed idee na elke presentatie 
parallel aan de volgende presentatie Q&A 
sessies aan te bieden. Als we het vergelijken 
met een fysiek evenement, dan zijn mensen 
virtueel minder terughoudend om vragen te 
stellen, het was geweldig om de interactie te 
zien. Het was handig dat het conferentie-
platform alle vragen in een publiek 
stemsysteem kon zetten. De gebruikers 
konden tijdens de sessies op vragen 
stemmen om deze prioriteit te geven.

De eerder genoemde polls waren ook een 
goede functionaliteit waarvan veel 
deelnemers gebruikmaakten om hun 
feedback te geven. Een voorbeeld, tijdens de 
sessie van tribe29-oprichter Mathias Kettner 
over de nieuwe gebruikerservaring zorgen 
de stemmen voor een aantal interessante 
inzichten.
Zoals verwacht kon een virtuele conferentie 
al de gezelligheid en het plezier dat we 
zouden hebben gehad bij Paulaner 
Nockherberg niet vervangen. Paulaner 
Nockherberg is een beroemde brouwerij en 
oorspronkelijk de locatie waar we het 
evenement zouden houden. Maar 
desondanks heeft iedereen zich ‘s avonds 
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uitstekend vermaakt met verschillende 
‘Ask-me-anything’-sessies en Fireside Chats. 
Het aanbieden van de mogelijkheid om te 
socializen en netwerken wierp zijn vruchten 
af, de meeste deelnemers maakten 
veelvuldig gebruik van het aanbod.

Vergeleken met een fysiek evenement mis je 
nog steeds de persoonlijke interactie, maar 
aan de andere kant wordt de communicatie 
efficiënter omdat mensen hun vragen 
kunnen intypen en geen toestemming 
hoeven te vragen of iets dergelijks. De foto 
rechts geeft je een indruk van een sessie met 
Checkmk Consultant Marcel Arentz en 
Ralf Spenneberg van onze partner 
OpenSource Security.

Verschillende Ask-me-anything sessies 
liepen parallel aan elkaar, de deelnemers 
konden schakelen tussen de verschillende 
sessies of zelfs deelnemen aan meerdere 
sessies tegelijk. Tijdens een fysiek evenement 
zou een sessie binnengaan of verlaten lastig 
zijn, maar tijdens een virtuele conferentie 
heeft niemand last van dichtslaande deuren. 
Eén deelnemer stuurde ons bovenstaande 
foto van zijn deelname aan alle sessies om 
zo zijn toewijding aan onze conferentie te 
laten zien.

Veel mensen bleven ook voor de Fireside 
Chats, hierin spraken verschillende sprekers 
van Checkmk over bijna alles wat je je maar 
kunt voorstellen. Dit onder het genot van 
een paar biertjes - voor de laptop.

Wat we hebben geleerd
In het kort samengevat, we zijn overspoeld 
met positieve reacties, maar we misten toch 
nog steeds de persoonlijke interactie met 
onze community. Volgend jaar gaan we 
waarschijnlijk terug naar een fysiek 
evenement als het mogelijk is, maar we 
willen ook een aantal virtuele elementen 
opnemen. Dit weerspiegelt overigens ook 

de feedback van onze polls, waarin de 
meerderheid voor een fysiek evenement 
stemde.

Bij virtuele evenementen kunnen meer 
mensen meedoen, vooral als ze op een 
ander continent of in een ander land 
wonen. Dat is een reden om op zijn minst 
enige virtuele mogelijkheden aan te bieden, 
zelfs als je van plan bent om een fysiek 
evenement te organiseren. Het fysiek 
evenement opzetten is meer werk, maar ook 
leuker. Je kunt veel informatie en content 
aanbieden via virtuele kanalen, maar qua 
vermaak en interactie is het voor 
deelnemers en sprekers beter als je elkaar 
echt kunt zien. Het is een feit dat er 
grenzen zijn aan de hoeveelheid informatie 
die je kunt opnemen - in een fysiek 
evenement heb je betere opties om deze 
grenzen te verleggen.

Baris Leenders is Full Stack Developer bij 
tribe29
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 ‘De cloud is zich aan het 
nestelen in de haarvaten 
van een digitale wereld’{

De cloud is de cloud niet meer. Waar is toch de tijd gebleven dat 
alles naar ‘de cloud’ ging, waarbij het niet uit zou maken waar je 
data is en waar deze verwerkt wordt. Eerst gooide data wet- en 
regelgeving roet in het eten Als reactie daarop begonnen public 
cloud aanbieders het aantal cloud regio’s sterk uit te breiden en 
kon de klant volledig zelf bepalen waar zijn data is en waar 
vooral ook niet. Maar we zien inmiddels dat het cloud netwerk 
nog veel fijnmaziger aan het worden is. Waarom eigenlijk en hoe 
ver gaat dat?

Regelgeving rond data wordt de komende jaren alleen maar 
belangrijker. Maar het huidige netwerk van cloudregio’s is meer 
dan voldoende dekkend om tegemoet te komen aan de meeste 
eisen op het gebied van data wet- en regelgeving. De meeste 
uitbreidingen die we nu en in de komende jaren gaan zien, 
worden veroorzaakt door de groeiende behoefte om data aan de 
rand van het netwerk op te slaan en te verwerken. De opkomst 
van het Internet of Things (IoT) wordt momenteel versneld door 
de komst van 5G, waarmee mobiele netwerken in essentie 
programmeerbaar worden, en de vooruitgang op het gebied van 
kunstmatige intelligentie en machine learning in het bijzonder. 
De behoefte aan rekenkracht neemt sterk toe aan de rand van 
het netwerk.  En dan blijkt een centrale cloudlocatie vaak best 
ver. Voor een deel van de toepassingen duurt de route die data 
aflegt om centraal verwerkt te worden en vervolgens op basis 
daarvan een commando te retourneren simpelweg te lang. Deze 
latency wordt pas acceptabel als de verwerking fysiek op het 
apparaat of in de buurt van het apparaat plaatsvindt. Maar dat is 
niet het hele verhaal. Het sturen van grote hoeveelheden data, 

