
Alles over innovatie in ICT

En verder

 

In samenwerking met:

Jaargang 10, nr. 2 / 2020

Trends

Groeit DCIM uit tot standaardmethode
voor milieu-effectbeoordeling? 

Visie
Lokaal handelen,
wereldwijd verbinden

Energie
Hebben we behoefte aan een  
protocol rond datacenter-energie?

‘Interne datalekken grote zorg voor 97% IT-leiders’ | ‘Vergroening van IT kan niet zonder open source hardware’ | 
Nieuwe mogelijkheden voor samenwerken en vergaderen in de cloud | Cloud is het nieuwe normaal  | Regionale 
samenwerking voor opleiden van duizenden extra IT’ers | www.cloudworks.nu



www.true.nl/kubernetes



Cloud talk

CloudWorks – nr. 2 / 2020 3

Colofon

Digitale infrastructuur 
toont ongekende kwaliteit

Hoe u deze periode van ongekende disruptie beleeft, zegt 
waarschijnlijk veel over uw levenshouding: bent u optimistisch 
van aard? Of eerder pessimistisch? Voor de een zien we nu hoe 
Moeder Natuur haar spierballen (en ongenoegen) laat zien. 
Anderen daarentegen zien hoe verstarde en verouderde werk
methoden eindelijk op de helling zijn gegaan. Met alle voordelen 
die zij daaraan toekennen. Voor wie zieken of erger in zijn of 
haar directe omgeving heeft, is dit natuurlijk een onwezenlijke 
discussie, maar voor het gros van ons is dit wel de realiteit. Gaan 
we het achteraf hebben over ‘de periode vóór’ en ‘de periode na 
Corona’? Of vervallen we straks weer in onze aloude gewoontes 
(en files)?

Allemaal voelen we  en volstrekt terecht  veel bewondering 
voor de mensen in de zorg. Als ooit duidelijk werd dat dit niet 
zozeer een beroep is maar vooral een roeping waarbij je simpel
weg alles doet wat de patiënten nodig hebben, dan is het nu wel. 
Zij vormen een cruciaal onderdeel van de vitale infrastructuur 
van ons land. Logisch dat voor hen andere regels gelden, hun 
kinderen wel naar school of BSO gaan enz. Terwijl de rest van 
Nederland zoveel mogelijk overstapt op thuiswerken, compleet 
met cloud services, Skype en FaceTimegesprekken en dergelij
ke.  Maar dan snap ik het even niet meer. Want waarom maken 
de mensen die de digitale infrastructuur van ons land overeind 
moeten houden eigenlijk géén deel uit van de werknemers
groepen die de vitale infrastructuur beheren? Misschien is die 
digitale infrastructuur wel zo goed dat hieraan in deze disrup
tieve tijden niet al te veel extra werk hoeft te worden verricht.  

In CloudWorks staat innovatie centraal. 
Met traditionele ICT-omgevingen is 
het steeds moeilijker om de business 
goed te ondersteunen. Innovatieve 
oplossingen op het gebied van 
bijvoorbeeld cloud computing, mobility, 
Big Data, software defined datacenters 
en open source kunnen echter helpen 
om de IT-omgeving ingrijpend te 
moderniseren en klaar te maken voor 
de toekomst. Abonnementen kunnen 
iedere maand ingaan en worden jaarlijks 
automatisch verlengd. Opzeggingen, 
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk 
twee maanden voor het einde van de 
abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Uitgever
Rik Stuivenberg 

Hoofdredacteur
Robbert Hoeffnagel
+31 (0)6 - 51 28 20 40
r.hoeffnagel@vakbladen.com

Advertentie-exploitatie
Jos Raaphorst
+31 (0)6 - 34 73 54 24
j.raaphorst@archermedia.nl

Redactie-coördinatie
Ab Muilwijk
a.muilwijk@vakbladen.com

Vormgeving
Content Innovators, Den Haag

Abonnementen
abonnementen@vakbladen.com
+31 (0)88 - 22 666 80

Druk
Veldhuis Media B.V., Raalte

Kennnispartners
BTG, Cloud Community Europe, DHPA, 
IT Infra, FHI, Green IT Amsterdam, 
ISPConnect

Natuurlijk moeten er op tal van plaatsen servers en bandbreedte 
worden bijgeschakeld. Maar alles functioneert (tot nu toe althans) 
goed. Maar stel nu dat er een lockdown is. Niemand mag meer 
de deur uit. Behalve mensen die de ziekenhuizen bemannen, 
politiemensen en dergelijke. Hoe gaan we dan om met een 
storing bij Office 365? Of Squla? Of bij … nou ja, noem maar 
op. Mogen leveranciers dan ineens geen 20 of 30 extra servers 
meer sturen? Omdat ITprofessionals kennelijk niet op de lijst 
met vitale beroepen staan? 

Eerlijk gezegd denk ik dat de overheid hier de plank flink 
misslaat. Nederland functioneert op het moment dat ik dit schrijf 
(tweede helft maart) nog eigenlijk heel goed. We hebben face 2 
face contacten verruild voor virtueel contact en dat gaat eerlijk 
gezegd allemaal prima en zonder al teveel problemen. 

Maar ik voorspel u: zodra die digitale infrastructuur die dit 
allemaal mogelijk maakt begint te haperen, wordt het heel 
anders. Dan slaat de stemming onder de bevolking plotsklaps om 
en zitten we pas goed in de problemen. Kortom, overheid: herstel 
deze fout zo snel mogelijk en voeg IT toe aan de lijst met vitale 
beroepen. Misschien niet iedere IT’er, maar de belangen
verenigingen kunnen ongetwijfeld helpen om de juiste functies 
te selecteren. Wellicht gaat het wat ver om te zeggen dat 
Nederland en zijn digitale infrastructuur tegenwoordig bijna 
hetzelfde zijn. Maar het scheelt niet veel.

Robbert Hoeffnagel, hoofdredacteur CloudWorks



4 Alles over innovatie in ICT

inhoud
06

10

Lokaal handelen, wereldwijd verbinden
Er zijn plaatsen zo afgelegen, zo ruw dat mensen ze niet veilig kunnen verkennen - 
bijvoorbeeld honderden kilometers onder de aarde, gebieden met extreme 
temperaturen, of op andere planeten. Deze plaatsen bevatten mogelijk belangrijke 
gegevens die ons kunnen helpen de aarde en haar geschiedenis beter te begrijpen, 
evenals het leven op andere planeten. Maar ze hebben meestal weinig tot geen 
internetverbinding waardoor de uitdaging voor mensen om onherbergzame 
omgevingen te verkennen zelfs nog onmogelijker lijkt.

Hebben we behoefte aan een protocol rond   
datacenter-energie?
Cijfers - er worden veel vergelijkingen gebruikt om het huidige en toekomstige ‘verbruik’ 
van datacenters te illustreren, maar weten we het eigenlijk wel exact? Ik heb navraag 
gedaan bij diverse instanties die het zouden moeten weten, maar er komt geen 
eenduidig antwoord op alleen al de vraag hoeveel stroom datacenters in Nederland 
verbruiken. Is het niet tijd om dit definitief goed in kaart te brengen door middel van een 
nieuw protocol voor datacenter-energie?
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‘Achter ieder mobieltje zit een 
datacenter of 30...’
Iedere morgen zie ik treinen en stations vol mensen 
die allemaal met een vers opgeladen mobieltje hun 
e-mails checken, een Netflixje afkijken, een krantje 
lezen of gewoon een leuk filmpje bekijken. Ik weet 
zeker dat de meeste gebruikers van mobiele telefoons 
zich niet realiseren dat al die functionaliteit niet uit de 
kleine accu van hun smartphone komt die ze ‘s nachts 
hebben opgeladen.

Cloud is het nieuwe normaal
Cloud is het fundament geworden waarop bedrijven 
kunnen bouwen. Digitale transformatie, verdergaande 
differentiatie en het realiseren van concurrentie-
voordeel, het begint steeds vaker bij de cloud. Het is 
goed om te zien dat de hype van de cloud voorbij is 
en dat organisaties eindelijk ook cloudstrategieën 
gaan opstellen. Doen zij dit grondig en zorgvuldig, 
dan zullen zij een forse paragraaf moeten wijden aan 
de groeiende macht en gebruik van hyperscalers. Is 
dit dan uiteindelijk nog beheersbaar of juist zorgelijk? 
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Visie

Lokaal handelen, 
wereldwijd verbinden

Impact van Internet of Things en Edge Computing:

Hoe verleggen we de grenzen van wat mogelijk is? Het antwoord 
op deze vraag is eigenlijk te vinden op je telefoon, je slimme 
horloge en miljarden andere plaatsen op onze aarde  het is het 
Internet of Things (IoT). Met connected devices kunnen we onze 
zintuigen uitbreiden naar afgelegen locaties, zoals een robot die ons 
werk op Mars uitvoert of externe oliebronnen bewaakt.

Dit is de spannende toekomst voor IoT en het is dichterbij dan je 
denkt. Nu al levert IoT diepgaande en nauwkeurige inzichten om 
vrijwel elk aspect van ons leven te verbeteren. IoTsensoren in een 
fabriek kunnen uitval van apparatuur controleren en voorspellen 
vóór een ongeval gebeurt, zorgaanbieders kunnen de gezondheid 
van een patiënt op afstand monitoren waardoor de patiëntenzorg 
verbetert en beveiligingscamera’s kunnen mensen beter beschermen 
met realtime meldingen.

Maar naarmate het aantal IoTapparaten en use cases groeit, merken 
mensen dat het beheren van deze connected devices nieuwe 
uitdagingen geeft. Soms is een internetverbinding zwak of helemaal 
niet beschikbaar, zoals vaak op afgelegen locaties. Voor sommige 
toepassingen is een reis naar de cloud en terug niet mogelijk 
vanwege latencyvereisten  bijvoorbeeld een autonome auto die de 
omgeving in realtime interpreteert. 

Er zijn ook kosten verbonden aan het verzenden van gegevens naar 
de cloud. Sommige sensoren, zoals die in fabrieken, verzamelen een 
ongelooflijke hoeveelheid gegevens en het verzenden van dit alles 
naar de cloud kan duur worden. Deze barrières brengen sommige 
mensen letterlijk naar de edge.

In deze blog wil ik het hebben over edge computing, de 
mogelijkheid om rekenbronnen en beslissingsmogelijkheden te 
hebben op verschillende locaties, vaak met intermitterende of geen 
connectiviteit met de cloud. Met andere woorden, verwerk de 
gegevens dichter bij waar ze zijn gemaakt.

Waar zijn edge devices?
In toenemende mate ontdekken ontwikkelaars de voordelen van het 
doen van berekeningen en analyses dichterbij de eindgebruiker, en 
zelfs direct op apparaten. Door dataverwerking dichter bij de 
eindgebruiker te brengen, kunnen ontwikkelaars de latency voor 
kritieke toepassingen verminderen, helpen bij het beheren van de 
enorme stroom data die wordt gegenereerd door de miljarden 
apparaten en snelle, intelligente bijna realtime responsiviteit leveren.
Edge devices kunnen lokaal reageren op de gegevens die ze 
genereren, terwijl ze de cloud nog steeds gebruiken voor beheer, 
analytics, duurzame opslag en meer. Hier zijn een paar andere 
plaatsen waar je waarschijnlijk geavanceerde technologieën op het 
werk zult zien:

• Afgelegen locaties  
Edge devices zijn van cruciaal belang als het gaat om toegang tot 
gegevens op afgelegen locaties waar weinig of geen internet
verbinding is of veiligheid een probleem is. Voorbeelden hiervan 
zijn in een mijn of een oliebron kilometers onder het 
aardoppervlak, midden in de jungle, of zelfs op een andere 
planeet. Bovendien kunnen robots met geavanceerde mogelijk
heden werknemers veiliger houden door te testen en te werken 
op onherbergzame en gevaarlijke locaties.

Er zijn plaatsen zo afgelegen, zo ruw dat mensen ze niet veilig kunnen verkennen 
- bijvoorbeeld honderden kilometers onder de aarde, gebieden met extreme 
temperaturen, of op andere planeten. Deze plaatsen bevatten mogelijk 
belangrijke gegevens die ons kunnen helpen de aarde en haar geschiedenis 
beter te begrijpen, evenals het leven op andere planeten. Maar ze hebben 
meestal weinig tot geen internetverbinding waardoor de uitdaging voor mensen 
om onherbergzame omgevingen te verkennen zelfs nog onmogelijker lijkt.
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Lokaal handelen, 
wereldwijd verbinden

 ‘Naarmate het aantal IoT-
apparaten en use cases 
groeit, merken mensen 
dat het beheren van deze 
connected devices nieuwe 
uitdagingen geeft’

{
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Visie

• Fabrieken  
Door continu de staat van apparatuur in realtime te volgen, 
kunnen mogelijke storingen worden geïdentificeerd voordat ze 
de productie beïnvloeden. We zien vaak oplossingen die 
voorspellingen maken over onderhoud die worden toegepast in 
industriële omgevingen, zoals fabrieken en productiefaciliteiten. 
Dit resulteert in een langere levensduur van de apparatuur, 
verbeterde veiligheid van de werknemers en optimalisatie van de 
supply chain. Verder kan je rijke inzichten krijgen tegen lagere 
kosten door jouw apparaat te programmeren om gegevens lokaal 
te filteren en alleen de gegevens die je nodig hebt voor jouw 
toepassingen naar de cloud te verzenden. Edge devices kunnen 
ook bewerkingen stroomlijnen door repetitieve taken te 
automatiseren  bijvoorbeeld in Amazonuitvoeringscentra 
helpen robots menselijke werknemers door pakketten te sorteren 
en af te leveren.

• Landbouwbedrijven  
Landbouwbedrijven verbeteren de gezondheid, opbrengst en 
voeding van gewassen en verlagen tegelijkertijd de kosten van 
voedsel met kassen en boerderijen die werken met IoT. Edge 
devices herkennen de belangrijkste groeifasen van planten en 
passen voedings, water en omgevingscondities automatisch aan 
om de opbrengsten te maximaliseren. Ze kunnen ook de 
bodemgesteldheid controleren of gewaskarakteristieken 
registreren, zoals opbrengst, schaalgewicht en vocht tijdens de 
oogst.

• Voertuigen  
Auto’s en vrachtwagens krijgen steeds meer de mogelijkheid om 
hun omgeving te begrijpen en zelfs te navigeren  bijvoorbeeld 
een ander voertuig detecteren, camera’s gebruiken om de 
alertheid van de bestuurder te controleren, spraakbesturing 
gebruiken om de auto of thuisinstellingen te beheren, of zelfs 
autonoom rijden. Voor dit soort verbeteringen is lokaal 
rekenkracht vereist, zodat voertuigen en chauffeurs in een fractie 
van een seconde kunnen reageren.

• Huizen  
Voor ononderbroken huisbewaking hebben apparaten  
bijvoorbeeld verbonden deursloten, videodeurbellen, 
beveiligingscamera’s, waterlekdetectoren en verbonden 
thermostaten  een lage latency en de mogelijkheid om gegevens 
lokaal te berekenen om zo bewoners snel op de hoogte te 
brengen van een inbraak of lek.

Machine learning op de edge
Met edge computing kan je een deel van de kracht en 
functionaliteit van de cloud gebruiken en uitbreiden naar 
geavanceerde apparaten. Een van de meest opwindende 
verbeteringen in IoT en edge computing is de mogelijkheid om 
machine learninginferentie lokaal op apparaten uit te voeren. 

