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• Opgericht in 1998 

• 120 medewerkers 

• Onafhankelijk van de verkoop van producten 

• Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren 

• 300 actieve klanten 

• Organisaties tussen 100 en 2.000 werkplekken 

• Landelijke dekking, met regionale aanwezigheid 

• + 85 SLA/Contract relaties waarvoor we beheer 

verzorgen 

• Partner Interconnect 

OVER ICTIVITY 



Even voorstellen 
EVEN VOORSTELLEN 

• + 12.000 leerlingen 

• 1700 leerlingen op ICT academie 

• 700 leerkrachten en ondersteunend 

personeel 

• ICT is bedrijfskritisch 

– Roosterplanning 

– Examens 

– Portalen voor leerlingen en ouders 

– Leeromgeving 

 



AANLEIDING 

• Eigen datacenter aan vervanging toe 

• Dienstverlening ICT sluit niet meer aan bij 

organisatieverwachting 

• CAPEX/OPEX 

• Financiële noodzaak 

• Calamiteit 

• Kwetsbaarheid middelen en personeel 

• Op basis van beleid/visie 

• Etc. 



ICT IS TE GEVARIEERD GROOT EN COMPLEX GEWORDEN 
 



KONING WILLEM 1 COLLEGE 



AANPAK 

Initiatie/inkoop Transitie Acceptatie Beheer Make or buy 



MAKE OR BUY 

 

Actuele capaciteits- 
behoefte 

Traditionele investering  = overcapaciteit  

Inefficiente CapEx Investeringen 
 

GB 

Time 

  

 

Flexibiliteit = op en afschalen 

 
Doorbelasting actueel 
gebruik 



STACK IN KAART BRENGEN 

Personen 

Processen 

Producten 
IT Infrastructuur  



STACK IN KAART BRENGEN 

• Niet alleen technisch! 

• Wie gebruikt wat 

• Welk proces hoort daarbij 

• Wat moet het service-window zijn & RTO/RPO 

• Hoe is kennis intern/extern geborgd 

• Bepaal cloud readiness per stack obv matrix 

• Nulmeting op huidige omgeving 

– Performance 

– Kosten ! 

 

 

 



                   Data Storage 

             Switching / Routing 

                       Servers 

                          OSs 

                   Hypervisors 

                   Applicaties 

                    Databases 

Infra as a Service 

Platform 

as a 

Service 

Software 
as a 
Service 

Cloud 

CLOUD DELIVERY MODEL 



INITIATIE / INKOOP 

Initiatie/inkoop Transitie Acceptatie Beheer Make or buy 



FORMEEL VS INFORMEEL 

    tevreden/   

Sourcing relatie # Cases neutraal ontevreden 

      

Formeel 7 57% 43% 

Semi-formeel 9 89% 11% 

Informeel 14 64% 36% 

        



INITIATIE / INKOOP 

• Geef concreet doelstellingen en verwachtingen 
– Geen opsomming van techniek! 

• Daag aanbieder(s) uit  
– Slim ontwerp omgeving 

– Backup restore, self service 

• Blijf binnen standaarden 

• Welke eisen stel je 
– Exit regeling 

– Bewerkersovereenkomsten 

– Flexibiliteit en kosten tijdens looptijd 

– Normering, ISO27001, NEN7510, etc. 

• Wat moet er (op)geleverd worden 

 

 

 

 



Even voorstellen 
AANBESTEDING KW1C 

• 80% op kwaliteit 

– Calamiteitenplan en disaster recovery proces 

– Voorbereiding en transitieplan 

– Exit strategie 

– Partnership & innovatie 

– SLA 

– Beheer totale platform en dienstverlening 

• 20% op basis van prijs 

 

 



GOEDE UITVRAAG IS ESSENTIEEL 

• De kunst om de balans te vinden 

tussen prijs en te krijgen wat je graag 

had willen hebben 

• Cloud regisseur benoemen binnen 

eigen organisatie 

– Contract / Regie / Demand management 

• Marktverkenning! 

– Positief voor opdrachtgever en 

potentiele opdrachtnemer 

 



TRANSITIE 

Initiatie/inkoop Transitie Acceptatie Beheer Make or buy 



FUNCTIONEEL EN TECHNISCH ONTWERP 

• Transitieplan 

• Realistische planning 

• As-is vs. transformatie 

• Fall back scenario 

• Regie vs transitiemanagement 

• SLA 1.0 

 



Even voorstellen 
AANBESTEDING KW1C 

• Transitieplan en management 

• Techniek 

– 28 blades 

– 1700 VM’s voor ICT studenten 

– 700 VDI werkplekken voor 

ondersteunend personeel 

– 100TB storage, 6TB Flash 

– 2 x dark fiber 10/40GB 

• Totale migratie bestaande 

applicaties en data 

• 2 geografisch gescheiden 

datacenters 

• Overdracht naar beheerorganisatie 

 



LAAT HET OVER AAN SPECIALISTEN 



ACCEPTATIE 

Initiatie/inkoop Transitie Acceptatie Beheer Make or buy 



ACCEPTATIE 

• Testplan uitvoeren iom 

gebruikersorganisatie 

• Performance meting 

• Bijstellen SLA en inrichten KPI’s 

• Formele acceptatie omgeving 

 



BEHEER 

Initiatie/inkoop Transitie Acceptatie Beheer Make or buy 



IN DE CLOUD; NOG STEEDS BEHEER! 

• De keten wordt complexer, er kan meer, dus valt er 
ook meer in te stellen en bij te houden 

 

• Beheertaken zijn afhankelijk van wat je uit de cloud 
haalt (IAAS, PAAS, SAAS), en hoe (hybrid) 

 

Conclusie: 

• Beheer wordt anders. En het verschuift van infra 
naar applicaties, users en devices. 

 



GRIP OP DE CLOUD MET 4 x R 

• REGISTREREN 
– Maak de keten inzichtelijk 

• REDIGEREN 
– Zorg voor heldere afspraken / SLA’s 

• REGISSEREN 
– Zet een demand en regie organisatie op 

• REDESIGN 
– Pas je beheerprocessen aan 



CONCLUSIE BEHEER 

• Cloud servicemanagement is in essentie niet veel 
anders dan IT Servicemanagement; het gaat nog 
steeds om een gezonde balans tussen 
toeleverancier, IT, klant en gebruiker.  

 

• Wat er wél wezenlijk anders is, is de inrichting 
van IT service management (processen, 
personen, producten). Als je die niet aanpast kan 
je de voordelen van de cloud er niet uithalen.  

 

• M.a.w.: cloud noodzaakt herinrichting van uw 
beheerprocessen! 



Even voorstellen 
AANBESTEDING KW1C  BEHEER 

Gevolgen voor IT afdeling 

• 2 personen andere functie buiten IT 

• 5 IT’ers verschuiving in functie 

– Security 

– Nadrukkelijker ondersteunen richting primaire 

proces 

 

 

 



TOT SLOT - 5 TIPS! 

1. Maak je (k)landschap inzichtelijk en ken je cijfers 

2. Benoem de cloud-rollen binnen de eigen organisatie 

3. Leer door marktorientatie  

4. Begin met low-hanging-fruit 

5. KISS 

 



VRAGEN? 



Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam: Ictivity 

• Adres: Mahatma Gandhilaan 2, Eindhoven 

• Telefoonnummer: 088-4284848 

• E-mailadres: info@ictivity.nl 

• Standnummer: 


