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Voorwoord 
Dit boek bundelt alle blogposts van Stellar Security Computing, geschreven van november 
2016 tot en met oktober 2017. Het is bedoeld voor zakelijk leiders in de video- en 
beveiligingsbranche die behoefte hebben aan informatie om hun inzicht in technologische 
ontwikkelingen en de invloed hiervan op hun bedrijfsvoering te vergroten, zodat zij 
gefundeerde strategische beslissingen kunnen nemen. Onderwerpen die zoal aan bod 
komen zijn smart cities, cloud computing, hyper-converged technologie en storage 
ontwikkelingen. 
 
De blogposts zijn geschreven door mij, Lynsey de Hooge. Als leiderschapscoach ben ik altijd 
op zoek naar middelen voor effectiever leiderschap en effectievere business. In dit boek 
staat de rol van technologie als succesfactor voor video- en beveiligingsoplossingen 
centraal.  
 
Hoewel de posts op chronologische volgorde in het boek voorkomen, staan ze grotendeels 
op zichzelf en kunnen daarom los van elkaar gelezen worden. 
 
Veel leesplezier! 
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In welke mate wil je IT uitbesteden? 
november 2016 

 
Ontwikkelingen in de IT maken het interessanter om aan uitbesteding te doen en zo je focus 
op de core business te houden. Ze maken het steeds beter mogelijk voor bedrijven om te 
profiteren van technologieën van wereldklasse door het creëren van gebruiksvriendelijke en 
kant en klare apparaten, zonder dat die bedrijven intern hoeven te beschikken over 
specialisten op die vlakken (die voor de nieuwste technologieën vaak schaars of 
onbereikbaar zijn). Je hoeft zelf steeds minder te weten van technologie. Zelfs je aanvragen 
kunnen i.p.v. in ‘bits’ en ‘bytes’, steeds meer in zakelijke termen of andere 
niet-technologische terminologie zoals ‘aantal camera’s’ gebeuren. Bovendien kan je 
computing platformen zelfs als een service afnemen i.p.v. ze aan te schaffen. 
Waarom zou je eigenlijk nog zelf tijd en moeite besteden aan het creëren van computing 
platforms, en stressen over de complexe, onderliggende technologie, terwijl je ook die tijd en 
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moeite kunt besparen, en het geld dat je daarmee overhoudt gebruiken om het uit te 
besteden aan een specialist? 
Toch is uitbesteden niet altijd een goede keuze. 

Wel of niet uitbesteden? 
Activiteiten waarvan het handig kan zijn om ze in aanmerking te laten komen voor 
uitbesteding, zijn activiteiten waarmee je geen sterke concurrentiepositie behaalt als je ze 
zelf uitvoert. Daaronder vallen dus niet je core business (daar ben je zelf al de specialist in) 
en andere zaken die je bijv. al significante kostenbesparing opleveren. 
Als je besluit om uit te besteden, dan is er nog de keuze tussen partial en turnkey 
outsourcing. 

Partial outsourcing of turnkey outsourcing? 
Bij partial outsourcing wordt alleen een gedeelte van een functie uitbesteed. Bij turnkey 
outsourcing ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en coördineren van een volledige 
functie bij een externe partij. 
Turnkey outsourcing is geschikt als je bedrijf geen ervaring heeft met of kennis heeft van 
een bepaalde taak of er weinig verantwoordelijkheid (zoals coördinatie en integratie) voor wil 
dragen. Door een gehele functie uit te besteden, worden communicatie- en 
coördinatieproblemen tussen de uitbesteder en de externe partij, zoals vertragingen, 
geminimaliseerd. 
Partial outsourcing is geschikter als het bedrijf meer invloed wil hebben op prijzen en kosten, 
en op de gebruikte technologie, materialen, het personeel en de kwaliteit ervan. Door niet de 
gehele functie uit te besteden ben je wat minder afhankelijk van de externe partij. 
Ga eens na welke functies/activiteiten in aanmerking komen voor uitbesteding. Op welke 
vlakken wil je vinger in de pap houden, en welke zaken wil je (volledig) uitbesteden omdat 
deze buiten jouw expertise liggen?  
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Het uitbesteden van IT infrastructuur inclusief 
management 
november 2016 

 
Vorige week heb ik het gehad over turnkey outsourcing. Wat voor soort functies van een 
beveiliging system integrator komen daarvoor in aanmerking? 
Voor een beveiliging system integrator zit de kracht in het integreren van kwalitatieve 
systemen tot een beveiligingsoplossing. Je weet alle ins en outs van de branche, waardoor 
je oplossingen kunt ontwikkelen die voldoen aan de projectvereisten. 
Wat voor beveiligingsoplossingen belangrijk is, is dat de IT infrastructuur robuust en flexibel 
genoeg is om de gewenste veiligheid te realiseren en mee te bewegen met ontwikkelingen 
in de markt. Hoe ga je dit bewerkstelligen? Turnkey outsourcing kan de oplossing zijn. 

Turnkey infrastructuur aanschaffen 
Je kunt hiervoor een aantal IT-ers aannemen, die een ontwerp maken voor de infrastructuur, 
systemen inkopen en implementeren, en het platform managen. Hiervoor moet je budget 
reserveren, weten welke IT-ers voldoende gekwalificeerd zijn om de plannen van het bedrijf 
te ondersteunen, en het proces managen. Dit kost veel tijd en geld, doet af aan de focus van 
het bedrijf (want het is niet je core business), en levert hoogstwaarschijnlijk niet de kwaliteit 
op die je zou krijgen als je het aan een bedrijf overliet die hierin gespecialiseerd is. 
Voor de aanschaf van de IT infrastructuur kun je ook een externe partij inhuren. Zij kunnen 
je adviseren over welke technologie geschikt is en op welke manier deze ingezet dient te 
worden. Als je voor een partij kiest die ook echt turnkey systemen levert, dan behoeft het 
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uitbestedingsproces nog minder management. Naast duidelijk aangeven welke zakelijke 
doelen je hebt, is het verder namelijk zo goed als een kwestie van de apparatuur ontvangen 
en op de ‘aan’-knop drukken. 

IT management uitbesteden 
Maar ook al kies je voor turnkey IT systemen, het management ervan (zoals monitoring en 
reparaties doen) moet natuurlijk ook nog gebeuren. Ook hier geldt weer dat je er mensen 
voor in dienst kunt hebben die deze taak op zich nemen. Nou is het in bepaalde gevallen 
mogelijk dat je training krijgt van de IT leverancier om het platform te kunnen managen. 
Maar wie kan het management nou beter doen dan een expert op het gebied van jouw 
systemen? 
 
Het is ook een optie om een consultant in te huren die inderdaad voldoende expertise en de 
benodigde middelen heeft om jouw systemen goed te managen, maar dan blijf je nog steeds 
met een probleem zitten. Om je klanten tevreden te houden moet je voorbereid zijn om IT 
problemen te allen tijde tijdig en correct op te lossen, onafhankelijk van de tijdzone. Je moet 
continu up and running zijn, want downtime kost je je reputatie en levert je mogelijk 
gigantische schadeclaims op. Dit kan een enkel persoon of een klein team binnen je bedrijf 
niet voor elkaar krijgen. 
 
Wat een interessante optie is, is het uitbesteden van IT management aan een partij die 
hierop ingericht is. Zij zullen niet alleen de benodigde expertise en middelen in huis hebben 
om het management goed uit te voeren, maar zullen ook zorgen dat ze 24 uur per dag, 
zeven dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn, in de meeste gevallen op 
afstand omdat dat voldoende is. Geen last van ziektedagen en vakanties, geen interrupties. 
Uitbesteden kan op deze manier een strategisch slimme zet zijn. Je kunt de kennis en 
ervaring van externe specialisten benutten om jouw plannen te ondersteunen, terwijl je eigen 
team focust op hetgeen waarmee jullie het verschil maken. Ieder zijn kracht, ieder zijn taak.  
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Concurreren met een modulair computing platform 
november 2016 

 
Gestandaardiseerde computing en storage systemen kunnen makkelijk en goedkoop zijn, 
met name voor de leverancier. Maar ga je er ook het verschil mee maken? Helpen ze je de 
opdracht binnen te slepen en deze boven verwachting in te vullen? 
 
Mocht je differentiëren puur op prijs, dan zouden gestandaardiseerde systemen een 
uitkomst voor je kunnen zijn (mits je ze niet bij een A-merk aanschaft). Werk je met een 
andere differentiatie strategie, dan kan een modulair systeem je mogelijk helpen een sterke 
concurrentiepositie te behalen. Hierbij enkele voordelen van modulaire systemen. 

Voordelen modulariteit 
● Beantwoording van de behoefte 

Een modulair systeem wordt opgebouwd uit modules; net zoiets als lego stenen. Hoe meer 
modules het systeem uit opgebouwd kan worden, hoe meer verschillende combinaties er 
mogelijk zijn, en dus hoe meer verschillende systemen ermee gecreëerd kunnen worden. 
Dat betekent dat de behoefte van uw klant veel beter kan worden vervuld met een modulair 
systeem t.o.v. een gestandaardiseerd systeem. 
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● Meebewegen met de markt 

Je kent misschien wel de volgende uitspraak: ‘Het enige dat nooit verandert is verandering’. 
Bij het doen van aankopen is het dus zeer belangrijk om rekening te houden met komende 
veranderingen. Modulariteit houdt in dat modules in de loop van de tijd kunnen worden 
vervangen voor andere modules. Dit betekent dat u aan de hand van veranderingen in de 
behoeften van uw klant, het systeem kunt aanpassen door modules die niet langer geschikt 
zijn te vervangen voor andere modules of zelfs state-of-the-art modules. Bijkomend voordeel 
is dat u op deze manier de levensduur van het systeem kunt verlengen. Niet alleen beter 
voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Zo laat u zien dat u meedenkt met uw klant. 
 

● Innovatie 
De grootste vijand van innovatie is gevangenschap in elke vorm. Net zoals vendor lock-in 
kan standaardisatie een enorme beperking zijn. Innovatie vereist creativiteit. Bij creativiteit 
hoort out-of-the-box thinking en buiten gebaande paden gaan. Dat wordt voor uw klant 
vrijwel onmogelijk als die vastzit aan een standaard ‘box’ of aan gebaande paden. Met een 
modulair systeem biedt u uw klant wel de benodigde vrijheid voor innovatie. 
 
Wat innovatie ook nodig heeft is trial and error. Uitproberen wordt nogal een dure en 
langdurige grap als het inhoudt dat een systeem geheel vervangen moet worden voor een 
nieuw systeem, met de nodige implementatietijd en leercurve. Modulariteit biedt de 
mogelijkheid om met kleine stapjes en zonder intense gevolgen te veranderen en uit te 
proberen. Heeft uw klant nieuwe producten of software die ze op uw platform willen testen? 
Zorg dan dat u daar de mogelijkheid toe biedt. 
 
Kortom, een modulair systeem geeft de mogelijkheid om deze als een kameleon aan te 
passen aan veranderende behoeften en biedt de vrijheid om gecontroleerd te innoveren.  
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Laat je niet opvreten! Het concept ‘disruptive 
innovation’ uitgelegd 
november 2016 

 
Innovaties kunnen de manier waarop we zaken doen flink veranderen en de markt overhoop 
gooien. Denk bijvoorbeeld aan cloud computing. Organisaties moeten heel wat ogen in het 
zeil houden om innovaties (naast deze zelf tot stand te brengen) te spotten en zich er tegen 
te verdedigen of ze juist te benutten. Denk hier vooral niet te makkelijk over. Sommige 
innovaties kunnen in het begin onopvallend zijn, of ongevaarlijk lijken, maar uiteindelijk fataal 
zijn voor gevestigde organisaties. 

Foutief gebruik van de term 
Een van de vormen van innovatie om in de gaten te houden zijn disruptive innovations. De 
kans is groot dat je er wel eens van hebt gehoord, maar de kans is ook groot dat de term 
incorrect werd gebruikt. Veel onderzoekers, schrijvers en consultants gebruiken de term 
voor iedere situatie waarin een markt door elkaar wordt geschud en voormalig succesvolle 
bedrijven kopje onder gaan. Misschien omdat het woord ‘disruptive’ op zichzelf 
verstorend/verwoestend betekent. Helaas kun je hierdoor een verkeerd beeld van het 
concept hebben. Toch is het erg belangrijk om goed te weten wat het precies inhoudt, zodat 
je de juiste theorieën en adviezen kunt benutten bij het maken van strategische 
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bedrijfskeuzes. Verschillende typen innovaties vereisen namelijk verschillende strategische 
benaderingen. 