Machine learning maakt gebruik van statistische algoritmen die 
leren van bestaande gegevens, een proces dat training wordt 
genoemd, om beslissingen te nemen over nieuwe gegevens, een 
proces dat inferentie wordt genoemd. Tijdens de training worden 
patronen en relaties in de gegevens geïdentificeerd om een model te 

bouwen. Met het model kan een systeem intelligente beslissingen 
nemen over gegevens die het nog niet eerder is tegengekomen. 
Door modellen te optimaliseren wordt de modelgrootte 
gecomprimeerd, zodat deze snel wordt uitgevoerd.

Voor het trainen en optimaliseren van modellen voor machine 
learning zijn enorme rekenbronnen nodig, dus het is een natuurlijke 
match met de cloud. Maar inferentie kost veel minder rekenkracht 
en wordt vaak in realtime gedaan wanneer nieuwe gegevens 
beschikbaar zijn. Het verkrijgen van inferentieresultaten met een 
zeer lage latency is belangrijk, om ervoor te zorgen dat jouw 
IoTtoepassingen snel kunnen reageren op lokale gebeurtenissen.

Robotics
Het toevoegen van geavanceerde MLmogelijkheden aan een robot 
die kan detecteren, berekenen en actie kan ondernemen, is een 
uiterst krachtige combinatie. Dankzij lokale inferentie kan de robot 
vrijwel realtime beslissingen nemen, zelfs zonder verbinding met de 
cloud.

Intelligente robots worden steeds vaker gebruikt in magazijnen om 
inventaris te distribueren, in huizen om saai huishoudelijk werk uit 
te voeren en in winkels om klantenservice te bieden. Robotica
toepassingen gebruiken machine learning om complexere taken uit 
te voeren, zoals het herkennen van een object of gezicht, een 
gesprek hebben met een persoon, een gesproken opdracht volgen of 
autonoom navigeren.

Opslagruimte
De uitdaging van het opslaan en verwerken van gegevens in een 
omgeving met weinig tot geen internetverbinding is er één waar 
veel organisaties mee geconfronteerd worden  bijvoorbeeld in 
woestijnen, schepen of drones. In dergelijke situaties heb je een 
fysiek opslagapparaat en een computerapparaat nodig, dat klein 
genoeg is om te verzenden en de ontberingen van een ruwe 
omgeving aankan.

Vooruit kijken
Of je nu externe locaties wilt ontdekken en verkennen, levens wilt 
redden, de productie wilt verbeteren of gewoon het perfecte 
flatbread wilt maken  IoT en edge technologieën kunnen je daarbij 
helpen. 

Als we denken aan de toekomst van hybride, geloven we bij 
Amazon Web Services (AWS) dat het onpremises deel de miljarden 
apparaten zullen zijn die op de edge staan  niet in datacenters. 
Onpremises zullen onze huizen, kantoren, olievelden, ruimte, 
vliegtuigen, schepen en meer zijn. Dit maakt de cloud belangrijker 
dan ooit: connected devices hebben een veilig platform nodig om 
alle data te verzamelen en te analyseren. Met deze inzichten van 
bovenaf kunnen organisaties betere beslissingen nemen, de 
ervaringen van eindgebruikers verbeteren en nieuwe kansen 
ontdekken.

Werner Vogels is VP & CTO bij Amazon
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‘Met edge computing kan je 
een deel van de kracht en 
functionaliteit van de cloud 
gebruiken en uitbreiden 
naar geavanceerde 
apparaten’

{
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Energie

Hebben we behoefte aan een 
protocol rond datacenter-energie?

Grip op energiecijfers

Een snelle zoekactie geeft heel wat 
antwoorden op de vraag hoeveel energie 
datacenters nu eigenlijk gebruiken:
• Een docent van Universiteit Twente 

waarschuwt: te weinig stroom voor 
internet betekent einde aan onbeperkt 
internet. Over 5 jaar gaat 20% van de 
hele stroomproductie op aan dataverkeer, 
goed voor 15% van de totale C0

2


uitstoot (bron: Tubantia).
• Energieverbruik 2018: 654 MW 

multitenant en 688 MW singletenant 
(bron: Dutch datacenter rapport 2018).

• Energieverbruik 2019: 1503 MW 
datacenter, 80% groene energie (bron: 
Dutch Datacenter rapport 2019).

• Sector stuit op capaciteitsproblemen 6,2 
PJelektriciteitsverbruik, 10% van de 
totale elektriciteitsvraag in Noord
Holland (bron: rapport CE Delft 
20202050).

• Datacenters verbruiken drie keer zoveel 
stroom als de NS (bron: NRC).

• NS gebruikt jaarlijks evenveel stroom als 
de hele stad Amsterdam (bron: Metro).

Ik vraag me af: waar komt die brij met 
cijfers vandaan? Al begrijp ik best dat 
stakeholders hun eigen belangen hebben en 
zich vasthouden aan cijfers die hun 
standpunten het beste onderbouwen.  

De een heeft het over de energiecontracten 
met leveranciers, de ander over het 
daadwerkelijke energieverbruik of bedoelt 
juist de maximale vermogenscapaciteit van 
een DC. Hoeveel servers er staan opgesteld 
en met welk vermogen? Ik weet het niet, 
weet u het?

Van PUE naar DIC
Ik heb het PUEtijdperk meegemaakt 
waarbij datacenters uiteindelijk een enorme 
efficiencyslag hebben bereikt met 
betrekking tot de infrastructuur. Verdere 
PUEverbetering aan de infrastructuurkant 
van de DC kost veel geld en brengt een 
beetje op. Als volgende stap hebben Mees 
Lodder, Dirk Harryvan, Max Amzarakov en 
ondergetekende een nieuwe indicator voor 
efficiënt energieverbruik ontwikkeld. Dit 
zijn de Datacenter Idle Coëfficiënt (DIC) 
en de Server Idle Coëfficiënt (SIC) waaruit 
de DIC wordt berekend. Deze coëfficiënt 
relateert de CPUbelasting van de 
ITapparatuur (%nuttig/ %idle) aan het 
energieverbruik en geeft daarmee inzicht in 
hoe energieefficiënt IT is als deze  zeg 
maar  niet bezig is.

De DIC geeft handen en voeten aan de 
door de overheid opgelegde ‘Erkende 
Maatregelen’, waarvan het aanzetten van de 

power managementfunctie (PM) op servers 
al per 1 juli 2019 van kracht is. Wij denken 
dat deze ‘ecomode’ een aanzienlijke 
energiebesparing kan opleveren. 
Tegelijkertijd denk ik dat er nog maar op 
weinig servers als gevolg van de maatregel 
de ecoknop is aangezet. Hoe dan ook, deze 
nieuwe meetmethode toont het potentieel 
aan energiebesparing aan en verschaft 
daarmee datacenter managers en ICT
gebruikers meer inzicht in hun energie
gebruik. Noem het maar de ‘slimme meter’ 
van de datacenters.

Energiebeheersing
Maar hoeveel energiebesparing is dat dan? 
In ieder geval veel. Maar hoeveel? Ik weet 
het niet. Hoe komen we erachter? Willen de 
stakeholders het wel weten of spelen er 
andere belangen mee? Sowieso is door de 
klimaatdiscussie het een en ander in een 
stroomversnelling gekomen en is energie
beheersing (hoger) op de agenda gekomen.

Maar doen we echt aan energiebeheersing? 
Ik denk het niet. We weten dat de capaciteit 
en prestaties van servers veel meer zijn 
toegenomen dan het energieverbruik, maar 
we zien ook dat het energieverbruik zelf 
niet is afgenomen. In de cijferbrij zie we in 
ieder geval wel dat iedereen verwacht dat 

Cijfers - er worden veel vergelijkingen gebruikt 
om het huidige en toekomstige ‘verbruik’ van 
datacenters te illustreren, maar weten we het 
eigenlijk wel exact? Ik heb navraag gedaan bij 
diverse instanties die het zouden moeten weten, 
maar er komt geen eenduidig antwoord op alleen 
al de vraag hoeveel stroom datacenters in 
Nederland verbruiken. Is het niet tijd om dit 
definitief goed in kaart te brengen door middel 
van een nieuw protocol voor datacenter-energie?
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het energieverbruik van IT zal blijven 
groeien, Weliswaar niet met de snelheid van 
de prestatiegroei van IT, maar toch… 
Hoeveel het blijft stijgen, ik weet het niet. 
Wat denkt u? 

Energiebeheersing is niet goed mogelijk 
zonder dat we weten hoeveel kW 
datacenters gebruiken, zonder kennis van de 
grootte van de onderliggende energie
contracten, hoeveel kW wordt opgewekt 
door wind, zon, alternatief enz. Energie
efficiëntie en duurzaamheid zijn mode
woorden en goed voor het imago, maar het 
wordt tijd om het te onderbouwen met 
cijfers, betrouwbare ratio’s, gecoördineerd 

en gecertificeerd door onafhankelijke 
instellingen.

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

De huidige ‘Erkende Maatregel’ van het 
power management voor servers leidt mijns 
inziens op korte termijn niet tot het 
gewenste resultaat. Het is nieuw en betreft 
veel partijen en heel veel apparaten. Het 
vraagt aandacht voor efficiency van mensen 
die nu nog alleen worden afgerekend op 
beschikbaarheid en continuïteit. 
Handhaving van deze maatregel is daarmee 
complex en onoverzichtelijk. Kortom, dat 
heeft tijd nodig. 

Wat is dan de oplossing? ik zou graag een 
convenant tussen 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 het gedrag 
van de servers. Al sinds jaar en dag is 
relevante data aanwezig in het hart van 
ITapparatuur. BIOS, ILO en andere 
software houden deze data keurig bij. 

Datacenters rapporteren maandelijks hun 
totale energieverbruik en het energie
verbruik geconsumeerd door de servers.  
Aan de hand van deze informatie kan de 
overheid vervolgens regelgeving maken, in 
overleg met de belangenverenigingen voor 
datacenters en ICTgebruikers kunnen zij 
de informatie gebruiken voor verant
woording aan hun stakeholders en naar de 
samenleving. We moeten uiteindelijk 
doelstellingen kunnen toetsen aan 
werkelijke cijfers en de impact van 
maatregelen kunnen analyseren op basis van 
betrouwbare cijfers. Anders blijft het een 
brij met cijfers en mooie woorden zonder 
tastbare resultaten.

Lichtpuntje
Lichtpuntje: in het LEAPproject van de 
Amsterdam Economic Board werkt een 
aantal gerenommeerde bedrijven met een 
grote ‘IT footprint’ samen in een pilot. 
Door verbruiksgegevens uit hun apparatuur 
beschikbaar te stellen, komt er inzicht in 
potentiële efficiencyverbetering. _
WCooliT en Certios nemen deel in LEAP 
met de DICmeetmethode.
Transparantie helpt. Het begin is er.

Marco Verzijl is verbonden aan WcooliT

 ‘Deze nieuwe meetmethode toont 
het potentieel aan energiebesparing 
aan en verschaft daarmee datacenter 
managers en ICT-gebruikers meer 
inzicht in hun energiegebruik’

{
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Onderzoek 

‘Interne datalekken 
grote zorg voor 97% 
IT-leiders’ 
78% van de IT-leiders wereldwijd vermoedt dat 
werknemers onbedoeld data in gevaar hebben 
gebracht in de afgelopen 12 maanden.

Maar liefst 97% van de ITleiders geeft aan dat interne datalekken 
voor hun een grote zorg zijn. Dat blijkt uit een wereldwijd 
onderzoek door Egress, leverancier van human layer data security
oplossingen. Ruim driekwart (78%) vermoedt dat werknemers data 
onbedoeld in gevaar hebben gebracht in de afgelopen 12 maanden, 
75% denkt dat dit opzettelijk is gebeurd. Gevraagd naar de gevolgen 
van deze datalekken, geeft 41% aan dat financiële schade de meeste 
impact heeft. 

‘Werknemers willen 
de gegevens die ze 
zelf ontwikkelen of 

waar ze mee werken 
ook zelf bezitten’

{
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Egress heeft voor het tweede opeenvolgende jaar onderzoek gedaan 
naar interne datalekken en daarbij gekeken naar de oorzaken, 
frequentie en gevolgen hiervan. Daarnaast zijn ITleiders en 
werknemers gevraagd naar datarisico, verantwoordelijkheid en 
bezit. Het onderzoek is in januari 2020 uitgevoerd door het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Opinion Matters, waarbij meer 
dan 500 ITleiders en 5.000 werknemers zijn ondervraagd in het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Benelux. 

De resultaten tonen een serieuze kloof aan tussen het beeld dat 
ITleiders hebben van het risico en de oorzaken van een intern lek 
enerzijds, en het beheer anderzijds. Het onderzoek laat ook zien dat 
het voor werknemers nog steeds niet duidelijk is, wie data 
daadwerkelijk bezit en wie verantwoordelijk is voor de veiligheid 
ervan. 

Traditionele tools
Gevraagd naar welke traditionele securitytoepassingen gebruikt 
worden om het risico op interne datalekken te verkleinen, geeft 
maar de helft van de ITleiders aan dat er antivirussoftware wordt 
ingezet om phishingaanvallen tegen te gaan. 48% gebruikt  
emailencryptie en 47% maakt gebruik van veilige samenwerkings
tools. Meer dan de helft (58%) zegt dat de kans dat een werknemer 
zelf meldt dat er data op straat ligt groter is dan dat het door 
detectiesystemen wordt opgepikt. 

Volgens Tony Pepper, CEO van Egress, toont het onderzoek aan dat 
ITleiders zich neer lijken te leggen bij de onvermijdelijkheid van 
interne lekken en geen adequaat risicobeheer voeren. “Hoewel ze 
het risico van interne datalekken onderkennen, hebben ITleiders 
vreemd genoeg geen nieuwe strategieën of technologieën 
geïmplementeerd om dit risico te verkleinen. In feite accepteren ze 
een situatie waarin minstens een derde van de werknemers gegevens 
in gevaar brengt.” 

Strenge boetes
Pepper vervolgt: “De strenge boetes die staan op datalekken 
dwingen ITleiders tot het verbeteren van hun risicobeheerstrategie 
door tools te gebruiken waarmee datalekken voorkomen kunnen 
worden. Daarnaast is het belangrijk dat ze risicovectoren beter in 
beeld krijgen. Vertrouwen op werknemers die incidenten melden is 
geen acceptabele databeschermingsstrategie.” 

Verkeerde adressering en phishingmails grootste oorzaak van 
onbedoelde datalekken
41% van de werknemers die per ongeluk gegevens heeft gelekt, 
geeft aan dat dit veroorzaakt werd door een phishingmail. Bij 31% 
was een verkeerde adressering, bijvoorbeeld via email, de oorzaak. 
Dit wordt ondersteund door de uitkomst dat 45% van de 
respondenten aangeeft het afgelopen jaar een verzoek te hebben 
ontvangen om een eerder verstuurde mail als nietverzonden te 
beschouwen. 

