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Op weg naar een 
succesvolle cloudmigratie

Kennisdocument

Best practices en een stappenplan
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Wel of niet naar de cloud?
Steeds meer organisaties maken 
de overstap naar de cloud. Bedrij-
ven willen voordelen zoals meer 
flexibiliteit, een kortere time-to-
market en betere beschikbaarheid 
graag voor hun business benutten. 
Dat geldt ook voor andere plus-
punten zoals een voorspelbare 
cashflow, gespreide investeringen 
en geen hardware, beheer en on-
derhoud. Aangevuld met de zeker-
heid dat een omgeving aansluit bij 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
vlak van technologie, beveiliging 
en licenties

Op het eerste oog is de keuze 
voor de cloud versus een on-pre-
mise omgeving relatief eenvoudig. 
De praktijk is echter weerbarstig. 
Veel organisaties willen zich vol-
ledig op hun eigen core business 
richten. Hun uitgangspunt is dat 
ICT gewoon moet werken en moet 
zorgen dat iedereen efficiënt kan 
werken. Zij willen geen ICT-zorgen 
en minimaal beheer en onder-
houd. Voor deze groep is het, 
ondanks de duidelijke voordelen, 
niet gemakkelijk om de juiste 
keuze te maken. De overstap naar 
de cloud roept bij hen vooral veel 
vragen op: waar moeten ze op 
letten? In deze whitepaper gaan 
we dieper in op deze vraag en 
behandelen we enkele best practi-
ces voor de succesvolle integratie 
van clouddiensten in de huidige 
IT-omgeving.

Business-ambities centraal
De mogelijkheden in de cloud 
lijken grenzeloos. Omdat bedrij-
ven uniek zijn, is er geen ideaal 
cloudscenario. Toch zijn er wel 
degelijk aandachtspunten die een 
gestructureerde en succesvolle 

overstap naar de cloud vergemak-
kelijken. En hoewel technologie 
een belangrijke rol vervult, is het 
vooral van belang om de eigen 
business-behoeften en -ambities 
altijd centraal te stellen in het keu-
zetraject en bij de migratie.

Het is essentieel te beseffen dat 
voor een cloudmigratie geen 
‘standaardaanpak’ bestaat en dat 
de migratie nooit ‘af’ is. Aan de 
andere kant doorloopt ieder bedrijf 
dezelfde stappen. We zetten ze op 
een rij.

Inventarisatie
Uit onderzoek van 451 Research 
blijkt dat de komende jaren meer 
dan de helft van de IT-budgetten 
aan cloud gerelateerde technolo-
gie wordt besteed. Tegelijkertijd 
laat onderzoek van THINKstrate-
gies zien dat bedrijven in 43 pro-
cent van de gevallen niet tevreden 
zijn over de resultaten van hun 
cloudmigratie. Om die teleurstel-
ling te voorkomen, is het cruciaal 
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om vooraf goed na te denken over 
de doelen die een onderneming 
wil bereiken. Dat proces start met 
een duidelijke positiebepaling. Wat 
is de bestaande situatie en wat 
zijn de behoeften van de organi-
satie? Een inventarisatie-check 
van de ICT-omgeving is hierbij 
een goed startpunt. Vervolgens is 
het verstandig om deze inven-
tarisatie te laten volgen door 
regelmatige APK-Checks. Door de 
ICT-omgeving regelmatig op vaste 
punten te checken, is er altijd 
een helder inzicht in de status en 
eventuele risico’s. Op die manier 
voorkomt een bedrijf verrassingen 
en is de continuïteit gewaarborgd. 
Dit vormt een goede basis voor 
besluitvorming, ook bij migraties 
naar de cloud.