Het concept ‘disruptive innovation’ 
De theorie van disruptive innovation werd jaren geleden geïntroduceerd door Harvard 
professor Clayton M. Christensen. Zijn theorie verklaart het fenomeen waarbij een innovatie 
een bestaande markt of sector, waar complicatie en hoge kosten de status quo zijn, 
transformeert door eenvoud, gemak, toegankelijkheid en betaalbaarheid te introduceren. 
Initieel wordt een disruptive innovation gevormd in een niche market die onaantrekkelijk of 
inconsequent kan lijken voor de gevestigde bedrijven, maar uiteindelijk herdefinieert het 
nieuwe product of idee compleet de branche. 
Disruption beschrijft het proces waarbij een kleiner bedrijf met minder middelen in staat is 
om gevestigde bedrijven succesvol uit te dagen. Dat proces verloopt als volgt. Doordat 
gevestigde bedrijven focussen op het verbeteren van hun producten en diensten voor hun 
meest veeleisende (en over het algemeen meest winstgevende) klanten, overtreffen ze de 
behoeften van sommige segmenten en negeren ze de behoeften van andere segmenten. 
Disruptive nieuwkomers beginnen door zich te richten op de klanten die over het hoofd 
worden gezien, de minst veeleisende klanten. Hierbij krijgen ze vaste voet, doordat ze meer 
geschikte (eenvoudigere, gemakkelijkere, meer toegankelijke) functionaliteiten bieden, vaak 
tegen een lagere prijs. Ondertussen zijn de gevestigde bedrijven bezig met het najagen van 
meer winst in de meest veeleisende segmenten, waardoor ze niet krachtig reageren op de 
nieuwkomers. De nieuwkomers gaan zich vervolgens ook richten op de mainstream klanten, 
door de performance te leveren die zij vereisen, met behoud van de voordelen die hun 
eerste succes dreven. Zodra de mainstream klanten hetgeen de nieuwkomers aanbieden 
grootschalig gaan aannemen, heeft de disruptie plaatsgevonden. 

Anticipeer 
Het is belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat disruptive innovations per definitie 
starten in het low-end segment of in een nieuwe markt, en vervolgens naar de mainstream 
markt bewegen. Om die reden worden ze vaak onderschat en wordt er te laat op ze 
gereageerd. Zorg dus dat je goed weet wat er speelt in jouw branche, maak een 
gefundeerde inschatting van hoe serieus je de nieuwkomers moet nemen, en beslis 
strategisch hoe je op de innovaties gaat inspelen. Wat is jouw rol in de veranderende markt? 
Ben je zelf de disrupter of verdedig je je tegen disrupters, ben je de nieuwe vis of de 
bestaande vis, eet je of word je gegeten? Of kannibaliseer je jezelf om altijd sterk te blijven? 
 
“If you don’t cannibalize yourself, someone else will.” – Steve Jobs 
 
Volgende week wordt de hyper-converged technologie onder de ‘innovatie loep’ genomen.  
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Hyper-Converged technologie herdefinieert IT en 
verandert de beveiligingsmarkt 
november 2016 

 

Hyper-coverged technologie is ‘disruptive innovation’ 
Zoals vorige week besproken is een disruptive innovation een innovatie die een bestaande 
markt of sector, waar complicatie en hoge kosten de status quo zijn, transformeert door 
eenvoud, gemak, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De disruptive innovation wordt 
gevormd in een markt die onaantrekkelijk lijkt voor de gevestigde bedrijven. Zodra de 
innovatie mainstream gaat heeft de disruptie plaatsgevonden. De hyper-converged 
technologie lijkt aan al deze kenmerken te voldoen. Hyper-converged technologie wordt 
inderdaad gezien als eenvoudiger, gemakkelijker, toegankelijker en betaalbaarder dan de 
traditionele IT infrastructuren die de gevestigde IT bedrijven leveren, en blijkt nu ook 
geadopteerd te worden door de mainstream en zelfs high end bedrijven. 

Herdefinitie van de storage en overall enterprise IT markt 
TechTarget bracht in december 2015  zijn halfjaarlijkse Storage Market Landscape StudyTM 
gepubliceerd door TechTarget ResearchTM uit, waaruit bleek dat er voor 2016 een 
significante hoeveelheid plannen was om over te gaan op een hyper-converged 
infrastructuur in enterprise data centers. Voor het onderzoek waren er 550 respondenten 
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van over de hele wereld van een mix van grote ondernemingen (meer dan 2 miljard dollar 
omzet) samen met middelgrote en MKB organisaties. Ken Male, Senior Vice President en 
General Manager van TechTarget Research zegt dat hun Market Landscape onderzoek 
duidelijk de veranderingen in storage en overall enterprise IT infrastructuur laat zien. Er 
wordt bij technologie aankopen afstand genomen van traditionele architecturen en de 
richting gekozen van cloud, software-defined en hyper-converged infrastructuren. Analisten 
van Gartner zeggen dat, hoewel de overall integrated systems markt groeit, andere 
segmenten van de markt geconfronteerd zullen worden met kannibalisatie door 
hyper-converged systemen. Het is dus wel duidelijk dat de storage en overall enterprise IT 
markt onderhevig is aan herdefinitie als gevolg van de hyper-converged innovatie. 

Reageren op de veranderingen in de beveiligingsmarkt 
Ook als je zelf niet een leverancier bent van IT infrastructuur technologieën, maar er wel 
gebruik van maakt, is het nuttig om je bewust te zijn van de veranderingen in deze markt. 
Zorg dat je op de hoogte bent van de effecten die deze ‘disruptive innovation’ heeft op de 
beveiligingsbranche. Welke voordelen kan de hyper-converged technologie voor jou bieden 
en wat doet het al voor je concurrenten? Wat betekent deze ontwikkeling voor de relatie met 
je IT leverancier? Om een interessante speler te blijven, kunnen de gevolgen die deze 
innovatie met zich meebrengt niet genegeerd worden.  
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Hyper-converged systemen: Standaardisatie en 
maatwerk gaan hand in hand 
november 2016 

 

Hyper-converged systemen: 
eenvoudig… 
Hyper-converged systemen zijn systemen waarbij computing, storage, virtualisatie, netwerk 
en management zijn geïntegreerd in een enkele, alles-in-één machine. 
Al deze onderdelen zijn op elkaar afgestemd en getest, waardoor je weet dat ze (samen) 
goed functioneren. Dit houdt in dat je niet zelf op zoek hoeft te gaan naar losse 
componenten en die op elkaar af moet stemmen, waardoor je de enorme hoeveelheid tijd en 
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moeite die daarmee gepaard kan gaan bespaart. Het is een kwestie van een 
hyper-converged systeem uitzoeken en deze op een simpele manier installeren. 
Vergelijk dit eens met een smartphone. Waarschijnlijk heb je die ook niet zelf in elkaar gezet 
door een samenstelling te maken van een zelf uitgezocht scherm, camera lens, geheugen, 
etcetera. Er zijn standaard smartphones te koop waarbij de samenstelling van de producten 
die jij hoogstwaarschijnlijk wenst te gebruiken al is gemaakt. Dit is voor jou lekker eenvoudig 
en zal voor het gros van de mensen goed genoeg tot ruim voldoende zijn. 
 
…maar toch afgestemd op de behoefte… 
Toch zal je wel iets van maatwerk willen. One size fits all is misschien niet goed genoeg. 
Gelukkig kan je zo’n hyper-converged systeem polijsten naar je behoefte. Zo kun je zelf 
kiezen welke applicaties je erop wilt zetten. Ook dit kan op een zeer eenvoudige manier, 
doordat er applicaties zijn die met slechts een paar drukken op de knop geïnstalleerd 
kunnen worden op het systeem en er ook goed op functioneren omdat dat al is getest. 
Dit concept is vergelijkbaar met het feit dat je met je ‘standaard’ smartphone ook nog een 
hoop keuzevrijheid hebt. Je kunt die namelijk configureren zoals jij dat wilt, door de apps te 
kiezen en installeren die jij wilt. Ook hierbij kun je kiezen voor een operating system, zoals 
Android of Apple iOS, en zijn de apps zo gemaakt dat ze goed functioneren op het 
betreffende operating system. 
 
… en bij de tijd 
Deze alles-in-één systemen passen echt bij deze tijd. Het gemak van standaard in 
combinatie met de vrijheid van maatwerk biedt de kans om de focus te verleggen van 
operatie naar innovatie, wat een stuk leuker en winstgevender is.  
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Software-defined networking voor de IT van de 
toekomst 
november 2016 

 

De behoefte aan nieuwe netwerkarchitectuur 
Door de enorme groei in mobiele apparaten, data, server virtualisatie en cloud computing 
dienen netwerk architecturen herzien te worden. Veel traditionele netwerken zijn 
hiërarchisch, met rijen Ethernet switches in een boomstructuur. Dit ontwerp is geschikt voor 
traditionele computing met eenvoudig dataverkeer, maar ongeschikt voor de dynamische 
computing en storage behoeften van vandaag de dag. 

Interconnectiviteit 
Computing en storage worden steeds meer geïntegreerd tot een groot geheel waarbij 
iedereen toegang heeft tot alle middelen (indien deze toegang verleend is). Deze 
interconnectiviteit heeft vele voordelen, maar het vereist wel een aanpassing in de 
netwerkarchitectuur. Bestaande netwerken zijn te eenvoudig, met recht toe recht aan 
datapaden. Wat we nu nodig hebben is veel meer data paden. Niet alleen dienen er meer 
paden binnen in de databases en servers aanwezig te zijn, maar ook naar de gebruikers toe, 
aangezien men nu beschikking tot applicaties en data wil hebben vanaf allerlei soorten 
apparaten (zelfs hun privé apparaten), vanaf iedere locatie en op ieder moment. Hierbij is 
het belangrijk dat de bedrijfsdata beschermd wordt en dat het dataverkeer gebeurt conform 
het beleid. 
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Aanpasbaar en schaalbaar netwerk 
Daarbij moet het netwerk zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften. Zo zal het 
netwerk sterk moeten veranderen als er voor projecten IT infrastructuren van verschillende 
organisaties moeten worden gekoppeld. Ook de capaciteit van het netwerk moet verhoogd 
kunnen worden door de toename in grote datasets. De netwerken moeten enorm kunnen 
opschalen, bijvoorbeeld om parallel processing (een technologie die steeds meer gebruikt 
wordt en de performance van systemen gigantisch kan verhogen) mogelijk te maken. 

Software-defined networking 
Software-defined networking (SDN) is een netwerk architectuur waarbij netwerkbeheer en 
doorstuur functies worden ontkoppeld. Hierdoor wordt het netwerkbeheer direct 
programmeerbaar en de onderliggende infrastructuur losgemaakt van applicaties en netwerk 
diensten, met als doel dat het netwerk dynamisch, beheersbaar, kostenefficiënt en 
aanpasbaar wordt. Hiermee is SDN geschikt voor de hoge bandbreedte en dynamische aard 
van de applicaties van tegenwoordig. 
 
SDN stelt beheerders in staat om netwerk-wijd verkeer aan te passen aan veranderende 
behoeften. Daarbij zorgen de SDN controllers ervoor dat beheerders een goed overzicht 
hebben van het netwerk en het beheer centraal kan plaatsvinden (met alle eenvoud en 
efficiëntie voordelen van dien). Bovendien stellen geautomatiseerde SDN programma’s 
netwerk beheerders in staat hun netwerk middelen snel en dynamisch te configureren, 
beheren, beveiligen en optimaliseren. Deze programma’s kunnen zij zelf schrijven, omdat ze 
niet afhankelijk zijn van gepatenteerde software. 
 
Met name grote projecten met een diversiteit aan apparaten en met een veranderende aard 
kunnen veel baat hebben bij software-defined networking. Of liever gezegd; die projecten 
zullen in de toekomst bijna niet meer zonder SDN kunnen. Iets om in de gaten te houden.  
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Internet of things: Welke rol speelt jouw bedrijf 
hierin? 
november 2016 

 

Wat is IoT? 
Het Internet of Things is het netwerk van fysieke objecten of dingen ingebed met elektronica, 
software, sensors en netwerk connectiviteit, welke deze objecten in staat stelt om data te 
verzamelen en uit te wisselen. IoT maakt het mogelijk dat objecten opgemerkt en op afstand 
bediend worden over een bestaande netwerkinfrastructuur, wat kansen creëert voor meer 
directe integratie van de fysieke wereld en computer gebaseerde systemen, en resulteert in 
betere efficiëntie, nauwkeurigheid en economisch voordeel. 
 
Een bekend voorbeeld is dat je buitenshuis de thermostaat kunt regelen, zodat het huis al op 
temperatuur is als je thuis aankomt. Maar dit concept kan voor gigantisch veel meer 
doeleinden worden gebruikt. Zo wordt het gebruikt om infrastructuur als bruggen en tunnels 
te managen, zoals het monitoren van veranderingen die invloed hebben op de veiligheid. 
Ook wordt het toegepast in transport. Door interactie tussen verschillende aspecten van het 
transportsysteem kan bijvoorbeeld het logistieke proces enorm geoptimaliseerd worden. 
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Hoe ga jij eraan bijdragen? 
Het wordt geschat dat in 2020 50 miljard objecten over de wereld verbonden zullen zijn via 
het internet. Met andere woorden; je zult er hoe dan ook mee te maken krijgen. In welke 
vorm zal dat zijn? 
 
Frank Burkitt heeft een interessante ‘gids’ gemaakt voor strategen om hen te helpen een 
strategie te vormen voor het omgaan met en bijdragen aan de IoT. 
 
Stap 1 in het ontwikkelen van een strategie is het bepalen van de rol die je wilt en kan 
spelen in deze ontwikkeling die nu echt serieuze vormen begint aan te nemen. Zo kun je een 
‘Enabler’ zijn (de technologie ervoor creëren), een ‘Engager’ zijn (de link bieden tussen IoT 
en de markt), of een ‘Enhancer’ zijn (nieuwe waarde toevoegen door nieuwe creaties). 
 
De andere stappen zijn het nagaan hoe jouw zakelijke omgeving verandert door IoT, het 
ontwikkelen van bekwaamheid in experience design, het bedenken welke producten en 
diensten verbeterd of gecreëerd kunnen worden met IoT, het inschatten van de nieuwe 
business modellen die kunnen ontstaan en welke je interessant vindt, en het bepalen (aan 
de hand van de bekwaamheden van de organisatie) hoe je je wilt onderscheiden. Lees voor 
meer informatie het artikel van Frank Burkitt hier. 

