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Steeds meer organisaties vinden hun weg naar de cloud. Fundaments merkt als  
leverancier van IaaS-diensten dat er in de markt veel vragen leven over de verschillende 
soorten clouds. Private, public, community, hybrid; wat houdt het eigenlijk allemaal in? 
En welke soort cloud past het beste bij jouw organisatie of klant? In deze whitepaper  
duiken we in de verschillende soorten clouds. We gaan in op de voor- en nadelen van 
elke cloudvorm en laten zien hoe belangrijk het verschil tussen de clouds is in de praktijk.

HOE BELANGRIJK IS HET VERSCHIL TUSSEN
PUBLIC EN PRIVATE CLOUD IN DE PRAKTIJK?

Public cloud
Dit is de cloudvorm waar de meeste mensen aan den-
ken als er wordt gesproken over ‘werken in de cloud’. 
Een public cloud is één dienst die wordt aangeboden 
aan veel klanten tegelijkertijd. Het is dus een gedeelde 
infrastructuur, vandaar de verwijzing naar public. Public 
clouds zijn vooral handig voor generieke diensten. Denk 
hierbij aan het welbekende Dropbox waar je op simpele 
wijze een back-up kan maken van grote bestanden. 
Ook Google Drive, Evernote en Microsoft Azure zijn  
voorbeelden van public clouds. 
Vaak worden public clouddiensten aangeboden door 
grote leveranciers. Omdat de diensten in grote getalen 
worden afgenomen, is de prijs vaak laag. De aanbieder 
van de public cloud bepaalt de voorwaarden van de 
dienst. Als gebruiker heb je hier geen invloed op. Een 
voordeel hiervan is dat de gebruiker het systeem niet 
zelf hoeft te onderhouden. Updates en wijzigingen 
worden automatisch doorgevoerd. Een nadeel is dat de 
software of data volledig op servers staat van de externe 
dienstverlener. Dat betekent dat het niet altijd bekend is 
waar jouw data precies is. Door de nieuwe wet  
datalekken en het nietig verklaren van Safe Harbour, 
waarmee bedrijven uit de Verenigde Staten moesten 
voldoen aan Europese richtlijnen over bescherming van  
persoonsgegevens, kan dit onaangename gevolgen 
hebben.

Voordelen van een public cloud:
• Grote schaalvoordelen.
• Goedkope cloudvorm.
• Zelf geen onderhoud aan het systeem.

Nadelen van een public cloud:
• Het is een open infrastructuur en dus minder veilig.
• Generieke functionaliteit, geen opties op maat die  
 passen bij jouw bedrijf.
• Data staat op servers van externe dienstverleners.  
 Vaak is onbekend waar.
• Geen support of heel beperkt en meestal generiek.

Private cloud
De naam zegt het al: een private cloud is een cloudvorm 
die door één organisatie wordt gebruikt. En omdat deze 
cloud bestemd is voor één gebruiker, kan deze geheel 
naar eigen voorwaarden worden opgesteld. Het is 
dus een cloud op maat. De gebruiker heeft niet alleen 
volledige controle over de functionaliteiten, maar ook 
over de opslag van data, de beveiliging en de kwaliteit 
van de dienstverlening. Dat maakt het de veiligste soort 
cloud. Het opzetten en onderhouden van deze infra-
structuur wordt vanwege de specialistisch benodigde 
kennis en tijdsintensiviteit vaak uitbesteed aan derden, 
zoals aan een organisatie als Fundaments.



Voordelen van een private cloud:
• Hoge mate van veiligheid.
• Zelf functionaliteiten en voorwaarden bepalen.
• Volledige controle over alle data.
• Vaak snellere verbindingen; lage latency en meer  
 snelheid.

Nadelen van een private cloud:
• Specialistische kennis nodig voor inrichten en   
 onderhoud van cloud.
• Het is duurder dan een public cloud.

VERGELIJKING PRIVATE EN PUBLIC CLOUD

 Private Public  Opmerking

Veiligheid +++ +  Doordat een private cloud in eigen beheer is, biedt het meer 
veiligheid dan een public cloud.

