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Wat is een logische weg naar de cloud? 
 
 
Inleiding 
Zorgorganisaties kennen zo langzamerhand 
wel de voordelen en winstpunten van IT in 
de cloud. De vraag is dus niet meer zozeer 
‘Moet ik naar de cloud?’ Het antwoord op die 
vraag is inmiddels een overtuigend ‘Ja’. 
Minder helderheid bestaat er over het 
antwoord op de vragen ‘Kunt u mij de weg 
naar de cloud vertellen, meneer?’ en ‘Hoe 
kom ik daar?’. 
 
Organisaties in de zorg gaan de komende 
vijf tot tien jaar naar de cloud. De 
gemiddelde zorginstelling – gesteld dat die 
zou bestaan – staat al met verschillende 
onderdelen met één voet op die weg naar de 
cloud. Aanvankelijk lijkt de reis naar de cloud 
te verlopen over een lineair tijdspad met 
mijlpalen. Bij nader inzien blijkt dat het niet 
een enkelbaans eenrichtingssnelweg is, 
maar dat het pad bestaat uit meerdere 
sporen. Daarbij verschillen per spoor ook 
nog eens de snelheids- en andere 
verkeersregels. 
 

Tijdens de route naar de cloud moet je dus 
meerdere sporen kunnen overzien en 
managen. Wij denken dat dit pad uit 5 
sporen bestaan: Applicaties, Gebruikers-/ 
werkplekken, Devices, Infrastructuur en 
Beheer. Je moet kunnen bepalen wanneer je 
welke stap zet op welk spoor. Wanneer je 
halverwege die route bent naar de cloud, wil 
dat niet zeggen dat je op elk van deze 5 
sporen halverwege bent. Hoe zit dat? 
 
Omdat veel organisaties met deze 
uitdagingen te maken hebben of gaan 
krijgen, organiseerden wij een tweetal 
Ronde Tafel kennissessies voor de 
zorgsector met als thema: ‘Wat is een 
logische weg naar de cloud?’. Dit leverde 
interessante discussies op.  
  
Het startpunt van de kennissessies was een 
enquête onder de doelgroep. We delen de 
belangrijkste resultaten en inzichten uit de 
enquête en de kennissessies graag met u. 
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Resultaten enquête 
 
 

Voorafgaand aan de Ronde Tafel 
kennissessies stelden we een aantal 
vragen aan de genodigden. Aan deze 
korte enquête namen 36 professionals 
uit de zorg deel.  
 
Karakteristieken van de respondenten 
Tweederde van de respondenten, 67%, 
heeft een IT-functie binnen de zorg. Het 
overgrote deel van de respondenten, 78%, 

werkt bij een bedrijf met meer dan 1.000 
medewerkers.  
 
Aantal werkplekken 
Hoewel bijna 80% van de respondenten bij 
een bedrijf werkt met meer dan 1.000 
medewerkers, heeft slechts 28% van de 36 
bedrijven die de respondenten 
vertegenwoordigen daadwerkelijk 1.000 of 
meer werkplekken. Ruim 41% heeft 0-500 
werkplekken en bijna 31% heeft 500-1.000 
werkplekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grootte IT-organisatie 
Bij een groot deel van de respondenten, 
bijna 39%, bestaat de IT-organisatie uit 5-10 
personen. Bij 17% bestaat deze uit minder 
dan 5 personen, bij ruim 22% uit 10-15 
personen en bij ruim 22% uit meer dan 15 
personen. 
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Rol IT-organisatie 
Op de vraag welke rol de IT-organisatie op dit moment  
heeft antwoordde de meerderheid: een faciliterende rol.  
 

Rol % van de respondenten 

Faciliterende rol 53% 

Achterlopende rol (komende jaren nog druk met projecten) 17% 

Volgende rol (u vraagt wij draaien) 14% 

Vooroplopende rol 14% 

 
Cloud of hybride 
Momenteel werkt 19% van de respondenten volledig in de cloud.  
Ruim 72% geeft aan momenteel in een hybride omgeving te werken. 
 
IT-partner/Datacenterleverancier   
We legden de respondenten een aantal 
zaken voor die je van een IT-partner/ 
Datacenterleverancier mag verwachten en 
vroegen welke aspecten zij het belangrijkst 
vonden: 
 
• Security en een hoge uptime vastgelegd 

in een SLA worden zeer belangrijk 
gevonden, door respectievelijk 81% en 
72% van de respondenten.  

• Certificering vindt ruim 97% belangrijk tot 
zeer belangrijk.  

