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In deze whitepaper gaan we dieper in op Infrastructure as a Service, oftewel IaaS. Een 
vorm van cloudcomputing die tal van partijen interessante en toekomstgerichte mogelijk-
heden biedt.

IAAS CLOUDCOMPUTING VAN FUNDAMENTS

Lange tijd waren de businessmodellen van hosting- en 
datacenterdiensten gebaseerd op bezit, huur of lease 
van hardware en software. Uitbreiding van 
rekencapaciteit of opslag vereiste het aanschaffen en 
bijplaatsen van hard -of software. Een proces dat tijd 
kostte, in de regel kapitaalintensief was en weinig 
flexibel. Deze situatie is achterhaald door twee 
ontwikkelingen. De eerste is virtualisatie, het proces 
waarbij met software van bijvoorbeeld VMware een laag 
wordt aangemaakt tussen hardware en het operating 
system. Door deze laag kunnen zogenaamde virtuele 
machines worden aangemaakt. Het resultaat is dat de 
hardware efficiënter wordt ingezet, zonder dat de 
stabiliteit afneemt¹. Virtualisatie leidt tot lagere 
beheerkosten waar de klant van profiteert. 

Virtualisatie was de eerste stap naar een compleet 
andere manier van omgaan met resources, zoals 
hard- en software. De tweede ontwikkeling was de 
introductie van de cloud.

Wat is een cloud?
Cloud is een containerbegrip. Door het ontbreken van 
een vaste definitie was en is het voor leveranciers 
mogelijk uiteenlopende diensten te voorzien van dit 
label. Om helderheid te verschaffen is door het 

Amerikaanse NIST² bepaald dat eigenlijk pas sprake is 
van cloud als de dienst aan de volgende vijf kenmerken 
voldoet:
1. On-demand aanbod: gebruikers kunnen 
 capaciteit activeren of wijzigen zonder de   
 tussenkomst van derden, zoals de provider in het  
 geval van traditionele hosting.

2. Breedbandtoegang: voorwaarde voor 
 clouddiensten is het beschikbaar zijn van breed
 band internettoegang.

3. Gedeelde resources: in tegenstelling tot 
 bijvoorbeeld managed hosting services, zijn alle  
 voor cloud bestemde resources van de 
 cloudaanbieder in principe in een pool 
 ondergebracht. Hieruit activeren en alloceren de 
 gebruikers op dynamische wijze wat nodig is.

4. Elasticiteit: de gebruiker kan de diensten niet alleen 
 snel inschakelen (zie punt 1), ook het tussentijds 
 wijzigen van de resources is (bijna) real-time 
 mogelijk.

5. Gebruik wordt gemeten: Uitgebreide rapportages 
 zijn een vast bestanddeel van cloud. De reden is dat 

1 nl.wikipedia.org/wiki/Virtualisatie
² en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing



 cloudcomputing geen langlopende contracten op 
 basis van een groot aantal vaste en variabele kosten 
 kent, maar op pay-per-use basis wordt aangeboden.

Virtualisatie, dat weliswaar lijkt op clouddienstverlening 
en soms ten onrechte als zodanig wordt aangeboden, is 
dus geen cloud. Virtualisering kent namelijk geen 
on-demand aanbod en ontbeert de elasticiteit. De 
noodzaak tot het gedetailleerd bijhouden van gebruikte 
resources ontbreekt eveneens, omdat de facturatie niet 
op een pay-per-use basis geschiedt.

De volgende drie vormen van cloud kennen een 
onderlinge afhankelijkheid:
• IaaS (Infrastructure-as-a-Service)
• PaaS (Platform-as-a-Service)
• SaaS (Software-as-a-Service)

Zij vormen op elkaar gestapelde lagen waarbij elke laag 
geen invloed heeft op de onderliggende lagen³. Verder 
geldt voor elke type clouddienst dat deze kan worden 
geleverd als een: private cloud, public cloud of een 
hybrid cloud.

In het eerste geval zijn de resources exclusief door één 
klant te gebruiken. Bij een publieke cloud worden de 
resources gedeeld. De data van verschillende 
gebruikers zal in een gedeelde omgeving staan. Bekend 
voorbeeld van publieke cloud-toepassingen zijn gratis 
e-maildiensten en betaalde online back-up diensten. Bij 
een hybride cloud wordt de dienstverlening over zowel 
private als publieke infrastructuren verspreid.

IaaS, het specialisme van Fundaments
Fundaments heeft zich gespecialiseerd in diensten op 
de de IaaS laag. Deze vorm van cloud dienstverlening 
zal in de rest van dit document centraal staan. Volgens 
gangbare definities⁴ heeft IaaS als kenmerken:
• De infrastructuur wordt virtueel aangeboden. 
• De hardware is eigendom van de serviceprovider.
• De afnemer betaalt alleen voor wat daadwerkelijk  
 gebruikt wordt. 
• De gebruiker beheert zelf (een deel)  van de virtuele  
 systemen.
• De desktopomgeving wordt virtueel via de cloud 
 geleverd.
• Het besturingssysteem en alle software staat in de  
 cloud.

