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HYBRIDE CLOUD
PLATFORM VOOR
GEMEENTEN

EEN VEILIGE CLOUD VOOR GEMEENTEN

Ook voor gemeenten komt de cloud steeds dichterbij. Maar gemeenten hebben te maken met
gevoelige data en specifieke compliancy-eisen. Daarbij komt dat het ICT-beleid ook nog eens
onderworpen is aan politieke besluitvorming. De zorgen en twijfels zijn dan ook groot, waarbij het
niet de vraag is óf, maar hoe en in welke mate de cloud door gemeenten op verantwoorde wijze kan
worden gebruikt. Om duidelijkheid te geven en handvatten aan te reiken, organiseerde MatrixMind
voor gemeenten een speciale soundbitesessie.
Vertegenwoordigers van 45 Nederlandse
gemeenten, van Rotterdam tot Tilburg en van
Amstelveen tot SudwestFrysland, namen deel
aan de Soundbitesessie. Deze vond plaats
op Prinsjesdag, op een zeer passende locatie:
datacenter AM3/AM4 van Equinix in het
Amsterdamse Science Park. Dit is niet alleen één
van de belangrijkste knooppunten van het internet
in Europa, maar tevens het datacenter waar de
hybride cloudoplossing van MatrixMind draait.

■ Burgers leiden hun digitale leven steeds
meer in de cloud;
■ Applicaties waar ambtenaren mee werken
worden steeds vaker via de cloud aangeboden;
■ Gemeenten zelf zijn zoekende naar cloudoplossingen om beter samen te kunnen werken.

Dagvoorzitter Art de Blaauw, directeur
Technologie en Innovatie bij Equinix Managed
Services schetste de krachten die gemeenten naar
de cloud trekken:

Vier sprekers gaven hun visie op deze
gecontroleerde reis naar de cloud voor gemeenten.

Maar als gemeenten de reis naar de cloud gaan
maken dan willen ze deze uiteraard veilig en
kosteneffectief afleggen.

GEMEENTEHUIS IN
DE CLOUD
JAN MEIJSEN
(GEMEENTE MOLENWAARD)

Hoeveel de cloud kan betekenen voor een
gemeente, toont de case van de gemeente
Molenwaard. Jan Meijsen, strategisch
beleidsadviseur van deze jonge fusiegemeente
wil graag tot de meest innovatieve ‘civil servants”’
van Nederland behoren. Zijn gemeente meet
de klanttevredenheid op moderne wijze onder
burgers, overlegt met hen via Microsoft Teams,
het klantcontactcenter is gebaseerd op Skype
for Business, Anywhere 365 en Dynamics en het
gemeentehuis is opgeheven (waardoor elke plek
op aarde een potentiële werkplek is geworden).
De presentatie ging in op de vraag hoe je innovatie
cultureel en technisch binnen je organisatie
verankert, welke rol de cloud daarin heeft gespeeld
en wat de lessons learned waren uit het ingrijpende
cloudtraject van Molenwaard.
Het motief voor deze radicale stap was een wens
om na de fusie niet verder weg, maar juist dichter
bij de burger te komen. Meijsen: “De collegeleden
waren de eersten die hun vaste werkplekken
opgaven: ze vergaderen nu bijvoorbeeld in de
kantine van een bedrijf binnen de gemeente
en lunchen daarna met de werknemers van
dat bedrijf.” Ambtenaren hebben geen vaste
arbeidstijden meer. “Ze kunnen overal werken: van
aanlandplekken in dorpshuizen tot de lobby van
Van der Valk of de eigen achtertuin. Zo kunnen ze
dicht bij de burgers blijven.”
Burgers en bedrijven hoeven bijvoorbeeld niet
meer naar een loket. In plaats daarvan kunnen ze
hun zaken online regelen of een ambtenaar langs
laten komen – desnoods ’s avonds – bijvoorbeeld
voor een bouwvergunning: “Die wordt dan in
anderhalf uur afgehandeld.” Aangevraagde
paspoorten worden kosteloos thuis of op het werk
bezorgd.