Pepper: “Incidenten waarbij personen per ongeluk gegevens delen 
met de verkeerde geadresseerden, bestaan al zo lang als er email 

bestaat. Email is een fundamentele vorm van communicatie binnen 
veel organisaties, waarbij het voordeel van efficiëntie wordt 
afgewogen tegen gegevensbeschermingsoverwegingen. Regelmatig 
wordt daarbij de voorkeur gegeven aan efficiëntie. Er zijn echter tal 
van technologische oplossingen beschikbaar die met behulp van 
machine learning veelvoorkomende problemen kunnen oplossen. 
Denk daarbij aan emails die naar de verkeerde personen gestuurd 
worden, het toevoegen van onjuiste bijlages, fouten door auto
complete en werknemers die encryptieoplossingen onjuist 
gebruiken. Organisaties moeten van deze voordelen gebruikmaken 
zodat email veiliger wordt.” 

Verkeerd beeld werknemers op eigendom data 
Het onderzoek toont aan dat misvattingen van werknemers over 
dataeigendom een negatieve invloed hebben op informatie
beveiliging. Uit de antwoorden van werknemers blijkt dat 29% van 
hen zelf of een collega wel eens opzettelijk data heeft gedeeld, wat 
niet in lijn ligt met het beleid van hun werkgever.  

Een verontrustend percentage van 46% gaf aan dat zij of een collega 
gegevens heeft meegenomen bij het wisselen van baan. Iets meer 
dan een kwart (26%) geeft aan wel eens risico te hebben genomen 
bij het delen van data, omdat ze niet over de juiste beveiligings
toepassingen beschikten. 

Deze roekeloze benadering van gegevensbescherming kan verklaard 
worden door de mening van werknemers over databezit en 
verantwoordelijkheid. 41% van de respondenten is niet van mening 
dat gegevens exclusief eigendom zijn van de organisatie en slechts 
37% ziet in dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om data 
veilig te houden. 

Tony Pepper licht toe: “Werknemers willen de gegevens die ze zelf 
ontwikkelen of waar ze mee werken ook zelf bezitten. Maar ze 
willen niet de verantwoordelijkheid dragen om de gegevens veilig te 
houden. Dit is een gevaarlijke combinatie als het gaat om 
databescherming. Tel daarbij op de neiging om bedrijfsgegevens 
mee te nemen naar een nieuwe baan en de bereidheid om risico’s te 
nemen bij het delen van gegevens en het is duidelijk dat er een 
alarmerende situatie is ontstaan voor securityprofessionals.” 

Leidinggevenden tonen weinig respect voor data 
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat hoe hoger een werknemer in 
rang, hoe nonchalanter ze tegenover datalekken staan. 78% van de 
bestuurders en leidinggevenden heeft wel eens bewust tegen het 
bedrijfsbeleid in data gedeeld, tegenover slecht 10% van 
administratieve medewerkers. 

Leidinggevenden nemen ook het vaakst gegevens mee naar een 
nieuwe baan  68% van degenen die bewust brak met databeleid 
deed dat bij het veranderen van baan, vergeleken met een 
gemiddelde van 46%. 

Van de redactie
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Documentatie

De ROI van as-built 
documenten

Onnodige kosten als gevolg van niet-correcte of incomplete documentatie 

Waarom is as-built documentatie zo 
belangrijk? 
Daar zijn duidelijke redenen voor aan te 
 wijzen:

• Wet en regelgeving: bedrijven zijn 
verplicht om een correcte rapportage bij 
te houden van hun gebouw. In geval van 
 calamiteiten kan de documentatie 
worden gecontroleerd en als het niet op 
orde is, kunnen sancties volgen

• Het asbuilt dossier kan gebruikt worden 
bij het verhelpen van (complexere) 
installatieverstoringen

• Het is essentieel om installaties op de 
meest slimme manier te kunnen 
onderhouden, beheren en optimaliseren

• Geplande projecten zoals vermogens
uitbreiding of een installatieupgrade 
kunnen snel en efficiënt worden 
opgestart en uitgevoerd

• Uitvoeren van projecten brengt veel 
minder risico met zich mee. Van goed 
gedocumenteerde gebouwen en 
installaties zijn de risico’s inzichtelijk en 
bij aanpassingen blijven de risico’s 
beheersbaar

ROI van as-built documenten
Het mag duidelijk zijn dat bedrijven veel 
kunnen besparen met een goede asbuilt 
documentatie. Vooral de snelheid waarmee 
gereageerd kan worden op issues of 
vervanging, zorgt ervoor dat het datacenter 
zo min mogelijk uitval kent en voorop blijft 
lopen in de markt.

Goed overwogen aannames blijken tijdens 
de uitvoering nogal eens aangepast te 
moeten worden. Dit heeft direct invloed op 
de planning en de kosten van een project. 
Ook het bijstellen van verwachtingen als 
gevolg van een beperkte asbuilt 
documentatie zorgt dan onnodig voor 
frustratie bij de  betrokken partijen. 
Gemiddeld is 20% van de totale 
ontwerpkosten van de aanpassing of 
vervanging aan het datacenter nodig voor 
het op orde krijgen van de asbuilt 
documentatie. Kosten die relatief makkelijk 
te besparen zijn door vanaf dag een de 
documentatie goed bij te houden.

Stappen
Nieuw gebouwde datacenters kennen de 
problematiek van goede asbuilt  

documentatie veel minder. De behoefte aan 
aanpassen en actualiseren is in eerste 
instantie vrij  beperkt en bij oplevering 
behoort veelal een compleet BIMmodel. 
Samen met de  gebouwdocumentatie vormt 
dit de basis voor een jarenlang actueel 
asbuilt pakket. Tenminste, zolang dit wordt 
bijgehouden. Daar zit vaak de onderliggende 
oorzaak van gebrekkige asbuilt documen
tatie in de toekomst. Goed documenten
beheer vanaf dag een is essentieel.

Om bij bestaande datacenters de asbuilt 
 documentatie te actualiseren van ‘beperkt 
actueel’ naar ‘actueel’, is een aantal stappen 
van belang:

• Inventarisatie
• Definitie van de te actualiseren 

installatieonderdelen
• Samenvoegen van beschikbare informatie 

en onsite opnames  foto’s, scans, 
 metingen, 3D, 4D

• Vastlegging actuele asbuilt documentatie
• Advies hoe toekomstige projecten 

standaard bijdragen aan een actuele 
asbuilt documentatie

Bij aanpassingen van technische installaties van 
bestaande datacenters is de ervaring dat het 
zogeheten as-built (revisie) dossier vaak niet op 
orde is. De documenten en tekeningen zijn niet 
compleet en zijn vaak ook niet correct. Om de 
beoogde aanpassingen of vervangingen toch 
door te kunnen laten gaan, wordt de as-built 
documentatie alsnog aangevuld. Bijvoorbeeld 
door het maken van een uitgebreide opname op 
de locatie en eventueel metingen ter plaatse. 
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Facility Management Informatie Systeem
Afgelopen periode heeft Royal Haskoning
DHV bij een aantal bestaande datacenters 
de asbuilt informatie gecontroleerd en waar 
nodig bijgewerkt. Om een goed overzicht 
van alle informatie te verkrijgen, maar om 
ook voor de toekomst te kunnen beheren,  
is het zinvol om gebruik te maken van een 
Facility Management Informatie Systeem 
(FMIS).

Er zijn in de markt een aantal leveranciers 
die deze pakketten  al dan niet klant
specifiek  kunnen leveren. Daarnaast 
hebben deze pakketten veelal de 
mogelijkheid om gekoppeld te worden aan 
andere informatie en  beheerpakketten, 
denk daarbij aan een  Gebouw Beheer 
Systeem, inkoopsysteem en dergelijke.

Een FMISsystem kan uiteraard gebruikt 
 worden om alleen de asbuilt documenten 
te beheren. Maar de toegevoegde waarde 
van deze pakketten is veelal veel groter.  
Zo kan een FMIS bijvoorbeeld ook:

• Een meerjarenbegroting opstellen
• Assets beheren 

• Toezicht houden op planning, storingen 
en kwaliteit

• Werkvergunningen aanmaken en 
beheren

• Afwijkingen registreren

Een proces om te komen tot een goed 
functionerend FMIS kan als volgt verlopen:

1.  Opstellen van een Programma van 
Eisen

2.  Marktconsultatie, welke leverancier kan 
voldoen aan het Programma van Eisen

3. Tenderfase
4. Aanbiedingen ontvangen en beoordelen
5.  Presentatie met demonstratie van de 

beoogde leverancier(s)
6. Keuze leverancier
7. Opdracht
8. Implementatie
9. Oplevering

Samengevat
In specifiek de datacentermarkt zien wij dat 
het beheer van correcte asbuilt 
documenten vaak niet de nodige aandacht 
krijgt. Wetende dat de eindgebruiker ook 
wettelijke verplichtingen heeft ten aanzien 
van het beheren van de juiste documenten, 

zijn wij van mening dat er meer aandacht 
voor moet komen.Ons advies is dan ook 
om niet te wachten totdat er belangrijke 
werkzaamheden aan de installatie uitgevoerd 
moeten worden, maar om bij bestaande 
datacenters een budget in de jaarbegroting 
hiervoor op te nemen. Met dit budget en 
een actief plan kan de asbuilt documentatie 
uptodate worden gehouden. Hiermee 
kunnen onwenselijke situaties worden 
voorkomen en zijn de risico’s beheersbaar. 
Het datacenter functioneert optimaal en is 
voorbereid op de toekomst.

Ben van Herwijnen is Sr. Mechanical Engineer 
bij Royal HaskoningDHV

 ‘In de datacentermarkt zien wij dat het 
beheer van correcte as-built documenten 
vaak niet de nodige aandacht krijgt’{
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Blog

IAM: do it your way

Kun je klanten een geweldige klantervaring bieden 
zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid?  
Kan je een geïntegreerde Identity and Access 
Management (IAM) oplossing kopen en toch zelf  
de regels blijven bepalen? Ja, dat kan.

Groeiende ecosystemen zorgen voor complexiteit
Organisaties die IAM implementeren, hebben het niet makkelijk. 
Een aantal evoluties spelen daar een rol in. Enerzijds zijn digitale 
ecosystemen complexer geworden, vooral voor aanbieders van 
financiële diensten. Banken worden geconfronteerd met nieuwe 
bedrijfsmodellen die de financiële dienstverlening verstoren 
en hen dwingen om digitaal te transformeren. Tegelijkertijd 
verplichten regelgeving en complianceeisen banken om veiliger 
en transparanter te worden. Om hun klantenbestand te laten 
groeien, bieden retailbanken in samenwerking met externe partners 
een scala aan nieuwe diensten aan. Zo stellen ze hun systemen 
open voor een breder ecosysteem buiten de bedrijfsgrenzen. Het 
bepalen wie precies toegang heeft tot welke applicatie en welke 
klantinformatie, is een ware evenwichtsoefening. Over veiligheid 
kun je als bank geen compromissen maken. 

BYOA regeert
Aan de andere kant eisen consumenten een naadloze klantervaring. 
Ze willen niet geconfronteerd worden met de complexiteit van de 
backoffice van de bank. De consument mag niet worden lastig
gevallen met een verschillend beveiligingsbeleid voor verschillende 
diensten, zoals het raadplegen van een rekening, het uitvoeren van 
een storting of het overmaken van geld. En irriteer ze alstublieft 
niet met verschillend beleid binnen eenzelfde dienstverlening, 
bijvoorbeeld bij het overmaken van kleine of grote bedragen. 
Wat consumenten zoeken is gebruiksgemak, eenvoud en een 
aangepaste ervaring. Consumenten geven er de voorkeur aan om 
zich slechts één keer te authenticeren en dan nog het liefst niet via 
gebruikersnaam en wachtwoord, maar via mobiele methodes zoals 
biometrics of Itsmelike oplossingen  om toegang te krijgen tot 
alle bankapplicaties, ongeacht hun rol en gebruik te maken van de 
authenticatiemethode van hun keuze. Een ‘eigen authenticatie’, of 
‘bring your own authentication’ wordt al snel de nieuwe norm. 

Time to market is goud
Het voldoen aan deze eisen lijkt erg op het proberen verzoenen 
met vuur en water, en deze taak wordt meestal toevertrouwd aan 

de ITafdeling, die al genoeg aan zijn hoofd heeft. Hoewel de IT
budgetten krimpen, is er een druk om meer en sneller te leveren. 
Tijd is geld en time to market is goud, vooral in de banksector. 
Een systeem kopen of zelf bouwen? Dat is de hamvraag voor elke 
ITafdeling. De snelheid waarmee veranderingen de financiële 
markten beroeren, zet de ‘koop’ optie op dit moment op pole 
position. Dan blijft de vraag: hoe kun je je onderscheiden door een 
standaardoplossing te implementeren als het gaat om IAM? 

Ideaal scenario
Zo ziet de ideale oplossing eruit: een platform dat is uitgerust 
met ingebouwde connectoren naar een grote set van identiteits
aanbieders en dat bestinclass beveiliging biedt door middel van 
een krachtige orkestratieengine. Een flexibel ontwikkelplatform 
dat de ITafdeling en Information Security Officers in staat stelt 
om hun eigen beleid op te bouwen, terwijl het gecentraliseerd 

beheer van een onbeperkt aantal toegangsregels of beleidsregels 
wordt vergemakkelijkt. De meest intelligente en subtiele regels 
kunnen daardoor snel, eenvoudig te onderhouden en foutloos 
worden geconfigureerd. U hoeft niet te kiezen tussen generieke 
oplossingen en pointtopoint oplossingen  het ideale platform 
biedt beide. Door de jaren heen is de markt van IAMoplossingen 
grondig geëvolueerd. Tegenwoordig is het perfect mogelijk om 
gebruikersvriendelijkheid en waterdichte beveiliging met elkaar te 
verzoenen. Dat is goed voor iedereen: voor de gebruiker, voor de 
bank die extra klanten wil werven, en voor de ITafdeling die dit 
alles moet implementeren. 

Frank Hamerlinck is CEO van TrustBuilder

 ‘Het voldoen aan deze 
eisen lijkt erg op het 
proberen verzoenen met 
vuur en water’{
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Cloud Research

 ‘Het Covid-19 virus is voor 
de digitale infrastructuur 
een soort ultieme test die 
het prima doorstaat’{

In de maanden voor en net na de jaarwisseling, voordat mensen 
die ‘het komt nu toch wel heel dichtbij’ eindelijk eens ‘ik zei het 
toch’ konden zeggen, heeft Pb7 Research samen met collega
onderzoeksbureau The METISfiles, op verzoek van de sector, het 
belang van de digitale infrastructuursector in kaart gebracht. 

De Nederlandse economie wordt steeds afhankelijker van een 
goede digitale infrastructuur. Een van de kenmerken van de 
digitaliseringsslag die we doormaken, is dat data en applicaties 
steeds minder vaak op inhuis infrastructuur draaien. In plaats 
daarvan spelen datacenters, datanetwerken en cloud & hosting 
een steeds grotere rol. Die ontwikkeling gaat zo snel, dat binnen 
een paar jaar de ‘offpremises workload’ groter zal zijn dan de 
‘onpremises workload’.

In ons onderzoek gingen we vooral in op de economische 
impact. We kwantificeren in welke mate sectoren profiteren   
en daarmee afhankelijk zijn geworden  van de digitale 
infrastructuur. Daarnaast laten we zien dat Nederland over een 
zeer sterke digitale infrastructuur beschikt: de datacenterdichtheid 
is uniek, er bevindt zich een belangrijk knooppunt na 
connectiviteit en de hosting en cloudsector ontwikkelt zich 
voorspoedig. Tijdens het onderzoek hebben we lang nagedacht 
over hoe we het belang van de digitale infrastructuur en de 
huidige kracht daarvan inzichtelijk konden maken.  
Hoewel we daar naar mijn mening prima in zijn geslaagd, zijn 
we in een extreme en pijnlijke periode beland waarin de digitale 
infrastructuur tot het uiterste wordt getest.