Onderneem actie 
Dit soort ontwikkelingen wordt te vaak onderschat. Veel mensen nemen niet de moeite om 
zich er even in te verdiepen en een gefundeerde, eerlijke inschatting te maken van de 
effecten die ze kunnen hebben op de organisatie. Toch is het heel belangrijk om dit te doen, 
bijvoorbeeld vanwege het ‘first-mover advantage’ en de mogelijk rampzalige gevolgen voor 
de concurrentiepositie als je zo’n belangrijke ontwikkeling links laat liggen. 
 
Verdiep je er even een uurtje in en organiseer dan een brainstormsessie met collega’s van 
verschillende afdelingen om te bepalen hoe jullie gaan reageren op/bijdragen aan deze 
ontwikkeling. De kleine stap die je nu neemt kan de cruciale stap zijn.  
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Dag traditionele storage, hallo CEPH 
november 2016 

 
Als het om data storage gaat hebben we in grote lijnen dezelfde wensen. Het opslaan of 
ophalen van data moet lekker snel gebeuren, waardevolle data moet veilig zijn, we willen 
kunnen uitbreiden als dat nodig is, de kosten moeten te overzien zijn, en het liefst willen we 
er niet teveel moeite voor hoeven doen. Deze wensen bestaan al jaren en er zijn veel 
specialisten en bedrijven die door middel van software- en hardware ontwikkelingen hun 
bijdrage leveren aan het vervullen van deze wensen. 

Nieuwe storage wensen 
Maar door technologische en bedrijfseconomische ontwikkelingen worden we steeds 
kritischer en stellen we steeds hogere eisen aan onze IT infrastructuur. Waar bijvoorbeeld 
RAID methodieken eerder voldeden aan performance- en betrouwbaarheid eisen, is er nu 
behoefte aan storage oplossingen van een ander niveau. Zeker nu verschijnselen als cloud 
computing en data analyse een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het succes van 
projecten, zijn we op zoek naar de vergrotende trap van onze wensen: sneller, 
betrouwbaarder, schaalbaarder, betaalbaarder, eenvoudiger. 

Super interessante storage software; CEPH 
De ontwikkelaars van CEPH begrijpen dit en hebben een software storage platform 
gecreëerd dat onze hogere eisen opvallend goed kan vervullen, met name de 
schaalbaarheid eis. Hierbij wat mooie eigenschappen op een rij. 
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Voordelen 
– geschikt voor zowel file level storage als object level storage en block level storage 
– repliceert data en maakt het fault-tolerant 
– zelf helend en zelf managing, waardoor beheer tijd en kosten worden geminimaliseerd 
– eenvoudig in de omgang 
– super snel 
– de performance neemt niet af bij calamiteiten als een kapotte disk 
– veerkrachtig 
– open source en vrij beschikbaar 
– kan gebruikt worden op betaalbare, gemakkelijk te verkrijgen hardware, zonder specifieke 
hardware support 
 
Nou klinkt dat leuk, maar niet direct overtuigend. Daar is wat meer uitleg en begrip van de 
technieken voor nodig. Omdat CEPH nogal een interessante ontwikkeling is, zal ik in 
komende posts wat dieper ingaan op de eigenschappen en hoe deze uw wensen van nu 
kunnen vervullen.  
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CEPH: Een geschikte storage techniek voor elk 
projectonderdeel 
november 2016 

 
 

Het een óf het ander 
Verschillende projectonderdelen stellen verschillende eisen aan storage systemen. Daarom 
bestaan er ook verschillende technieken om data op te slaan. Ondanks dat die diversiteit in 
technieken bestaat, diende men voorheen toch een keuze te maken welke van deze 
technieken te gebruiken. Het was het een of het ander, waardoor er geprofiteerd kon worden 
van de voordelen van een storage techniek, maar de beperkingen ook geaccepteerd 
moesten worden. 
 
De volgende drie storage technieken hebben hun eigen voordelen en beperkingen. 

Block storage 
Block storage is een techniek om applicaties met storage te laten communiceren, waarbij 
een zeer hoge performance behaald kan worden doordat niet het storage systeem maar de 
applicaties regelen waar de data geplaatst wordt en hoe de storage georganiseerd wordt. 
Helaas is deze optie minder geschikt als het grote, niet lokale omgevingen betreft. 
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File system storage 
File system storage is een storage techniek die met name geschikt is als men bestanden 
makkelijk wil kunnen delen. Een voorbeeld hiervan is als men meerdere uitlees stations met 
hetzelfde beeld (dezelfde data) wil verbinden. De metadata van bestanden (zoals de datum, 
het tijdstip en de eigenaar) wordt hierbij in een file systeem opgeslagen. Echter, het file 
systeem wordt erg complex en traag als het te grote aantallen files betreft. 

Object storage 
Object storage is geschikt als er behoefte is aan het opschalen van de infrastructuur. Door 
simpelweg systemen toe te voegen is storage bijna onbeperkt schaalbaar, terwijl het 
management van de storage eenvoudig blijft. Deze techniek zorgt ervoor dat data zo wordt 
opgeslagen dat het migreren van data naar een andere locatie mogelijk is. 
 
Object storage zorgt er ook voor dat je metadata aan de data kan toevoegen zoals je wilt, 
waardoor er enorme kansen ontstaan op het gebied van data analyse (zoals het zoeken 
naar verbanden tussen stukken data). Helaas is performance over het algemeen niet direct 
de sterkste eigenschap als je gebruik maakt van puur object storage. 
 
Als je kiest voor een storage techniek, kies je niet alleen voor de voordelen, maar ook voor 
de beperkingen. Niet ideaal dus als je behoefte hebt aan een diversiteit in storage 
eigenschappen en de beperkingen problemen opleveren. 

Best of three worlds 
Maar goed nieuws! Kiezen is niet meer nodig. Het is niet meer OF hoge performance, OF 
schaalbaarheid. CEPH storage neemt beperkingen weg. Door file storage, block storage en 
object storage in een enkel storage cluster te verenigen, heeft u beschikking tot the best of 
three worlds. Met CEPH kan opschalen heel gemakkelijk door extra hardware toe te voegen 
en blijft ook een grote omgeving eenvoudig te beheren via een enkel user interface. Daarbij 
kan een zeer hoge performance gerealiseerd worden. Vooral als u voor een project 
grootschalige storage systemen wilt implementeren, is CEPH absoluut het overwegen 
waard.  
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CEPH: Groeien zonder performance concessies 
december 2016 

 

Probleem: Performance afname bij grote omgevingen 
Grote beveiligingsprojecten, bijvoorbeeld bestaande uit honderden camera’s, vereisen dat er 
enorme hoeveelheden data worden verwerkt en opgeslagen. En als de omgeving groeit 
moet er alleen nog maar meer data worden behandeld. Als de IT infrastructuur niet goed in 
elkaar zit kan de benodigde performance niet gerealiseerd worden. Dit kan vervelende 
problemen opleveren, zoals haperende beelden of zelfs dataverlies. 
 
In principe is object-based storage aardig geschikt voor grootschalige omgevingen. 
Object-based storage gebruikt eenvoudige lijsten met informatie over data (zoals de locatie 
waar het opgeslagen is), in tegenstelling tot de ingewikkelde lijsten van andere storage 
technieken. Daardoor gaat het zoeken naar data, en dus het lezen en schrijven van data, 
sneller, wat belangrijk is voor grote, complexe omgevingen. Toch blijft het bijhouden van 
deze lijsten bij object-storage normaliter gecentraliseerd gebeuren. Hierdoor is het lastig om 
de data op een goede manier te distribueren over een grote hoeveelheid apparaten, 
waardoor de data en workload (het rekenwerk) niet genoeg worden verdeeld over alle 
beschikbare middelen. Hierdoor worden de beschikbare middelen niet efficiënt genoeg 
benut, en wordt er alsnog niet voldoende performance behaald. 
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De oplossing: CRUSH en parallellisme 
Gelukkig maakt CEPH gebruik van het CRUSH algoritme. Dit algoritme zorgt ervoor dat IT 
clusters worden bevrijd van schaalbaarheid- en performance beperkingen die worden 
veroorzaakt door een centrale lijst met informatie over de data. In plaats van zo’n lijst is er 
een schaalbare, wiskundige functie om data te distribueren. Deze zorgt ervoor dat data en 
workload gelijkmatig worden verdeeld over het cluster, zelfs als er apparaten worden 
toegevoegd, zodat dit niet allemaal opgevangen hoeft te worden door een beperkte 
hoeveelheid apparaten. Zo werken alle beschikbare middelen efficiënt samen en daarmee 
wordt systeem performance gemaximaliseerd.  
 
Bovendien worden grote bestanden bij CEPH opgeknipt en willekeurig gedistribueerd over 
een grote selectie van beschikbare apparaten, waardoor het schrijven en lezen van deze 
bestanden in parallel en dus enorm versneld kan plaatsvinden. Om je een voorstelling te 
maken van hoe performance winst behaald wordt met parallellisme, kun je het grote bestand 
vergelijken met bijvoorbeeld vijf auto’s. Met CEPH hoeven die vijf auto’s niet meer achter 
elkaar over een enkele snelweg, maar kunnen ze tegelijkertijd over een vijfbaansweg. Dat 
scheelt een hoop file! Bovendien geldt: Hoe groter het IT cluster (hoe meer 'rijbanen'), hoe 
hoger de performance kan worden. 
 
Nu bestaat er dus de mogelijkheid om ongelimiteerd te schalen met performance behoud of 
juist performance toename (!), en is groeien geen probleem meer. 
 
Volgende week meer over de betrouwbaarheid die CEPH kan realiseren.  
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CEPH: Dataveiligheid door het CRUSH algoritme 
december 2016 

 
De grote hoeveelheid apparaten in grote IT infrastructuren, maakt hardware gebreken 
eerder regel dan uitzondering. Hoewel ‘declustered replication’ een dataopslag strategie is 
om dataverlies te minimaliseren, laat deze strategie toch wat te wensen over. Gelukkig 
bestaat er nu het algoritme CRUSH. 

Declustered replication 
Voor de grotere storage omgevingen is ‘declustered replication’ een manier om data te 
beschermen. Bij ‘declustered replication’ wordt data in stukjes geknipt. Deze stukjes en 
kopieën ervan worden verdeeld over relatief grote groepen storage apparaten. Dit brengt 
doorgaans twee tegengestelde effecten met zich mee. 
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Voordeel: Verlaagde kwetsbaarheid op additionele storingen 
Ten eerste kan data herstel na een storing in parallel plaatsvinden. Dit komt omdat de 
hersteltaak niet in zijn geheel door een enkel apparaat uitgevoerd hoeft te worden, maar 
wordt verdeeld over meerdere apparaten die allen tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor het 
herstel van hun eigen stukje data. Hierdoor wordt hersteltijd verminderd en de 
kwetsbaarheid op additionele storingen, die vaak plaatsvinden tijdens intense 
herstelprocedures, verlaagd. 
 
Nadeel: Verhoogde kwetsbaarheid op additionele storingen 
Het tweede effect is dat een grotere groep apparaten ook juist een toename betekent in de 
kans dat een tweede storing op hetzelfde moment plaatsvindt, waardoor er dataverlies 
optreedt. Dit omdat er nou eenmaal veel meer componenten zijn. 
Wat men hier tegen kan doen is zorgen dat er meer dan één kopie wordt gemaakt van een 
stukje data. Als er meer dan twee versies van een stukje data zijn, is de kans dat een van de 
versies bij een storing nog in tact is groter, waardoor de algehele dataveiligheid wel 
toeneemt. 
 
Echter, als er meerdere storingen plaatsvinden, kun je niet verwachten dat deze 
onafhankelijk van elkaar zijn. In veel gevallen tast een enkele gebeurtenis, zoals een 
stroomstoring, meerdere apparaten aan. De grotere groep apparaten bij ‘declustered 
replication’ vergroten daardoor enorm het risico op dataverlies. 

CRUSH 
CRUSH, het algoritme waar CEPH gebruik van maakt, is hier de oplossing voor. Gebruikers 
worden in staat gesteld om te definiëren welke domeinen ‘storing-domeinen’ zijn. Met een 
storing-domein wordt bedoeld dat het aannemelijk is dat één of meerdere apparaten in een 
gemeenschappelijk domein ook aangetast wordt/worden als een apparaat in dat domein een 
storing heeft. 
Het algoritme zorgt ervoor dat kopieën van data niet in hetzelfde domein worden geplaatst, 
maar worden verdeeld over domeinen. Dit is specifiek ontworpen om gelijktijdige, 
correlatieve storingen die dataverlies tot gevolg hebben te voorkomen. 
De betrouwbaarheid van grote storage systemen wordt hiermee enorm verhoogt. Voor de 
grotere omgevingen is CRUSH van CEPH echt een aanwinst voor het realiseren van 
dataveiligheid.  
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CEPH: Project continuïteit door efficiënt data 
herstel na een storing 
december 2016 
 

 

Belang van snel data herstel 
Als er in de IT infrastructuur een probleem is ontstaan door een storing, dient dit probleem 
opgelost te worden. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Niet alleen omdat 
tijdens het herstellen uw systeem performance niet meer optimaal is, maar ook omdat 
herstelprocedures meer druk op het systeem geven, waardoor de kans op additionele 
storingen verhoogd is. 