Inspiratie kwam volgens Meijsen van bedrijven,
waaronder CoolBlue en het bank- en
verzekeringswezen. Net als bij Centraal Beheer
krijgt de ambtenaar die de telefoon opneemt,
meteen de naam en relevante dossierinformatie
van de bellende burger voor zich.
Essentieel voor de opzet van de IT was dat de
informatievoorziening ontworpen werd voor de
gemeenschap, niet voor de gemeente: zo was de
cloud een nog logischer keuze.
De keuze voor een cloudleverancier viel snel
op Microsoft met Azure, omdat die destijds
volgens onderzoek als enige AVG-compliant was.
Daarmee werd meteen een standaardisatieslag
gemaakt, want de gemeente gebruikt alleen
de functionaliteit die Microsoft via het Azureplatform aanbiedt, geen alternatieven. “En het hele
technisch beheer is gelijk uitbesteed,” verklaart
Meijsen. Op die manier slaagde Molenwaard erin
de ICT-kosten niet te laten stijgen tijdens deze
ingrijpende operatie.
Het betekende wel veel slecht-nieuwsgesprekken
met afdelingshoofden die afscheid moesten
nemen van oude werkwijzen, maar Azure biedt
voldoende mogelijkheden. Ook voor de burgers,
die bijvoorbeeld MS Teams kunnen gebruiken om
hun e-participatie vorm te geven: dat werkt beter
dan een inspraakavond in het dorpshuis.
Molenwaard zit overigens niet voor honderd
procent op de publieke cloud, maar beschikt over
een zogenoemde hybride cloudinfrastructuur:
MatrixMind heeft de connectie met Azure
gerealiseerd via Equinix; die laatste is Molenwaard’s
nieuwe definitie van haar ‘eigen’ datacenter.
De ingrijpende stap naar de cloud lijkt voor de
fusiegemeente een geslaagde operatie: de totale
bedrijfskosten zijn gedaald, terwijl de tevredenheid
van de burgers steeg van 7,4 naar 8,1.

DE GEMEENTECLOUD
ALMIR IRISKIC
(MATRIXMIND)

Iriskic, oprichter van MatrixMind, begon met het
publiek twee stellingen voor te leggen. Ten eerste:
‘Ik ga de cloud alleen gebruiken (dan wel anderen
adviseren om te gebruiken) als ik zeker weet dat
ik er ook weer gecontroleerd weg kan.’ Daarop
antwoordde liefst 93% van de bezoekers ja. Ten
tweede: ‘Een hybride cloudfundament is voor mij
minder belangrijk dan native cloudapplicaties.”
Daarmee was 83% het oneens.
“Deze vragen,” verklaarde Iriskic, “hebben we
ook voorgelegd aan Molenwaard voor we met
ze in zee gingen.” Ze zijn namelijk zeer wezenlijk:
technologie verandert voortdurend, dus de
oplossing van vandaag moet morgen misschien
plaats maken voor iets anders. Daarom is de
flexibiliteit van een hybride platform bij een
neutraal datacenter als Equinix noodzakelijk om in
te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Dit is precies het uitgangspunt van de oplossing
van MatrixMind voor gemeenten en andere
organisaties die naar de cloud willen: het
MatrixMind Modern Virtual Datacenter (MVDC).
Equinix heeft een exchange waarop 500
providers zijn aangesloten, inclusief alle grote
cloudleveranciers. MatrixMind zorgt voor een
gateway die meerdere providers kan ontsluiten
met cloud-agnostic tools, zodat wisselen en
combineren gemakkelijk wordt.
Uit het publiek kwam de vraag, welke expertise een
gemeente nodig heeft om een strategische dialoog
te kunnen voeren bij de eerste stappen naar de
cloud. Iriskic was kort en duidelijk: “IT-expertise.
Elke businessvraag is nu een IT-vraag geworden.

Een leverancier kan managementverhalen vertellen
aan de business, maar aan jouw kant van de tafel
moet ook een IT-solutions-architect zitten, liefst
met hands-on-ervaring, die de voorstellen kan
toetsen aan jullie eigen situatie.”
Iriskic presenteerde ook een primeur: de
Gemeentecloud van MatrixMind. Hier kunnen
gemeenten samen een MVDC delen. Naast de
voordelen voor kosten en efficiency biedt dit
tevens de mogelijkheid om gegevens in een
maximaal beveiligde omgeving uit te wisselen: dat
gebeurt immers binnen het datacenter van Equinix,
niet via het publieke internet.
Dat riep geïnteresseerde vragen op. Kunnen
gemeenten die niet deelnemen aan de
Gemeentecloud ook aankoppelen voor de
uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld via
Gemnet, het besloten netwerk voor overheden?
Iriskic: “We zijn geen overheidsdienst en kunnen
dus zelf niet aan Gemnet koppelen. Maar we willen
hier een centraal platform plaatsen om sociale
persoonsgegevens veilig uit te wisselen, zonder
internet of complexe certificering en security.”
Een andere vragensteller: “Bieden jullie
wel een soort standaard-koppelvlak, met
voorwaarden?” Iriskic: “Nee, we bieden geen
aansluitingsvoorwaarden of interfaces naar de
buitenwereld aan. Beveiliging staat voor ons
centraal. Alle klanten van de Gemeentecloud zitten
qua beveiliging op dezelfde stack. We bieden ook
toegang tot onze monitoring van data-security: je
kunt met je eigen dashboard kijken naar je IT. En
bij verdachte zaken kunnen we alle klanten meteen
afsluiten.”