van een groeiend aantal apparaten naar een centrale locatie, is 
vaak helemaal niet zinnig. Het netwerk is daar ten eerste vaak 
helemaal niet voor geschikt. En het kan zo’n grote investering 
vergen om het netwerk daar wel geschikt voor te maken en de 
benodigde netwerkdiensten in te kopen, dat de business case in 
de prullenbak kan. Het wordt dan logischer om data lokaal te 
verwerken en alleen die data door te sturen naar een centrale 
locatie die nodig is voor bijvoorbeeld rapportagedoeleinden. 
Edge computing dus.

Edge heeft zo de potentie om (een deel van) de cloud ‘op te 
eten’. En in plaats van zich daartegen te verzetten, hebben de 
grote cloud providers besloten om de edge juist te omarmen. Ze 
zetten er sterk op in om edge computing en cloud computing 
tot een logisch geheel te integreren. En dat heeft ook een 
belangrijke fysieke component. Als we naar de aankondigingen 
van de cloud providers kijken, proberen ze een zeer fijnmazig 
netwerk op te zetten, waarmee ze alles van de core tot de edge 
proberen te bereiken. AWS ging tijdens de EMEA Summit in 
juni in op een hele reeks edge oplossingen voor zowel micro-
controllers als microprocessors. AWS biedt services en zelfs 
hardware, jawel, om edge computing volledig in te richten, zodat 
de klant zelf kan bepalen welke rekentaken en opslag op of bij 
een device plaatsvindt, wat in een gateway in de buurt van een 
aantal apparaten moet plaatsvinden en welke data centraal dient 
te worden opgeslagen en verwerkt. De laatste aankondiging heet 
‘AWS Snowball’: een apparaat waarmee je aan de edge grote 
hoeveelheden data kan opslaan en verwerken alsof je in de cloud 
zit. Door ze te clusteren kan er tot aan Petabytes aan data worden 
opgeslagen en verwerkt.

De cloud is zich aan het nestelen in de haarvaten van een digitale 
wereld. De cloud ontwikkelt zich niet als een centrale moloch, 
maar als een programmeerbaar netwerk. De discussie over edge 
computing versus cloud computing wordt daarbij irrelevant. 
Uiteindelijk draait het om computing anywhere. Welke anywhere 
het beste past en hoe we het overzicht bewaren, wordt een steeds 
complexere puzzel. Daar ligt de komende jaren wellicht de 
grootste uitdaging. 

Peter Vermeulen is Directeur bij Pb7 Research

The cloud is eating 
the edge
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 ‘Ik zou graag een convenant tussen deze partijen 
zien, waarin is vastgelegd dat er maandelijks 
aan de overheid wordt gerapporteerd over het 
energieverbruik van datacenters en servers’{
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Op weg naar een convenant 
over energieverbruik van 
datacenters en servers

Grip op energiecijfers

Ik schijf deze artikelen eigenlijk ook omdat 
ik de data echt probeer te begrijpen. En ik 
moet toegeven, dat valt nog niet mee. Er 
wordt zoveel data de wereld in geslingerd en 
ook klakkeloos overgenomen, dat ik het 
gevoel heb aanwezig te zijn in een virtuele 
wereld. De werkelijkheid zou weleens 
anders kunnen zijn.

Definitiekwesties
De illustraties in figuur 1 komen uit het 
laatste rapport van de DDA dat is 
gepubliceerd op 9 juni jl. Dit rapport - 
getiteld ‘State of the Dutch Data Centers 
2020’ - is op te vragen via de site van de 
DDA (https://bit.ly/2NvfmM1). Volgens dit 
rapport is 17,95 PJ een energieverbruik van 
570 MW: 570 x 8.760 uur = 4.993.200 
MWh = 17,95 PJ.

Wat mij in eerste instantie in figuur 1 
opvalt, zijn de termen (definities) ‘electricity 
use’ en de term ‘electricity use based on 
capacity’. Blijkbaar kan je het verbruik van 
energie berekenen als je de contractuele 
energiecontracten weet. Met andere 
woorden, dit zijn de energiecontracten die 
datacenters afsluiten met de energie-
leveranciers.

In het webinar van de DDA naar aanleiding 
van de publicatie van het rapport werd ook 
een toelichting gegeven waarom deze 
‘electricity use based on capacity’ zoveel 
hoger is dan de ‘electricity use’. Dat is 
vanwege het piekvermogen. 

De 35 procent-vraag
Na deze opmerking ging mijn fantasie een 
beetje met mij aan de haal: wat wordt 
bedoeld met ‘piekvermogen’? En waar komt 
die 35% in de DDA-berekening toch 
vandaan? Hoe kan ik deze interpreteren?

Bedoelt de DDA:
• Op het energienetwerk is nu een 

bandbreedte van 65% naar boven voor de 
energievariatie in het datacenter? 

• Fluctueert het energieverbruik in het 
 datacenter, met een veiligheidsmarge van 
bijna 200%?

• Wat bedoelen ze nu met ‘piekvermogen’? 
Worden er dan ineens back-ups gemaakt?

Mijn ervaring is dat het energieverbruik 
hooguit een variatie over de hele dag kent 
van 5%. Dat is dus een bandbreedte van 
+5% en -5% van de mediaan. Maar geen 
pieken van 50% of meer. Hoe worden deze 

pieken dan opgevangen door de koeling en 
UPS? Kunnen deze die variatie aan?