Cloudreis
In het verlengde van een APK-
Check is het verstandig om een 
site-survey te doen. Deze analyse 
zet alle kosten van on-premise af 
tegen een cloudoplossing. Zeker 
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als een onderneming zelf over on-
voldoende kennis in huis beschikt 
om de juiste route naar de cloud 
uit te stippelen, is het verstandig 
om hiervoor een ICT-partner in de 
arm te nemen. Hoewel de reis in 
veel gevallen hetzelfde verloopt, 
is de eindbestemming bij veel 
organisaties verschillend. Valt 
de keuze op SaaS, een public of 
private cloud of toch een hybride 
omgeving? Vanwege die enorme 
diversiteit is het prettig niet alleen 

als uptime, flexibiliteit, schaalbaar-
heid, security, beheer en support 
tegen elkaar af te zetten, krijgt 
een bedrijf een reëel beeld van de 
potentiële voordelen.

Kostenvoordelen
Inzicht in de kosten speelt een 
belangrijke rol bij het bepalen van 
de voordelen. In tegenstelling 
tot de heersende gedachte is de 
cloud niet per definitie goedkoper 
dan on-premise. In een clou-

date versies en maximale beveili-
ging binnen handbereik. Dit alles 
aangevuld met waarborgen voor 
continuïteit en schaalbaarheid.

Aandachtspunten in de voor-
bereiding:
• Wat zijn de wensen, afgestemd 
  op de businessdoelen?
• Welke cloudservice past hierbij?
• Sluit het aanbod goed aan of zijn 
  er nog gaten in het aanbod?
• Kunnen bestaande applicaties/
  tools of processen 1-op-1 over?
• Wat zijn de capaciteitseisen?
• Wat zijn de concrete kosten?
 
De migratie
Als een bedrijf overtuigd is van 
de voordelen die de cloud kan 
bieden, start de concrete voorbe-
reiding. In dit geval is een Proof 
of Concept (PoC) onmisbaar. Een 
PoC verhelpt eventuele onzeker-
heden rondom de performance, 
security of stabiliteit. Op die 
manier kan de gehele organisatie, 
van ICT tot de eindgebruikers, het 
cloudconcept testen en ervaren. 
Een succesvolle PoC vergroot het 
vertrouwen in de nieuwe situatie 
en heeft een positieve invloed op 
de acceptatie en het draagvlak. 

Waar moet u als organisatie reke-
ning mee houden bij de inrichting 
van de PoC en de uiteindelijke 
cloudomgeving?
• Inventariseer applicaties en 
  bepaal welke applicaties eerst
  gaan (niet-bedrijfskritische 
  applicaties eerst)
• Sluiten de architecturen (on-
  premise/cloud) op elkaar aan?
• Kunnen er prestatieproblemen
  ontstaan?
• Hoe richt u de hybride situatie in?
• Sluit het beveiligingsbeleid aan
  op de nieuwe cloudomgeving?
• Krijgen medewerkers training?

met het beheer en onderhoud 
van de ICT-omgeving ontzorgd 
te worden door een ICT-partner. 
Datzelfde geldt voor de migratie 
naar de cloud. 

Site-survey
Een site-survey beantwoordt veel 
vragen die mogelijk op voorhand 
leven en biedt inzicht in potentiële 
kostenvoordelen. Bijvoorbeeld 
door de situatie on-premise te 
vergelijken met een hybride 
cloudoplossing. Door gebieden 

domgeving besteedt een bedrijf 
ICT-activiteiten, geheel of gedeel-
telijk, uit aan een derde partij en 
betaalt daarvoor. Dat betreft onder 
andere hardware, datacenterser-
vices, beheer en onderhoud. En 
groot verschil is dat vaste kosten 
variabel worden en beter af te 
stemmen zijn op de specifieke 
organisatie-eisen. De cashflow is 
constant, omdat duidelijk is wat er 
betaald moet worden. Bovendien 
komen potentiële kostenvoordelen 
op het gebied van licenties, up-to-
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Validatie
Als de technische overstap afge-
rond is, kunnen de medewerkers 
in principe aan de slag. Om dit te 
waarborgen, is het wel zaak om 
te testen of de applicaties bereik-
baar zijn en alle data is overgezet. 
Vanuit beheerperspectief is het 
van belang om te checken of 
de beheertools toegang tot de 
cloudomgeving hebben. Deze 
fase is noodzakelijk om te zorgen 
dat iedereen de voordelen van de 
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cloud ook concreet kan vertalen 
naar zijn eigen werkomgeving. Al-
leen op die manier is het mogelijk 
om efficiënter, flexibeler en vooral 
ook prettiger te werken. 