Voordelen IaaS
Cloud, en IaaS in het bijzonder, getuigt van een 
compleet andere visie op IT. Door de radicaal andere 
omgang met resources heeft het veel voordelen voor 
zowel de aanbieder als de gebruiker. De grootste 

voordelen van IaaS komen voort uit de Economies of 
Scale⁵. Doordat IaaS providers het aanbod bewust 
beperken, zijn zij in staat op een veel effectievere wijze 
hardware in te kopen en te managen dan 
ondernemingen die kleine aantallen componenten voor 
alle lagen (de gehele stack) aanschaffen en 
onderhouden. Naast de lagere inkoopprijzen, waarvan 
de voordelen helder zijn voor de aanbieder en die zich 
vertalen in lagere prijzen voor de gebruiker, is de 
specialisatie in IaaS ook om andere redenen gunstig 
voor beiden. Zo zijn aanbieders die zich beperken tot 
één laag in de stack beter in staat kennis op peil te 
houden. Hierdoor is een goede kwaliteit van 
klantondersteuning en een hoge beschikbaarheid van 
de dienst beter te realiseren. Tot slot voorkomt deze 
vorm van specialisatie technology obsolescence, het 
gebruiken van feitelijk verouderde techniek, omdat 
kennis en middelen ontbreken om tijdig te vernieuwen⁶.

Genoemde voordelen zijn voor  aanbieders en 
gebruikers van IaaS diensten relevant. Puur vanuit de 
klant beredeneerd, zijn additionele pluspunten van IaaS 
diensten:

• Positieve impact op cashflow: het pay-per-use-
 model waarop IaaS is gebaseerd, vergt geen   
 investeringen, is transparant en kent geen   
 verborgen componenten.
• Elasticiteit: de mogelijkheid snel capaciteit te   
 kunnen vergroten of verkleinen voorkomt over- en  
 onderprovisioning.
• Kostenbesparing: omdat de traditionele rol van een  
 eigen IT afdeling verandert.

3 en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
4 nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_as_a_service
5 en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale 
6 zdnet.com/how-to-overcome-technology-obsolescence-2039169541
7 yankeegroup.com de serie Anywhere EnterpriseóLarge surveys



Onderzoekers van de Yankee Group⁷ stelden verder 
vast dat de vier belangrijkste redenen om van IaaS 
gebruik te gaan maken zijn:
• Besparen op investeren in hardware en 
 infrastructuur (43%).
• Capaciteit beter kunnen managen (29%). 
• Concrete invulling van BCM (Business Continuity 
 Management) en Disaster Recovery eisen (23%). 
• Besparing op IT overhead en personeelskosten 
 (19%).

Is IaaS geschikt voor elk type onderneming?
Een terechte vraag. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan 
dat cloud vooral interessant zou zijn voor grotere  
bedrijven. Inmiddels zijn eisen die ondernemers aan IT 
stellen en ondernemingen zo sterk veranderd dat die 
aanname niet meer klopt. Op basis van internationaal 
onderzoek en gemeten adoptie wordt duidelijk dat IaaS 
een logische keuze is voor ondernemingen die uitgaan 
van een sterke of fluctuerende vraag naar capaciteit 
zonder daarbij bereid te zijn zelf te investeren in hard-
ware en kennis. Ter illustratie: in de Verenigde Staten 
komt inmiddels de sterkste groei van IaaS door  
startende ondernemingen en niet uit bedrijven die 
vanuit een bestaande managed of virtuele omgeving 
migreren naar de cloud.

IaaS als strategische overweging 
Fundaments ziet dat IaaS op dit moment twee 
hoofdtypen gebruikers kent. De eerste groep bestaat 
uit startende bedrijven die, niet gehinderd door legacy 
hardware of infrastructuur, kiest voor IaaS. Dat hier een 
grote groep software ontwikkelaars en automatiseerders 
bij zit is evident. Door de infrastructure layer via IaaS 
uit te besteden kunnen zij zich beter focussen op het 
bedienen van de eigen klantengroep.

De tweede groep betreft ondernemingen die bestaande 
activiteiten migreren naar de cloud. Deze groep kiest 
er ook regelmatig voor nieuwe activiteiten direct vanuit 
de cloud aan te bieden. Dit is vaak de eerste fase van 
een complete migratie, waarbij in latere instantie en bij 
gebleken geschiktheid van de IaaS omgeving de 
resterende legacy wordt gemigreerd.