De 35% in de formule roept bij mij een 
aantal vragen op. Wordt bedoeld dat:
• 35% van de totale energie(vermogens)

contracten daadwerkelijk wordt verbruikt 
qua energie in het datacenter?

• 35% van de energie van een server wordt 
gebruikt, overige tijd is de machine idle?

• 35% van het datacenteroppervlak is 
bezet?

• 35% van het aantal racks is gevuld?
• 35% van het totale contractvermogen; 

hebben we dan geen overcapaciteit?
• 35%, is er dan eigenlijk wel een tekort 

aan energie in de regio Amsterdam?
• Of nog iets heel anders wellicht?

Neutraliteit
De grote IT-concerns praten graag 
gedetailleerd over klimaatbescherming. Zij 
stellen zichzelf daarbij doelen en publiceren 
jaarlijks uitgebreide milieuverslagen. Ze 
kwantificeren in de rapporten hun CO

2
-

voetafdruk. Hun stellingen en onder-
liggende data gebruiken ze voor hun stelling 
dat ze CO

2
-neutraal zijn (of ‘carbon 

neutral’). De echte grote ICT- bedrijven 

Op mijn laatste artikelen - zie ‘Hebben we behoefte aan een protocol rond 
datacenter-energie?‘ en ‘Grip op cijfers; Cijfers uitgelicht; Cijfers…’ op cloudworks.
nu - heb ik van diverse organisaties en mensen een reactie ontvangen. Mijn dank 
daarvoor. In grote lijn was iedereen het eens over de strekking van de boodschap: er 
moet meer transparantie en inzicht komen in het energieverbruik van datacenters. 
Ook is iedereen het erover eens dat de oplossing gezocht moet worden in 
samenwerking tussen alle stakeholders. Er waren echter ook enkele punten van 
kritiek. Deze waren vooral gericht op de gehanteerde formules en het gebruik van 
data. En dat is precies waar het wat mij betreft om gaat.
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promoten dit c.q. maken hier al reclame 
over sinds 2007. 

Deze neutraliteit wordt bereikt door het 
inkopen van groene certificaten. Deze 
certificaten bewijzen echter alleen dat 
elektriciteit ergens in het netwerk door 
bijvoorbeeld zonne-energie is ingevoerd. Ze 
verschuiven daarmee het aandeel van de 
bestaande duurzame energie naar bepaalde 
verbruikers die daarvoor betalen. 

Echter, op welke data is deze gedetailleerde 
informatie gebaseerd en kunnen we dit 
controleren? Het energieverbruik wordt 
immers aan allerlei doelstellingen 
gekoppeld, variërend van Europese tot 
nationale doelstellingen. Of doelstellingen 
die zijn gekoppeld aan een regio en in 
sommige gevallen zelfs aan subsidie.

Om doelstellingen te kunnen monitoren, 
zouden we in Nederland - en ook in 
Europa - moeten kunnen terugvallen op het 
raadplegen van een database, waarin we 
appels met appels kunnen vergelijken. Ik 
heb het gevoel dat we nu zijn overgeleverd 
aan wat ik maar even ‘de waan van de dag’ 
noem. Anders gezegd, iedereen gebruikt de 
cijfers zoals het op dat moment het beste 
uitkomt.

Vragen en antwoorden
In diverse media en op internetfora zie je 
vragen met bizarre antwoorden. Die zijn 

vaak afgeleid van bestaande informatie en 
daardoor krijg je onzinnige antwoorden.

Vragen zijn bijvoorbeeld:
• Is IT qua CO

2
-gebruik schadelijker voor 

het klimaat dan bijvoorbeeld de 
luchtvaart?

• Blaast het gebruik van online video’s net 
zoveel CO

2
 de lucht in als Spanje?

• Hoeveel energie vergt een zoekopdracht 
bij Google?

Op zich interessante vragen, maar door het 
ontbreken van goede data is een goed 
 onderlegd antwoord geven bijna onmo-
gelijk. Met als gevolg: antwoorden die geen 
hout snijden.

Datacenters zijn zo’n belangrijk onderdeel 
geworden van onze economie en digitale 
wereld. Ze zijn ten opzichte van andere 
branches jong, maar heel snel volwassen 
geworden. Deze volwassenheid brengt ook 
verantwoordelijkheden met zich mee. Wat 
mij betreft is het verzamelen en monitoren 
van onder andere het energieverbruik van 
datacenters en zijn gebruikers een mooie 
stap om de puberteit achter ons te laten en 
de verantwoordelijkheid te laten zien die bij 
de deze fase hoort. 

Transparantie helpt
Hoe bereiken we dit? In ieder geval door 
het samen te doen - samen met de overheid, 
 samen met de datacenters en samen met de 

belangenverenigingen van datacenters en 
ICT.

Wat is dan de oplossing? Ik zou graag een 
convenant tussen deze partijen zien, waarin 
is vastgelegd dat er maandelijks wordt 
gerapporteerd aan de overheid. Server- 
eigenaren rapporteren de gegevens en geven 
inzicht in het energieverbruik en gedrag van 
de servers. Al sinds jaar en dag is relevante 
data aanwezig in het hart van IT-apparatuur. 
BIOS, ILO en andere software houden deze 
data keurig bij. Datacenters rapporteren 
maandelijks hun totale energieverbruik en 
het energieverbruik geconsumeerd door 
servers. Aan de hand van deze informatie 
kan de overheid vervolgens regelgeving 
maken, uiteraard in overleg met de 
belangenverenigingen. Datacenters en 
ICT-gebruikers kunnen deze informatie 
bovendien gebruiken voor verantwoording 
aan hun stakeholders en naar de samen-
leving.