MICROSOFT’S FUNDAMENTEN
VOOR VERTROUWEN
MARTIN VLIEM
(MICROSOFT NEDERLAND)

“Ik ben blij dat ik hier geen commercieel verhaal
hoef te houden, want dat heeft de eerste spreker
al gedaan.” Hiermee kreeg Martin Vliem, National
Security Officer van Microsoft Nederland, de
lachers snel op zijn hand.
Hij kwam vervolgens met een vraag aan het
publiek: wat is jullie grootste zorg bij de publieke
cloud? Dat leverde een lange en diverse lijst op:
van acceptatie en regelgeving tot beschikbaarheid
en exitstrategieën. In zijn presentatie gaf Vliem
handvatten voor twee zorgen: privacy-compliance
en informatiebeveiliging.
Essentieel zijn én blijven goede dreigings- en
risicoanalyses. “Dreigingen zijn generiek, maar de
risico’s erop verschillen per organisatie. Die analyse
moet je dus zelf doen.” Daar zijn hulpmiddelen voor
in de vorm van dreigingslijsten met maatregelen,
zoals de CSA Treacherous 12.
Is de cloud een extra risico? Vliem draaide het om.
“Met een eigen datacenter heb je geen geld om
alle dreigingen grondig aan te pakken. In de cloud
mag je verwachten dat de provider al veel doet.
Dat klinkt als sales, maar wij hebben als Microsoft
echt een enorm probleem als er iets misgaat. Want
dat levert een gigantisch reputatieverlies op.”
Bovendien moet een provider als Microsoft zijn
beveiliging afstemmen op de meest veeleisende
klanten, zoals banken. Vliem: “Daar profiteert de
bakker op de hoek van mee.”

Maar cloud is geen outsourcing, benadrukte
Vliem. “Je moet een deel van de beveiliging zelf
doen, zoals bijvoorbeeld autorisatie. Eventueel
met andere partijen: managed services partners
zoals MatrixMind.” Voor gemeenten speelt mee
dat ze een enorm aantal wetten en regels moeten
volgen voor privacy en beveiliging. Ze hebben
de plicht om te controleren dat de gegevens
veilig zijn. Wat voor waarborgen kunnen ze
creëren in de cloud? Vliem: “Allereerst contracten
en SLA’s. Check hoe de provider omgaat met
privacy, waar data wordt verwerkt et cetera.”
Hij waarschuwt: “Bij de beveiliging zegt ISOcertificering niets over de daadwerkelijke werking.
Daarom moet je ook vragen om een verklaring
dat een onafhankelijke derde partij, veelal een
externe auditor, daadwerkelijk de werking van
de informatiebeveiliging heeft gecontroleerd en
vastgesteld.
Vliem behandelde aan het einde van zijn
presentatie nog een bekend pijnpunt: moet
Microsoft data van gebruikers afstaan aan de
Amerikaanse overheid? Dat lijkt mee te vallen. In
de cloudcontracten is vastgelegd dat Microsoft
informatieverzoeken van een overheid eerst
toetst op rechtmatigheid en eventueel aanvecht
– bijvoorbeeld als ze strijdig lijken met de AVG.
Als Microsoft een verzoek rechtmatig vindt,
bijvoorbeeld omdat het een misdrijf betreft, zal
het eerst naar de eigenaar van de data verwijzen.
Waar mogelijk probeert het die op de hoogte te
stellen van het verzoek. Als ook dat niet kan, werkt
Microsoft mee.
Vliem heeft nog één geruststelling: “In de eerste
helft van 2017 kreeg Microsoft nul verzoeken vanuit
de VS voor zakelijke data opgeslagen in Europa.”