Wetgeving +++ +  Met een private cloud weet je precies waar jouw data staat. 
Bij een public cloud is dit vaak onduidelijk. Met het nietig 
verklaren van de Safe Harbour verklaring neemt het laatste 
bepaalde risico’s met zich mee.

 
Controle /  +++ +  Bij een private cloud kan de omgeving geheel naar eigen 
Aanpasbaar   voorwaarden worden ingedeeld. De voorwaarden van een   
   public cloud worden bepaald door de aanbieders van de   
   clouddienst.  

Latency +++ +  Bij een private cloud is de latency veel beter te   
optimaliseren, aangezien zelf bepaald kan worden welke  
verbindingen gebruikt worden. Bij public cloud is men 
afhankelijk van internetverbindingen, die veelal een langere 
snelheid hebben. 

Schaalbaar ++(+) +++  Bij de public cloud kan er vaak makkelijker en goedkoper 
worden opgeschaald. Bij een private cloud die zelf wordt 
beheerd betekent dit vaak investeren. Bij een private cloud 
beheerd door een IaaS-aanbieder is het vaak een kwestie 
van het upgraden van het contract. 

Flexibiliteit +(+) +++  Beide zijn flexibel, echter bij een private cloud in eigen 
beheer moet er rekening worden gehouden met het  
aanschaffen van extra software en installatie van hardware. 
Bij een private cloud beheerd door een IaaS-aanbieder zoals 
Fundaments kan er vaak makkelijker worden geschakeld. 

Kosten + +++  Bij een public cloud zijn er meestal geen grote investeringen 
nodig die een private cloud vaak wel vereist. 

Contracten + ++  Bij een public cloud gaat het vaak om contracten die  
maandelijks opzegbaar zijn. Bij een private cloud gaat het 
om een investering met afschrijving of wordt er een contract 
getekend (vaak voor één of meerdere jaren). 

Onderhoud +(++) +++  Bij een public cloud heeft u geen onderhoud. De provider 
beheert de omgeving en u heeft hier geen omkijken naar. Bij 
een private cloud in eigen beheer moet u zelf het onderhoud 
doen. Bij een private cloud die wordt beheerd door een 
derde besteedt u het onderhoud uit. 



Meer smaakjes?
De public cloud en private cloud zijn de twee uitersten 
van alle cloudsoorten. Er zijn ook cloudsoorten die 
hiertussen vallen en dus eigenschappen van beiden 
dragen. We behandelen hieronder de community cloud 
en de hybrid cloud.

Community cloud
Bij een community cloud, ook wel shared cloud 
genoemd, is er sprake van gemeenschappelijke 
diensten voor een groep organisaties (community) met 
een gedeeld belang. Een voorbeeld hiervan is een 
onderwijscloud, waarin diensten exclusief voor 
onderwijs en onderzoek worden aangeboden. De 
community cloud zit tussen een public en private cloud 
in, omdat het als het ware een gedeelde private cloud is. 
De infrastructuur wordt gebruikt door verschillende 
organisaties met gemeenschappelijke belangen. Omdat 
de cloud wordt gedeeld, worden ook gezamenlijk de 
voorwaarden van de dienstverlening bepaald.

Voordelen van een community cloud:
• De kosten worden gedeeld door alle gebruikers van  
 de community.
• De community (dus niet de individuele organisatie)  
 kan eisen stellen aan de dienstverlening.
• Veiliger dan een public cloud en goedkoper dan een  
 private cloud.

Nadelen van een community cloud:
• Kan de leden van de community alleen goed   
 bedienen als er sprake is van een goede   
 samenwerking tussen organisaties.
• Je bent afhankelijk van de wensen van   
 medegebruikers.