Inmiddels wordt er achter de schermen met 
alle stakeholders een aanzet gemaakt om 
meer grip te krijgen op de cijfers, energie-
cijfers wel te verstaan. Transparantie helpt. 
Het begin is er. Nu doorpakken. 

Marco Verzijl is CEO van WCooliT

Figuur 1. Enkele cijfers uit het recente DDA-rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2020’.
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Development

Tech start-up 
Honeypot 
ontwikkelt 
‘Netflix voor 
Developers’

Honeypot, de start up die in april 2019 door New Work SE werd 
overgekocht, lanceert nu een eigen media- en communityplatform: 
‘.cult’. .cult doorbreekt de mysterie binnen de software 
development wereld en publiceert ‘Untold developer stories’. De 
auteurs uit het honeypot-netwerk behandelen onder andere 
carrièregerichte onderwerpen, de video documentaires gaan over 
het tot stand komen van open source code, en de podcasts over de 
geestelijke gezondheid en het imposter syndrome onder software 
developers.

CEO en mede-oprichter van Honeypot, Emma Tracey zegt ‘’Er zijn 
talrijke media voor technische en harde feiten, maar weinig 
kwalitatieve inhoud die reageert op de technische community, de 
verhalen achter technische revoluties, de cultuur en de levensstijl, 
maar ook de alledaagse problemen en uitdagingen voor 
programmeurs. Met .cult willen we precies dat bieden: een plek 
voor ontwikkelaars en hun verhalen.’’

Voor de lancering zijn 50 artikelen en 13 documentaires 
beschikbaar gemaakt van influencers zoals Emma Bastian, Yan Cui 
en Tomasz Lakomy. Daarnaast staan er op het platform mini-
documentaires waarbij onder andere Lydia Hallie haar leven als 
software developer bloot geeft. 

Door een plek te geven aan software developers waar ook meer 
over hun persoonlijke kant besproken kan worden, ontstaat een 
community. Deze community is de fundering van het succes van 
Honeypot in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. 

Van de redactie
https://www.youtube.com/embed/OrxmtDw4pVIt

Ondanks dat software developers diegene zijn die de 
technologieën bouwen die wij dagelijks gebruiken, 
wordt de wereld rondom hen niet snel naar buiten 
gebracht. Een kijkje in de keuken bleef tot nu toe ver 
achterwege. En hier moet verandering in komen. De 
wereld mag weten wat er achter deze tech schuilt. 
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‘De snelheid waarmee  bedrijven digitaal 
Emmanuel Baeyens van Verizon:

Als we het DBIR-rapport dat vandaag 
gepubliceerd is vergelijken met de vorige editie, 
zijn we er dan met zijn allen op vooruit of op 
achteruit gegaan? Of zijn we wat betreft de 
aanpak van cybersecurity op dezelfde plek blijven 
hangen?
“We zijn beter geworden volgens mij.  Als je 
kijkt naar de snelheid waarmee gereageerd 
wordt op incidenten, dan zie ik daar zeker 
vooruitgang in. We worden in het algemeen 
beter in het beheren van cybersecurity. Maar 
we moeten wel waakzaam blijven. Ik maak 
me wel zorgen over de snelheid waarmee 
sommige bedrijven onder invloed van 
COVID-19 hun digitale transformatie 
halsoverkop doorvoeren en mensen nu 
remote laten werken.”

Maar mensen vanuit huis laten werken, is toch 
goed voor de business continuity?
“Aan de ene kant is dat een goede 
ontwikkeling, het maakt een bedrijf 
natuurlijk veel dynamischer. Waar ik wel 
schrik van heb, is dat het te snel gaat. We 
zien dat heel veel bedrijven risico’s 
beginnen te nemen.  Als we spreken over 
intellectual property, over personal data, dan 
vinden we die informatie nu heel vaak terug 
in Amazon S3 back-ups die gewoon 
openstaan. Als je de mensen niet de 
benodigde opties geeft om op een veilige 
manier te werken, dan vinden ze zelf wel 
oplossingen. Wanneer ze bijvoorbeeld niet 
de juiste tools hebben om met collega’s te 
communiceren, dan gaan ze zelf 
documenten delen met hen via WhatsApp. 
En dan verlies je als bedrijf de controle.”

In het verleden werd bij bedrijven soms wat 
lacherig gedaan over pandemieën, die moesten 

meegenomen worden als naar de business 
resilience gekeken werd, maar het werd niet als 
een serieuze mogelijkheid gezien. Zien jullie daar 
nu verandering in komen of wordt COVID-19 
gezien als eenmalig incident?
“Ik zou niet zeggen dat we bedrijven 
tegenkomen die zich nu voorbereiden op de 
volgende epidemie. We zien wel dat ze 
zeggen: ‘Om het even wat er gebeurt, we 
moeten voorbereid zijn op het ergste.’ Wat 
er ook gebeurt, het bedrijf moet blijven 
functioneren. De digitale transformatie is 
daarin de grote accelerator. Bedrijven kijken 
naar de operational risk om te bepalen wat 
er morgen kan gebeuren dat ervoor zorgt 
dat het bedrijf stopt met functioneren. En 
dan zien we dat security awareness nog altijd 
een groot probleem is. We zien bijvoorbeeld 
dat mensen nog altijd niet genoeg getraind 
zijn om met phishing om te gaan, dat ze 
niet alert genoeg zijn op social engineering. 
En menselijke fouten zijn ook heel vaak de 
oorzaak van securityproblemen. Dus als 
bedrijven daarover nadenken, dan is het 
vooral in de zin van: ‘Hoe  kunnen we 
mensen veilig vanuit huis laten 
doorwerken?’ Je moet zorgen dat je 
daarvoor een goed framework hebt.”