Als vader van drie schoolgaande kinderen, heb ik gezien dat het 
zeker niet altijd goed gaat. In de eerste dagen dat leerlingen 
massaal thuis gingen inloggen, liep vrijwel elk schoolsysteem, van 
Magister tot Squla, volledig vast. Hadden ze daar beter op 
kunnen anticiperen? Ik denk het wel. Maar tegelijkertijd was de 
situatie uniek en na een dag of twee werkten mijn drie kinderen 
zonder veel problemen vrijwel volledig online. Het vergt nog 
wel enige begeleiding, met name voor de basisscholieren, maar 
het werkt. De scholen zijn leeg, maar ze draaien door.

Zo ook het thuiswerken. Natuurlijk kan niet iedereen 
thuiswerken. Maar iedere werker die normaal gesproken op een 
kantoor zit of zich tussen kantoren in beweegt, kan thuis aan de 
slag. Bedrijven die al in de cloud werken, konden daar 
eenvoudigweg mee doorgaan, veelal zonder de problemen waar 
het onderwijs mee te maken had. Bedrijven die thuiswerken al 
mogelijk maakten, hoefden niet veel meer te doen dat het aantal 
VPNlicenties uit te breiden. Nu over de hele wereld er massaal 
wordt thuisgewerkt, en wie dat niet doet aan het gamen is, 
YouTuben, of Netflixen, kraakt zelfs de publieke cloud. 

Om dat op te vangen wordt aan de resolutie geschroefd, of aan 
de functionaliteit. Maar het blijft werken. Ook de publieke cloud 
blijkt dus grenzen te hebben, maar weet deze ook prima te 
navigeren.

De economie kent door het virus een gigantische dreun, maar de 
digitale infrastructuur houdt hem zo goed en zo kwaad mogelijk 
in leven. Het Covid19 virus is voor de digitale infrastructuur 
een soort ultieme test die het prima doorstaat. Waar het piepte en 
kraakte, zoals in het onderwijs, zal een goede evaluatie ze helpen 
om, mocht het ooit weer eens nodig zijn, sneller op te schalen. 
Het zou ook in één klap nu voor iedereen duidelijk moeten zijn, 
dat de digitale infrastructuur uit veel meer dan alleen een 
discussie over 5G bestaat. 

Hoe zit dat nou precies? Daarvoor zal je dan toch ons rapport 
moeten lezen.

Peter Vermeulen is Directeur bij Pb7 Research

De Corona-test
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Onderzoek

De belangrijkste trends 
rond de modernisering 
van datawarehouses 

De wens om tijdrovende ontwikkel
processen te stroomlijnen, blijkt voor bijna 
de helft van de respondenten (44 procent) 
de belangrijkste reden om hun dataware
house te moderniseren. Dit wordt gevolgd 
door de wens voor selfservice Business 
Intelligence (35 procent) en de behoefte aan 
(meer) mogelijkheden om gewenste data te 
leveren (30 procent). Over de aanpak zijn de 
respondenten eensgezind: bijna de helft 
focust op automatisering van het dataware

house en het Extract, Transform, Load 
(ETL)proces. 

Leaders, Followers & Laggards
Om nader te kunnen specificeren, zijn de 
respondenten onderverdeeld in drie 
verschillende groepen: Leaders, Followers & 
Laggards. Tot de Leadersgroep behoren 
bedrijven die over een flexibele data of 
procesarchitectuur beschikken of gebruik
maken van agile en interoperabele 

dataservices. De Followers hebben een 
datawarehouseinfrastructuur 
geïmplementeerd en Laggards verwerken 
gegevens lokaal of maken gebruik van 
decentrale datamarts. 

De Leaders noemen realtime dataver
werking als belangrijkste randvoorwaarde 
voor succes bij datagedreven besluitvorming 
(41 procent). Daarnaast stelt 46 procent van 
deze groep dat clouddiensten een 
belangrijke rol spelen bij de modernisatie 
van datawarehouses, met besparing op 
kosten en andere resources als belangrijkste 
motivatie. 

De meest genoemde struikelblokken zijn 
een gebrek aan flexibiliteit van de data
infrastructuur en interne processen  
(39 procent) en een gebrek aan zakelijke en 
technische knowhow (38 procent).

Opvallend is ook dat bij de ‘Laggards’ de 
wens om te moderniseren wel degelijk 
aanwezig is. Zij stellen met name te lijden 
onder een gebrek aan draagvlak bij het 
management voor hun initiatieven  
(44 procent). 

Rob Mellor, VP & General Manager EMEA 
bij WhereScape: “In deze tijd van explosieve 
hoeveelheden data kunnen ITorganisaties 
alleen tijdig zakelijke inzichten aandragen, 
als automatisering vooropstaat in hun 
datawarehousemodernisatie. Door vaardige 
programmeurs repetitief programmeerwerk 
uit handen te nemen, kunnen deze worden 
ingezet voor projecten met grotere zakelijke 
meerwaarde.”

Van de redactie

 ‘In deze tijd van explosieve 
hoeveelheden data kunnen IT-
organisaties alleen tijdig zakelijke 
inzichten aandragen als automatisering 
vooropstaat’

{

Een moderne data-infrastructuur blijkt essentieel bij datagedreven besluitvorming. Toch is het nog 
geen gemeengoed, wijst onderzoek van het Business Application Research Center (BARC) uit. In 
opdracht van WhereScape onderzochten zij de status, wensen en struikelblokken bij datawarehouses. 
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Praktijk

Businesscase 
en vertrouwen 
bepalen succes 
Energy Hub 
Aalsmeer
Het benutten van restwarmte uit datacenters lijkt een 
uitgemaakte zaak, maar er komt veel bij kijken. 
Datacenters die duurzaam willen opereren, kunnen 
hun restwarmte niet zomaar ‘over de schutting 
gooien’. Een belangrijke succesfactor is een rendabele 
businesscase voor alle deelnemende partijen. 
Daarnaast is wederzijds vertrouwen belangrijk, anders 
wordt een samenwerking erg ingewikkeld. In Energy 
Hub Aalsmeer viel dit allemaal op zijn plek. 

“De gemeente Aalsmeer was bezig met het ontwikkelen van een 
duurzaamheidsvisie en ging toen kijken waar kansen voor warmte
uitwisseling lagen. Ze hebben ons datacenter in Aalsmeer in 2015 
gevraagd of ze iets met onze restwarmte konden. Dus eigenlijk is er 
veel te danken aan de vooruitziende blik van de gemeente.” Met 
deze woorden legt Jeroen Vollmuller, Chief Operations Officer van 
NorthC, uit wat de aanleiding was voor het opzetten van Energy 
Hub Aalsmeer. In dit project levert NorthC restwarmte van zijn 
datacenter in Aalsmeer aan Kindcentrum Triade, Sportcentrum De 
Waterlelie en Fertiplant, een exporteur van potplanten. In ruil 
daarvoor krijgt het datacenter koude terug om zijn datazalen te 
koelen.

Voortrekkersrol
Vollmuller vertelt dat hij in 2017 betrokken raakte bij het project. 
“We hebben eigenlijk meteen een voortrekkersrol genomen, omdat 
we van deze partijen de meeste expertise hebben op het gebied van 
verwarming en koeling. We willen niet alleen binnen het datacenter 
energie besparen, maar ook op een verantwoordelijke manier 
omgaan met de restwarmte. Wij vinden het vanuit onze 
duurzaamheidsgedachte ‘not done’ om warmte zomaar weg te 
gooien. Ik denk dat die gedachte over een paar jaar gemeengoed is 
in onze branche.” 

Verwarming zwembad
Een van de andere partijen in Energy Hub Aalsmeer is 
Sportcentrum de Waterlelie, dat bestaat uit een sporthal en een 
zwembad. Marten van Maastrigt is directeur Exploitatie 

Sportaccommodaties Aalsmeer. Hij vertelt dat hij al in 2015 
gesprekken met de gemeente voerde over de verwarming van het 
zwembad. “We zagen toen aankomen dat de installatie aan 
vervanging toe was. Een andere factor was het nabijgelegen 
kindcentrum dat destijds nog gebouwd moest worden en ook 
warmte nodig heeft. Met deze informatie is een adviesbureau aan de 
slag gegaan en vervolgens kwam de gemeente met het initiatief voor 
het afnemen van restwarmte van het datacenter van NorthC.”

Kleine kring
Wat in dit project een belangrijke succesfactor is, is dat de bedrijven 
en instellingen in een relatief kleine kring bij elkaar zitten, vertelt 
Vollmuller. “De maximale afstand die de warmte moet afleggen is 
een kilometer heen en terug. Als het langer wordt, wordt het project 
ook meteen veel duurder. Voor gemeenten zou dit kunnen 
betekenen dat ze bij vergunningverlening aan datacenters goed 
kijken welke bedrijven en instellingen dicht in de buurt zitten, die 
eventueel kunnen profiteren van de restwarmte van het datacenter. 
Dan kun je ze ook op een strategische manier goed inplannen.”

Subsidie
Energy Hub Aalsmeer is met financiële hulp vanuit de DEIregeling 
van RVO.nl gerealiseerd, vertelt Vollmuller. “Dat was een belangrijke 
stimulans en heeft de verschillende partijen over de streep 
getrokken. Zonder de subsidie had dit project het licht niet gezien.” 
Dat wordt bevestigd door Van Maastrigt. “Door de subsidie werd de 
terugverdientijd van de investeringen acceptabel voor ons.  
We hebben niet het hele benodigde bedrag gesubsidieerd gekregen. 
We moesten zelf nog een flink bedrag investeren, hiervoor hebben 
een regeling kunnen treffen met de gemeente.”

Rendabele businesscase
Er is voor alle partijen in Energy Hub Aalsmeer een rendabele 
businesscase. Dat is heel belangrijk, benadrukt Vollmuller. “Technisch 
is het uitwisselen van koude en warmte niet zo ingewikkeld, maar 
het gaat er vooral om om alle kikkers in de kruiwagen te houden. 
Het vertrouwen onderling is van groot belang in dit soort projecten. 
Je zit met partijen aan tafel waar je normaal niet mee te maken hebt 
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Meer weten?
De gemeente Aalsmeer is Initiatiefnemer van het 
project en bracht de partijen samen. Aalsmeer wil in 
2040 fossielonafhankelijk zijn. Een van de grote 
uitdagingen daarbij is ervoor te zorgen dat woningen 
en bedrijven in Aalsmeer geen aardgas meer nodig 
hebben. Met elkaar wordt daarom gezocht naar 
nieuwe samenwerkingen tussen partijen en naar 
slimme alternatieven voor aardgas. Zoals het benut-
ten van restwarmte en restkoude (de uitwisseling 
van energie). Vooral bij de start van nieuwe projecten 
kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren. 
Bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen. En 
door met hen de uitgangspunten te bepalen voor 
een energieplan.
energyhubaalsmeer.nl | https://bit.ly/39HjYs5

en die minder kennis hebben op dit vlak. Je kunt de restwarmte dus 
niet zomaar over de schutting gooien, het moet goed landen bij de 
andere partijen. Je moet goed samenwerken en zorgen voor een 
goede businesscase voor alle deelnemende partijen.” In september 
2019 is het warmtenet in Aalsmeer opgeleverd. Sportcentrum de 
Waterlelie en Kindcentrum Triade ontvangen al warmte van het 
datacenter van NorthC en de installaties van Fertiplant worden 
momenteel ingeregeld. 

Werking
Vollmuller vertelt hoe het kleinschalige warmtenet werkt. “Wij 
leveren warm water van ongeveer 23 graden aan het net dat in een 
ring loopt. Als de warmte is geleverd, komt het water met een 
temperatuur tussen 13 en 14 graden als koelwater terug naar het 
datacenter. We zijn dus niet alleen warmteleverancier in dit project, 
we wisselen echt warmte en koude met elkaar uit.” Het water uit 

het warmtenet is niet warm genoeg om het zwembadwater te 
verwarmen. Van Maastrigt: “Wij krijgen water van ongeveer  
23 graden binnen en waarderen dat met warmtepompen op tot  
55 graden. Een keer per week wordt dat nog verder opgewaardeerd 
naar 70 graden in verband met legionellapreventie.”

Eigendom
Het warmtenet zit nog niet aan de maximumcapaciteit, denkt 
Vollmuller. “We kunnen ongeveer 1 MW thermisch vermogen 
leveren. We hebben nog wat over, dus er zou bijvoorbeeld nog een 
wat grotere of een paar kleinere partijen kunnen aansluiten.”  
Het net is nu nog eigendom van de verschillende deelnemers, 
vertelt Vollmuller. “Dat moest in het verleden zo in verband met de 
subsidie. Inmiddels zijn de regels veranderd en willen we het net 
graag overdragen aan een soort netbeheerder. Maar we zijn wel echt 
op zoek naar een partij die de duurzaamheidsdoelen ondersteunt en 
niet alleen snel geld wil verdienen.” 

Wederzijdse afhankelijkheid
Door de samenwerking in Energy Hub Aalsmeer is er natuurlijk 
sprake van wederzijdse afhankelijkheid, vertelt Van Maastrigt. “Het 
datacenter is afhankelijk van de warmte die wij afnemen voor de 

komende twintig jaar. Stel dat door politieke veranderingen het 
zwembad in die tussentijd dicht gaat, dan moet daar een oplossing 
voor komen. Dat hebben we contractueel vastgelegd.” Dat wordt 
bevestigd door Vollmuller. “De basis voor deze samenwerking is 
vertrouwen, maar niet alles is vrijblijvend. Dat realisme is nodig om 
dit project tot een succes te maken. We hebben geen juridische 
entiteit opgericht zoals een coöperatie of een joint venture, maar op 
basis van vertrouwen een samenwerkingsovereenkomst getekend.” 
NorthC is niet volledig afhankelijk van de andere partijen voor de 
koeling. Dat kan nu nog niet, meent Vollmuller. “We hebben onze 
koelinstallatie nodig. Volledige afhankelijkheid is complex vanwege 
een variatie in de warmtevraag. Wat we hier doen, is laten zien dat 
het kan. Ik zie het ook als een leercurve waarbij we bij ons volgende 
project de ervaringen meenemen in de dimensionering van de 
technische installatie.”

Joop van Vlerken is journalist
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Kennissessie

‘Vergroening van IT kan niet zonder  open source hardware’
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‘Vergroening van IT kan niet zonder  open source hardware’

Meer weten? 
Kijk op https://opensourcehardware.datacenterworks.nl/

Dat was een van de conclusies die getrokken kon worden na 
de Open Source Hardware-dag die DatacenterWorks en 
CloudWorks in samenwerking met datacenter maincubes, 
system integrator Circle B en infrastructuuraanbieder Rittal 
begin maart organiseerden in het datacenter van maincubes 
op Schiphol-Rijk. Veel van de (officiële en onofficiële) 
doelstellingen die veel overheden hanteren ten aanzien van 
energie besparing en IT kunnen nu al bereikt worden door over 
te stappen van traditionele datacenteroplossingen naar een 
infrastructuur die gebaseerd is op open source hardware.
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innovatieassessmenttool enige helderheid 
kan brengen in de discussie bij bedrijven 
over opkomende technologieën.” 

