
CLOUD GOVERNANCE
TRAINING

CLOUD GOVERNANCE: HOE STUUR JE EEN (AGILE) ORGANISATIE 
DIE GEBRUIK MAAKT VAN CLOUD?

Naarmate er meer cloud services worden afgenomen in de organisatie groeit de behoefte om 
daar grip en controle op te houden. Deze uitdaging wordt nog groter in decentraal gestuur-
de- en agile werkende organisaties. Hoe profiteer je maximaal van de voordelen van cloud 
services zonder de controle op beveiliging, financiën en besturing te verliezen?

Als teams zelfsturend zijn en IT middelen uit de kraan komen dan is er een risico dat je het 
overzicht verliest. Wie schaalt op en wie schaalt af? Waar worden cloud resources geregis-
treerd? Is de purchase office betroken in het proces? Weet iedereen vanaf waar de leverancier 
verantwoordelijk is voor security?

Hoe richt je Cloud Governance in zonder de innovatieve kracht van het bedrijf tot stilstand te 
brengen? In deze training geven we pragmatische handvaten voor het inrichten van een go-
vernance structuur waarbij we integreren met bestaande organisatiemodellen en werkwijzen 
zoals; SAFe, DevOps, Run vs Change en het Cloud Center of Expertise. Daarbij passeren 
bestaande governance frameworks, standaarden en best practices de revue en worden er veel 
voorbeelden gegeven als het gaat om de praktische inrichting van maatregelen zoals die door 
de cloud service providers worden geboden. 

DEZE TRAINING IS VOOR JOU:

Als je een architect bent of binnen de CTO office werkt.
Als je verantwoordelijk bent voor de transitie van traditionele IT-Operations naar
Cloud Operations.
Als je een Compliance Officer of IT-auditor bent.
Als je een Business- of IT-consultant bent of een IT-afdeling aanstuurt .

www.weolcan.eu/training



Module 1: What are we talking about, what is Cloud Governance

 Part 1 How do you Cloud
 Part 2 The Governance in this training
 Part 3 Existing Frameworks and Law, Rules and Regulations
   ITSM
   Cobit
   Amazon Cloud Adoption Framework
   Cloud Security Alliance

Module 2: Are you organized

 Part 1 How to organize around Cloud
 Part 2 Be agile while staying in control

   LUNCH

Module 3: Facilitate and empower, donʼt obstruct

 Part 1 How to organize knowledge
 Part 2 Governance for DevOps and Automation

Module 4: To control or not to control

 Part 1 Influences to Governance
 Part 2 Enforcement in the Agile organization
 Part 3 How does the cloud service provider facilitate you
   AWS
   Azure

Module 5: Letʼs get practical

 Part 1 Practical guidance on implementing cloud governance
 Part 2 Attention Areas and lessons learned

PROGRAMMA
09:00 - 17.00

http://www.weolcan.eu/training

KOSTEN:  € 750,- excl. BTW

Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch.

JOUW COACHES:

Vragen? Neem contact met ons op! T: +31 6 502 96 971 | E: bart.veldhuis@weolcan.eu

Alex Goedhart - Cloud Consultant and Cloud Trainer
Alex.goedhart@weolcan.eu | +31 6 418 41 130

Bart Veldhuis - Certified Cloud Architect
bart.veldhuis@weolcan.eu  | +31 6 502 96 971

@weolcan