Hybrid cloud
Een hybrid cloud is een combinatie tussen een private 
cloud en een public cloud. Zo wordt voor bijvoorbeeld 
bedrijfskritische applicaties gebruik gemaakt van een 
private cloud, en voor functies waarbij veiligheid een 
minder grote rol speelt een public cloud. Een hybrid 
cloud maakt zo gebruik van het beste van beide 
werelden. Het is wel van groot belang dat er goede 
koppelingen zijn tussen de twee clouds, zodat 
gebruikers niet merken in welke omgeving er wordt 
gewerkt.

Steeds meer organisaties kiezen voor een hybrid cloud,  
omdat de eisen die ze stellen niet alleen in een public 
cloud of alleen in een private cloud kunnen worden 
gevonden. Daarnaast is het ook een flinke uitdaging om 
zaken als wetgeving, beveiliging en compliance binnen 
één cloud te regelen.

De term hybrid cloud kan ook verwijzen naar 
organisaties die zowel binnen als buiten de organisatie 
data hebben staan. Bijvoorbeeld een organisatie die net 
heeft geïnvesteerd in hardware, maar ook graag naar de 
cloud wil. Het is in zo’n geval financieel gezien handiger 
om eerst de hardware af te schrijven en pas daarna 
volledig over te gaan naar een van de cloudvormen. Tot 
die tijd kan de eigen hardware worden verbonden met 
de cloud van een infrastructuurbeheerder zoals 
Fundaments. Dit kan door de hardware binnen de 
muren van de organisatie te houden, of door het in het 
datacenter van de infrastructuurbeheerder te zetten. 
Hiermee profiteert de organisatie van alle voordelen van 
de cloud (schaalbaarheid, vrijheid, zekerheid, 
kostenbesparing) en houdt het toch het financiële voor-
deel van de afschrijving. 

Voordelen van een hybrid cloud:
• De veiligheid van de private cloud en de flexibiliteit  
 van een public cloud gecombineerd. Dus het beste  
 van beide werelden. 
• Zeer geschikt als overgang naar een private cloud  
 als er nog afschrijvingen op eigen hardware spelen.

Nadelen van een hybrid cloud:
• De integraties van de beide cloudvormen moeten  
 goed gemanaged worden. Dat kan betekenen dat er  
 extra kennis in huis moet worden gehaald. 
• Interfaces naar on-premise systemen en applicaties  
 worden als complexer ervaren bij een hybrid cloud.

In de praktijk
Nu we meer weten over het onderscheid tussen de 
verschillende soorten clouds, is het interessant om te 
weten hoe de markt met deze kennis omgaat. Want hoe 
belangrijk is het verschil tussen de clouds in de praktijk?

Voor we die vraag beantwoorden, is het interessant om 
te weten dat verreweg de meeste van de partners van 
Fundaments draaien op de Fundaments public cloud. Dit 
cloudplatform bestaat uit rekenkracht, 
werkgeheugen en opslag. Partners nemen af wat ze 
nodig hebben en gebruiken de functionaliteiten als 
bouwstenen voor hun eigen diensten. Al die 
afzonderlijke diensten staan van elkaar gescheiden, 
maar wel op een onderliggend publiek platform. Dankzij 
virtualisatie delen deze organisaties dus één server. 

Bij een private cloud van Fundaments is de hardware 
alleen beschikbaar voor één van haar partners. De 
hardware kan eventueel in bezit zijn van de partner of 
van Fundaments. In beide gevallen wordt het beheerd 
door Fundaments. Zij verzorgt de hardware en het 
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beheer daarvan, net als de virtualisatie laag die er op 
wordt gezet.

Wat zegt de klant?
We vroegen Jeroen Busschers van EXPRO it, 
partner van Fundaments, over zijn praktijkervaring met 
verschillende soorten clouds. “Het verschil tussen een 
public cloud en private cloud is iets dat volgens mij 
vooral aan de kant van de leverancier speelt. Onze 
klanten, waaraan wij clouddiensten leveren op basis van 
de Fundaments bouwblokken, hebben het er zelden 
over. Zij hebben simpelweg behoefte aan een goede 
oplossing. Welke vorm cloud daarbij past maakt ze niet 
uit. Als het kan vanuit een public cloud is dat goed, en 
als het alleen mogelijk is in een private cloud kiezen ze 
voor die vorm.”