Kopiëren en parallellisme 
CEPH heeft hier rekening mee gehouden. Zoals genoemd in de vorige post bestaat er van 
elk stukje data minstens één kopie. Hierdoor kan aangetaste of verloren data één op één 
hersteld worden. Er hoeft slechts een kopie van het nog bestaande stukje data gemaakt te 
worden, waar voorheen een rekenprocedure moest plaatsvinden om uit te rekenen wat het 
verloren stukje data was. Bovendien kan er in parallel hersteld worden, wat ook enorme 
snelheidswinst met zich meebrengt. 
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Alleen herstellen wat nodig is 
Maar daar blijft het niet bij. Bij CEPH vinden ze namelijk dat overbodigheid niet nodig is. Als 
er voorheen problemen waren ontstaan door een storing, werden aangetaste disks volledig 
hersteld, hoewel storingen vaak alleen maar kleine gedeelten van disks aantasten. Het 
overgrote deel van zulke herstelprocedures betrof daarmee overbodig werk, wat leidde tot 
onnodig lange hersteltijden en onnodige druk op het systeem. Het is vergelijkbaar met drie 
weken met je arm in het gips lopen, als je slechts een ingescheurde nagel hebt, met de 
downtime en improductiviteit van dien. 
 
Bij CEPH wordt dat overbodige werk vermeden, doordat alleen de aangetaste gedeelten 
worden hersteld. Zo kunnen storingen waar eerder dagen hersteltijd voor nodig waren, in 
enkele seconden worden opgelost! Voordeel is dat de kans op additionele storingen en 
daarmee problemen van een veel groter kaliber enorm lager wordt. 
 
Al met al leidt deze efficiëntere manier van herstellen tot hogere up-time, met als gevolg dat 
de project productiviteit en continuïteit significant verhoogd kunnen worden en het project 
aanzienlijk minder lijdt onder storingen.  
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CEPH: Reduceer opslagruimte met erasure coding 
december 2016 

 
Om dataverlies tegen te gaan zijn er diverse data beschermingsmethoden ontwikkeld. Ze 
hebben allemaal hun voordelen, maar ook hun nadelen. Wat in de ene situatie heel goed 
werkt, is in de andere situatie verre van geschikt. Om opslagruimte te besparen maakt 
CEPH gebruik van erasure coding. 

Waarom erasure coding? 
Naast erasure coding bestaan er twee belangrijke data beschermingsmethoden; replicatie 
en RAID. Deze zijn helaas niet ideaal voor de grootschalige platformen van deze tijd en van 
de toekomst. Daarom is erasure coding weer naar de praktijk gehaald. 
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Data replicatie 
Bij data replicatie wordt een exacte kopie van de data op een ander storage server 
opgeslagen. Als je zo’n volledige kopie of misschien zelfs meerdere kopieën van een stuk 
data hebt, is verloren data snel te herstellen. Het hoeft alleen maar één op één gekopieerd 
te worden. Helaas kost deze methode erg veel opslagruimte, wat zeker bij grootschalige 
platformen enorm in de kosten kan lopen. 
 
RAID 
RAID is een hele bekende data beschermingsmethode die het efficiënter aanpakt. Door een 
speciale formule is het mogelijk om zonder volledige kopieën, toch verloren data te 
herstellen. Er is wel extra data bovenop het origineel nodig, maar het origineel hoeft niet in 
tweevoud opgeslagen te worden. Hierdoor wordt een hoop opslagruimte bespaard. Echter, 
deze methode is logistiek gezien niet geschikt voor grootschalige platformen. 

Voordeel erasure coding 
Erasure coding is net als RAID een data beschermingsmethode die een stuk efficiënter is 
dan data replicatie. Deze methode werkt ook met een formule om verloren data te 
herstellen, zonder dat er volledige kopieën nodig zijn, waardoor een hoop opslagruimte 
bespaard wordt. In tegenstelling tot RAID is erasure coding wel geschikt voor grootschalige 
platformen. 
 
Een nadeel van zowel RAID als erasure coding is wel dat er gerekend moet worden om 
verloren data te herstellen, waardoor data herstel een stuk trager gebeurt dan als de data 
gerepliceerd was. Gelukkig is het bij CEPH ook mogelijk om erasure coding met data 
replicatie te combineren. Data replicatie kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor de veel 
gebruikte data en erasure coding kan dan ingezet worden voor archivering. Zo is actieve, 
primaire en secundaire data weer snel beschikbaar en wordt er toch veel opslagruimte 
bespaard.  
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CEPH: Einde van het RAID tijdperk? 
januari 2017 

 

Het succes van RAID 
RAID technologie is jarenlang de fundamentele bouwsteen voor storage platformen 
geweest. Het bewees succesvol te zijn voor bijna iedere vorm van data, en de diversiteit aan 
RAID niveaus heeft voldoende flexibiliteit geboden voor de juiste combinaties aan capaciteit, 
performance en betrouwbaarheid. 

Nieuwe manieren van concurreren 
Echter, in de door cloud computing gekenmerkte economie van tegenwoordig, schieten 
nieuwe applicaties als paddestoelen uit de grond en worden er met grote snelheid, keer op 
keer nieuwe versies van die applicaties gelanceerd. Organisaties die in staat zijn om op 
hoog tempo (de nieuwste versie van) applicaties te implementeren, worden steeds 
concurrerender en innovatiever en hebben zo een grotere kans om te voldoen aan de eisen 
van de klant. Om dit proces te ondersteunen, en om te vermijden dat de IT infrastructuur de 
flessenhals in de totale beveiligings infrastructuur wordt, is er behoefte aan nieuwe IT 
middelen en processen. 
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RAID niet geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen 
Zoals gezegd worden cloud omgevingen gekarakteriseerd door snelle veranderingen. 
Nieuwe virtuele machines worden regelmatig gecreëerd en opgestart, en oude worden 
afgesloten. Als gevolg ondergaat de onderliggende storage ook snelle veranderingen. 
Nieuwe data moet snel worden toegewezen aan de juiste locatie, oude data moet snel 
worden vrijgemaakt. Verder moet data worden verplaatst als de storage veroudert. Al dit 
soort vereisten zijn nogal heftig voor RAID systemen. RAID is hiervoor niet flexibel genoeg, 
waardoor het een zeer complex en duur geheel zou worden. 

CEPH wel geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen 
Daarentegen zorgt object storage zoals CEPH ervoor dat het schalen van een storage 
platform niet langer een handmatige, complexe taak is. Servers kunnen gemakkelijk worden 
toegevoegd zonder downtime of verandering in de applicaties. Aangezien de volledige 
storage capaciteit kan worden beheerd als een eenheid doordat alle servers geclusterd zijn 
en een gedeeld management platform hebben, worden typische problemen die in het 
verleden ontstonden bij het toevoegen van nieuwe storage in RAID configuraties 
overwonnen. Bovendien gebeurt data migratie automatisch. 
 
Naast deze flexibiliteits eisen zijn er nog andere redenen, die betrekking hebben op 
betrouwbaarheid, performance en capaciteit, waarom RAID, in tegenstelling tot CEPH, niet 
geschikt is voor cloud-gebaseerde omgevingen. (Lees ook eerdere blog posts over 
voordelen van CEPH). 

Is RAID nog wel geschikt voor niet cloud-gebaseerde omgevingen? 
Ook niet cloud-gebaseerde omgevingen, die al dan niet snel veranderen/groeien, kunnen er 
flink baat bij hebben om over te stappen van RAID naar object storage zoals CEPH, omdat 
het heel veel complexiteit in het beheer wegneemt, veel vrijheidsgraden heeft en toch een 
hoge performance en betrouwbaarheid biedt tegen lagere kosten. In die gevallen is de 
toegevoegde waarde misschien niet zo significant om de huidige RAID omgeving direct om 
te zetten naar CEPH omgeving, maar de kans dat dit aan het eind van de levensduur van de 
huidige infrastructuur toch gebeurt is zeker aanwezig en lijkt steeds groter te worden. Dat 
RAID ooit zal verdwijnen is misschien teveel gezegd, maar het zou wel eens kunnen dat het 
zijn beste jaren heeft gehad.  
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CEPH: Storingen worden voortaan door het 
systeem zelf opgelost 
januari 2017 
 

 

Storingen oplossen 
Hardware falen wil je natuurlijk het liefst voorkomen, maar dat is niet altijd mogelijk. Als er 
toch een storing plaatsvindt wil je die zo snel mogelijk oplossen om geen dataverlies te lijden 
en hoge up-time te behouden, graag met behoud van performance. 

CRUSH doet het werk 
CRUSH, het algoritme van CEPH, heeft de unieke eigenschap dat het zich bewust is van de 
infrastructuur. Het begrijpt de relatie tussen de verschillende componenten van de 
infrastructuur. 
 
Het origineel van een stuk data en de replica’s worden door CRUSH opgeslagen en de 
locatie wordt bijgehouden in een ‘map’. Dit gebeurt op zo’n manier dat de data beschikbaar 
blijft, zelfs als er meerdere componenten in een storing-domein falen. Dit geeft de CEPH 
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administrator het vermogen om de data van de eigen omgeving efficiënt en automatisch te 
managen. 
 
Door CRUSH is CEPH self-managing en self-healing. In het geval van het falen van een 
component detecteert CRUSH de corruptie en stelt vast welk component er faalde en wat 
het effect daarvan op het platform is. CRUSH is self-managing en self-healing in de zin dat 
het een herstel procedure uitvoert voor de verloren data, zonder enige administratieve 
interventie. De data wordt opnieuw gegenereerd d.m.v. de replica’s die het cluster bevat. 

Voordelen: betrouwbaarheid, kostenbesparing, tijdbesparing, en 
innovatie 
De grote voordelen van dit self-managing en self-healing mechanisme is dat het systeem 
zeer betrouwbaar is doordat het fault-tolerant is en een hoge beschikbaarheid kan 
realiseren. Daarbij wordt het beheer een stuk eenvoudiger, doordat het geen administratieve 
interventie nodig heeft. 
 
Dit klinkt simpel, maar het heeft enorme positieve gevolgen. Het detecteren van storingen, 
opsporen van de oorzaak, en herstellen van de oorzaak en de data kan namelijk zeer veel 
tijd en geld kosten. Daarnaast kan het frustratie opleveren die resulteert in het maken van 
fouten die op hun beurt nog ergere problemen tot gevolg hebben. Als het systeem deze taak 
overneemt van de beheerders, kunnen die hun kwaliteiten inzetten om te innoveren i.p.v. 
repareren, wat waarschijnlijk veel leuker is en uw organisatie doet bloeien.  
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Decision-making in IT: Combineer tactiek en 
strategie 
januari 2017 

 
Vele beslissingen worden genomen op tactisch niveau. Wat IT aankopen betreft betekent dit 
bijvoorbeeld dat er gekeken wordt naar oplossingen die vergelijkbaar zijn met, maar 
goedkoper of sneller zijn dan de huidige oplossingen. Echter, aangezien de ontwikkelingen 
in de IT, en (als gevolg daarvan) in het bedrijfsleven, zo gigantisch snel gaan en impactvol 
zijn, ben ik van mening dat het voor iedere middelgrote tot grote IT aankoopbeslissing 
belangrijk is dat deze ook vanuit een strategisch oogpunt genomen wordt. 
 
Een leider opereert op strategisch niveau. Hij geeft richting. Een manager werkt op 
tactisch niveau. Hij richt in. 

Is veranderen met kleinere stappen altijd slim? 
Als je gewend bent om de IT op een bepaalde manier in te richten, en deze manier voldoet 
redelijk aan de eisen, dan zullen veel managers niet snel geneigd zijn om het roer om te 
gooien. Ze willen wel kleine stappen nemen om hun infrastructuur te verbeteren, maar de 
oplossing moet niet te ver af liggen van de huidige situatie, zodat ze de controle behouden 
en er niet te veel verandert in de operationele zaken. Hoewel dit voor een vorm van rust kan 
zorgen in de organisatie, omdat mensen denken te weten waar ze aan toe zijn, kan dit op 
termijn katastrofisch zijn omdat je niet meebeweegt met de veranderingen in de markt. Als 
de veranderingen in de markt drastisch zijn, moet je daar ook drastisch op reageren of liever 
nog op anticiperen. 
 
Als je vanuit een veilige positie beslissingen neemt, weet je zeker dat je in een onveilige 
positie terecht gaat komen. Als er disruptive innovaties zijn, terwijl jij met kleine stapjes 
veranderingen aan het doorvoeren bent, ben je gedoemd te falen. Als ze halfslachtig worden 
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toegepast komen nieuwe technologieën vaak niet goed tot hun recht, waardoor je onnodig 
teleurgesteld raakt en de angst om te veranderen groter wordt. Zo zul je je blijven afvragen 
waarom bepaalde bedrijven scoren als een gek en andere achter de feiten aan blijven 
hobbelen. 

Durf risico te nemen 
De sleutel voor het nemen van beslissingen in heftig veranderende omgevingen is risico. 
Hoe effectief bestaande oplossingen ook zijn voor de huidige situatie, op een gegeven 
moment zul je ze los moeten laten, omdat ze niet effectief zullen zijn voor de toekomst. 
Betekent dit dat je roekeloos beslissingen moet nemen? Zeker niet. Het betekent wel dat de 
beslissingen niet alleen vanuit een tactisch perspectief genomen moeten worden, maar ook 
vanuit een strategisch perspectief. Strategen denken vooruit. Zij zijn in staat om niet alleen 
bestaande factoren, maar ook toekomstige factoren systematisch te organiseren, zodat zij 
een aardig realistisch toekomstbeeld kunnen creëren. Op die manier kun je gecontroleerd 
risico nemen, wat de stap minder eng maakt. 