Beschikbaar
De CompTIA Emerging Technology 
Innovation Assessment Tool is beschikbaar 
op https://bit.ly/2UxVElT. 
 
De Emerging Technology Community van 
CompTIA benut de collectieve kennis en 
expertise van alle leden om bedrijven te 
helpen hun weg te vinden binnen het 
complexe gebied van opkomende 
technologieën. De community identificeert 
de meest impactvolle technologieën en hoe 
deze in de business het best benut kunnen 
worden. Meer informatie is te vinden op 
https://bit.ly/3bjn4Tt. 

Van de redactie

Nieuws

CompTIA lanceert tool om opkomende 
technologieën te beoordelen

“Het enthousiasme over nieuwe technologie 
wordt vaak getemperd door onzekerheid of 
een organisatie erin slaagt deze technologie 
goed te ondersteunen”, zegt Michael 
Haines, Director of Partner Incentive 
Strategy and Program Design bij Microsoft 
en voorzitter van de CompTIA Emerging 
Technology Community. “De tool die we 
nu hebben ontwikkeld, biedt beslissers de 
informatie die ze nodig hebben om te 
bepalen in welke mate hun organisatie klaar 
is om te profiteren van innovaties.” 

Drie beoordelingen
De Emerging Technology Innovation 
Assessment Tool vraagt organisaties om 
zichzelf op drie punten te beoordelen. 
1.  Heeft de organisatie een bedrijfscultuur 

die innovatief is en gebaseerd op 
investeringen, commitment van het 
management en samenwerking tussen 
medewerkers? 

2.  Is er sprake van een organisatorische 
infrastructuur voor wat betreft strategie, 
visie, alignment, adoptie en 
communicatie om het invoeren van 
innovaties te ondersteunen? 

3.  Hebben de medewerkers binnen hun 
dagelijkse werkzaamheden de ruimte 
om nieuwe werkwijzen te gebruiken en 
nieuwe resultaten te behalen?  

Een bedrijf scoort op elk van deze 
categorieën tussen de nul en vijftien punten, 
en bepaalt daarmee de geschiktheid om te 
innoveren. De tool biedt ook sterktes, 
zwaktes en aanbevelingen voor vervolg
stappen. Die zijn te vinden in de synopsis 
die elk bedrijf na het afronden van de 
assessment ontvangt.  

Meerderheid
Recent onderzoek van CompTIA wees uit 
dat een meerderheid van de managers (54 
procent) positief denkt over opkomende 
technologieën. 21 procent is enthousiast én 
ongerust. Budgettaire beperkingen, het 
beperken van risico’s, het ontbreken van een 
duidelijke businesscase en onduidelijkheid 
over de beschikbare opties zijn de 
belangrijkste factoren waarom een 
organisatie het voor wat innovatie betreft, 
rustig aan doet.  
 
“Onduidelijkheid en onzekerheid onder 
gebruikers is begrijpelijk als we kijken naar 
de enorme snelheid van innovatie, en naar 
de breedte van technologische opties”, zegt 
Maddy Martin, Head of Growth and 
Education bij Smith.ai en vicevoorzitter van 
de CompTIA Emerging Technology 
Community. “Wij denken dat deze  

CompTIA, een brancheorganisatie voor de IT-sector, lanceert de 
Emerging Technology Innovation Assessment Tool: een gratis hulpmiddel 
dat bedrijven helpt te bepalen op welke fronten zij klaar zijn om te 
innoveren. Daarnaast biedt de tool informatie over de stappen die een 
organisatie moet zetten om haar activiteiten uit te breiden. De tool is 
ontwikkeld door de CompTIA Emerging Technology Community.  
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Blog ISPConnect

‘It was the best of times, it was the worst of times, it was the age 
of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of 
belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, 
it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was 
the winter of despair, we had everything before us, we had 
nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were 
all going direct the other way’.

De hosting en cloud sector maakt het op dit moment allemaal 
mee.

De bedrijven in de branche zijn natuurlijk zelf, zoals iedereen, 
opeens overgestapt op thuiswerkmodus, met alles dat erbij komt 
kijken. Zeker in het begin is het een uitdaging om 100% 
productiviteit te halen in een volstrekt nieuwe situatie. Met zoals 
voor iedereen de complicerende factor van scholen die dicht zijn 
en dus de kinderen thuis aan het studeren, met de begeleiding 
die dat vraagt, de extra aandacht, de afleiding voor papa en mama 
die hun werk moeten doen. 

Complicerende factoren komen uit de soms verwarrende regels: 
als ik als cloud provider niet een ‘vitaal’ bedrijf ben, maar ik moet 
wel de IT van een ziekenhuis overeind houden, mag ik dan in 
aanmerking komen voor kinderopvang? Wat zeggen de regels 
nou precies? Wie beslist hierover? In de opstart hebben dit soort 
dingen voor aardig wat onzekerheid gezorgd. Tegelijk moet de 
digitale sector de rest van het land helpen open te blijven. Er is 
voor iedereen heel veel werk. Opeens moeten organisaties uit 
andere sectoren leren thuiswerken. ‘Kunt u voor ons even 200 

Citrixwerkplekken installeren, met extra bandbreedte en genoeg 
servercapaciteit om het allemaal aan te kunnen’? ‘Oh en kan dat 
morgenochtend operationeel zijn’? ‘En hoe gaan we dat allemaal 
beveiligen’?

Het zijn hele drukke tijden. Heel Nederland heeft ons op dit 
moment hard nodig. Om thuis te kunnen werken moeten de 
verbindingen goed zijn, moet de veiligheid in orde zijn, moeten 
de mensen bij de data kunnen komen. De hosters, de automati
seerders, de datacenters, de beheerders van de netwerken moeten 
daarvoor zorgen. Ongeacht de moeilijkheden die zij zelf ervaren.

Tot nu toe ben ik als directeur van de brancheorganisatie heel 
erg trots op de manier waarop de handschoen door de sector is 
opgepakt. De bedrijven in de branche hebben niet alleen heel 
snel zichzelf in staat gesteld om te blijven draaien, ze schakelen 
ook in hoog tempo met klanten. Ook tussen de verschillende 
elementen in de keten is de communicatie nu goed op gang 
gekomen, om ervoor te zorgen dat alle stukjes van de puzzel 
goed met elkaar aansluiten.

Ik zie ook mooie initiatieven van individuele bedrijven om de 
gemeenschap als geheel te ondersteunen: de bandbreedte 
verhogen zonder extra kosten in rekening te brengen, hosters die 
horecabedrijven helpen met het aanmaken van bestelpagina’s; 
allemaal mooie acties die echt een verschil maken.

De moeilijke tijden liggen nog voor ons. We weten dat veel 
klanten in de financiële problemen gaan komen, zeker als dit 
allemaal nog een tijdje duurt  en daar lijkt het wel op.  
De houding van de meeste hosting en cloudbedrijven is om daar 
coulant mee om te gaan. Maar uiteindelijk moeten ze zelf ook 
hun rekeningen kunnen betalen. Hoe daar mee om te gaan, 
wordt de uitdaging waar we ons nu op moeten voorbereiden. 

We houden de moed erin. Jullie ook?

Vragen? Belangstelling om je ook aan te sluiten bij de 
branchevereniging? Mail mij simon@ispconnect.nl

Simon Besteman is directeur van ISPConnect

Ik moest denken aan de 
grandioze openingszin 
van A Tale Of Two Cities

 ‘Tot nu toe ben ik heel erg 
trots op de manier  
waarop de handschoen 
door de sector is opgepakt’{
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Blog

‘Achter ieder mobieltje zit  een datacenter of 30...’

127 miljoen 
Toch raar als je bedenkt dat alleen YouTube 
in 2019 al 1,8 triljoen views genereerde. Dat 
ze daarvoor ongeveer 243,6 TWh stroom 
nodig hadden. Gelooft u mij niet? Kijk maar 
op: https://bit.ly/2TDJU22. 243,6 TWh is 
voldoende om 127 miljoen (!) huishoudens 
ongeveer 8 jaar (!) van stroom te voorzien. 
En YouTube is wereldwijd nog maar de 
nummer 3 gebruiker van bandbreedte.

Tel hierbij nog eens het enorme aanbod van 
nieuwe streamingdiensten als Disney+ en 
veel nationale diensten als NLZiet en 
Videoland (allemaal liefst in 4K). Dan zijn 
deze cijfers nog maar het begin. Want wie 
kijkt er nou nog een tvprogramma of film 
op het moment dat het wordt uitgezonden, 
als je op ieder willekeurig moment kunt 
kijken wat je wilt op je smarttv of tablet? 

Kraanwater
Maar ach, wie staat er nog bij stil waar 
kraanwater en elektriciteit vandaan komen?

Waarom zouden we ons dus zorgen maken 
over alles wat er op de achtergrond gebeurt 
om onze mobieltjes tot het onmisbare 
device te maken dat het voor ons allemaal 
is? Het grote verschil is dat water en 
elektriciteit tot de primaire levensbehoeften 
horen en dat onze smart devices, hoe 
belangrijk ze ook zijn, dat absoluut niet zijn.

Vaak word ik meewarig aangekeken als ik 
aan mensen probeer uit te leggen dat, als je 
iets niet ZIET, het niet betekent dat iets er 
niet IS. Hoe kunnen zij nou weten dat er 
voor ieder YouTubefilmpje, elke 
tvaflevering of iedere Netflixserie die zij 

kijken een server ver weg in een datacenter 
iets moet doen? En dat er massa’s storage 
devices, netwerkapparatuur, 3G, 4G of 
straks 5Gmasten, repeaters, wifi en nog veel 
meer nodig is om het allemaal op hun 
mobieltje te krijgen. En dat zij niet alleen 
zijn, maar met zo’n slordige 3,5 miljard 
volgers (zie: https://bit.ly/2TEj89Y). 

Alles wordt groot
Met zulke enorme getallen wordt alles 
groot. Zelfs als iedereen maar 1 streaming
dienst voor 2 minuten per dag gebruikt 
hebben we het al weer over 7 miljard 
minuten. Dat is (even rekenen) ... 4.861.111 
dagen streamen. Of 13.318 jaar... Ik WIL 
niet eens weten hoeveel energie dat kost.  
En dan hebben we het alleen nog maar over 
telefoons. En nog niet eens over tablets en 
smarttv’s.

Ik ben geen Don Quichotte en ik snap best 
dat niemand deze trend kan tegenhouden. 
Maar hoe zorgen we ervoor dat jong & oud 
zich meer bewust worden van de impact die 
het gebruik van dit soort devices op onze 
wereld heeft? 

Energielabels op apps
Allereerst moeten we ons afvragen of we 
met de juiste argumenten überhaupt tot 
mensen kunnen doordringen. Ik ben daar 
zelf nogal sceptisch over. ‘Eerlijke’ koffie of 
chocolade en bioproducten worden maar 
door een betrekkelijk klein percentage van 
de bevolking herkend. En dat komt mijns 
inziens vooral omdat er direct beelden van 
dieren en mensenleed aan gekoppeld 
kunnen worden. Een filmpje van een 
intensieve smartphonegebruiker met op de 

Iedere morgen zie ik treinen en stations vol mensen die allemaal met een 
vers opgeladen mobieltje hun e-mails checken, een Netflixje afkijken, een 
krantje lezen of gewoon een leuk filmpje bekijken. Ik weet zeker dat de 
meeste gebruikers van mobiele telefoons zich niet realiseren dat al die 
functionaliteit niet uit de kleine accu van hun smartphone komt die ze  
‘s nachts hebben opgeladen.
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‘Achter ieder mobieltje zit  een datacenter of 30...’

achtergrond een ijsbeer op een smeltende 
ijsschots zal niemand overtuigen dat het best 
wel wat minder kan. 

Geld vragen dan? Een energielabel op apps? 
Zo van: ‘Wij draaien alleen bij datacenters 
die 100% groene stroom gebruiken’. Maar 
dan nog is het verspillend want de energie 
die verloren gaat aan al dat streamen kan 
ook voor andere zaken gebruikt worden. 

Al snel
Het moet mij van het hart dat ik het niet 
weet. Maar toen ik het idee kreeg voor dit 
artikel en onderzoek ging doen, werd ik 
koud van de enorme verspilling die we met 
z’n allen veroorzaken. De hele wereld 
opvoeden kan niet, en dus is het aan ons, de 
programmeurs, de datacenters, de streaming
diensten en anderen om te zorgen dat het in 
ieder geval zo efficiënt mogelijk werkt. En 
we weten allemaal dat daar nog grote slagen 
te maken zijn. 

Ik heb in ieder geval nog eens naar de 
geïnstalleerde apps gekeken en er de nodige 
van weggegooid. En ik kan niet helpen te 
denken: als alle 3,5 miljard smartphone
gebruikers nou allemaal eens 3 appjes 
weggooien die alleen maar op de 
achtergrond nutteloze troep ophalen, dan 
zijn dat 10,5 miljard appjes, maal 2% van 3.3 
KwH (gemiddelde voor een smartphone), 
dan zitten we al snel op...” Zucht...

Marcel den Hartog heeft meer dan 30 jaar 
ervaring in de IT-industrie

 ‘Welke consument staat er nog 
bij stil waar kraanwater en 
elektriciteit vandaan komen?’{
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Flexibel werken

Agile aanpak maakt werken
- ook nog eens - leuker

Promovendus aan Nyenrode Business Universiteit

Agile werken in multidisciplinaire teams maakt 
werken leuker en zorgt dat je klant beter bediend 
wordt. Het is een belangrijke conclusie uit het 
onderzoek van Mike Hoogveld naar het effect van 
agile werken op de dienstverlening voor klanten.  
Hij promoveerde onlangs aan Nyenrode Business 
Universiteit. Hoogveld ontwikkelde een model waaruit 
drie succesfactoren blijken: werken in multi-
disciplinaire teams, sprints en de inzet van expertise. 
Opmerkelijk is dat deze manier van werken ook meer 
werkplezier bij het personeel oplevert. 

Agile (flexibel) werken is afkomstig uit de ITwereld, maar wordt 
inmiddels omarmd door vele organisaties. Het betekent dat je met 
een multidisciplinair team in korte periodes (sprints) een project 
uitvoert met oog voor de klant. Zo kan je makkelijk inspelen op 
veranderende wensen en behoeften van je klant.  
“Agile samenwerken met verschillende experts in een team is 
leerzaam voor medewerkers. Bovendien vinden ze het fijn om 
verantwoordelijkheid te krijgen voor wat je de klant levert. Ook 
geeft het voldoening om in een korte periode iets tastbaars op te 
leveren en dat maakt het werk leuker”, aldus Hoogveld. 

Onderscheiden van de concurrentie
Hoogveld voerde een grootschalig survey uit en deed een casestudie 
bij vier energieleveranciers: “Dit zijn complexe organisaties met een 
product dat weinig onderscheidend is van de concurrentie. Daarom 
is goed presteren in de customer journey (alle interacties die een 
klant doorloopt) zo belangrijk. Voorwaarde is wel dat alle interne 
bedrijfsprocessen goed op elkaar afgestemd zijn. De grootste 
succesfactor hierin is werken in multidisciplinaire teams: je hebt alle 

expertise aan boord en kunt als een minionderneming opereren. 
Het resultaat? De snelheid gaat omhoog en je krijgt meer tevreden, 
loyale klanten.” 