Wat volgens Jeroen wél een grote rol speelt bij klanten 
is de opslaglocatie van hun data. “We krijgen regelmatig 
vragen over de plaats van de data. Sommige van onze 
klanten hebben de harde eis dat data de EU, of zelfs 
Nederland, niet uit mag.” Op grond van dat soort eisen 
is het gebruik van een public cloud vaak onmogelijk. 
Met een private cloud daarentegen weet je precies waar 
jouw data staat. Zo staat de private cloud van Funda-
ments in Nederland en is daarmee voor kritische klanten 
uit uiteenlopende sectoren, zoals productie en finance, 
een goede oplossing.

Zoals het verhaal van Jeroen verduidelijkt, wordt er vaak 
voor een private cloud gekozen vanwege 
veiligheidsredenen. Er zijn ook andere redenen. Zo kan 
het licentietechnisch veel interessanter zijn om te kiezen 
voor een private cloud. Dit heeft veelal te maken met 
het feit dat de toepassing een specifiek doel heeft, denk 
aan zware tekenpakketten of de aansturing van 
machines in grote fabrieken. Dit geldt ook voor de 
klanten van EXPRO it die zich in de automotive branch 
bevinden. 

Jeroen: “In de praktijk komt het er op neer dat we voor 
dit type klanten eerder een hybride oplossing realiseren. 
Daaronder verstaan we niet alleen de gecombineerde 
inzet van public en private cloud, maar ook van cloud 
en on-premises. Bij dat eerste moet je denken aan 
SaaS-oplossingen, zoals de office pakketten die voor 
een deel van het bedrijf essentieel zijn, maar eigenlijk 
niet vanuit een private cloudomgeving worden 
aangeboden. Data die heel belangrijk is, denk aan 
Intellectueel Eigendom, staat in die situatie in een 
private cloud. Tezamen vormt dat een hybride 
oplossing.” 

En hoe zit het met de hybride combinatie tussen cloud 
en on-premises? “Met name in productieomgevingen, 
zoals bij onze klant Mitsubishi Heavy Industries, zie je 
dat data on-premises moet zijn. Dat garandeert de 
kortste responstijd, wat voor het aansturen van 
machines en robots natuurlijk van groot belang is. Dit 
soort klanten gebruikt cloud als testomgeving, wat 
extreem veilig is want er is geen directe link met de 
productie-omgevingen. Daarnaast is de cloud bij deze 
klanten altijd een vast bestanddeel van de Business 
Continuity en Disaster Recovery maatregelen. Daarmee 
bedoel ik dat de cloud, bij voorkeur de private cloud, 
intensief wordt gebruikt als off-premises back-up 
locatie.”

Een andere variant van een hybride cloud is de partner 
die haar hardware nog op de bedrijfslocatie heeft 
draaien en alle back-up’s in één van de datacenters van 
Fundaments heeft gezet. Als de on-premises 
hardware vervolgens uit de garantie loopt of er moet 
nieuwe hardware aangeschaft worden, dan ziet 
Fundaments vaak dat partners kiezen om deze niet 
meer zelf aan te schaffen, maar dit bij Fundaments als 
een dienst af te nemen.

Conclusie
Met een hybride cloud als uitgangspunt kan jij klanten 
veel meer bieden dan wanneer wordt vastgehouden aan 
een oplossing gebaseerd op alleen public of private 
cloud. De flexibele bouwstenen van Fundaments 
vormen een perfecte basis voor hybride clouddiensten.

Meer weten?
Wil je meer weten over de verschillende soorten clouds 
of over de voor- en nadelen van de verschillende 
cloudvormen voor jouw organisatie of klant? 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 
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige cloud-
infrastructuur 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.

Meer weten over de verschillende soorten Cloud? Neem contact op met een van onze experts in clouds 
via info@fundaments.nl of bel naar 088 - 4 227 227.
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