Cloudvoordelen benutten
De overstap naar de cloud is een 
serieus proces dat niet alleen 
technische impact heeft. Een 
transparante inventarisatie van 
de voordelen is noodzakelijk om 
reële verwachtingen te creëren, 

zowel bij het management, ICT als 
bij de eindgebruikers. Naast een 
technische voorbereiding is een 
gedegen analyse van de busi-
ness-doelstellingen en de staat 
van de ICT-omgeving onmisbaar. 
In combinatie met doelgerichte 
communicatie wordt zo gebouwd 
aan een breed draagvlak. Op die 
manier komen de voordelen van 
de cloud daadwerkelijk binnen 
handbereik.

Cloudmigratie in de praktijk
Koudwatervrees voor de stap naar de cloud is zeker niet nodig. 
Vooral niet als organisaties het traject stapsgewijs aangaan 
vanuit hun kernwaarden. Voor die aanpak kozen ook de bran-
cheorganisaties NOA en AFNL. Deze organisaties willen vooral 
de belangen van hun leden zo goed mogelijk behartigen. Om 
dit waar te maken moeten medewerkers altijd en overal kunnen 
werken. Bovendien willen zij zorgvuldig en veilig omgaan met 
de data van hun leden, zeker na de invoering van de AVG. 

Om bovengenoemde business-doelen te bereiken, kozen NOA 
en AFNL voor een Virtual Private Cloud. Deze hybride cloud-
variant biedt toegang tot een moderne ICT-omgeving, inclusief 
beheer en support. De performance van de omgeving is voor 
medewerkers en leden gewaarborgd en wordt 24/7 gemonitord. 
Ook de beveiliging is van het hoogste niveau. 

NOA en AFNL zijn niet alleen begeleid in het keuzetraject van 
on-premise naar de cloud. Ook de overstap naar de Virtual 
Private Cloud is zorgvuldig voorbereid en begeleid door externe 
experts van ICT-partner IDB4ict. De migratie is gebaseerd op 
een concreet stappenplan. Na het inrichten van de testomge-
ving zijn alle applicaties en data vlekkeloos en zonder inciden-
ten overgezet naar een extern datacenter. Dit alles zonder enig 
effect op de dienstverlening van de organisaties. Doordat alle 
ICT-activiteiten, van back-up en updates tot security, goed 
geregeld zijn, kan iedereen binnen NOA en AFNL zich volledig 
op de kerntaak richten: leden ondersteunen.

Gert van de Bovenkamp, Hoofd Administratie (NOA) - Jaco Uittenbogaard, Directeur (AFNL) - Frank Luteijn, Senior adviseur ICT (IDB4ict)
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Een vlotte overstap met IDB4ict
DB4ict heeft een eigen proces ingericht voor de migratie naar een Virtual Private Cloud. Dit stappenplan is 
ontwikkeld en verfijnd op basis van praktijkcases. 

Fase 1 - Realisatie
Het traject start met de installatie van de virtuele servers en voorbereiding van de inrichting en configuratie 
van de klantspecifieke inrichting. Dit alles inclusief betrouwbare verbindingen tussen het datacenter en de 
klant.

Fase 2 – Pré-migratie voor de testomgeving
Aansluitend start de installatie en inrichting van applicaties en datamigratie (bestanden, e-mail en applicaties) 
naar het datacenter.

Fase 3 – Testperiode
Vervolgens is het tijd voor de kennismaking van medewerkers met de nieuwe omgeving. Na uitvoerig testen 
en acceptatie biedt dat de basis voor de start van de voorbereiding in aanloop naar de definitieve migratie.

Fase 4 – Definitieve migratie
In deze fase vindt de daadwerkelijke migratie naar het datacenter plaats, waarna het afsluiten van de lokale 
servers definitief is.