Tactisch en strategisch beslissen in de praktijk 
Hoe kun je de krachten van tactiek en strategie bundelen als het gaat om beslissingen in de 
IT? Mijn advies is om (afhankelijk van de situatie) met ongeveer drie mensen te 
brainstormen en te beslissen over IT aankopen. Een technisch manager die praktische 
ervaring heeft en een tactisch perspectief biedt, een onderzoeker die altijd op de hoogte blijft 
van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die een brug tussen tactiek en strategie 
kan leggen, en een strateeg die weinig van technologie weet maar het strategische bedrijfs 
perspectief kan bieden. De strateeg wordt niet gehinderd door technische kennis, waardoor 
hij met innovatieve ideeën kan komen, de onderzoeker kan die ideeën sturen en polijsten 
aan de hand van de mogelijkheden in de markt, en de technisch manager kan de ideeën 
sturen en polijsten aan de hand van wat realistisch is voor het bedrijf. Zo kunnen creatieve, 
risicovolle ideeën worden geconverteerd naar haalbare veranderingen voor het bedrijf en 
kunnen aankoopbeslissingen worden gedaan die ook in de toekomst waardevol zullen 
blijken.  
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Kosten inbreuken op IT beveiliging minimaliseren 
januari 2017 

 

Kosten inbreuken op beveiliging 
De gemiddelde kosten van een inbreuk op IT beveiliging is voor grote bedrijven $861.000, 
en voor het MKB $86.5000, volgens het recente rapport ‘Measuring the Financial Impact of 
IT Security on Businesses’ van Kaspersky Lab. 
 
Ongeveer de helft (52 procent) van de bedrijven wereldwijd gaat ervan uit dat er vroeg of 
laat een inbreuk op hun IT beveiliging zal plaatsvinden. Dit is niet onrealistisch, aangezien 
82 procent van de bedrijven wereldwijd tussen de één en vijf verschillende data inbreuken 
heeft meegemaakt het afgelopen jaar. 
 
Productiviteitsverlies door malware of virussen is het afgelopen jaar voorgekomen bij 38 
procent van de bedrijven. Verder werden IT resources onjuist gebruikt bij 36 procent van de 
bedrijven, en heeft 21 procent dataverlies of risicovolle blootstelling van data gehad door 
gerichte aanvallen. Bovendien heeft bijna een derde van de bedrijven fysieke apparaten met 
data verloren. 
 
De typische schade voor het MKB en grote bedrijven bestaat voor het grootste deel uit extra 
interne personeelskosten. 
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Minimaliseren van de kosten 
Hoewel cyberaanvallen onvermijdelijk zijn, zal de manier waarop bedrijven beschikbare 
budgetten en resources gebruiken de komende jaren essentieel zijn voor het verlagen van 
de financiële impact. Verliezen zullen voor blijven komen, maar het is de kunst om deze te 
minimaliseren. 
 
Snelle detectie van een inbreuk op beveiliging is van cruciaal belang voor het minimaliseren 
van niet alleen dataverlies maar ook de financiële gevolgen voor het bedrijf. Hoe langer een 
inbreuk onopgemerkt blijft, hoe meer deze het bedrijf gaat kosten in termen van geld en data 
integriteit. De herstelkosten van inbreuken zijn voor het MKB bijna vier keer zo hoog en voor 
grote bedrijven bijna drie keer zo hoog als deze een week later worden ontdekt in plaats van 
vrijwel direct door een detectiesysteem. 
 
Door 45 procent van de bedrijven wordt het geloofd dat hardware en software alleen niet 
noodzakelijkerwijs alle IT beveiligingsincidenten oplossen. Behalve preventie technologie zal 
waakzaam personeel dat geïnformeerd is en zich bewust is van de risico’s waar bedrijven nu 
en in de toekomst mee geconfronteerd worden, detectie helpen verbeteren en de impact 
verminderen. Echter, er heerst weerstand tegen het accepteren van hulp van buitenaf. 
Slechts 18 procent van de bedrijven beschouwt betere inzichten en kennis over 
bedreigingen als een top methode om detectie te verbeteren. 
 
Volgens Kaspersky Lab zullen organisaties zonder de voordelen van inzichten en kennis, 
onbekwaam blijven om detectie te verbeteren en de toenemende hoeveelheid en intensiteit 
van cyber bedreigingen te bestrijden. Het kan daarom geen kwaad om uw IT beveiliging 
budgetten (opnieuw) te evalueren om te zien of deze misschien anders besteed moeten 
worden.  
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Cloud computing voor beveiliging system 
integrators 
januari 2017 

 
Vandaag de dag wordt er door zeer diverse particulieren en bedrijven, en voor zeer 
uiteenlopende redenen, gebruik gemaakt van de technologie cloud computing. Maak je 
gebruik van Gmail? Dan sla je jouw e-mails bijvoorbeeld al op in de cloud. Cloud computing 
is een technologie die op verscheidene manieren toegepast kan worden. De populariteit van 
de technologie heeft te maken met de gigantische voordelen die het teweeg kan brengen. 
Maar wat is cloud computing nou precies? En hoe kunnen beveiliging system integrators dit 
waardevolle model benutten? 

Wat is cloud computing? 
Cloud computing is een model voor het mogelijk maken van op aanvraag beschikbare 
netwerk toegang tot een gedeelde poel van configureerbare computing middelen (bijv. 
netwerken, servers, opslag, applicaties, en diensten). Deze middelen moeten overal 
tegelijkertijd beschikbaar zijn en snel kunnen worden verstrekt en vrijgegeven met minimale 
management inspanning of service provider interactie. 
 
Cloud computing kan in zeer uiteenlopende vormen bestaan. Er is wel een aantal 
eigenschappen essentieel om iets cloud computing te noemen. Ten eerste is het essentieel 
voor cloud computing dat het self service op aanvraag betreft. Tevens moet de toegang over 
het netwerk gestandaardiseerd zijn, zodat de middelen via diverse apparaten, zoals 
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smartphones en laptops, bereikt kunnen worden. Daarbij moeten de middelen 
samengevoegd zijn, en moeten de gebruikers deze vrijwel ongelimiteerd kunnen gebruiken 
in de mate waarin ze deze nodig hebben op het betreffende moment. Ten slotte moet het 
gebruik van de middelen kunnen worden gemonitord, beheerd en gerapporteerd om 
transparantie voor zowel de provider als de gebruiker te bieden. 

Hoe kunnen beveiliging system integrators cloud computing benutten? 
Beveiliging system integrators kunnen cloud computing op verschillende manieren inzetten. 
Als we ons even beperken tot de IT infrastructuur voor de beveiligingsprojecten, dan kunnen 
deze bedrijven er al voor kiezen om cloud provider of gebruiker te zijn. 
 
Als de system integrator een cloud provider is, houdt dit in dat dit bedrijf de IT infrastructuur 
die nodig is voor een project zelf aanschaft en dit bijvoorbeeld op eigen locatie plaatst. De 
system integrator kan de klant toegang geven tot alle beschikbare IT middelen via een 
internet connectie, maar zorgt zelf voor het onderhoud en beheer. Zo kan de klant profiteren 
van alle middelen, maar is deze wel ontzorgd. 
 
Als de system integrator een cloud gebruiker is, houdt dit in dat dit bedrijf de IT infrastructuur 
die nodig is voor een project niet aanschaft, maar via internet huurt van een cloud provider. 
Die provider zorgt dan voor het onderhoud en beheer, terwijl de system integrator profiteert 
van de middelen en bovendien ontzorgd is. 
 
Al met al zorgt cloud computing voor een hoop snelheid, flexibiliteit en kostenbesparing. 
Daarbij stelt het gebruikers in staat om te focussen op hun core business, doordat ze 
eigenlijk (een gedeelte van) hun IT taken uitbesteden. 
 
Volgende week meer over cloud computing.  
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Cloud: Goed of fout? 
februari 2017 

 
Er kan niet simpelweg gesteld worden dat cloud computing goed of fout is. Het heeft een 
hoop voordelen, maar ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’. 
 
De in dit artikel genoemde lijst van voor- en nadelen van cloud computing is niet compleet. 
Ook zijn ze niet allemaal op iedere situatie (in dezelfde mate) van toepassing, aangezien dat 
afhankelijk is van bijvoorbeeld de huidige IT infrastructuur en het cloud model waar u voor 
kiest. Het doel van dit artikel is om u een basis inzicht in de mogelijke toegevoegde waarde 
van het mechanisme te bieden. 

Voordelen cloud computing 
Verbeteringen op IT-gebied gaan vaak gemoeid met de termen snelheid, flexibiliteit, en 
kostenbesparing. Dit is ook hetgeen wat cloud computing kan bieden, d.m.v. de volgende 
punten: 
 

● Wendbaarheid van IT middelen: Doordat de IT middelen samengevoegd zijn en 
gedeeld worden, kunnen ze gebruikt worden waar en wanneer nodig. Zo kunnen 
middelen tijdelijk gebruikt worden voor een bepaald (deel-) project, waarna ze 
gemakkelijk naar behoefte voor een ander (deel-) project kunnen worden gebruikt. 
Op deze manier kunnen de middelen veel efficiënter worden benut (veel systemen 
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worden slechts voor 10-20% benut) en kunnen projecten van tijdelijke aard ook 
moeiteloos worden opgepakt. 

● Gemakkelijk toegang tot data en computing middelen: Indien gewenst kunnen de 
data en computing middelen vanaf elke locatie, op elk moment, met verschillende 
apparaten bereikt worden, mits er een internet connectie is. Een groot voordeel is dat 
dit de mobiliteit en productiviteit verhoogt. 

● Schaalbaarheid in IT middelen: Bij bepaalde cloud modellen kun je vrijwel 
ongelimiteerd op- en terug schalen aan de hand van de behoefte. Een belangrijk 
voordeel is dat je hierdoor geen dure middelen hoeft aan te schaffen voor taken die 
veel capaciteit nodig hebben maar slechts eenmalig of infrequent voorkomen. Dit kan 
gepaard gaan met betalingsmodellen die ervoor zorgen dat je alleen betaalt voor wat 
je gebruikt. 

● Uitbesteed beheer: Als het beheer wordt uitbesteed aan de cloud provider, dan 
wordt dit werk hoogstwaarschijnlijk door specialisten gedaan. Het is aannemelijk dat 
het beheer dan goed gebeurt en u hoeft hiervoor dan zelf geen werknemers in dienst 
te hebben. 

● Hoge kwaliteit binnen bereik: Sommige technologieën kunnen te prijzig zijn voor 
bepaalde bedrijven om op te hoesten. Als zij clouddiensten afnemen van een 
provider kunnen ze er misschien toch van profiteren, doordat de kosten ervan over 
alle gebruikers wordt verdeeld. Zo kun je misschien ineens gebruikt maken van 
state-of-the-art beveiligingstechnologieën. 

Nadelen cloud computing 
● Minder controle over data-veiligheid: Veel bedrijven durven hun data niet in de 

cloud te zetten, omdat ze bang zijn dat er iets met hun data gebeurt. Bepaalde cloud 
modellen houden in dat de data niet meer in eigen beheer en/of op eigen locatie is, 
dat de provider eigenaar wordt van de data, of dat de data onder een andere 
wetgeving dan de Nederlandse valt. Vertrouwen in een cloud provider en de 
voorwaarden waaronder deze diensten levert spelen hierbij een belangrijke rol. 

● Afhankelijkheid van de internetconnectie: Omdat toegang altijd via internet gaat, 
is de internet connectie heel belangrijk. Afhankelijk van de gevolgen van een 
disconnectie kan er bepaald worden of het interessant is een redundante connectie 
te hebben. 

● Minder vrijheid: Hoe completer de dienst is die u afneemt van een cloud provider, 
hoe minder zeggenschap u heeft over de inrichting ervan. 

 
In de volgende post vertel ik meer over verschillende cloud modellen, wat bovengenoemde 
lijst in een ander perspectief zet.  
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Cloud modellen 
februari 2017 

 
Er is geen ‘one size fits all’ cloud oplossing. Om de vruchten te plukken van cloud computing 
dienen er weloverwogen beslissingen genomen te worden m.b.t. de eigenschappen van de 
oplossing. Maar waarover moet beslist worden en hoe maak je nou de juiste beslissingen? 

Servicemodellen 
Er zijn drie servicemodellen waar uit gekozen kan worden, met elk zijn eigen voordelen. 
 
Software as a service (SAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de gebruiker wordt geboden 
om gebruik te maken van de providers applicaties die op een cloud infrastructuur draaien. 
De gebruiker managet en beheert de cloud infrastructuur niet, met mogelijke uitzondering 
van beperkte gebruikers-specifieke configuratie instellingen. 
 
Platform as a service (PAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de gebruiker wordt geboden om 
door de gebruiker gecreëerde of verkregen applicaties te implementeren op de cloud. De 
gebruiker managet en beheert de cloud infrastructuur niet, maar heeft wel controle over de 
geïmplementeerde applicaties en mogelijk over de configuratie instellingen voor de hosting 
omgeving voor de applicaties. 
 