Als je kijkt naar business continuity, zijn we dan 
al zo ver dat we brand, overstromingen en 
cybersecurity in één risk assesment meenemen of 
staat het er nog ver vanaf?
“Samenvoegen in een assesment heb ik nog 
niet gezien. Maar als je kijkt naar business 
continuity en business resilience is cyber nu 
wel een van de grote spelers bij het 
definiëren van de business roadmap. Om het 
even wat er gebeurt in de nabije toekomst, 
of het nu COVID-19, een overstroming of 

een brand is, business resilience en business 
continuity staan altijd centraal.  Het gaat 
erom hoe een bedrijf verder kan werken, dat 
is het grote onderwerp dat vandaag de dag 
overal terugkomt.”

Zien mensen IT-security nog steeds iets als dat 
bovenop een bepaalde digitale omgeving wordt 
gelegd, in plaats van een integraal onderdeel 
daarvan?
“Dat is een onderwerp dat me na aan het 
hart ligt. Ik probeer in gesprekken met 
bedrijven altijd zo veel mogelijk weg te 
blijven van spreken over IT-security. Het 
belangrijkste is dat je spreekt over 
information security en IT-security is het 
vehikel om dat te bereiken. In de komende 
jaren zal cybercriminaliteit de derde grootste 
economie in de wereld worden. Er is een 
economische reden waarom aanvallen 
plaatsvinden. Daar moeten bedrijven en 
andere organisaties zich dag en nacht bewust 
van zijn.”

Van de redactie

Verizon maakte onlangs de dertiende editie van zijn Data Breach Investigations Report openbaar. Reden 
voor CloudWorks om in gesprek te gaan met Emmanuel Baeyens. Deze Belg trad vorig jaar in dienst van 
Verizon en klom in iets meer dan een half jaar op tot Head of CISO & Executive Advisory EMEA - APAC.

transformeren, brengt  risico’s met zich mee’

Emmanuel Baeyens
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‘De snelheid waarmee  bedrijven digitaal 
transformeren, brengt  risico’s met zich mee’
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Onderzoek

’61% van 
thuiswerkend 
Nederland 
richtte binnen 
enkele 
minuten 
veilige home 
office in’

Uit het onderzoek van Voiceworks blijkt dat 
bijna driekwart van de Nederlanders (74%) 
het hebben van geen reistijd een voordeel 
vindt, gevolgd door flexibel met werktijd 
kunnen omgaan (41%), zelfstandig werken 
(26%) en positieve effecten op het milieu 
(21%). De belangrijkste nadelen zijn het 
missen van connectie met het bedrijf en 
collega’s (55%), vermoeider raken door 
online meetings (27%) en minder structuur 
in de dag (21%). 

Veerkracht 
Volgens Terry Aurik, CEO van Voiceworks 
toont de Nederlander zich veerkrachtig. “De 
crisis kwam onverwachts en heeft ons voor 
grote uitdagingen gesteld, op persoonlijk, 
maar zeker ook op professioneel vlak. Het 
gros van de Nederlanders heeft in een mum 
van tijd een home office ingericht met 
bijbehorende digitale tooling. Het is mooi 
om te zien dat thuiswerkend Nederland hier 
de voordelen van in ziet en de verwachting 
is dan ook dat na de crisis mensen meer 
blijven thuiswerken dan voorheen.”

Thuis na corona? 
Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 
de helft (59%) van de Nederlanders 
verwacht na de corona-crisis vaker thuis te 
blijven werken. “De situatie waarin we nu 
zitten, heeft laten zien dat thuiswerken niet 
ten koste hoeft te gaan van de productiviteit. 
Juist nu komen ook de voordelen van 
thuiswerken aan het licht, zoals de afname 
van files en het flexibel omgaan met 
werktijden”, aldus Aurik. 

Ook als we straks terug naar kantoor 
mogen, adviseert Terry werkgevers om hun 
medewerkers te motiveren op regelmatige 
basis thuis te werken. “Wellicht is vijf dagen 

61% van de Nederlanders was slechts een paar minuten bezig met het 
instellen van een thuiswerkplek toen de corona-crisis uitbrak. Dat blijkt 
uit onderzoek van Multiscope onder 1.000 Nederlanders in opdracht van 
Voiceworks. Een groot deel van het land werkt nog altijd vanuit huis en 
de voor- en nadelen beginnen steeds duidelijker te worden. Het is dan 
ook tijd om de ‘werkplektechnische’ balans op te maken van de 1,5 
meter-samenleving.

vanuit huis werken wat veel, maar waarom 
zou je niet een aantal vaste thuiswerkdagen 
per week inplannen? Zo is er genoeg 
structuur en regelmatig contact met 
collega’s, maar blijf je ook profiteren van de 
positieve effecten van thuiswerken.” 

Investeren in thuiswerkplek 
Als vaker thuiswerken in de lijn der 
verwachting ligt, is het ook goed om te 
investeren in een comfortabelere 
thuiswerkplek. Zo kwam er bijvoorbeeld uit 
het onderzoek naar voren dat slechts 56% 
van de Nederlanders een bureaustoel 
gebruikt en dat maar 52% aan een bureau 
werkt. Volgens Terry is dit ergonomisch 
gezien niet goed. “Als je wilt dat je 
werknemers vaker thuiswerken, dan moet je 
ervoor zorgen dat ze daar de juiste middelen 
voor hebben.” 

Stel bereikbaarheid in 
“Bedrijven en experts krijgen signalen dat 
een groeiend aantal werkenden last heeft 
van spanningsklachten”, stelt Terry. “In de 
24-uurseconomie is het belangrijk om 
balans te houden tussen zakelijk en privé - 
ook tijdens en na de coronacrisis. Dat je 
altijd bereikbaar kunt zijn bijvoorbeeld via 
je telefoon of laptop, wil niet zeggen dat je 
ook altijd bereikbaar moet zijn. In het 
onderzoek gaf 57% van de respondenten aan 
dat het instellen van je persoonlijke 
bereikbaarheid belangrijk is bij flexibel 
werken. Zorg dat je werknemers zelf de 
regie in handen houden en de mogelijkheid 
hebben om hun bereikbaarheid in te 
richten, zodat er ook momenten van rust 
zijn.” 