Fase 5 – Nazorg en ondersteuning
De optimale de ondersteuning van medewerkers, overdracht van documentatie en inrichting van de service-
desk en de communicatieprocessen, dragen direct bij aan de optimale inzet van de cloud.

Een betrouwbare ICT-partner
De voordelen die de cloud biedt, 
zijn voor steeds meer organisaties 
evident. Toch blijft het lastig om 
de stap daadwerkelijk te zetten. 
In veel gevallen ontbreekt het aan 
overzicht. ICT is meestal geen 
core business waardoor het veel 
tijd en energie vraagt om een 
goed beeld van alle opties te krij-
gen. De vele en vooral snelle tech-
nologische ontwikkelingen maken 

het complex om de impact van de 
cloud, in alle verschijningsvormen, 
op de eigen business in te schat-
ten. In dat geval is het effectiever 
om de hulp van een externe 
ICT-partner in te schakelen. Een 
ervaren ICT-partner met de juiste 
technische en branchekennis 
brengt op verschillende vlakken 
rust. Bijvoorbeeld bij het in kaart 
brengen van de business-eisen 
en de bestaande ICT-omgeving. 

Dat geldt ook voor de vertaalslag 
van de business-wensen naar 
een concrete cloudoplossing. In 
combinatie met een doelgerichte 
migratie- of implementatieaanpak 
is een organisatie dan verzekerd 
van een zorgeloze overstap naar 
de cloud. Potentiële cloudvoor-
delen zijn zo gewaarborgd, op de 
korte en lange termijn.

Pré-migratie
t.b.v.

testomgeving

Realisatie 
VPC

Testperiode Nazorg en 
werkplek 

begeleiding

Oplevering 
en 

documentatie

Definitieve
migratie
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Samenvatting
Veel van de stappen die nodig zijn voor een succesvolle 
migratie naar de cloud gelden in hoofdlijnen voor iedereen. 
In de praktijk zijn er zeker verschillen omdat elke organisatie 
anders is wat betreft de businessdoelen, ICT-omgeving, cultuur 
of afzetgebied. Tegelijkertijd zijn er concrete stappen en best 
practices die dit proces en het hieraan voorafgaande keuze-
traject kunnen vergemakkelijken. 

Een goede voorbereiding is essentieel. Pas als duidelijk is hoe 
een migratie bijdraagt aan het realiseren of versterken van de 
business-doelstellingen is een overstap met de bijbehorende 
investeringen gerechtvaardigd. Dat is het juiste moment om 
een Proof of Concept in te richten. Deze testcase biedt de kans 
om zowel de technische als de organisatorische voorwaarden 
in de praktijk te testen. Door deze stappen gestructureerd te 
doorlopen, worden eventuele risico’s vroegtijdig gesignaleerd 
en afgedekt. Aan de andere kant biedt een PoC de organisatie 
de mogelijkheid om de nieuwe situatie te ervaren. Zo komen 
de voordelen van de cloud daadwerkelijk binnen handbereik.

Wilt u een stappenplan dat is afgestemd op uw business?
IDB4ict ondersteunt al ruim 30 jaar organisaties om hun 
bedrijfsvoering met ICT efficiënter en effectiever te maken. 
Als ICT-partner ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen we 
de ICT-omgeving waarbinnen organisatie, medewerkers en 
partners optimaal kunnen functioneren. Om te zorgen voor 
een naadloze overgang van uw business naar de cloud, heeft 
IDB4ict een stappenplan voor cloud migratie ontwikkeld.

Wilt u een op uw business afgestemd stappenplan? 
De cloud consultants van IDB4ict helpen u graag. 
Neem contact op voor vragen of een vrijblijvende afspraak met 
Frank Luteijn van IDB4ict via telefoonnummer 0348 – 46 55 00 
of via e-mailadres f.luteijn@idbgroep.nl

IDB4ict
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Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX  Woerden
T (0348) 46 55 00

www.idb4ict.nl
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