Dienend leiderschap
Uit het onderzoek blijkt ook dat de manier van leiding geven 
bepalend is voor het succes van agile werken voor de klant.  
“Dit vraagt om dienend leiderschap. Dat wil zeggen: Managers en 
leidinggevenden moeten samen met medewerkers prioriteiten 
stellen en doelen formuleren, maar hen vervolgens de ruimte geven 
om zelf de invulling hiervan te bepalen. Het effect hiervan is dat de 
snelheid en de kwaliteit voor de klant verbetert. Dat geldt ook 
wanneer je een team op één plek bij elkaar zet, zodat er sprake is 
van facetoface communicatie”, aldus Hoogveld. 

Geen quick fix
“Agile werken is geen doel op zich, maar een middel voor 
verandering. Het is een veel voorkomende valkuil om te denken dat 
je dit alleen met tools en technieken kunt bewerkstelligen. Ik denk 
dat veel bedrijven terugkomen op het idee dat agile werken de 
oplossing is voor al je problemen. Soms is de organisatorische 
context er gewoon nog niet klaar voor. Het gaat er ook om dat je je 
mindset durft te veranderen. Dat betekent ook fouten durven 
maken om in de praktijk te leren wat wel en niet werkt. Naast 
dienend leiderschap moet je kritisch naar je eigen organisatie 
durven kijken en de vraag stellen: waarom doen we dit? En dan 
komt pas de vraag hoe je dit kunt invullen met tools en technieken. 
Kortom: het is geen quick fix. En dat blijkt vaak lastig voor 
bedrijven die worden opgeslokt door de dagelijkse praktijk en 
weinig tijd nemen voor echte innovatie.

Van de redactie
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DCIM

Groeit DCIM in 2020 uit tot 
standaardmethode voor 
milieu-effectbeoordeling?

Trends op het gebied van Data Center Infrastructure Management:

{
‘Kunnen we op basis van al deze 

datapunten niet komen tot het opstellen 
van een nieuwe standaardmethode 

voor milieu-effectbeoordeling?’
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Laten we eerst kijken naar wat de trends in 
de bredere ICTsector zijn. En welke eisen 
die stellen aan DCIM. Er zijn drie 
belangrijke aanjagers van verandering: 
• Agile, DevOps en Kubernetes
• Regulatoire druk op het vlak van privacy 

& security en Big Data, en natuurlijk
• Duurzaamheid 

Alhoewel niet nieuw, wordt nu pas duidelijk 
wat voor gevolgen deze aanjagers hebben 
voor het datacenter.

Agile, DevOps en Kubernetes
De eerste trend is dat de combinatie van 
Agilemethoden en DevOps leidt tot een 
steeds kortere tijd van concept naar 
ontwikkeling, test en in productie nemen 
van software. Hierbij wordt meer en meer 
gekozen voor een zogeheten ‘continuous 
integration and continuous delivery’  
(CI/CD) model, waarbij applicaties in een 
voortdurende flow worden ontworpen, 
gebouwd, opgeleverd, aangepast en weer 
opgeleverd. Deze tempoverhoging stelt 
grote eisen aan de IT service management 
(ITSM) processen, die historisch gezien zich 
meer richten op gecontroleerd beheer, met 
vaststaande applicatielandschappen en 
onderliggende infrastructuren.

De flexibiliteit die DevOps biedt voor 
developers en product owners leidt tot een 
heel nieuwe dynamiek op DCIMvlak met 
vragen als ondemand capaciteit, 
dynamische workloads en hybride 
omgevingen waarbij workloads 
gedistribueerd worden over het interne 
datacenter, colocatie providers en private 
cloud of public cloud. Rekencapaciteit en 
opslag als commodity. De doorbraak van 
‘container orchestration’ met gebruik van 
Kubernetes maakt de fysieke ontkoppeling 
tussen workload enerzijds en fysieke en 
virtuele server anderzijds compleet. 
 

Het datacenter zelf blijft daarbij niet achter. 
Hardware wordt steeds intelligenter, power 
strips worden Power Distribution Units 
(PDU) met intelligente ‘metered’ 
contactdozen die het afgegeven vermogen 
continu meten, schakelen en bewaken. 
Intelligente racks die hun locatie in het 
datacenter en exacte Uinfo aan de server 
doorgeven  naast temperatuur en koeling. 
In een gemiddeld datacenter zal de 
aanwezigheid van al deze sensoren ook 
bijdragen aan een enorme toename van het 
aantal datapunten. 

Energietransitie, duurzaamheid en  
Green Deal
Al voor de publicatie van de Green Deal 
van de Europese Commissie stonden 
energietransitie en duurzaamheid reeds 
hoog op de agenda van ITafdelingen, 
datacenters en enterpriseorganisaties. In de 
zakelijke dienstverlening zijn mobiliteit, 
huisvesting en ICTinfrastructuren de 
grootste bronnen van uitstoot en worden 
daarom integraal meegenomen in 
duurzaamheidsplannen van veel bedrijven. 
Ook hier eisen klanten – naast de bekende 
certificaten – inzicht in hun gebruik en hun 
footprint. 

De EU heeft met de publicatie van de 
Green Deal een ambitieuze roadmap 
neergelegd om ‘de Economie van de EU te 
transformeren voor een duurzame 
toekomst’. In de Green Deal worden niet 
alleen uitspraken gedaan over hergebruik en 
recycling in de elektronische industrie, 
CO

2
reductie in de bouw. Ook wordt 

gesteld: 

Betrouwbare, vergelijkbare en controleerbare 
informatie speelt ook een belangrijke rol: zij stelt 
kopers in staat duurzamere beslissingen te nemen 
en beperkt het risico van ‘groenwassen’. 

Ook in 2020 wordt de agenda in de datacenterindustrie bepaald door 
groei, Brexit (eind 2020), consolidatie, datacenter als onderdeel van de 
vitale infrastructuur, klimaatverandering, energie-transitie en een 
overvolle energie-infrastructuur. Niet direct iets nieuws voor iedereen 
die belast is met Data Center Infrastructure Management (DCIM).  
Of toch wel?

Met behulp van containers worden met de 
spreekwoordelijke druk op de knop 
workloads verplaatst naar waar de reken
capaciteit, opslag en rekenkracht het meest 
voordelig is. 

Privacy en security
In veel organisaties wordt onder andere de 
AVG aangegrepen om applicatie
landschappen opnieuw te evalueren. Per 
proces, per oplossing, per applicatie wordt 
aan de hand van een risicoinschatting 
bepaald hoe essentieel deze is voor de 
bedrijfsvoering en welke privacy en 
securityeisen van toepassing zijn. 
Uiteindelijk kiest men een daarop aangepast 
model, dat input geeft aan de strategie op 
het gebied van datacentersourcing.

Big Data
De hierboven genoemde ontwikkelingen 
hebben een gemeenschappelijk gevolg.  
Dat is een bijna ongebreidelde groei van 
gegevensverzamelingen, vaak verspreid over 
gedistribueerde omgevingen. Niet langer is 
de berg aan metagegevens voorbehouden 
aan de systeembeheerder. Waar logging 
voorheen gezien werd als een middel om 
storingen te analyseren, te verhelpen en 
preventieve maatregelen te nemen, is dat 
met de komst van het internet geen 
exclusief feestje meer van de ITafdeling. 
Big data is inmiddels in alle uithoeken van 
de organisatie te vinden. De marketing
afdeling wil weten wat het effect is van hun 
campagnes, recruitment wil het effect van 
uitingen op social media weten, product 
management wil data om de kwaliteit te 
verbeteren van hun IoTproducten. Data is 
daarmee als het ware verworden tot een 
product. Elke discipline heeft zijn eigen 
datastromen en is bedreven in de analyse 
ervan. Vaak met behulp van artificiële 
intelligentie (AI). 
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DCIM

Ook stelt de EC in de Green Deal: 

Bedrijven die zichzelf als groen presenteren, 
moeten hun milieuclaims kunnen staven aan de 
hand van een standaardmethode voor milieu-
effectbeoordeling.

Het mag duidelijk zijn dat het voor de 
datacenterindustrie nog belangrijker wordt 
om over accurate gegevens te beschikken 
om te voldoen aan complianceeisen  of 
die eisen nu direct door de overheid of 
indirect door klanten worden gesteld.

Niets nieuws?
Ik vermoed dat een deel van u inmiddels 
een gevoel van déjàvu bekruipt. Dat klopt. 
Niets nieuws aan de horizon. 

Of toch wel? 

Wat opvalt is dat er aan de ene kant een 
enorme toename aan elasticiteit wordt 
gevraagd: snel schalen, snel ontwikkelen, 
snel in de markt zetten, snel switchen. IT 
service management (ITSM) wordt steeds 
meer gepercipieerd als een staindeweg 
van innovatie en staat daarom onder druk 
om haar toegevoegde waarde te tonen.

Maar ook: accumulatie van veel data, 
toenemende eisen aan deze data (AVG) en 
complliance. IT is niet meer locatie
gebonden, maar opereert steeds meer in 
hybrideinfrastructuren waar onsite en 
offsite vervagen. Oplossingen bestaan uit 
hybride combinaties van informatie en 
applicaties. Combineer informatie uit 
ITSMsystemen, DCIMsystemen en Cloud 
Managementplatforms om tot een 
‘Hybride Data Infrastructure Management’ 
(HDIM) toolkit te komen. 

DCIM anno 2020: meten is - inderdaad - 
weten
Hoe kan DCIM inspelen op al deze 
veranderingen? Zoals net aangegeven 
overstijgt DCIM het datacenter, zonder 
daarbij aan belang in te boeten. Nog altijd is 
het voor ITSMprocessen van cruciaal 
belang om accurate data te hebben over de 

status van de componenten in de 
‘configuration management database’ 
(CMDB). Het zal tevens duidelijk zijn dat 
de gebruiker uitgaat van een steeds 
verdergaande automatisering, wat resulteert 
in een extreme toename van het aantal 
machines per beheerder. Die vervolgens met 
DevOps tooling in staat is om die omgeving 
nog verder te automatiseren  al naar 
behoefte. Waarbij het genereren en opslaan 
van relevante meetgegevens niet mag 
worden vergeten. Kortom: meet alles.

Meten & Weten
DCIM gaat nog steeds over het in kaart 
brengen van de inhoud van de datacenter
infrastructuur  tot op het niveau van power 
strip, rack en koeling. Maar het gaat ook 
over het verzamelen van zoveel mogelijk 
informatie over CMDBcomponenten die 
een cruciale rol spelen in ITSMprocessen. 
Hoeveel Watt gebruikt een machine, welke 
warmte geeft ie af, hoe vaak staat een 
component in storing, wat is de 
aanschafdatum? Alle meetbare informatie 
gedurende de operationele levenscyclus van 
een apparaat  van fysieke of virtuele aard 
 is relevant. Het is van belang te zorgen dat 
de DCIM tooling in staat is zoveel mogelijk 
informatie van verschillende bronnen en 
hun bijbehorende protocollen te 
verzamelen.

De basistaken van een DCIM tool blijft 
ondersteuning bij de volgende taken:

• Lifecycle management  
DCIM blijft essentieel voor het beheer 
van assets  van het moment dat ze naar 
binnen worden gereden tot het moment 
dat ze worden vervangen. DCIM is en 
blijft relevant als het gaat om planning 
van de ruimtelijke en energieindeling 
en blijft input leveren voor de ITSM 
tools. Integratie is daarbij sleutelwoord.

• Monitoring  
Hoe worden mijn assets gebruikt? 
Kloppen de meetgegevens wel met 
andere waarnemingen. Combineer deze 
tot inzichten over de gebruik van 
systemen. Worden alle assets wel efficiënt 
ingezet? Of is er nog ongebruikte 
capaciteit in huis?

• Analyse en interpretatie  
Bij de opzet van het datacenter heeft u 
waarschijnlijk veel tijd besteed aan het 
berekenen van de thermische en 
energetische capaciteiten. Ook hier is het 
relevant om niet alleen te kijken naar wat 
de theoretische capaciteit is, maar juist 
naar de actualiteit. Benut het datacenter 
wel alle capaciteit? Is er binnen de 
huidige voorziening nog ruimte voor 
groei? Informatie die relevant is voor de 
ITSMprocessen, maar net zo goed voor 
de (interne of externe) klant.   
Een product als Nlyte Energy Optimizer 
is in dat opzicht interessant, omdat het 
deze analyse kan uitvoeren vanuit 
meerdere invalshoeken tot op colocatie 
niveau. Hoeveel gebruikt de klant 
werkelijk? Wat kan deze berg met 

Schematische weergave van de Green Deal van de Europese Commissie.
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informatie me vertellen? Welke inzichten 
kan ik hieruit verwerven. Ook in deze 
omgeving zal de rol van datascientist 
aan invloed gaan winnen.

• AIOps  
Maar waarom zouden mensen deze 
analyse nog moeten doen? Tegenwoordig 
kan AI  mits gevoed met voldoende 
informatie  zelf patronen leren 
herkennen en met behulp van slimme 
algoritmes signaleren en indien nodig 
ook handelen. Zou het niet mooi zijn als 
de AI leert te herkennen dat een bepaald 
type component op het punt staat te 
falen op basis van indicatoren die 
ogenschijnlijk niet aan elkaar gerelateerd 
zijn, maar die alleen herkend kunnen 
worden op basis van een diepgaande 
analyse van eerdere incidenten? 

Zou het niet nog mooier zijn als je 
vervolgens de ingebouwde AI toestaat om 
automatisch preventieve maatregelen te 
nemen om de bewuste component uit de 
resource pool te halen, in afwachting van 
menselijke interventie?

Compliance en certificering -  
de Green Deal
Stel nu dat u alle hierboven genoemde 
onderwerpen volledig op orde heeft. 
Duizenden meetpunten geven u inzicht in 
het gebruik, de efficiency en de kwaliteit 
van uw omgeving. U kunt uw energie
factuur koppelen aan iedere individuele 
component. Wat kunt u nog meer met deze 
informatie? Waarom zet u deze vervolgens 
niet in ter staving van uw milieuclaims? 
Maar dan liefst wel in realtime. Kunnen we 
op basis van al deze datapunten niet komen 
tot het opstellen van een nieuwe standaard
methode voor milieueffectbeoordeling? 
Misschien is het zelfs mogelijk bij de 
definitie van HDIMstandaarden juist een 
voorschot te nemen op de ontwikkeling van 
dergelijke beoordelingen. De gegevens heeft 
u immers al. Het is de vraag wat u er mee 
gaat doen. Ik ben benieuwd! 

Gijs Keij is Principal Consultant bij LogicQ

‘Ik vermoed dat een deel van u inmiddels 
een gevoel van déjà-vu bekruipt. Niets 
nieuws aan de horizon. Of toch wel?’{
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Cloud-strategie

Nieuwe mogelijkheden voor 
samenwerken en vergaderen 
in de cloud 

Avaya lanceert Spaces:

Mensen werken tegenwoordig steeds minder vanaf 
een vaste locatie. Met het oog op deze ontwikkeling 
voegt Avaya nieuwe mogelijkheden toe aan Avaya 
Spaces. Avaya Spaces kan op meerdere manieren 
worden gebruikt en brengt spraak, video, berichten, 
chat en taakbeheer samen op één plek. Hiermee wordt 
de productiviteit verbeterd en worden werknemers 
gelukkiger. Avaya Spaces is een cloud-gebaseerde 
vergader- en samenwerkingsapplicatie die spraak, 
video, taken, het delen van bestanden en nog veel 
meer integreert in één app. Toegankelijk vanaf elk 
apparaat. 

