
Vraag een engineer wat de cloud is en de kans 
is groot dat hij zegt: “De cloud, dat is gewoon 
een computer van iemand anders.” Dat is ook 
een manier om ernaar te kijken. Wat in ieder 
geval steeds duidelijk wordt, is dat het begrip 
cloud al snel leidt tot verwarring. Dat komt 
heel mooi naar voren als je twee onderzoeken 
naast elkaar legt van McAfee en RightScale 
uit 2017, waarin het beide over cloudgebruik 
ging. Bij McAfee maakte 5,7 procent van de 
respondenten gebruik van een hybrid cloud. 
RightScale kwam een stuk hoger uit: 67 
procent! Een opvallend verschil. 

Het betekent in ieder geval dat je bij je 
zoektocht naar een cloudprovider vooraf 
goed moet bedenken welke vragen je gaat 
stellen, zodat je een juiste keuze kunt maken. 
Wat mij betreft zijn er vier kritische vragen die 
je altijd moet stellen als je op zoek gaat naar 
een cloudprovider:

1. Hoe ziet de organisatie eruit? Welke 
diensten kan de organisatie leveren? Hoe staat 
het met de certificeringen van medewerkers? 
En kan de cloudprovider de diensten leveren 
die ik nodig heb? Tot slot: wat is de visie van 
de cloudprovider voor de toekomst? Is er 
bijvoorbeeld een duidelijke technologische 
roadmap? 

2. Hoe ziet de technologie eruit? Welk 
platform gebruikt de cloudprovider? Is er 
sprake van echte redundantie? Hoe zijn zaken 
als connectiviteit, back-up en disaster recovery 

ingeregeld? Om een goed beeld te creëren van 
de technologie is het aan te raden om eigen 
engineers met engineers bij de cloudprovider 
te laten praten. Zij spreken dezelfde taal, 
blijven weg van de marketingverhalen en zijn 
vooral eerlijk tegen elkaar over wat wel en 
niet kan.

3. Hoe staat de cloudprovider er 
financieel voor? Kan hij continuïteit 
waarborgen en is er sprake van goed 
lifecycle-management? Als klant ben je erg 
afhankelijk van een cloudprovider. Als deze 
om wat voor reden dan ook in financiële 
moeilijkheden raakt, kan dat flinke impact 
hebben op de dienstverlening. Verder moet 
een cloudprovider in staat zijn om vroegtijdig 
te investeren in nieuwe technologie.

4. Hoe staat het met compliancy? 
Veel cloudproviders hanteren allerlei 
certificeringen, maar de vraag is of die 
ook voor henzelf gelden of alleen voor de 
datacenters die ze gebruiken. 

Door deze vier kernvragen te stellen, is het 
mogelijk om spraakverwarring over de cloud 
te voorkomen en de juiste keuzes te maken. 
Uiteindelijk is er voor iedere organisatie een 
geschikte cloud te vinden. 

CONTACT OPNEMEN?
Stuur een mail naar sales@interconnect.nl of 
nog liever, bel ons via 073 88 000 00. Meer 
informatie vindt u  op interconnect.nl.