• Dat de leverancier in Nederland 
gevestigd is wordt door bijna 78% 
belangrijk tot zeer belangrijk gevonden, 
evenals technische ondersteuning.  

• Een breed aanbod en de prijs zijn van 
minder groot belang. Deze aspecten 
worden door respectievelijk 70% en 78% 
van de respondenten neutraal tot 
belangrijk geacht.   

• Hulp bij het maken van en businesscase 
wordt het minst belangrijk gevonden: 
75% vindt dit zeer onbelangrijk, 
onbelangrijk of neutraal.    
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 Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet/zegt niet 

Security 
   19% 81%  

Hoge uptime/SLA 
   28% 72%  

Certificering 
(ISO/NEN)   3% 42% 55%  

Gevestigd in NL 
 11% 11% 45% 33%  

Technische 
ondersteuning 3% 8% 8% 36% 42% 3% 

Prijs 
 3% 20% 58% 19%  

Breed producten-/ 
dienstenaanbod 3% 27% 28% 42%   

Hulp bij maken van 
businesscase 5% 31% 39% 22%  3% 
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Plannen voor nieuwe leverancier 
De meeste respondenten, 61%, hebben op 
korte termijn geen plannen om een (nieuwe) 
leverancier in gebruik te nemen voor 
datacenter-, IaaS- en/of PaaS-diensten.  

 
 
 
 
 

 
Belangrijkste redenen om bepaalde 
diensten uit te besteden 
De belangrijkste reden om bepaalde 
diensten uit te besteden is voor 89% van de 
respondenten het niet in huis hebben van 
gespecialiseerde kennis.  

 
 
 
 
 

  

3%

17%

19%61%

Wil niet zeggen Binnen nu en 6 maanden

Binnen 6 tot 12 maanden Geen plannen

Reden % 

Gespecialiseerde kennis niet in huis 89% 

Geen core business 61% 

Ontzorging 58% 

Kostentechnisch interessanter 53% 

Technische (on)mogelijkheden 50% 

Geen eenmalige investeringen (maandelijkse vaste 
kosten/pay per use) 

31% 

Anders 22% 
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Belangrijkste thema's die spelen  
Als belangrijkste thema’s die momenteel 
spelen binnen hun IT-organisaties geven de 
respondenten security en regiefunctie aan, 
respectievelijk 78% en 61%.  
 
Als overige thema’s worden onder andere genoemd 
domotica, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, cloud, 
bescherming persoonsgegevens en visie ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
Toekomstbeeld 
Tot slot vroegen we de respondenten om een 
toekomstbeeld te schetsen over waar hun IT-
organisatie staat in 2020. Op deze open vraag kwamen verschillende antwoorden binnen, maar 
een aantal zaken werd vaker genoemd. Zo hopen meerdere respondenten dat hun IT-organisatie 
in 2020 meer een regiefunctie heeft dan nu het geval is en een meer ondersteunende rol in plaats 
van een faciliterende. Veel plannen om (grotendeels) in de cloud te gaan werken. Enkele 
antwoorden: 
 
“Van zeg maar IT-organisatie die alles doet, naar meer regie voerende organisatie die veel 
heeft geoutsourced.” 
 
“Nog minder applicaties in huis en meer in de cloud.” 
 
“Dan zijn we meer cloud dan hybride, hele nieuwe werkplekstructuur die nog veel minder 
plaatsgebonden is.” 
 
“Dan hebben we echt regie, dan geven we niet meer zelf devices uit, maar kunnen 
medewerkers dat zelf ophalen. De servicedesk, 1e lijn is vrijwel niet meer nodig en hebben we 
veel meer een ondersteunende dan een faciliterende rol.“ 
 
“Dan is onze IT organisatie naar een meer regisserende functie en zijn wij in staat om 
innovaties te leveren aan onze organisatie. “ 
 
  

Thema % 

Security 78% 

Regiefunctie 61% 

Selfservice IT 42% 

Sourcing 33% 

Het Nieuwe Werken 28% 

BYOD/CYOD 19% 

CAPEX vs OPEX 14% 

Overig 36% 
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Ronde Tafel Kennissessies 
 
 
Een Ronde Tafel is een kennissessie 
waarin professionals uit hetzelfde 
vakgebied met elkaar van gedachten 
wisselen over bepaald onderwerp. CAM 
IT Solutions faciliteert jaarlijks als 
kennispartner meerdere Ronde Tafels 
voor de zorgsector.  
 