Infrastructure as a service (IAAS): Hierbij wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om 
zichzelf te voorzien in verwerkings-, opslag-, en netwerk computing middelen waarbij de 
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gebruiker in staat is om willekeurige software, waaronder besturingssystemen en applicaties, 
te implementeren en te draaien. De gebruiker managet en beheert de cloud infrastructuur 
niet, maar heeft wel controle over besturingssystemen, opslag en geïmplementeerde 
applicaties en mogelijk beperkte controle over bepaalde netwerkcomponenten. 

Implementatie modellen 
Er zijn vier implementatie modellen waar uit gekozen kan worden, met elk zijn eigen 
voordelen. 
 
Private: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een organisatie 
bestaande uit meerdere gebruikers. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden 
door de organisatie, een derde partij of een combinatie hiervan en kan zowel wel als niet op 
de locatie van de gebruiker staan. 
 
Community: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een specifieke 
gemeenschap van gebruikers van organisaties die gemeenschappelijke belangen hebben. 
Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een of meer van de 
organisaties uit de gemeenschap, een derde partij of een combinatie hiervan, en kan zowel 
wel als niet op de locatie van de gebruiker staan. 
 
Public: De cloud infrastructuur is ingericht voor open gebruik door het grote publiek. Het kan 
in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een zakelijke-, academische- of 
overheidsorganisatie of een combinatie hiervan. De infrastructuur is op locatie van de cloud 
aanbieder. 
 
Hybrid: De cloud infrastructuur is een combinatie van een of meer verschillende cloud 
infrastructuren (private, community of public), welke unieke entiteiten blijven, maar aan 
elkaar verbonden zijn door gestandaardiseerde of particuliere technologie die data en 
applicatie draagbaarheid mogelijk maakt. 

Wat beslis je? 
Public, private, hybrid of community cloud? 
Als de data die u overweegt naar de cloud te verplaatsen gevoelige data, kritische data of 
kritische bedrijfsprocessen betreft, is het waarschijnlijk veiliger om voor een private cloud 
dan voor een public cloud te kiezen. Als het naast deze vormen ook minder gevoelige en 
kritische data en processen betreft, kan een hybrid cloud een goede oplossing zijn. Een 
community cloud kan voor organisaties met vergelijkbare cloud vereisten voordelen bieden, 
zoals kostenbesparing en het gemakkelijk delen van informatie. 
 
Hoeveel service? 
Om het juiste service model te bepalen is het handig om te kijken hoeveel vrijheid en 
controle uw bedrijfsprocessen vereisen m.b.t. de inrichting van de cloud. Als u veel 
zeggenschap wenst te hebben, kan het handig zijn om voor PAAS of zelfs IAAS te kiezen. U 
kunt dan zelf engineers in dienst nemen om de cloud verder te ontwikkelen zodat deze uw 
wensen tegemoet komt. Echter, mogelijk is het interessanter om aan cloudsourcing te doen, 
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zodat u hier niemand voor aan hoeft te nemen en wordt ontzorgd omdat u het overlaat aan 
een specialist. 
 
Welke locatie; on premises of off premises? 
Verder dient er beslist te worden wat de locatie van de cloud wordt. Als data veiligheid en 
controle een rol spelen kan het een goed gevoel geven om de cloud bij u op locatie te 
hebben staan. Hou er wel rekening mee dat een datacenter misschien toch een slimmere 
keuze is, aangezien datacenters vaak veiligheidsmaatregelen hebben getroffen die te duur 
of te complex zijn om zelf te nemen (denk aan brandveiligheidsmaatregelen). 
 
Wat natuurlijk ook mogelijk is, is dat het de beste keuze is om niet over te gaan op cloud 
computing. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de kosten die gemaakt moeten 
worden om deze technologie succesvol te laten functioneren te hoog zijn voor het bedrijf om 
er onder de streep echt van te profiteren. 
 
Bovenstaande informatie geeft een globaal inzicht in welke aspecten o.a. een rol spelen bij 
het cloud decision-making proces. Het daadwerkelijke proces is veel intensiever. Mocht u 
binnenkort over gaan op cloud computing; besteed voldoende energie aan het keuzeproces. 
Zorgvuldigheid is effectiviteit.  
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Zo profiteren beveiliging system integrators van de 
voordelen van cloud computing 
februari 2017 

 
Zoals besproken heeft cloud computing enorme voordelen. Omdat er diverse cloud modellen 
en service modellen zijn, bestaan er veel manieren om deze technologie in te zetten. 
Hierdoor kan het ingewikkeld zijn om keuzes te maken, en kan je de neiging krijgen om de 
technologie achterwege te laten en op dezelfde voet verder te gaan als voorheen. Helaas 
loop je hierdoor niet alleen de voordelen van cloud computing mis, maar loop je ook de kans 
om buitenspel gezet te worden door system integrators die wel meebewegen met de 
veranderingen in de markt. 

Private cloud 
Wat is nu voor beveiliging system integrators de meest logische stap om te nemen om 
optimaal te profiteren van de voordelen van cloud computing? Omdat ieder project uniek is 
en er vaak aan specifieke vereisten moet worden voldaan, is voor de meesten het antwoord 
daarop: Een private cloud die in samenwerking met de IT aanbieder is ontwikkeld. Dit 
betekent dat de aanbieder een cloud platform op maat zal creëren, die beveiligd is en nauw 
aansluit op het betreffende project. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Natuurlijk zal de aanbieder zorgen dat er voldoende rekenkracht en opslagruimte 
beschikbaar is, en dat de benodigde applicaties, zoals NVR's, goed functioneren op de 
servers. Dit houdt in dat je, afhankelijk van de omvang van het project, een of meerdere 
servers op de gewenste locatie (bij de IT aanbieder, bij uzelf, bij de klant, of op een andere 

www.stellarsecuritycomputing.eu 50 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


gewenste locatie) zal hebben staan. Maar daarnaast zal de aanbieder er voor zorgen dat 
deze servers met elkaar een cloud platform vormen. Dit houdt in dat alle servers met elkaar 
gekoppeld worden, en beschikbaar zijn via het internet. Met andere woorden; alle middelen, 
hardware en software, zijn vanaf elke locatie beschikbaar d.m.v. een internet connectie. Er 
hoeven dus geen servers meer apart ingericht te worden voor bepaalde onderdelen van het 
project. 
 
Doordat er nu een poel aan IT middelen is, die vanaf elke locatie beschikbaar is, kunnen 
deze middelen veel efficiënter worden ingezet. Het zal niet meer voorkomen dat de ene 
server uitgebreid moet worden, terwijl een andere server onderbezet is. Hierdoor hoeft er 
niet onnodig hard- of software aangeschaft te worden en worden alle middelen goed benut. 
Naast het feit dat dit enorme efficiëntie oplevert, ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden. 
Lees hier meer over de voordelen die cloud computing met zich meebrengt. 
 
Kort gezegd komt het erop neer dat een private cloud niet eens zo veel verschilt van 
traditionele oplossingen, maar dat door de slimmere manier van omgaan met de 
beschikbare middelen, er allerlei voordelen ontstaan. Mocht je net bekend worden met het 
op deze manier inzetten van cloud computing, en je er onzeker bij voelen, zorg dan dat je de 
stap naar een private cloud niet te groot maakt. Alle andere mogelijkheden kun je op een 
later moment ook nog ontdekken. Alleen al de efficiëntere manier van omgaan met middelen 
is de moeite waard.  
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Kritisch project? Kies voor high availability 
februari 2017 

 
Als men ergens beveiliging zoals toegangscontrole of camerabewaking installeert, is het in 
principe de bedoeling dat deze systemen altijd werken. Er is ten slotte niet voor niks tot het 
besluit gekomen. Toch kunnen er altijd storingen optreden in systemen. Opgetreden fouten 
in de software of hardware falen komen nou eenmaal voor. Hoewel deze storingen in 
bepaalde situaties vrij onschuldig zijn, kunnen ze bij kritische projecten enorme schade 
opleveren. 

Schade door storingen 
De schade als gevolg van IT storingen zijn veelomvattend. 
 
Als blijkt dat er een storing is, dan moet eerst gedetecteerd worden wat de oorzaak van de 
storing is. Vervolgens moet deze opgelost worden. Bij kritische projecten kan dit al enorm in 
de kosten gaan lopen. Dit omdat zaken die snel geregeld moeten worden prijzig zijn, met 
name als er in weekenden en avonden gewerkt moet worden. Deze tijdsdruk kan voor 
paniek zorgen, en daarmee resulteren in het maken van fouten door de beheerders, welke 
weer hun eigen kosten met zich meebrengen. 
 
Los van het herstellen van de storing zelf, moeten de gevolgen van de storing ook opgelost 
worden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de aard van het project. Een storing kan 
bijvoorbeeld leiden tot verloren camerabeelden, onbruikbare tunnels, ongewenst bezoek, 
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etcetera. Deze zaken kunnen vervolgens weer leiden tot rechtszaken die niet kunnen 
worden gewonnen, productiviteitsverlies en extra maatregelen, verlies van confidentiële 
informatie en levensbedreigende situaties. Bedrijven en personen kunnen hiervoor claims 
indienen, die natuurlijk gigantisch kunnen oplopen. Om over de kosten van het imagoverlies 
en het resulterende omzetverlies nog maar de zwijgen. 

Zorg voor high availability 
Kortom, bouw de benodigde zekerheden in zodat er altijd een vangnet is voor de 
onvermijdbare component falen. Zorg ervoor dat kritische projecten voldoende redundantie 
bevatten. Een hele belangrijke manier om dit te doen is door het beveiligingssysteem high 
available te maken. Dit zorgt ervoor dat als er storingen optreden bij bepaalde componenten, 
dat de taken van deze componenten direct en automatisch worden overgenomen door 
andere componenten. Op deze manier worden schadelijke gevolgen van de storing 
vermeden, kan het project ongestoord doorlopen, en kan in alle rust en kalmte de storing 
worden hersteld. 
 
Voorkomen is voor kritische beveiligingsprojecten absoluut beter dan genezen!  
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Berekenen of high availability rendabel is 
maart 2017 

 
IT storingen kunnen enorme schade tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kan men 
ervoor kiezen om het IT platform high available te maken, aangezien storingen dan direct en 
automatisch worden opgevangen door andere componenten, waardoor deze in rust hersteld 
kunnen worden en project continuïteit gerealiseerd wordt. Niet iedereen kiest bij elk project 
voor een high available platform, omdat de aanschafprijs hoger is. Hoe weet je of de 
investering in high availability rendabel is? 

High availability is een verzekering 
Of je de kosten van een redundant platform terug gaat verdienen is niet zeker. Je moet het 
namelijk zien als een verzekering. Waarschijnlijk heb je een brandverzekering voor je huis. 
Is de kans groot dat er brand gaat uitbreken? Niet bepaald. Waarom heb je dan toch de 
verzekering? Omdat de problemen en kosten als gevolg van een brand gigantisch zullen zijn 
en je je daarvoor wilt indekken. Voor sommige kritische beveiligingsprojecten betekent drie 
uur uit de lucht zijn het faillissement van het beveiligingsbedrijf. Lees hier meer over schade 
door storingen. Het zou dus kunnen dat de investering niet wordt terugverdiend, maar de 
kans is absoluut ook aanwezig dat de investering met een enkel incident dubbel en dwars 
wordt terugverdiend. 
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Kosten high availability versus kosten geen high availability 
Om een gefundeerde inschatting te maken of high availability rendabel is, dienen de kosten 
van de investering in high availability, de kans op storingen gedurende de levensduur van 
het platform, en alle kosten als gevolg van storingen in kaart gebracht te worden. Eventueel 
dient er onderscheid gemaakt te worden tussen het soort storingen. Bepaalde storingen 
zullen meer schade met zich mee brengen dan andere. 
 
Uiteindelijk zou je met alle verzamelde gegevens de volgende risico-analyse formules (of 
een o.b.v. de situatie aangepaste versie daarvan) willen invullen, waarbij je kunt kiezen voor 
de optie (wel of niet investeren in high availability) die uiteindelijk het minst 'kost' volgens de 
berekening. 
 
kans op storing  x  kosten storing  = kosten geen high availability 
kans op geen storing  x  kosten high availability  =  kosten high availability 
 
Het kan een lastige klus zijn om alle factoren en gevolgen te identificeren en te 
kwantificeren. Alleen al de rust van het ingedekt zijn tegen incidenten bijvoorbeeld is veel 
waard, maar hoeveel precies? Het kan slim zijn om advies van een IT expert en/of 
strategisch business analist in te winnen. Laat enige moeite die je ervaart je niet 
weerhouden deze rekensom op te lossen, want de kans dat het project zonder een high 
available platform een tikkende tijdbom is die ieder moment kan afgaan is helaas niet te 
verwaarlozen. Bovendien, als je deze analyse eenmaal onder de knie hebt kun je het op elk 
project toepassen en er steeds opnieuw van profiteren.  
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Voorbereid op de toekomst door een simpel uit te 
breiden platform 
maart 2017 

 
Beslissingen die we nu nemen hebben consequenties voor morgen. Hoewel de toekomst 
voorspellen een lastige klus is, willen we er toch zoveel mogelijk op voorbereid zijn. Dit 
betekent dat het handig is als we een inschatting maken van wat ons te wachten staat en 
dat we aan de hand daarvan keuzes in het heden maken. Omdat schattingen waarschijnlijk 
niet een exacte representatie van de toekomst zijn, willen we wat speling inbouwen, zodat 
we kunnen meebewegen met gebeurtenissen in de markt. 
 