Voor deze groepen geldt dat de strategische afweging 
voor IaaS strikt genomen alleen kan worden gemaakt na 
overleg met de IaaS-aanbieder en onderzoek is gedaan 
naar:

1. Kosten: als een migratie naar IaaS wordt over-
wogen, is het noodzakelijk van tevoren een volledig 
beeld te hebben van alle kosten. De TCO (Total Cost of 
Ownership), inclusief kosten zo divers als scholing voor 
personeel, moeten inzichtelijk zijn. De ervaring leert dat 
switchen naar IaaS-platformen voor diensten met een 
stabiele belasting al snel leidt tot een kostenverminde-
ring ten opzichte van traditionele IT oplossingen. Indien 
de IaaS-dienst wordt toegepast om sterk fluctuerend 
gebruik (piekbelastingen) te managen, zijn de 
besparingen wezenlijk groter en sneller merkbaar.

2. Migratietraject: migratie van bestaande applicaties 
vanuit een datacenter naar een IaaS omgeving is een 
kostenpost voor IT-afdelingen. Daarnaast kunnen er 
risico’s aan verbonden zijn, die vaak gerelateerd zijn 
aan de kennis over de nieuwe technische mogelijk-
heden. Bedrijven moeten vooraf nagaan of de kennis 
in de organisatie en bij de IaaS aanbieder hierin geen 
bottleneck is.

3. Data en processen: hoewel IaaS voor veel sectoren 
en bedrijven een interessante optie is, kunnen er 
redenen zijn (vooralsnog) geen gebruik te maken van 
het aanbod. Voor specifieke klantgroepen en 
toepassingen is extra aandacht vereist door vooraf te 
bepalen of migratie naar een IaaS-platform geen afbreuk 
doet aan specifieke eisen (denk aan audits en 
certificeringen)⁸.

4. SLA: de SLA (Service Level Agreement) voor IaaS 
diensten zal anders moeten zijn dan die voor 
traditionele managed- en datacenterdiensten. Met name 
de verschillen mogen geen vragen opwerpen.

5. Afbakening dienstverlening: wanneer de geleverde 
IaaS-dienst duidelijk is gedefinieerd, ook wat betreft 
beheer (zie punt 4), is er geen ruimte voor discussie over 
verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt de afbakening 
zorg voor uitsluiting van concurrentie op diensten tussen 
de IaaS-leverancier en IaaS-afnemer.

8 zie o.a. enisa security & resilience in governmental clouds 



Hoe gaat dit in de praktijk?
Expro-IT is specialist in kantoor- en industriële-
automatisering. Het bedrijf beheert en ondersteunt door 
het hele land automatisering op project -of 
detacheringsbasis bij grote ondernemingen en het MKB. 
In toenemende mate wordt dit ontzorgen gerealiseerd 
op basis van de IaaS-diensten van Fundaments. Expro-IT 
stelt zware eisen aan leveranciers op het gebied van 
kennis omdat de ontwikkelingen in de markt zeer snel 
gaan en de eigen klanten veeleisend zijn.

Jeroen Busschers namens Expro IT: “Een van de rede-
nen om Fundaments te kiezen is dat het voor Expro-IT 
belangrijk is een partner te hebben die goed aansluit 
op onze hoogwaardige dienstverlening voor de meest 
uiteenlopende soorten klanten. Bij Fundaments zijn ze 
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
ze kijken echt naar wat de markt vraagt. Fundaments 
is goed in out of the box-denken. We vinden het heel 
belangrijk dat ze meedenken en brainstormen graag 
met elkaar. We kunnen op deze manier vragen van 
onze klanten, ook over nieuwe business, veel sneller 
beantwoorden.”

Conclusie
De IaaS dienstverlening van Fundaments biedt bedrijven 
interessante mogelijkheden en aantoonbare voordelen. 
Zaken doen met Fundaments betekent samenwerken 
met een ervaren partij die proactief meedenkt en 
beschikt over uitgebreide kennis.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe de IaaS clouddienst van 
Fundaments ook jouw organisatie en klanten ten goede 
komt? Neem dan contact op met het Fundamentsteam 
via info@fundaments.nl of bel naar 088 4227 227. We 
staan je met plezier te woord!

Over Fundaments, expert in clouds
Als onafhankelijke cloudleverancier is Fundaments ge-
specialiseerd in het leveren van hoogwaardige 
cloudinfrastructuur en mission-critical cloud-platforms 
(public, private, hybrid, multi-cloud). Fundaments bouwt 
hiervoor op jarenlange expertise en hoogwaardige 
technologieën van bewezen kwaliteit. Door buiten de 
gebaande paden te denken en technologische grenzen 
te verleggen is Fundaments in staat de beste 
cloudoplossing voor ieder vraagstuk te creëren en staan 
haar cloud-oplossingen voor 100% betrouwbare kwaliteit 
en toekomstbestendigheid.

Onze experts in clouds vertellen u graag meer hierover. 
Neem contact met ons op via info@fundaments.nl of bel naar 088 4 227 227.
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