Wat is een logische weg naar de cloud? 
Deze vraag stond centraal tijdens een 
tweetal Ronde Tafels in april 2018. 
Deelnemers uit verschillende hoeken van de 
zorg deelden hun ervaringen en plannen met 
betrekking tot IT in de cloud. Hoewel de een 
nog voor de keuze staat om wel of niet naar 
de cloud te gaan en de ander reeds volledig 
over is, herkenden de deelnemers veel in 
elkaars verhaal.  
 
Vragen op weg naar de cloud 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
bankwezen loopt de zorg niet voorop als het 
gaat over IT-zaken. Nieuwe uitdagingen op 
het gebied van budgetten, wetgeving en een 
24/7 bedrijfsvoering blijven zich aandienen. 
Dat maakt het voor zorginstellingen een 
enorme uitdaging om medewerkers optimaal 
te blijven ondersteunen met de benodigde 
IT-middelen. Innovaties bieden vele kansen 
voor de sector maar worden slechts 
mondjesmaat geadopteerd.  
 
Dit beeld zien we niet alleen terug in de 
resultaten van de enquête maar ook bij de 
deelnemers van de kennissessie. Slechts 
een enkeling werkt al volledig in de cloud.  

Het merendeel is deels over naar de cloud 
en verwacht de komende jaren alles over te 
brengen naar de cloud. Dat brengt een hoop 
vragen met zich mee. Hoe betrekken we de 
medewerkers bij dit proces? Hoe houden we 
de kosten beheersbaar? Wat doen we met 
oude applicaties? Hoe integreren we cloud 
applicaties in de huidige systemen? Hoe 
houden we alles veilig? Wat betekent het 
voor de rol van de IT-afdeling? En de 
hamvraag: wat is de visie van de organisatie 
op het gebied van IT?  
 
De weg naar de cloud 
Tijdens de route naar de cloud moet je dus 
meerdere sporen kunnen overzien en 
managen. CAM ziet een pad dat bestaat uit 
5 sporen:  
 
1. Applicaties 
De functionaliteit bepaalt voor een belangrijk 
deel de timing van het overbrengen van een 
applicatie van het eigen platform naar de 
cloud. Dus classificeer de applicaties. Welke 
functie hebben ze? Welke applicaties gaan 
als eerste de juiste ondersteuning bieden 
vanuit de cloud? Wat kosten ze en hoe is 
een en ander beveiligd? Heb je hier goed 
zicht op, dan kun je prima de marsroute van 
een applicatie naar de cloud bepalen. 
 
Tijdens de discussies kwam naar voren dat 
de keuze van applicaties een sterk 
bepalende factor is in een keuze voor de 
Cloud. Door de ‘verSaaSing’ van niet alleen 
de core applicaties, maar ook de 
ondersteunde applicaties zoals Office365 is 
de cloud onvermijdbaar.  
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2. Gebruikers-/werkplekken 
Denk niet alleen vanuit een applicatie maar 
ook vanuit werkprocessen. Wat is de 
functionele behoefte van de gebruiker vanuit 
het werkproces en hoe verhoudt dit zich tot 
de IT-kant? Door alle behoeftes en 
noodzakelijkheden in kaart te brengen, heb 
je direct een heldere vertaalslag naar welke 
devices waarvoor nodig zijn. 
 
3. Devices 
Standaardiseer de techniek maar houd de 
functionaliteit flexibel. Dat betekent dat je 
niet langer allerlei verschillende typen 
desktops, laptops, tablets en smartphones 
beschikbaar stelt. Stel in de plaats daarvan 
een beperkt aantal gestandaardiseerde 
clients samen, die de benodigde applicaties 
kunnen ondersteunen. In de desktopstore en 
webstore kunnen deze clients vervolgens 
worden gekozen. Het device is niet langer 
leidend, qua invulling van de werkplek. Het 
gaat om de applicatie. En of die nu wordt 

opgestart op een Microsoft Surface, een 
iPadPro of een willekeurige desktop maakt 
voor de gebruiker niet meer uit. 
 
4. Infrastructuur 
Iedere stap op een van die eerste drie 
sporen – een applicatie met een 
bijbehorende gebruiker met de keuze van 
devices – betekent verlichting van de eigen 
infrastructuur en beheer. Die nemen 
stapsgewijs af tot het moment aanbreekt dat 
het niet langer zinvol is een eigen 
infrastructuur zelf te onderhouden. De 
schaalgrootte is dan zodanig gekrompen dat 
je een en ander niet langer 
gestandaardiseerd kunt managen, waardoor 
de kosten daarmee niet langer in verhouding 
staan. Op dat moment is het inschakelen 
van een platform dat alle techniek regelt, 
raadzaam. Sterker nog, het is het beste om 
parallel aan het vaststellen van de marsroute 
van de applicaties naar de cloud, de keuze 
voor de platformprovider te maken.  