Een belangrijke manier waarop men speling kan creëren in beveiligingsprojecten, is door 
voor een multifunctioneel, eenvoudig uit te breiden IT platform te kiezen. 
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Stel je krijgt de opdracht tot het beveiligen van een gebouw met behulp van 
camerabewaking. Je vult deze opdracht in met een bepaald IT platform wat voldoet aan de 
eisen van het project. Eenvoudige klus, eenvoudige oplossing. Een jaar later vraagt de 
opdrachtgever ook om toegangscontrole. Je vult deze opdracht weer in met een bepaald IT 
platform wat voldoet aan de eisen. Eenvoudige klus, eenvoudige oplossing. Nog een jaar 
later wil de opdrachtgever met dome camera's gaan werken. Het eerste platform is hier niet 
groot genoeg voor, dus er moet een nieuw platform komen. Zonde, want de levensduur was 
nog niet verstreken en er moet wederom een geschikt platform samengesteld worden, maar 
er is geen andere oplossing. En wat gebeurt er een jaar later? De opdrachtgever wil 
intensief met analytics aan de gang. Opnieuw moet er een nieuw IT platform bij komen, die 
voldoende rekenkracht bevat en compatibel is met de applicatie software. 
 
Doordat er niet voldoende vooruit is gedacht, is er enorme inefficiëntie en complexiteit in het 
project ontstaan. Er zijn allerlei losse systemen, die niet optimaal worden benut. Het liefst 
zou je alle systemen wegdoen, en er een enkel multifunctioneel en eenvoudig platform voor 
in de plaats willen zetten, maar door de extra kosten die dit met zich meebrengt is het daar 
nu te laat voor. 
 
Hoe je dit probleem kan voorkomen? Als er potentie is tot groeien, hou daar dan nu al 
rekening mee. Je hoeft niet bij voorbaat alle IT middelen die je mogelijk in de toekomst nodig 
zult hebben aan te schaffen. Wat je kan doen is kiezen voor een eenvoudig uit te breiden 
platform, dat zo multifunctioneel is dat al deze verschillende projectonderdelen erop kunnen 
draaien. Als je klein begint en stapsgewijs kunt groeien, kun je rustig aan meebewegen met 
de wens van de opdrachtgever en hoef je niet steeds opnieuw platformen samen te stellen 
en het wiel uit te vinden. Zo zorg je ook dat je jezelf niet vast bouwt en later met de handen 
in het haar zit. Dit biedt niet alleen rust en zekerheid voor jezelf, maar ook voor de klant.  
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Tijdelijke en mobiele camera's optimaal benutten 
door hosting op een private cloud 
maart 2017 

 
Voor evenementen, zoals festivals en koningsdag, worden tijdelijk extra camera's ingezet 
om de evenementen veilig te laten verlopen. Voor dit soort situaties, maar ook op 
bijvoorbeeld luchthavens en door gemeentelijke politie worden regelmatig mobiele camera's 
ingezet. Om het materiaal van deze tijdelijke en mobiele camera's optimaal te benutten, 
dient de IT infrastructuur geïntegreerd ingericht te worden. 
 
Om zo snel en adequaat mogelijk te reageren en anticiperen op incidenten, is het van 
belang om een overall beeld van de situatie te hebben. Dit is mogelijk door verschillende 
databases en het verkregen videomateriaal met elkaar te koppelen, zodat met behulp van 
analytics belangrijke informatie verkregen en direct benut kan worden. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen, wil je het gebruik van stand-alone systemen minimaliseren. 
Deze werken namelijk vaak alleen maar op de hard- en software van de leverancier, 
waardoor het lastig is om ze te integreren met de andere projectonderdelen. In plaats 
daarvan is een private cloud enorm geschikt voor dit soort projecten. Een private cloud is 
namelijk een platform waarop alle onderdelen van het project samengevoegd kunnen 
worden. Op deze manier zijn alle middelen, waaronder de verkregen videobeelden, 
databases, en analytics applicaties, samengevoegd, zodat ze eenvoudig met elkaar kunnen 
samenwerken. Doordat alle middelen bij elkaar staan, wordt het geheel ook beter te 
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managen. Daarbij kunnen deze middelen via het internet beschikbaar gemaakt worden voor 
diverse locaties. 
 
Met behulp van zo'n geïntegreerd platform kan er nog vloeiender interactie tussen de 
meldkamer en de beveiligers in het veld plaatsvinden, zodat bijvoorbeeld een verdacht 
persoon efficiënter en effectiever gevolgd en in de gaten gehouden kan worden. Bovendien 
kan er snel geschakeld worden tussen databases en hebben analytics een completere bron 
aan data, zodat er snel waardevolle informatie over een verdachte persoon gebruikt kan 
worden, waardoor incidenten makkelijker te voorkomen zijn.  
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Tijdelijk uitbreiden en tijdelijk betalen voor tijdelijke 
camera's 
maart 2017 

 
Zoals vorige week gezegd is het handig om de IT infrastructuur geïntegreerd in te richten om 
het materiaal van tijdelijke camera’s optimaal te benutten. Een private cloud is een geschikt 
platform om dit te realiseren. Maar er is nog een reden waarom een private cloud geschikt is 
voor situaties waarbij tijdelijke camera's nodig zijn. 
 
Als er bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bestaand beveiligingsplatform is, en dit 
platform dient voor evenementen uitgebreid te worden met tijdelijke camera's, dan wil men 
natuurlijk graag dat dit op eenvoudige wijze en tegen geringe kosten kan gebeuren. Met 
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name als er regelmatig of onverwachts evenementen plaatsvinden, is het belangrijk dat het 
beveiligingsplatform flexibel is, zodat het mee kan bewegen met de behoeften. 
 
Wat op IT infrastructuur niveau onmisbaar is om hiertoe in staat te zijn, is dat het 
beveiligingssysteem draait op een private cloud. Kenmerkend aan een cloud is namelijk dat 
dit platform te allen tijde een enkel platform blijft. Hierdoor kunnen er ter uitbreiding 
eenvoudig extra (tijdelijke) servers voor de extra camera's toegevoegd worden, met behoud 
van de voordelen van de integratie van alle systemen. De extra servers worden automatisch 
onderdeel van het bestaande platform, zonder dat er significante veranderingen zijn in de 
manier waarop het bestaande platform werkt en in het beheer ervan. Omdat de uitbreiding 
zo snel kan gebeuren en zo weinig veranderingen en rompslomp met zich meebrengt, hoeft 
de beslissing om tijdelijk extra camera's toe te voegen niet lang van tevoren te gebeuren. 
Binnen een dag of een paar dagen kan de capaciteit met het benodigde percentage 
uitgebreid worden, zodat er bijvoorbeeld tien extra camera's op het platform kunnen draaien. 
Zodra de tijdelijke capaciteitsverhoging niet meer nodig is, kunnen de tijdelijke servers weer 
ontkoppeld worden, zonder dat het bestaande platform wordt aangetast. Hierdoor blijft er 
continuïteit in het project. 
 
Als je met de IT aanbieder een tijdelijke prijs kunt afspreken voor de tijdelijke 
capaciteitsvergroting, dan hoef je alleen te betalen voor het daadwerkelijke gebruik, wat wel 
zo eerlijk is. 
 
Weet je dat er op bepaalde locaties evenementen en dergelijke plaatsvinden die tijdelijke 
camera's behoeven, ga hier dan niet een groot platform voor aanschaffen die tachtig procent 
van de tijd onbenut blijft. Dat is geldverspilling en draagt niet bij aan het milieu. Zorg wel voor 
een flexibel platform dat tijdelijke uitbreiding op simpele wijze mogelijk maakt. Deze 
flexibiliteit tegen geringe kosten zal de klant waarschijnlijk zeer kunnen waarderen en 
scheelt jezelf een hoop tijd, stress en vooruit plannen.  
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3 redenen voor IT monitoring 
april 2017 

 

Het concept monitoring 
Monitoring is de basis voor objectieve analyse van systeem administratie activiteiten en IT in 
het algemeen. Het betreft het verzamelen van data betreffende uw IT infrastructuur, om 
meldingen van ongeplande downtime, indringing van het netwerk en de belasting van 
middelen te geven. Daarbij bevat een monitoringsysteem een analytische laag die data 
samenvoegt en correleert. Zo worden operationele praktijken controleerbaar, wat 
bijvoorbeeld nuttig is voor het bepalen van de bron van fouten. 

Monitoring verdient meer aandacht 
Monitoring is geen nieuw begrip. Toch is het ontbreken van goede monitoring activiteiten te 
vaak een oorzaak van grote IT problemen die leiden tot downtime en dataverlies, wat hoge 
kosten, stress en ontevredenheid bij klanten en partners kan opleveren. Dat is gigantisch 
zonde, des te meer omdat een monitoring mechanisme deze problemen enorm kan 
beperken. Bij belangrijke beveiligingsprojecten is gedegen monitoring cruciaal, om zeker te 
zijn van project continuïteit, het behoud van bijvoorbeeld opgenomen beelden en het 
efficiënt omgaan met de IT middelen. Dit geldt ook voor platformen die self-managing en 
self-healing zijn, o.a. aangezien de systemen nog niet hun eigen schijven vervangen. 
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Om het belang van monitoring te benadrukken: Ga maar eens na wat voor gevolgen het 
heeft als u de benzinemeter in uw auto niet in de gaten houdt en u zonder benzine langs de 
kant van de weg komt te staan. Bedenk u nu eens dat u een lange trip door de woestijn 
moet maken. U zou het niet in uw hoofd halen om in die situatie uw dashboard niet goed te 
bekijken, wat in verhouding zo’n kleine moeite is. Toch gebeurt er iets vergelijkbaars bij veel 
IT afdelingen van bedrijven. Daarom verdient monitoring meer aandacht. 

3 redenen voor monitoring 
1. Beperk downtime: Met een monitoring mechanisme heeft u inzicht in de status van 

uw systemen. Zo kunt u zien hoe druk het systeem bezet is en of er schijven aan 
vervanging toe zijn. Als u adequaat en op tijd reageert op de gebeurtenissen en de 
informatie die u van het monitoring mechanisme ontvangt, kunt u voorkomen dat 
kleine gebreken uitgroeien tot grote falen die uiteindelijk tot downtime leiden, met alle 
(financiële) gevolgen van dien. 

2. Voorkom dataverlies: Als een systeem niet correct wordt afgesloten of overbezet is, 
kunnen er problemen ontstaan met het lezen en schrijven van data, waardoor (een 
gedeelte van) de data verloren kan gaan. Het opnieuw creëren van die data is vaak 
onmogelijk of niet rendabel, waardoor er grote verliezen geleden worden. Met 
monitoring kunt u dit minimaliseren. Ook hier is voorkomen weer veel beter dan 
genezen. 

3. Controleer uw operationele praktijken: Doordat monitoring u inzicht geeft in het 
functioneren van uw systemen, kunt u bijvoorbeeld ontdekken wanneer er pieken zijn 
in systeem bezetting. Door bepaalde activiteiten op andere momenten te plannen, 
kunt u overbezetting voorkomen, performance verhogen en efficiënter omgaan met 
uw middelen. Ook kunt u ontdekken welke aspecten van het systeemfouten 
produceren of beneden de performance norm opereren. 

Monitoring uitbesteden 
Het kan zeker interessant zijn om uw monitoring praktijken uit te besteden. Het is belangrijk 
dat het monitoring mechanisme operationeel blijft tijdens service onderbrekingen. Dit gaat 
beter als het monitoring systeem apart is van de systemen die hij monitort. Als u het laat 
doen door iemand die er kennis van en ervaring mee heeft, is de kwaliteit waarschijnlijk ook 
beter en heeft u de zorgen er niet van.  
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Overleeft uw bedrijf de komende jaren? 
april 2017 

 

Survival of the fittest 
Dit concept wordt nogal eens verkeerd opgevat. De meesten kennen het woord fit als 
gezond. Het verkeren in een goede lichamelijke en mentale conditie. Maar fit betekent ook 
passend of geschikt. Dit is hoe het woord in deze theorie van Darwin bedoeld wordt. Degene 
die overleeft is niet perse de sterkste, slimste, langste, grootste, o.i.d. Degene die overleeft 
is degene die het beste past bij of geschikt is voor de omgeving. 
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Veranderende omgeving 
We leven in een tijd van verandering en deze verandering gebeurt in een hoog tempo. 
De economie wordt steeds meer on-demand. Zo wordt er verwacht dat we steeds meer naar 
een economie gaan waarin professionals als zelfstandige werken en kleine organisaties 
deze professionals op tijdelijke basis inhuren voor projecten aan de hand van hun 
kwaliteiten. Steeds minder zullen organisaties grote aantallen medewerkers hebben die daar 
hun 25 jarig jubileum vieren. 
 
Ook technologie wordt steeds meer on-demand. Het technologische landschap maakt een 
transformatie door. Gebruikers worden steeds meer betrokken bij systemen zoals apps, 
waardoor het aanpassen van producten en diensten aan deze gebruikers niet langer 
optioneel is. 
 
Daarbij verandert het gedrag van consumenten en medewerkers door de veranderingen in 
economie en technologie. Ze krijgen andere behoeften dan de afgelopen jaren. Om te 
overleven moeten bedrijven dus kunnen inspelen op die veranderende behoeften. IT speelt 
een belangrijke rol in het veranderen van de business om behoeften tegemoet te komen. 