Van de redactie
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Blog ISPConnect

Voorlopig - en laten we vooral voorzichtig blijven, lijkt de 
corona-pandemie in Nederland de goede kant uit te gaan. Het 
aantal nieuwe gevallen en de nieuwe ziekenhuisopnames blijven 
laag. Als we allemaal een beetje discipline hebben, een 
mondkapje opzetten waar dat nodig is en gepaste afstand blijven 
houden, lijkt het erop dat de economie weer een beetje open 
kan. Ik spreek beroepshalve met veel mensen, van uiteenlopende 
bedrijven. Natuurlijk komt het onderwerp ‘back to work’ in 
bijna al mijn gesprekken wel aan de orde. Dit is wat ik hoor.

De vier maanden thuiswerken zullen een blijvende impact 
hebben. Ik spreek eigenlijk niemand die zegt ‘we gaan allemaal 
weer naar kantoor zoals we dat voor de crisis deden’. Iedere 
organisatie lijkt bezig de lessen te trekken van de afgelopen 
periode, en is op zoek naar een balans.

Een executive van een beursgenoteerd Nederlands bedrijf zei 
onlangs iets dat ik bij veel mensen herken: ‘ik werkte wel eens 
thuis, maar ik zat daar altijd met een gevoel van schuld, van 
eigenlijk moet ik op kantoor zijn, dat gevoel ben ik kwijt. Ik 
deel mijn dag anders in. Ik open thuis de laptop met een kopje 
koffie, ik doe mijn e-mail en wat lopende zaken, en als ik op 
kantoor moet zijn ga ik rustig na de file die kant op. Ik voel geen 
druk om als eerste op de parkeerplaats te staan’. 

Hij voegde eraan toe dat hij zich op deze manier meer 
ontspannen voelt, gelukkiger, dat hij makkelijker privé dingen en 
professionele activiteiten kan combineren. ‘Ik ben niet minder 

productief als ik ook even de hond uit ga laten, misschien juist 
meer’. Minder files, productiever werken, gelukkiger zijn en een 
schoner milieu. Wie is daar nou tegen? Ik niet in ieder geval. Ik 
hoop dat het ons lukt om de lessen te leren van deze vier 
maanden en een betere harmonie te vinden in de manier waarop 
we werken.

Iets anders dat me opvalt is de versnelde digitalisering van de 
manier waarop we werken. En dan heb ik het niet alleen over 
thuiswerken. Webinars zijn opeens populair geworden. Mensen 
dowloaden e-books en online documenten veel meer dan vorig 
jaar. Vergaderen via Teams zal normaal blijven, ook al zullen we 
vaker bij elkaar komen. 

De rol van de online presence van bedrijven verandert. Websites 
worden weer relevant, en niet meer alleen als een opslagplaats 
voor informatie, maar als een interactieve portal waarin alle 
stakeholders met elkaar communiceren. Doordat we meer 
thuiswerken, en dus minder afgeleid zijn, maken we meer tijd 
vrij en hebben we meer aandacht voor online activiteiten.

ISPConnect gaat ook mee met deze trend: Wij hebben een 
portal ingericht waar leden en partners gebruik van kunnen 
maken. Wij zijn een channel geworden voor video’s, webinars, 
podcasts, downloads. We hosten het ook zelf.  We zijn gewoon 
digitaal gegaan.

Vanaf Q3, mits er geen tweede Covid-19 golf komt, gaat 
ISPConnect weer zoals vanouds bijeenkomsten organiseren. 
Iedereen heeft de afgelopen maanden het gemis gevoeld van bij 
elkaar komen. Netwerken, kennis uitwisselen, bijpraten zijn 
vreselijk waardevol. We kunnen niet wachten tot we straks weer 
bij elkaar komen. Maar de online aanwezigheid zal blijven. Dat 
geldt voor ons, en dat geldt voor uw eigen organisatie.

Vragen? Nieuwsgierig naar wat de brancheorganisatie voor uw 
bedrijf kan betekenen? Neem contact met Simon (simon@
ispconnect.nl).

Simon Besteman is directeur van ISPConnect

Een andere manier  
van werken

 ‘Ik spreek eigenlijk 
 niemand die zegt: we gaan 
allemaal weer naar kantoor 
zoals we dat voor de crisis 
deden’

{
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Energie

‘De eco-mode bespaart nog 
zeven procent energie extra’

Lower Energy Acceleration Program (LEAP) bij KPN

LEAP is opgezet door de Amsterdam 
Economic Board, NLdigital, Green IT 
Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. Zij zetten zich - 
samen met een coalitie van bedrijven uit de 
Amsterdamse datacenterketen - in voor een 
duurzame digitale economie door energie-
efficiëntie van datagebruik met ICT te 
optimaliseren.

De eerste fase richt zich op energie-
besparingen op korte termijn met bestaande 
technologie, zoals eco-mode in power 
settings. Daarnaast zoeken we met de 
coalitiepartners in LEAP naar fundamentele 
oplossingen om innovaties rondom 
datacenters te versnellen.

Er is de afgelopen paar maanden in pilots 
onderzocht wat de mogelijkheden voor 
energiebesparing zijn, zonder prestatieverlies. 
Een van de pilots draaide op het interne 
datacenter van KPN. Is het echt mogelijk 
om met meer ambitieuze settings extra 
energie te besparen, zonder in te leveren op 
de snelheid van de server? Vier medewerkers 
van KPN vertellen hoe het is verlopen.