Avaya Spaces is eenvoudig te gebruiken en integreert online 
vergaderingen en teamsamenwerking. Daarnaast stelt het gebruikers 
in staat om cloudwerkplekken te creëren waar ze kunnen 

communiceren, vergaderen, materiaal kunnen delen en taken 
kunnen beheren. Dit kan zowel via de browser als vanaf een mobiel 
apparaat. Avaya Spaces biedt een eenvoudige, veilige en effectieve 
manier om te werken in de cloud. 

Gebruikerservaring 
Analisten voorspellen dat de gebruikerservaring voor digitale 
werknemers in het komende decennium een flinke verandering 
ondergaat. Er worden nieuwe manieren voor interactie, waarneming 
en communicatie ontwikkeld. Daarbij wordt overgestapt op een 
model dat mensen verbindt met meer genuanceerde informatie en 
met elkaar. Ongeacht de locatie, het apparaat of communicatie
platform. De manier waarop teams omgaan met gegevens, 
technologie en hun collega’s verandert in een veelzijdige omgeving 
van met elkaar verbonden digitale kanalen en communicatie
middelen. Gartner voorspelt dat tegen 2023 minder dan een derde 
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van de digitale werknemers het kantoor kiest als hun favoriete 
werkplek. Organisaties moeten teams in staat stellen effectiever en 
productiever te werken met hun favoriete kanalen en contact
momenten, ongeacht waar ze zijn en welke apparaten en platforms 
ze gebruiken. 

“De verwachtingen van werknemers en klanten en de manier 
waarop zij de dialoog willen aangaan, leidt tot een gemengd 
communicatiemodel. Met interacties via verschillende kanalen, 
apparaten en contactmomenten. Hierbij zijn oplossingen nodig die 
moeiteloos zorgen voor een steeds vergelijkbare ervaring”, zegt 
Karen Hardy, VP Product Marketing bij Avaya. “Met de nieuwe 
mogelijkheden van Avaya Spaces faciliteren we dit via een 
eenvoudig te gebruiken app die bijdraagt aan verbeterde 
samenwerking en communicatie. Avaya Spaces onderstreept de 
toewijding van het bedrijf om een omgeving te bieden die 
uniforme communicatie, contactcenter en samenwerkings
mogelijkheden combineert. Met als doel om teams te versterken en 
de betrokkenheid van de klant te verbeteren.” 

Functionaliteit
Avaya Spaces stelt gebruikers in staat om een werkomgeving of 
digitale werkplek te creëren waar ze kunnen samenwerken via 
berichten, vergaderingen en gedeelde documenten. Het biedt een 
geïntegreerde omgeving van vergaderingen en teamsamenwerking, 
zodat er op een eenvoudige, voordelige en veilige manier kan 
worden gecommuniceerd en gewerkt via diverse kanalen.  
De verbeteringen aan Avaya Spaces zijn onder meer: 

• Avaya Spaces is nu beschikbaar in meer dan zestig landen en 
biedt cloudcommunicatiemogelijkheden om sneller en 
effectiever samen te werken in de huidige werkomgeving.

• Permanente cloudruimtes voor communicatie en vergaderingen, 
het delen van bestanden en taakverdeling. 

• HDvideogesprekken met maximaal vijfhonderd gebruikers en 
de mogelijkheid tot opnemen en inhoud delen.

• Connectiviteit met Avaya IX Collaboration Unit CU360 
huddle en SIP gebaseerde videoruimtes. 

• Toegang via de browser en mobiele app en integratie met 
Google, Slack, Microsoft Office 365, Outlook en Teams.

• Administratie van gebruikers via Avaya Aura en Avaya IP Office 
voor een probleemloos beheer. 

“Samenwerking tussen teams wordt een steeds kritischer onderdeel 
van nieuwe digitale werkplekken”, zegt Jim Lundy, CEO van 
Aragon Research. “Avaya, met zijn Spacesplatform, heeft op deze 
verandering gereageerd en biedt nu een volledig op samenwerking 
gebaseerde werkplek die zowel werknemers op kantoor als 
werknemers onderweg ondersteunt.” Avaya Spaces is nu beschikbaar 
via een flexibel, licentiegebaseerd prijsmodel dat het voor klanten 
makkelijk maakt om hun verbruik aan te passen aan hun specifieke 
en veranderende behoeften. De maandelijkse of jaarlijkse betaling is 
inclusief upgrades naar de nieuwste releases, Avayaondersteuning en 
de mogelijkheid om zonder extra kosten tot 20% over het aantal 
geabonneerde gebruikers heen te gaan. 

Van de redactie

 ‘Analisten voorspellen dat de 
gebruikerservaring voor digitale 
werknemers in het komende 
decennium een flinke verandering 
ondergaat’

{
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Security

Kettingreactie
Ransomware-aanval op Universiteit Maastricht leidt tot

In werkelijkheid is het betalen van losgeld 
geen garantie dat cybercriminelen hun 
slachtoffers ook daadwerkelijk weer toegang 
tot de versleutelde data zullen geven.  
Volgens een recent onderzoek door 
Proofpoint ontving 69% van alle organisaties 
die losgeld betaalden decryptiesleutels voor 
de gegijzelde data. Van de slachtoffers die 
met aanvallers onderhandelden kreeg  
9 procent te maken met nieuwe 
losgeldeisen. 22 procent van de slachtoffers 
kreeg nooit meer toegang tot hun gegevens, 
zelfs niet na het betalen van losgeld.

Verschillende groepen cybercriminelen
De afgelopen tijd werd een groeiend aantal 
bekende universiteiten en hogescholen op 
de korrel genomen door cybercriminelen. 
In sommige gevallen waren de gevolgen 
voor hun operationele processen funest.  
De onderzoekers van Proofpoint volgen 
diverse personen en groepen die betrokken 
zijn bij zowel cyberaanvallen met een 
financieel motief als cyberaanvallen in 
opdracht van regeringen.

De groep die verantwoordelijk was voor de 
aanval op Universiteit Maastricht was een 
van de meest actieve groepen die we volgen. 
Deze groep wordt ‘TA505’ en soms ook 
‘GraceRAT’ genoemd. Deze namen zijn 
ontleend aan een van de aanvalsmethoden 
die deze groep gebruikt. Deze cyber
criminelen handelen uit financiële motieven 

en zijn minimaal sinds 2014 actief. Ze staan 
erom bekend dat ze regelmatig malware 
wijzigen en bijdragen aan wereldwijde 
trends in de verspreiding van malware.

‘TA407’, ook wel ‘Silent Librarian’ 
genoemd, vertegenwoordigt een andere 
prominente bedreiging voor studenten. In 
tegenstelling tot TA505 is deze Iraanse 
groep niet louter op geld uit. De aanvallen 
van Silent Librarian zijn meestal gericht op 
prominente medische, technische of 
onderzoeksuniversiteiten. De groep werd 
door de FBI aangeklaagd vanwege zijn spear 
phishingcampagnes. De cybercriminelen 
gaven zich daarbij uit als beheerders van 
universiteitsbibliotheken in een poging om 
de aanmeldingsgegevens van studenten buit 
te maken. Ze gebruikten deze aanmeldings
gegevens voor het stelen en doorverkopen 
van onder meer intellectueel eigendom en 
abonnementen op wetenschappelijke 
tijdschriften. Volgens de aanklacht hadden de 
aanvallen ten doel om toegang te krijgen tot 
nietIraanse wetenschappelijke bronnen.

Een aantrekkelijk doelwit voor 
cybercriminelen
De onderwijssector blijkt om verschillende 
redenen een aantrekkelijk doelwit te zijn. 
Ten eerste zijn studenten bijzonder vatbaar 
voor ransomwareaanvallen vanwege hun 
riskante internetgedrag. Ze zijn namelijk 
eerder geneigd om op kwaadaardige links of 

bijlagen te klikken dan andere gebruikers. 
Ten tweede kan ransomware zich 
razendsnel onder instellingen 
verspreiden vanwege het sterk 
onderling verbonden karakter van 
universiteiten. Ten slotte loopt de 
ITinfrastructuur van universiteiten 
als gevolg van budgetbeperkingen 
meestal achter op die van 
organisaties in andere sectoren, 
zoals de financiële dienstverlening 
en retail. 

Naar aanleiding van een door 
FoxIT uitgevoerd forensisch 
onderzoek, zijn onderzoekers 
druk bezig geweest met het 
doorzoeken van interne 
netwerken en systemen van 
universiteiten op tekenen van 
aanvallen die simpelweg via 
email binnenkomen. 
Onafhankelijke zoekresultaten 
wijzen erop dat het leeuwendeel 
van de cyberaanvallen zijn 
oorsprong heeft in een email. Na de 
aanval op Universiteit Maastricht is de 
hamvraag voor de Nederlandse 
onderwijssector “Lopen we ook gevaar, 
en zijn we gehackt?”. De Colleges van 
Bestuur van instellingen in het hoger 
onderwijs hebben hun beveiligings
afdelingen opdracht gegeven om met 
een antwoord op die vraag te komen.

De ransomware-aanval op Universiteit Maastricht (UM) die enkele maanden geleden plaatsvond 
heeft een kettingreactie onder Nederlandse universiteiten veroorzaakt. Toen de universiteit door 
de cyberaanval werd getroffen, gingen tal van Windows-systemen offline en was het onmogelijk 
om e-mailberichten te verzenden. In weerwil van het advies van Ingrid van Engelshoven, de 
minister van Onderwijs, betaalde de Universiteit dertig bitcoins (meer dan 200.000 euro) aan 
losgeld om opnieuw toegang te krijgen tot de versleutelde bestanden. De minister was van 
mening ‘dat er geen geld naar criminelen toe moet vloeien’. De Universiteit Maastricht 
verdedigde haar besluit door aan te voeren dat ‘de continuïteit van onderwijs en onderzoek’ 
zwaarder woog dan ‘het maatschappelijke belang om criminelen niet te betalen’. 
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Hoe onderwijsinstellingen zich 
effectief kunnen verdedigen

Er is een grote Nederlandse 
universiteit die deze vraag 
volmondig met ‘nee’ kan 
beantwoorden. TA505 verzond 
dezelfde phishingmail naar 
duizenden studenten, 
faculteitsmedewerkers en 
stafleden van deze universiteit. 
Gelukkig werden al deze mails 
geblokkeerd, zodat ze de 
eindgebruikers niet konden 
bereiken. Daardoor klikte 
niemand op kwaadaardige 
links of bijlagen.

Vorig jaar werd de oude 
oplossing voor email
beveiliging van deze 
universiteit vervangen door 
Proofpoint. Het was voor 
deze instelling van cruciaal 
belang om robuuste, 
meervoudig gelaagde 
beschermingsmechanismen 
te implementeren om 
bescherming te bieden 
tegen de belangrijkste 
aanvalsvector. 94% van alle 
beveiligingsincidenten 
begint namelijk met een 
email. Phishing was 
daarom een belangrijk 

punt van zorg voor het informatie
beveiligingsteam van de universiteit.

De cyberaanval op Universiteit Maastricht 
deed alle alarmbellen rinkelen bij 
instellingen voor hoger onderwijs. Security 
is daar nu ‘top of mind’. Maar het is ook een 
hele evenwichtskunst voor universiteiten. 
Aan de ene kant willen ze studenten een 
open en transparante omgeving bieden, en 
aan de andere kant moeten ze hen 
beschermen tegen het voortdurend 
veranderende bedreigingslandschap.

Verbeterde bewustwording
Pas wanneer je door een succesvolle 
cyberaanval wordt getroffen, realiseer je je 
pas dat je kwetsbaar bent. Of, erger nog, dat 
je niet weet hoe kwetsbaar je organisatie 
precies is voor cyberaanvallen. De huidige 
alarmfase zal zich vertalen in verbeterde 
bewustwording van cyberrisico’s onder de 
Colleges van Bestuur van universiteiten. 
CISO’s en informatiebeveiligingsteams 
zullen worden gevraagd om meer garanties 
af te geven. Dit zal vragen om een nieuw 
evenwicht tussen transparantie en 
beveiliging.

Jim Cox is area vice president voor de Benelux 
bij Proofpoint

 ‘De cyberaanval op Universiteit 
Maastricht deed alle alarmbellen 
rinkelen bij instellingen voor 
hoger onderwijs’{
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Cloud-visie

Cloud is het 
nieuwe normaal 

Stop het blindstaren op hyperscalers

Cloud is het fundament geworden waarop bedrijven 
kunnen bouwen. Digitale transformatie, verdergaande 
differentiatie en het realiseren van concurrentie-
voordeel, het begint steeds vaker bij de cloud. Het is 
goed om te zien dat de hype van de cloud voorbij is 
en dat organisaties eindelijk ook cloudstrategieën 
gaan opstellen. Doen zij dit grondig en zorgvuldig, 
dan zullen zij een forse paragraaf moeten wijden aan 
de groeiende macht en gebruik van hyperscalers. Is 
dit dan uiteindelijk nog beheersbaar of juist zorgelijk? 

Formuleer een cloudstrategie
Cloud computing is stevig ingeburgerd en wordt gezien als het 
nieuwe normaal voor enterprise IT. In alle sectoren blijft cloud een 
van de snelst groeiende onderdelen van ITuitgaven. Gartner 
verwacht dat uitgaven voor cloudinfrastructuurdiensten (IaaS) zullen 
groeien tot 63 miljard dollar in 2021 ten opzichte van een kleine  
40 miljard dollar in 2019. Met hogere uitgaven komt echter een 
grotere verantwoordelijkheid voor directies om verstandig te 
investeren. Dat betekent dat je een cloudstrategie moet ontwikkelen 
waarin cloud first en hybride cloud een belangrijke rol spelen. 

Cloud first
Bij investeringen in IT wordt er in de eerste plaats naar de cloud 
gekeken. Hierbij is het van belang dat deze cloud firststrategie 
verder reikt dan de ITorganisatie. Het moet door de hele 
organisatie worden begrepen en omarmd. Om bijvoorbeeld de 
business mee te krijgen, moeten de zakelijke en financiële voordelen 
van cloud inzichtelijk gemaakt worden. 

Hybride cloud
Hybride cloud dient eveneens onderdeel te zijn van de 
cloudstrategie, omdat organisaties in toenemende mate private en 
public cloudomgevingen combineren. Dat is van belang omdat 
verschillende workloads ook een verschillende cloudomgeving 
kunnen vereisen. Zo ontstaat er een hybride cloud waarin gegevens 
en toepassingen kunnen worden uitgewisseld tussen private en 
public clouds.

Optimalisatie
Ten slotte dien je na te denken over het financieel inzichtelijk 
maken van je huidige IT omgeving. Hierbij onderzoek je welke 
cloudoplossing het beste bij bepaalde workloads past. Denk hierbij 
aan performance, compliancy en werk zo toe naar standaarden. 
Optimalisatie in je kosten en in je gebruik van je resources zorgen 
gezamenlijk voor een optimale kostenbeheersing.  Erken de 
noodzaak van optimalisatie als een integraal onderdeel van 
cloudmigratieprojecten. Maak gebruik van wat cloudproviders 
standaard bieden en vul het aan met oplossingen van derden om 
besparingen te realiseren.