HOE OVERTUIG IK
MIJN EIGEN ORGANISATIE?
WIM HOEKSTRA
(QUARANT)

Hoekstra, adviseur op het gebied van
informatisering en automatisering voor gemeenten,
heeft een krachtig argument om bestuurders te
overtuigen dat de cloud onontkoombaar is: “Alle
grote leveranciers in de gemeentelijke wereld,
zoals Centric en Pink, zijn bezig met SaaS. Dan
betaal je straks mee aan de infrastructuur van die
leverancier.
Dus als je ook eigen infrastructuur in stand
houdt, stijgen je exploitatiekosten, terwijl je eigen
datacenter leeg begint te lopen.”
Die trend is nu al zichtbaar in een (niet
gepubliceerde) benchmark van een groot
adviesbureau: de laatste jaren stijgen de kosten
van gemeenten voor I&A, terwijl ook de cloudadoptie snel stijgt. “Het is dus onontkoombaar,”
zegt Hoekstra, “maar er zijn vervolgens nog steeds
honderdduizend keuzes te maken.”
In je informatiseringbeleid moet je dus aandacht
besteden aan de cloud. Daarbij zijn twee
hoofdroutes mogelijk: alles op IaaS zetten, zoals in
Molenwaard, of inspelen op de stortvloed van SaaS
die eraan komt. Voor beide valt wat te zeggen.
Elke gemeente heeft ook andere uitgangssituaties
en ambities.

Maar hoe pak je zo’n cloudbeleid aan? Hoekstra’s
voorkeur: “Geen dik plan, maar een reeks van
deelproducten: van een hoog naar een steeds lager
abstractieniveau, met tussentijdse besluitvorming,
want iedereen moet worden meegenomen. Je wilt
niet het risico lopen dat je op driekwart van het
traject door een dogmatische wethouder terug
moet keren op je schreden.”
Een goed begin is duidelijkheid te creëren over
definities: “Dat is voorwaardelijk om tot een reëel
en consistent verhaal te komen. Net zoals het voor
een bestuurder nuttig kan zijn om eens het verschil
te leren tussen ICT, automatisering, informatisering
en digitalisering.”
Een tweede vereiste is een goede classificatie
van data. “Welke data kunnen we waar plaatsen?
Als de datakwalificatie goed op orde is, dan
is het vervolgens een kwestie van checken bij
aanbestedingen, om te zorgen dat er geen
onnodige nieuwe on-premspulletjes binnenkomen.”
Als laatste moet er een juridische toetsing zijn: “Die
is heel belangrijk.” En voor elke stap in het proces
moet worden vastgelegd, wie er meepraat en hoe
besluitvorming plaatsvindt.
De beweging naar de cloud zal gevolgen hebben
voor de formatie en de exploitatie. In het algemeen
is er een trend van investeringen (capex) naar
operationele kosten (opex). Hoekstra: “Een
diehard-ICT’er die z’n kick haalt uit het beheren
van een Exchange-server, heeft een heel lastige
toekomst. Want een groot deel van dat werk
verdwijnt. Maar een ICT’er die zich doorontwikkelt,
in staat is een complexe cloudarchitectuur te
beheren en ook een gesprekspartner is voor de
diverse partners, heeft een prachtige toekomst.
Met wellicht ook nog wel een hogere schaal.”

CONCLUSIES
Feitelijk is er voor gemeenten geen toekomst zonder cloud meer denkbaar, gezien de ontwikkelingen op
de markt. De cloud kan bovendien bijdragen aan een ongekende verbetering van de dienstverlening, terwijl
de betrokkenheid van burgers ermee kan worden versterkt. Qua privacy en security is het ook een veilige
oplossing, mits de gemeente haar deel van de beveiliging correct uitvoert, al dan niet via een managed
service partner.
Tegelijk is er veel onzekerheid: niet alleen gemeenten, maar ook leveranciers zoeken immers nog hun eigen
weg naar de cloud. De oplossing voor die onzekerheid is een hybride platform bij een neutraal datacenter.
De invulling van dat platform moet stapsgewijs en weloverwogen worden uitgevoerd.
Dit maakt niet alleen maatwerk mogelijk – elke gemeente is immers uniek – maar houdt ook de vrijheid van
handelen intact. De weg naar de cloud mag niet doodlopen. IT zal altijd blijven veranderen en elke organisatie
die (kosten)effectief wil opereren, moet zich dus verzekeren van maximale vrijheid om op die veranderingen
in kunnen spelen.

Wilt u ook een soundbitesessie bijwonen?
De nieuwe reeks is gepland. De actuele data en tijden zijn te vinden op: www.matrixmind.nl/soundbite
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