De vier medewerkers die om de digitale 
tafel schuiven, zijn enthousiast over LEAP. 
“Ook omdat KPN al jaren bezig is met 
energie besparen”, vertelt Jeroen Cox, 
verantwoordelijk voor het thema Energie en 

Milieu. “Dat is best een uitdaging, want we 
zijn in onze samenleving steeds meer data 
gaan gebruiken. Het is een continu 
schakelen om energiezuinigheid aan te 
wakkeren.”

Moet een netwerk het 24/7 doen?
Het dilemma waar ICT’ers die energie 
willen besparen voor staan, is dat ze er 
tegelijkertijd voor willen zorgen dat de 
netwerken en de applicaties het altijd doen. 
“Daardoor is het best spannend om 
energiebesparende maatregelen te nemen”, 
vertelt Cox. ‘Toen dit project langskwam, 
zaten we er vanaf het begin bij. Het is een 
mooie groep van deelnemers: bedrijven die 
computers gebruiken, maar ook bedrijven 
die ze maken. Hopelijk worden we daardoor 
op den duur comfortabeler met energie 
besparen.”

Angst voor gebruik eco-mode
Arnold Hoogerwerf, binnen de afdeling 
Technology, Innovation, Roadmaps & 
Architecture verantwoordelijk voor software 
en duurzaamheid: “Voor de eerste fase, 
waarvoor we de pilot net hebben afgerond, 
keken we of we de huidige datacenters 
energiezuiniger konden krijgen. Veel 
datacenters durven de eco-mode van de 
power setting niet te gebruiken. Ze zijn 
bang dat daardoor de prestaties van de 
computers omlaag gaan, en dat het niet 
zoveel oplevert. Wij wilden daarom checken: 

wat maakt de eco-mode voor verschil, en 
levert het iets op?”
Voor de aftrap van dit experiment in 
februari 2020, werd gekozen voor de juiste 
server met zo min mogelijk risico voor de 
bedrijfsvoering. Hoogerwerf: “We draaiden 
de test op een low profile server waar niet 
de belangrijkste applicaties op draaien. We 
hebben de test trouwens veel uitgebreider 
gedaan dan LEAP had gevraagd. Dat gaf 
voor onszelf een beter beeld van de 
potentiële energiebesparing.”

Eco-mode vertraagt netwerk niet
“Eerst maten we wat de stroom is van een 
enclosure”, vertelt Luc Beerta, 
verantwoordelijk voor de platformstrategie 
van KPN. Een enclosure is de kast waar de 
hardware van een computer in zit. “Ook 
keken we hoeveel machines daarop draaien 
en hoeveel vermogen we daarmee trekken. 
Daarna zetten we de eco-stand aan. Een 
week later maten we de verschillen. De brei 
aan informatie die we kregen uit de software 
van de enclosures, heeft LEAP voor ons 
uitgezocht.”

KPN heeft de service en hardware heel 
efficiënt en goed ingericht, vertelt Beerta. 
“Maar ondanks dat bleken we toch een 
kleine besparing te hebben gedaan, namelijk 
zeven procent.” En het goede nieuws: “De 
medewerkers van KPN die de server 
gebruiken, hebben niets gemerkt van de 

De coronacrisis heeft de transitie naar de digitale economie versneld: we werken 
thuis, bestellen onze boodschappen online en netflixen meer. Dat zorgt ervoor dat 
er meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen en dit vraagt meer 
energie. De eerste pilots van LEAP laten zien dat partijen extra energie kunnen 
besparen door de bestaande eco-mode op hun server beter in te zetten. 
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aangepaste settings op de low profile server. 
De eco-mode maakt de prestaties van de 
low profile server dus niet trager.”

Eén meetmethode voor het uitlezen van 
alle KPN servers
Het uitlezen van de enclosures kan trouwens 
nog efficiënter. Beerta: “Je kunt ze makkelijk 
uitlezen, maar alle apparatuur die eromheen 
hangt maakt het een stuk moeilijker. 
Daarom zijn we nu aan het kijken of we de 
stekkerdozen kunnen aanpassen. Zo kunnen 
we het op een generieke manier uitlezen en 
pinpointen welke server het meest 
verbruikt.” Deze generieke manier van 
uitlezen is een gevolg van de deelname aan 
LEAP. “Eerder was ons beeld beperkt tot 
bepaalde onderdelen. Maar we werken nu 
niet meer allemaal op eilandjes. We zijn nu 
bezig om voor alle subafdelingen alles 
generiek neer te zetten.”

Andere energiebesparende maatregelen 
naast eco-mode
Naast de eco-mode en een generieke 
manier van uitlezen, is KPN al langer bezig 
met technische ingrepen om energie te 
besparen in datacenters. “LEAP was positief 
verrast over hoe efficiënt we onze servers 
hadden ingericht”, vertelt Germar Braam, 
verantwoordelijk voor de hardware waar de 
platforms gebruik van maken. “Door te 
clusteren kunnen we 15 kilowatt per kast 
koelen. En in die kasten zitten nog meer 

elementen waarop we kunnen besparen. 
Ook maken we gebruik van virtuele 
machines. Met onze huidige server-
architectuur zijn we daardoor al meer dan 
tachtig procent van de energie gaan 
besparen. Dat we zelfs in zo’n 
geoptimaliseerde omgeving met de eco-
stand nog eens zeven procent besparen, geeft 
aan dat de eco-stand zeker effect heeft.”

Vervolgstappen LEAP
Het doel van de pilots is om best practices te 
ontwikkelen die de potentie van eco-mode 
in power settings van onze servers laten zien. 
Zij dienen als voorbeeld én ter inspiratie om 
het bewustzijn, kennisniveau en vertrouwen 
bij ICT-beheerders van klanten en 
datacenters te vergroten en aan te zetten tot 
een slimmer gebruik van de mogelijkheden 
die de eco-modus biedt.

