
Paper 2: What every CEO needs to know about the cloud 

Het leven wordt complexer en de technologie van bedrijven is hier niet op voorzien  uitdaging voor 

leiders om hun bedrijf te reorganiseren en mee te zijn met de nieuwe trends van morgen  

oplossing zal mede gegeven worden door de cloud 

Cloud-computing is het via netwerk op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en 

gegevens (= soort van leasing van digitale activa)  bedrijven hoeven zich niet bezig te houden met 

de details. Tegenwoordig is dit onvermijdbaar, MAAR bedrijven staan nog steeds kritisch tegenover 

het gebruik van de cloud 

3 vragen worden behandeld: 

 Waarom is de cloud een moeilijke opgave voor het IT departement? 

 Wat zijn de hoofdzorgen? 

 Hoe geraken we van start met de cloud? 

 

Voordelen van de cloud (voor ondernemingen): 

Applicaties beschikbaar stellen op ver uitgestrekte plaatsen  betere samenwerking op 

gemakkelijke, snelle en goedkope manier  invloed op het strategisch beleid  einddoel: winst 

bevorderend zijn en vooral niet in concurrentiekracht te moeten inboeten in deze snel veranderende 

omgeving. 

1. Individuen en groepen productiever maken: 

Medewerkers kunnen via diverse devices (met internet) toegang krijgen tot de belangrijke 

documenten die ze nodig hebben, waar ze ook zijn  up to date datagegevens + flexibiliteit 

omhoog  productiever zijn 

2. Vlottere samenwerking: 

Illustratie met een voorbeeld (CSC & Jive: CSC mocht de cloud-gebaseerde software van Jive 

gebruiken): 

Bij het oplossen van problemen waren medewerkers VROEGER beperkt tot hun naaste 

omgeving  software ingevoerd  ze stonden in contact met alle collega’s wereldwijd  

vragen konden sneller opgelost worden en het personeel werkte efficiënter  

3. Beter inzicht verwerven in de verzamelde data: 

Ondernemingen beschikken over enorme hoeveelheden ongestructureerde data  software 

voorzien en algoritmes voor bedrijven die een cloud gebruiken om zo de ongestructureerde 

data om te zetten in bruikbare en nuttige data  beter begrip + juistere voorspellingen + 

consumentengedrag beïnvloeden  op LT: meer winst 

4. Ontwikkelen en hosten van applicaties: 

VROEGER: softwareontwikkelaars moesten hun eigen servers kopen, configureren en 

onderhouden 

NU: cloudproviders zorgen ervoor dat de ontwikkelaars gebruik kunnen maken van hun 

servers  deze kunnen zich dan volledig richten op het schrijven van een goede code 

 

 

 



Technische kant van de cloud: 

Cloud is de meest evoluerende / snelst groeiende industrietak. De cloud heeft 3 verschillende 

infrastructuren waarmee deze werkt: 

1. IAAS = infrastructure as a service (vb: Google computer engineering, amazon web, …): 

Vergelijkbaar met de hardware van een computer  deze infrastructuur maakt het mogelijk 

om applicaties te ontwikkelen, data op te slaan, … in een beveiligde omgeving. Kort 

samengevat: IAAS zorgt ervoor dat de cloud functioneert   

2. PAAS = platform as a service (vb: Jave, .net, …) = kleinste deel waaruit de cloud bestaat: 

Dit is een platvorm waar je zelf de software maakt  plaats waar gebruikte applicaties 

gebruikt worden om zo nieuwe software/applicaties aan te maken 

3. SAAS = software as a service (vb: Google docs, Dropbox, …) = grootste + belangrijkste 

gedeelte van de cloud: 

Omgeving waar de effectieve data wordt opgeslagen  dankzij dit systeem is de 

samenwerking + productiviteit in de economische samenleving verbeterd 

De overgang naar cloud-computing binnenin een bedrijf is een langdurig proces omdat de meeste 

bedrijven een mix hebben van hardware, besturingssystemen en applicaties  standaardiseren + 

vereenvoudigen van bestaande IT zijn essentiële uitdagingen 

 

Bezorgheden rondom cloud-computing: 

1. Onzekerheid over de comparatieve kosten: 

Focus op deze kosten is voor 2 redenen misplaatst: 

- Ondernemingen besteden geen enorme hoeveelheden aan technologie 

- Cloudproviders kopen in grote hoeveelheden  op LT: betere prijzen 

2. Betrouwbaarheid van de cloud: 

Veel beweringen dat infrastructuur dat je zelf onder controle hebt, stabieler is dan de cloud 

zelf  cloudbedrijven zijn wel bezig met het verbeteren van deze betrouwbaarheid: elke 

storing van een belangrijke cloudleverancier vergt dan ook veel aandacht  

3. Veiligheid: 

VROEGER: geheimen ontdekken door achter de andere zijn computer te gaan zitten 

NU: enkel wachtwoord nodig  

Veiligheid = beschikken over controle  vele organisaties kunnen dit soort controle vrij goed 

uit hun lokale gegevensverwerking uitoefenen 

Cloud-computing beschikt over minder controle bij grote ondernemingen omdat het zich 

vooral richt op particulieren en kleine groepen. Om dit toch te beperken voorzien de 

cloudleveranciers administratieve functionaliteiten 

4. Onduidelijkheden over de regelgeving: 

Vele wettelijke belemmeringen hebben te maken met toegang en transport van gegevens. 

Het volstaat niet te zeggen dat gegevens gewoon ergens in de cloud zitten  nood aan 

duidelijkheid: ze wijzigen hun aanbod zodat zij klanten kunnen verzekeren dat hun specifieke 

hoeveelheid gegevens op 1 locatie wordt opgeslagen. 

 

 

 



Kritische reflectie: 

Toch nog heel wat mist rondom dit concept en zijn waarde voor de bedrijfswereld: 

- Moet de cloud nu voor alles gebruikt worden? 

NEEN, behalve als het kostenbesparend is. Voor de overstap door te voeren  kijken 

naar de voor- en nadelen 

- Is de cloud minder veilig dan datacenters? 

Zeer weinig veiligheidsinbreuken in de publieke cloud  de meeste securityproblemen 

zijn nog altijd gerelateerd aan fysieke datacenters. Voorbeeldje: blikseminslag op 

Google’s datacenter  data verloren 

- Hoe ziet de toekomst van cloud-computing eruit? 

Naarmate meer en meer bedrijven de waarde hiervan ontdekken  cloud-computing zal 

zich gaan aanpassen, net zoals elk ander evolutionair proces  veel meer clouds, die 

telkens uniek zijn 

Cloud heeft meer te bieden dan soms wordt gedacht en dat de kritiek op de cloud is vaak onterecht. 

100% veiligheid kan men niet garanderen, MAAR voor vele bedrijven is de cloud wel een geschikte 

oplossing. 