 
  

8 

 



 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Beheer 
Een reis naar de cloud zal vijf tot tien jaar in 
beslag nemen, als je het goed wilt doen. 
Door parallel met de eerste drie sporen, de 
overige twee van infra en beheer, ook naar 
de cloud te brengen, heeft een zorginstelling 
tijdens de restsituatie – waarbij een deel al 
over is naar de cloud en de oudere 
applicaties nog achterblijven – zelf geen 
technische zorg meer over IT. De overgang 
naar de cloud is dan goed geregeld, omdat 
de platformprovider ervoor zorgt dat beide 
soorten applicaties probleemloos blijven 
functioneren: SaaS én niet-SaaS. 
 
De journey naar de cloud is dus een 
omvangrijke onderneming. Maar wie de 
aanpak op deze manier uitsplitst, ziet vrij 
gemakkelijk waar op moet worden gestuurd 
en wat volgend is. Sturing vindt vooral plaats 
op de eerste twee sporen: applicaties en 
gebruikers. Zo is het bijvoorbeeld weinig 
zinvol om in dit kader te sturen op 
infrastructuur, omdat dit per definitie een 
faciliterend spoor is. Datzelfde geldt voor de 
devices en het beheer. 

Gebruikers 
De deelnemers aan de sessies waren het 
erover eens dat er voldoende aandacht moet 
zijn voor de gebruikers. Adoptie door de 
medewerkers was een struikelblok bij een 
aantal deelnemers. Hoe neem je de 
gebruikers mee en zorg je dat ze de nieuwe 
oplossingen ook echt gaan inzetten en 
omarmen? Key-users herkennen en inzetten 
kan het adoptieproces vereenvoudigen. Niet 
alleen managers en directie moeten worden 
meegenomen, maar vooral de ‘gewone’ 
gebruikers spelen een cruciale rol. Zonder 
hun commitment en inspraak kan er geen 
sprake zijn van een soepele overgang en 
eenvoudige adoptie. 
 
Zorg dat je gebruikers goed uitlegt waarom 
de overgang noodzakelijk is en vooral hoe 
het hun leven makkelijker maakt. Kies 
ambassadeurs. Kies ook voor applicaties die 
eenvoudig zijn in gebruik en passen bij het 
bedrijfsproces. Houd de transitie naar de 
cloud simpel en overzichtelijk voor de 
gebruikers.  

 
 
“Ik denk dat we moeten kiezen voor een bepaald concept met eenvoud voor de 
gebruikers. Vooral niet vastpinnen voor een lange periode. Rekening houden met 
gebruikers, wat hebben ze nodig en hierop anticiperen.” 
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Visie op IT 
Tijdens de discussies kwam sterk naar voren 
dat het veel zorginstellingen ontbreekt aan 
een visie op IT-gebied. De rol van IT wordt 
als ondersteunend gezien en daarmee 
eerder als een kostenpost dan een manier 
om de zorg te verbeteren. De deelnemers 
aan de enquête beamen dit. Het merendeel 
van de respondenten gaf aan dat IT 
momenteel een faciliterende rol heeft, maar 

binnen enkele jaren meer een regiefunctie 
voorziet.  
 
Het behoeft geen uitleg dat een doordachte 
visie op de Zorg en IT door alle stakeholders 
en de directies essentieel is voor een 
logische weg naar de cloud. Als je niet weet 
waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk 
ergens anders.  

 

“Ik zie heel veel herkenning tijdens de sessie. Vooral op het gebied van de visie. 
Deze moet echt aansluiten bij de visie van het MT.” 
 
 
Conclusie Ronde Tafel sessies 
Wat opviel was dat de deelnemers veel 
herkenden in elkaars verhaal en ervaringen. 
Toch was er ook verdeeldheid. Een aantal 
partijen is al gedeeltelijk of helemaal in de 
cloud. Daarentegen staan andere partijen 
nog helemaal aan de start. Welk pad je kiest 
naar de cloud verschilt duidelijk per 
organisatie. Er moet niet alleen voldoende 
aandacht zijn en blijven voor de gebruikers. 
Ook de vraag “wat wil je functioneel 

bereiken” is essentieel. Daarom was het ook 
niet mogelijk om één van de paden als 
leidend aan te wijzen. Er zijn te veel factoren 
die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld 
wat je zelf als organisatie in huis hebt aan 
kennis en techniek. Essentieel daarbij is de 
visie van de organisatie op IT en de rol in het 
primaire bedrijfsproces; daarover waren alle 
deelnemers het eens.  
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