De uitkomsten van de pilots laten zien dat 
het inzetten van eco-mode in power settings 
in samenhang met virtualisatie sterk 
bijdragen aan de doelstellingen voor LEAP; 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
ICT in datacenters. Het optimaal inregelen 
van virtualisatie kan al leiden tot flinke 
financiële besparingen op hardware, licenties 
en energie. Met het vervolgens optimaal 
benutten van powermanagement opties, 
wordt de grootste efficiency verbetering 
bereikt.

Uit de analyse blijkt dat er verder onderzoek 
nodig is. De bezorgdheid over de impact op 
prestaties bij gebruik van de eco-mode geeft 
aan, dat er beter begrip en onderzoek naar 
energiebeheer en impact op 
applicatieprestaties nodig is. In de komende 
tijd wordt een aantal additionele pilots 
uitgevoerd die dit nader onderzoeken in 
praktijksituaties.

Tevens is er behoefte aan duidelijke 
begeleiding en instructie van software- en 
hardware leveranciers over hoe de 
energiebeheerinstellingen het beste kunnen 
worden toegepast. Een leidraad moet de 
mogelijke besparingen benadrukken en 
uitleggen wanneer het standaard energie-
beheer kan worden aangescherpt of moet 
worden versoepeld. Hier werken de 
hardwareleveranciers in de LEAP coalitie in 
de volgende fase aan.

Meedoen? 
Met LEAP staan we aan het begin van 
impactvolle veranderingen in de 
datacenterketen. Mocht je geïnteresseerd 
zijn om mee te doen met de LEAP-coalitie 
en deel willen nemen aan een pilot, neem 
dan contact op met Marjolein Bot:  
leap@greenitamsterdam.nl.

Van de redactie

 ‘Het doel van de pilots is om best 
practices te ontwikkelen die de 
potentie van eco-mode in power 
settings van servers laten zien’{
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Blog BTG

De impact van de coronacrisis is enorm, in allerlei opzichten. 
Om de economie snel weer op peil te krijgen is investeren 
in de totale digitale infrastructuur van Nederland van groot 
belang. 

Al meer dan 25 jaar ben ik de telecommanager van het Erasmus 
Medisch Centrum. Van dichtbij zie ik dus dagelijks wat het 
coronavirus doet. In ons ziekenhuis worden op het moment 
dat ik deze column schrijf nog altijd veel coronapatiënten 
behandeld. Onze virologen en andere onderzoekers maken ook 
overuren, net als de rest van het personeel. Ik ben enorm trots 
op wat iedereen in ons ziekenhuis en in de hele zorgsector op 
dit moment presteert.

Maar de coronacrisis heeft natuurlijk niet alleen impact op de 
zorgsector. De economische gevolgen van de noodzakelijke 
maatregelen zullen in veel sectoren nog lang voelbaar blijven. 
Als voorzitter van BTG, de branchevereniging van ICT- 
en telecomgrootgebruikers, wil ik benadrukken dat een 
verbetering van de digitale infrastructuur cruciaal is om de 
economie zo snel mogelijk weer op het gewenste niveau te 
krijgen.

Ik las dat onderzoekster Sandy Shen van Gartner kortgeleden 
CIO’s opriep om te investeren in digitalisering. Dat is vooral 
nodig omdat het nog lang zal duren voordat de reisbeperkingen 
volledig weg zijn. Ze benoemde het belang van goede digitale 
tools voor het samenwerken binnen organisaties, inclusief 

veilige toegang tot ERP- en CRM-applicaties. Daarnaast gaf 
ze aan dat het belangrijk is om het digitale klantcontact te 
verbeteren, bijvoorbeeld door video-oplossingen te gebruiken 
en allerlei vormen van self-service aan te bieden. Ik ben het erg 
met die oproep eens.

Aanmoedigen
Vlak voordat de coronacrisis in Europa losbarstte, presenteerden 
wij de eerste resultaten van onze TGG/BTG ICT 
Development index, die we samen met onderzoeksbureau 
Motivaction ontwikkelden. Daarin brengen we, aan de hand 
van de antwoorden van de verantwoordelijken voor ICT bij 
grotere organisaties, de verwachte ICT-ontwikkelingen voor 
het komende jaar in kaart. Bij de bekendmaking van de eerste 
uitkomsten gaf ik aan dat we Nederlandse bedrijven te weinig 
aanmoedigen om nieuwe ICT-oplossingen te gebruiken. Ik 
ben sterk van mening dat de overheid bedrijven daartoe moet 
stimuleren. Ze hebben hulp nodig. Dat kan met bijvoorbeeld 
kennis, content en businesscases. Als het gaat om de snelheid 
van de adoptie van nieuwe technologieën, dan blijven we 
achter bij bijvoorbeeld de Verenigde Staten en sommige landen 
in Azië. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat we grote stappen 
zetten en dat we investeren in verdere digitalisering.

BTG is een vereniging die bruggen bouwt. Tussen de 
aanbieders en gebruikers van ICT, onder andere. Maar 
ook tussen bedrijven en de overheid. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat is namelijk een belangrijke 
partij in dit hele verhaal. Er is een samenwerking tussen hen 
en het bedrijfsleven nodig om te zorgen voor de digitale 
infrastructuur die we nu heel hard nodig hebben. Voor onszelf 
zien we daarbij een rol als verbindende schakel. We pakken die 
handschoen heel graag op.

Eric Reij, voorzitter BTG

Investeren in digitale 
infrastructuur is nu 
cruciaal

 ‘De economische gevolgen 
van de noodzakelijke 
maatregelen zullen in veel 
sectoren nog lang voelbaar 
blijven’
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