Hyperscalers te machtig
Door de mogelijkheden van hybride cloud op te nemen in de 
cloudstrategie, verweer je je als organisatie tegen vendor lockin. 
Hoewel de praktijk leert dat bedrijven slechts zelden applicaties van 
de ene naar de andere cloud service provider verhuizen, willen zij 
deze optie wel open houden. En dat is een verstandig besluit.  
Veel organisaties gaan af op de mooie marketingverhalen rondom de 
grote cloudplatformen van AWS, Microsoft en Google uit het 
Westen (VS) en AliCloud en Tencent uit het Oosten (China).  
Zij staren zich blind op de voorgespiegelde lage kosten, zonder zich 
te verdiepen in de voorwaarden en de wijze waarop zij deze 
cloudomgevingen effectief en efficiënt kunnen inrichten en 
beheren. We zien vooral dat er steeds vaker adhoc diensten of 
applicaties naar de public cloud worden gemigreerd. Dit lijkt vaak 
erg interessant, want zij bieden bijvoorbeeld kant en klare addons, 
snelle innovaties en je kunt heel snel opschalen. Echter, voordat je 
het weet zit je vast aan een van deze hyperscalers zonder:
• dat je weet of de datahuishouding nog compliant is.
• een deugdelijk exitscenario.
• een vast aanspreekpunt, bij wie je terecht kunt als je vragen hebt.
• fluctuerende facturatie.

Al dit soort aspecten dien je in je cloudbeleid mee te nemen. Het is 
prima wanneer je diensten afneemt van een van de hyperscalers. 
Met de platformen an sich is zeker niets mis. Maar je moet je 
realiseren wat het inhoudt en wat de mogelijkheden en vooral ook 
de onmogelijkheden zijn. Als er iets mis gaat in de dienstverlening, 
moet je dat maar accepteren en min of meer hopen dat je iets recht 
kunt zetten met de SLA in de hand. 
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De middenweg: een Europese cloud?
Kortom, laat je als Europese organisatie niet in de mangel nemen 
door de public cloudplatformen ofwel uit het westen of uit het 
oosten. Het is dan ook goed om te constateren dat bedrijven 
cloudbewuster worden en meer onderzoek doen, voordat zij een 
migratie naar de cloud in gang zetten. Daarbij helpt het dat er een 
veelbelovend initiatief is om op Europees niveau een cloudplatform 
te ontwikkelen als tegenwicht tegen de hyperscalers. We hebben het 
over GAIAX, een initiatief van de Duitse overheid, dat wordt 
omschreven als een ‘gefedereerde, open datainfrastructuur die 
gebaseerd is op de Europese waarden’. Het geheel moet ‘digitale 
soevereiniteit’ terugwinnen. GAIAX moet als geheel gebaseerd 
worden op Europese principes voor databescherming, transparantie, 
gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit. Hoewel de plannen in 
een beginstadium zijn, lijkt het erop dat men met GAIAX meer 
wil dan alleen het leveren van cloudcomputing. Er lijkt naar een 
platform toegewerkt te worden waarin bovendien datauitwisseling 
gefaciliteerd wordt. Het plan is gelanceerd door het Duitse 
ministerie van Economische Zaken; de Franse overheid is al 
aangehaakt. 

Datasoevereiniteit
Toch mag het niet bij overheden alleen blijven. Dit initiatief moet 
tevens gedragen worden door het bedrijfsleven; denk aan de grotere 
cloud infrastructuur providers zoals bijvoorbeeld Uniserver in 
Nederland of dergelijk organisaties in onze omringende landen.  
Als alle continenten oost en west een cloudplatform hebben, dan 
zouden we dat in de EU ook moeten hebben. Laten we het dan 
direct goed aanpakken in de EU en meer voorzieningen treffen om 
datasoevereiniteit en integriteit te waarborgen. 

Het is sowieso goed om te constateren dat de EU wakker is 
geworden en een antwoord wil zijn tussen het geweld van de 
Amerikaanse en Aziatische cloudspelers. Momenteel zitten we 
gewoon ‘ingeklemd’ tussen deze hyperscalers. De grotere 
eindklanten realiseren nu wat er gebeurt als ze hun IT in de cloud 
van deze hyperscalers zetten. Zij gaan nu pas beleid en strategie 
uitstippelen. Daarbij past het dat zij goed evalueren wat zij in de 
cloud willen gaan doen en welke doelstellingen zij hebben. Eerst 
doen en dan denken in relatie tot de cloud kan desastreuze gevolgen 
hebben. En dit is zeker niet nodig. 

Emile Schouwstra is Commercieel Directeur bij Uniserver

 ‘Laat je als Europese 
organisatie niet in de 
mangel nemen door de 
public cloudplatformen’{
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Nieuws

Regionale samenwerking voor 
opleiden van duizenden extra IT’ers

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Zuid-Holland:

Om deze mismatch aan te pakken, hebben 
de Economic Board ZuidHolland (EBZ) 
en de gemeente Den Haag samenwerkings
verbanden gevormd met tal van bedrijven 
en onderwijsinstellingen. Doel van deze 
programma’s is om meer schoolverlaters op 
te leiden tot IT‘ers, werkzoekenden om te 
scholen en mensen die nu al actief zijn op 
de arbeidsmarkt actief bij of om te scholen.

Samenwerkingsverband
De EBZ heeft binnen het vorig jaar 
gesloten Human Capital Akkoord een 
samenwerkingsverband opgezet waarin ruim 
vijftien lokale overheden, (particuliere en 
private) opleiders en het bedrijfsleven samen 
optrekken: WE IT. Met dit samenwerkings
verband zorgen ze ervoor dat het aantal  

IT’ers groeit én dat werknemers in andere 
functies vertrouwd raken met IT.  
De gemeente Den Haag heeft als deelnemer 
aan WE IT bovendien het initiatief 
genomen voor een Haagse Digitale Human 
Capital Agenda. Deze agenda richt zich 
specifiek op het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van Den Haag als stad 
voor digitaal talent en het behouden van 
talent voor de stad en de regio.

Versterking
In de elkaar versterkende plannen staan 
opleiden en bijscholen door actieve 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven 
en het onderwijsveld centraal. WE IT 
ondersteunt met het oog daarop een aantal 
bestaande initiatieven in de provincie. 

De gemeente Den Haag richt zich onder 
meer op de projecten Digital Competence 
and Education Centre en Make IT Work op 
de Haagse IT & Security Campus bij station 
Laan van NOI: fysieke leer en werklocaties 
in Den Haag waar talent, bedrijven en 
onderwijsinstellingen elkaar ontmoeten en 
in cocreatie experimenteren met het 
toepassen van digitale techniek en het 
gebruik van data.

IT & Security campus
Wethouder Economie en ICT Saskia 
Bruines van de gemeente Den Haag:  
“Den Haag biedt met een eigen IT & 
Security campus al ruim baan aan groei en 
ontwikkeling van de ITsector in de stad. 
Desondanks zijn er op dit moment in  
Den Haag alleen al circa 3.500 vacatures in 
ITgerelateerde banen. Dit gaat om IT op 
álle niveaus, dus ook de onderkant van de 
arbeidsmarkt profiteert ervan. Met ruim 
twintig in Den Haag actieve partners zetten 
we nu vol in op de opleiding van meer 
IT’ers, op omscholing van nietIT’ers, op 
een leven lang leren en op het behoud van 
schaars ITtalent.”

Leonard Geluk die namens De Haagse 
Hogeschool  penvoerder van WE IT  het 
deelakkoord ondertekende, is enthousiast: 
“We hebben een evenwichtig pakket aan 
initiatieven weten te bundelen: van het 
interesseren van een brede doelgroep voor 
IT, tot het opleiden van jongeren en het 
omscholen van werkenden.”

Van de redactie

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen 
om de komende jaren duizenden extra IT’ers in Zuid-Holland op te leiden 
en voor de regio te behouden. Dat is nodig omdat er hier nu al een groot 
tekort aan IT‘ers is. Dat tekort wordt de komende jaren alleen maar 
groter. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld op het gebied 
van IT-kennis en -vaardigheden aan werknemers in bestaande functies.
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Onderzoek

     ‘Nederlanders kunnen digitale
      vaardigheden verbeteren’  

Rathenau Instituut:

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlanders 
goed kunnen omgaan met computers en hun weg 
vinden op internet. In de digitale samenleving moet 
iedereen kunnen meedoen. Nu is dat nog 
onvoldoende het geval, zo blijkt uit nieuwe cijfers van 
het Rathenau Instituut. Niet alleen ouderen en lager-
opgeleiden kunnen hun vaardigheden verbeteren, ook 
jongeren en mensen met een hogere opleiding. 

Bijna 80% van de Nederlanders beschikt over digitale basis
vaardigheden. Ze weten informatie te vinden op internet, kunnen 
mails versturen en internetbankieren. Daarmee doet Nederland het 
beter dan veel andere landen in de Europese Unie, waar dit 
percentage op gemiddeld 58% blijft steken. Wel zijn er in Nederland 
grote verschillen tussen groepen. Ouderen (55+) zijn duidelijk 
minder vaardig dan jongeren. Dat geldt met name voor de 
lageropgeleiden (maximaal vmbo), waar niet meer dan 38% de 
basisvaardigheden beheerst. Dat komt met name doordat ze minder 
goed overweg kunnen met softwareprogramma’s als Word en Excel. 

Technologisch burgerschap 
In eerder onderzoek heeft het Rathenau Instituut gepleit voor 
technologisch burgerschap. Dit betekent dat mensen de mogelijk
heden van digitalisering begrijpen en kunnen omgaan met de 
risico’s ervan. Belangrijk is ook dat ze kunnen deelnemen aan het 
digitale publieke debat en hierin zelf keuzes kunnen maken.
 
Op die terreinen zijn nog duidelijk verbeteringen mogelijk, zo laten 
onze cijfers zien. Veel mensen zijn slordig bij het beschermen van 
hun privacy. Logingegevens voor sociale media gebruiken ze vaak 
ook voor andere internetdiensten, waardoor ze bedrijven toegang 
geven tot persoonlijke informatie. Jongeren en hogeropgeleiden 
(hbo+) doen dat vaker dan ouderen en Nederlanders met een lagere 
opleiding. 

Daarnaast gebruikt minder dan één op de tien Nederlanders het 
internet voor politieke discussies: 9% neemt deel aan online
consultaties, 8% geeft zijn of haar mening via blogs of social media. 
Met die cijfers blijft Nederland net iets onder het EUgemiddelde 
steken. 

Van de redactie
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Blog BTG

Het Coronavirus treft ons allen en heeft ons in de greep. 
Positief is dat de abrupte overgang naar veel meer thuiswerken 
soepel is verlopen. We ervaren nu hoe belangrijk hoogwaardige 
connectiviteit is. Als BTG houden we de vinger aan de pols en 
willen we samen met alle betrokkenen zorgen dat we samen 
goed door deze ongekende crisis komen. BTG zal haar rol als 
bruggenbouwer in de ICT en Telecommarkt hierin optimaal 
spelen.

Aan de andere kant staat de wereld niet stil en lopen 
bijvoorbeeld de voorbereiding op de 5G veiling door. Voor 
veel van onze leden zijn daarbij twee zaken key; het kunnen 
beschikken over een goede indoordekking en het wellicht 
aanbieden van private networking op hun eigen locaties.

Zoals bekend heeft BTG een standaard ontwikkeld voor 
passieve indoorsystemen. Samen met onze Expertgroep 
Indoordekking en Kritische Mobiele Breedband Gebruikers 
en onze andere Expertgroepen, is een discussie gestart om 
deze standaard om te bouwen naar een standaard voor 
alle  ook actieve en hybride  systemen. BTG verbindt de 
eindgebruikers, solution partners en EZK en faciliteert deze 
discussie. Datzelfde geldt voor de aanstaande frequentieveiling 
van de snelle mobiele communicatie. Streven is om voor 1 juli 
2020 de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) 
frequentiebanden te veilen. 

Daarbij is het plan om het midden van het spectrum aan de 
operators aan te bieden en de twee randen te reserveren voor 
bedrijven die een eigen netwerk willen opzetten. Dit  zijn 
wel de plekken waar de kans op verstoringen groter zijn. Een 
zorg voor bedrijven waarbij communicatie mission critical is. 
Kabinet en operators brengen daar tegenin dat bedrijven met 
de komst van 5G geen eigen netwerk meer nodig hebben. 
Dankzij network slicing kan een stuk van het netwerk worden 
afgeschermd voor speciaal verkeer. 

BTG vindt dat bedrijven gebruik moeten kunnen maken van 
een publiek netwerk en de mogelijkheid moeten krijgen om 
een kwalitatief hoogwaardig private 5G netwerk op te zetten. 

Bedrijven hebben bij een eigen 5G netwerk de keuze tussen 
een eigen infrastructuur onder contract bij een van de 
operators, of bij het zelf bouwen en onderhouden via een eigen 
spectrum, zogeheten private 5G. Onderzoek van Deloitte geeft 
aan dat private 5G voor de meesten de voorkeur geniet, zeker 
in missie kritische omgevingen zoals geldt voor fabrieken, 
logistieke centra, havens en vliegvelden.

Naar verwachting zullen eind 2020 meer dan honderd 
organisaties wereldwijd zijn gestart met het testen van private 
5G toepassingen met een investeringswaarde van enkele 
honderden miljoenen euro. 

Voordeel van private 5G is dat het draadloze communicatie 
goed mogelijk maakt in omgevingen vol metalen objecten en 
radio interferentie. Dit naast de grotere snelheid en de zeer lage 
latency van een milliseconde. Kwaliteit en privacy zijn hierbij 
ook in eigen hand.

De verwachting  is dat tot ver in de jaren ’20 private 5G zal 
bestaan naast andere mobiele en wifistandaarden, maar op enig 
moment dé standaard zal worden. 

Eric Reij, Voorzitter BTG - Branchevereniging ICT- en Telecom 
Grootgebruikers

5G en de essentie van 
goede connectiviteit

 ‘Dankzij network slicing 
kan een stuk van het net-
werk worden afgeschermd 
voor speciaal verkeer’{
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WIRESHARK UNIVERSITY

Wireshark University 
Certified Training Partner

SCOS Software Amsterdam/Hoofddorp offers 

these official Wireshark University courses as 

the European Wireshark University Certified 

Training Partner of Gerald Combs, the creator of 

Wireshark. With more than 1 million downloads of 

Wireshark per month from Wireshark.org it has 

become the de facto open source analysis tool. 

TCP/IP Analysis and Trouble-
shooting with Wireshark

This course is designed for Networking, 

Government and Security personnel that need to 

develop a set of packet investigation and network 

optimization techniques through study of the 

Networking Protocols using Wireshark and other 

Open-Source Analysis tools. 

Advanced Network/Security 

Advanced Network/Security Analysis with 

Open Source Tools. This course is designed for 

Networking, and Security Engineers that need 

to further enhance their Network Analysis skills 

through study of Advanced Network Analysis 

using Wireshark and other Open-Source 

Network / Security Analysis tools.

WIRESHARK TOOLS AND TRAINING

MORE INFO: 
WWW.SCOS.TRAINING

WiFi Network 

WiFi / 802.11 Network Analysis and Security. 

This course is designed for Wireless Network 

Engineers and Ethernet Network engineers, 

desiring to add wireless capabilities to an existing 

network that possess a basic to intermediate 

general networking knowledge. 

Course location:
Amsterdam/Hoofddorp