One size fits all? 
Er is een reden dat traditionele IT systemen nogal nauw geïmplementeerd worden. 
Nauwheid, als het toegepast wordt op een specifiek probleem, zorgt ervoor dat middelen 
optimaal worden ingezet. Er was een tijd dat technologie een vast punt moest zijn en dat 
servers en software strak geconfigureerd konden worden om een beperkt aantal processen 
uit te voeren. Automatisering zorgde ervoor dat de efficiëntie van processen die zelden 
veranderden gemaximaliseerd kon worden. Deze 'one size fits all' benadering is helaas in de 
meeste gevallen niet langer geschikt, want het fenomeen dat processen zelden veranderen 
is niet meer van nu. 

Flexibiliteit is van deze tijd 
Nu is er behoefte aan flexibiliteit. Dit kan voorkomen in de vorm van modulariteit. Denk aan 
de T-mobile reclame met Ali B. Ali B wil alleen betalen voor wat hij gebruikt. Ter illustratie 
geeft hij aan dat als hij een pizza margherita wil, hij er geen salami op wil krijgen en daar 
zeker niet voor wil betalen. Men wil graag samenstellingen maken van producten en 
diensten die zij nodig hebben, precies zoals zij die nodig hebben. Niet meer, niet minder. 
 
De vraag naar flexibiliteit komt ook voor in de vorm van on-demand beschikbaarheid. We 
willen middelen kunnen gebruiken waar en wanneer we ze nodig hebben. Ten tijde van 
pieken, zoals evenementen, wil men tijdelijk extra middelen in kunnen zetten om de drukte 
op te vangen. Tijdens rustigere tijden heeft men deze middelen niet meer nodig en willen 
men er ook geen kosten e.d. aan hebben. 
 
Let op; deze behoeften gelden niet alleen voor uw klanten. Ook uw medewerkers 
ontwikkelen die behoeften. Verschillende business units zullen op verschillende momenten 
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verschillende behoeften aan middelen hebben. Ten tijde van intensieve projecten en 
naderende deadlines bijvoorbeeld zullen zij de mate van hun gebruik willen verhogen. 

Overstappen op flexibele IT 
Traditionele, strak geconfigureerde servers zijn over het algemeen niet meer effectief voor 
het bedienen van de snel veranderende omgeving. Middelen dienen verenigd te worden, 
gevirtualiseerd te worden en samengevoegd te worden met netwerken, storage en 
management, zodat het gedeeld kan worden door vele applicaties en kan worden 
aangeboden als een dienst. 
 
IT leiders dienen gebruikers en afdelingen flexibele consumptie modellen te bieden om de 
juiste uitkomsten te behalen. Alle in-house gereedschap en software kan samengevoegd 
worden en als service aangeboden worden aan afdelingen die deze consumeren aan de 
hand van behoefte en budgettaire limieten. 
 
Met de ontwikkelingen van tegenwoordig verlenen flexibele, modulaire en on-demand 
beschikbare infrastructuren hetzelfde niveau van performance als traditionele, 
nauwsluitende systemen, zonder dat het onderliggende systeem vastroest. 

Maar overstappen is voor mij niet mogelijk 
Teveel mensen denken dat hun IT afdeling niet ingericht is om snel genoeg in te spelen op 
deze trends, want ze zitten opgescheept met traditionele IT systemen. Echter, door de 
veranderingen in de economie, technologie en behoeften, is flexibiliteit niet langer een optie 
maar een must. Om sommige veranderingen kunnen we gewoonweg niet heen. Vroeg of 
laat moeten we ons aanpassen om te floreren of op zijn minst te overleven. Het is 
vergelijkbaar met het feit dat vele CD winkels en videotheken hun deuren hebben moeten 
sluiten. Degenen die overleefden zijn degenen die hun business model hebben aangepast. 
 
Dus denk in mogelijkheden. Misschien is fork-lift upgrading niet nodig, maar kunt u uw 
bestaande hardware hergebruiken om de overstap rendabeler te maken. Misschien kunt de 
overstap geleidelijk maken, zodat kosten worden gespreid en uw medewerkers zich rustig 
kunnen aanpassen aan de nieuwe manier van werken. 
 
Hoe dan ook; sluit niet uw ogen voor het onvermijdelijke. Pak het met beide handen aan!  
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Haal waardevolle informatie uit data door 
datamining 
april 2017 

 
Beveiligingsbedrijven verzamelen toenemende hoeveelheden data in verschillende vormen 
en databases, zoals opgeslagen videobeelden, persoonsgegevens en data over crowds. 
Data wordt waardevol als er informatie uit opgemaakt kan worden. Zo kunnen patronen, 
associaties, of relaties in data helpen bij strategische beslissingen en ertoe leiden dat kosten 
worden verminderd, omzet wordt verhoogd, nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd of 
ongewenste praktijken worden voorkomen. Met behulp van datamining kun je informatie uit 
data creëren. 

Het concept datamining 
Datamining is een analytische tool die gebruikers de gelegenheid biedt data vanuit 
verschillende dimensies of invalshoeken te analyseren, te categoriseren en de 
geïdentificeerde relaties samen te vatten. Technisch gezien is datamining het proces van het 
vinden van correlaties of patronen in grote databases. 
 
Hoewel de term datamining relatief nieuw is, is de technologie dat niet. Echter, innovaties in 
computer rekenkracht, disk storage en statistische software verhogen enorm de 
nauwkeurigheid van de analyses terwijl de kosten worden verlaagd, waardoor het concept 
steeds interessanter wordt. 

Wat is het nut van datamining? 
Er zijn zeer uiteenlopende toepassingsgebieden voor datamining. Zo wordt het door 
bijvoorbeeld retail bedrijven gebruikt om patronen in aankopen te ontdekken, zodat 
marketing effectiever kan worden ingezet. Als bijvoorbeeld uit analyse blijkt dat als 
consumenten koffie kopen, ze vaak ook melk kopen, dan kan een supermarkt beslissen om 
de koffie en melk dicht bij elkaar in de winkel te plaatsen. Nou is dit een erg voor de hand 
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liggende combinatie. Datamining is met name interessant om verbanden te ontdekken die je 
zelf niet had kunnen verzinnen, zoals ontwikkelingen in gezinssamenstellingen van 
consumenten. Ook in de wetenschap kan datamining veel opleveren. Zo kan het gebruikt 
worden om verbanden in DNA van individuen op te sporen om meer informatie over ziektes 
te ontdekken en het uiteindelijk beter te kunnen voorkomen of bestrijden. Verder is 
datamining een belangrijk onderdeel van het business concept van organisaties als 
Facebook en Google. Zo laten zij adverteerders tegen kosten gebruik maken van hun 
enorme databases, waardoor de adverteerder meer rendement uit zijn advertenties kan 
halen. 
 
Voor beveiligingsbedrijven kan het ook interessant zijn om databases van zichzelf en/of van 
andere organisaties te benutten, om zo informatie te verkrijgen die de veiligheid kan 
verhogen. Zo kunnen er bijvoorbeeld onverwachte relaties ontdekt worden tussen type 
incidenten en omgevingsfactoren, waardoor hier beter op ingespeeld kan worden in de 
toekomst. 

Is datamining interessant voor mijn bedrijf? 
Om accurate resultaten te krijgen uit datamining, moet het wel goed gebeuren, want 
‘garbage in, garbage out’. Databases zijn vaak vervuild door voornamelijk invoerfouten. 
Daarom moeten ze eerst opgeschoond worden. Eventueel is het nodig om een 
'datawarehouse' te ontwikkelen, zodat data vanuit verschillende databases kan worden 
geïntegreerd en er gecentraliseerd data management komt. Daarbij moet de data een 
bruikbaar formaat hebben en als er belangrijke data ontbreekt moet het misschien ingekocht 
worden. 
 
De grote vraag is of de resultaten die datamining voor u kunnen opleveren de investering 
waard zijn. Om een goede beslissing te nemen is het handig om te brainstormen met de 
betreffende afdeling waarvoor u het zou willen gebruiken. Ook kan het een slimme stap zijn 
om een goede business intelligence of datamining specialist te raadplegen. Vraag je af wat 
voor soort strategische informatie voor u interessant zou kunnen zijn. Bedenk hierbij dat de 
toegevoegde waarde van datamining niet het testen van hypothesen is, maar juist het 
ontdekken van verbanden die van tevoren eigenlijk totaal niet te voorspellen zijn.  
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Business model voor meldkamer dienstverleners 
april 2017 

 
De komst van technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things, brengt mogelijkheden 
met zich mee voor meldkamer dienstverleners. Er komen namelijk steeds meer zaken 
waarbij incidenten geregistreerd en beoordeeld kunnen worden, en die begeleiding en 
coördinatie van hulpdiensten behoeven. Hoe kunnen meldkamer dienstverleners deze 
mogelijkheden benutten? 

Welke incidentmeldingen erbij komen 
Als de overheid wil dat ouderen langer thuis wonen, maar wel op een veilige manier door 
hen te monitoren zodat er ingegrepen kan worden als zij hulp nodig hebben, dan kunnen we 
verwachten dat er hierdoor meer incidenten zullen komen die opgevangen moeten worden 
door een meldkamer. Ook met de komst van smart cities zal het aantal incidenten dat 
opgevangen dient te worden door meldkamers toenemen. Dit zijn slechts twee voorbeelden. 

Integratie van diverse diensten in meldkamer 
Meldkamer dienstverleners kunnen op deze ontwikkelingen inspelen door hun 
dienstenportfolio uit te breiden. Zij kunnen incident meldingen uit diverse branches 
opvangen in een enkele meldkamer. Dit betekent niet dat er met allerlei losse systemen en 
servers gewerkt moet worden, die allemaal weer hun eigen gebruiksaanwijzing hebben. Met 
de juiste aanpassingen in het IT platform kunnen zeer uiteenlopende projecten op hetzelfde 
platform bediend worden, waardoor het beheer relatief eenvoudig blijft. 
 
Op deze manier kunnen meldkamer dienstverleners meer klanten bedienen en hun (IT) 
middelen veel efficiënter benutten. Bovendien kunnen zij steeds meer data verzamelen en, 
met toestemming van hun klanten, verzamelde data van verschillende projecten met elkaar 
combineren. Hierdoor kan er met behulp van intelligentie en analytics waardevolle informatie 
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uit de data verkregen worden. Op deze manier zullen bijvoorbeeld steeds meer projecten en 
incidenten efficiënter behandeld kunnen worden of kunnen incidenten zelfs voorkomen 
worden. 
 
Zo wordt Internet of Things benut waar het naar mijn idee voor bedoeld is; het leven 
efficiënter en leuker (lees o.a. : veiliger) maken.  
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Waardevolle data voor meldkamer dienstverleners 
mei 2017 

 
Als meldkamer dienstverleners steeds meer verschillende klanten en projecten bedienen, 
creëren zij een steeds uitgebreidere pool aan data. Met behulp van intelligentie en analytics 
kan er interessante informatie uit deze data gehaald worden, waardoor bijvoorbeeld 
criminelen kunnen worden opgepakt en incidenten kunnen worden voorkomen. 

Wat voor soort data er benut kan worden 
Van tevoren kan je een inschatting maken welke (combinatie van) data waardevolle 
informatie kan opleveren. Hierbij kun je hypotheses ontwikkelen en met behulp van analytics 
nagaan of deze hypotheses kloppen. Maar zoals besproken in de post over datamining 
kunnen er ook zeer waardevolle verbanden en patronen in data ontdekt worden die men niet 
van tevoren had kunnen verwachten. Welke soort data veel informatie kan opleveren is dus 
niet altijd te voorspellen, maar je kunt je misschien wel voorstellen dat de volgende data 
bronnen tezamen interessante inzichten kunnen geven: 
 

● Persoonsgegevens (denk o.a. aan databases van gemeenten, de belastingdienst, en 
gezichtsherkenning) 

● Verkeersgegevens (denk o.a. aan databases van het RDW en vervoersbedrijven, en 
kentekenregistraties) 

● Financiële gegevens (denk o.a. aan databases van banken, het UWV en de 
belastingdienst) 

● Locatiegegevens (denk o.a. aan databases van gemeenten en aan de GPS van 
mobiele telefoons) 

● Gezondheidsgegevens (denk o.a. aan databases van ziekenhuizen en 
bejaardentehuizen) 
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Niet alle data zal je als meldkamer dienstverlener mogen benutten. Misschien mag je deze 
data onder bepaalde voorwaarden toch benutten, bijvoorbeeld als de data anoniem is. Kan 
je het zelf niet benutten, dan is het delen van de verzamelde data of samenwerken met een 
instelling die het wel mag benutten eventueel een optie. 

Welke informatie verkregen kan worden 
Met software kunnen er allerlei soorten verbanden en patronen in databases ontdekt 
worden. Als je bepaalde verbanden of patronen alarmerend vindt, kun je instellen dat je een 
seintje krijgt indien die verbanden of patronen voorkomen. 
 
Stel er bestaat een persoon waarvan de volgende gegevens bekend zijn: werkloos, bezit 
dure auto, gebruikt weinig stroom, en is zeer weinig thuis. Als jij dit een verdachte situatie 
vindt, dan kun je instellen dat je hiervoor een seintje wilt ontvangen. De observant kan de 
verkregen informatie bekijken en beslissen welke actie er ondernomen moet worden. 
 
Doordat systemen de data zeer snel kunnen analyseren, kun je makkelijk veel informatie 
verkrijgen. Hierdoor zullen de taken van de observant waarschijnlijk steeds minder bestaan 
uit observeren en steeds meer bestaan uit anticiperen en reageren.  
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Prijsmodel voor meldkamer dienstverleners 
mei 2017 

 
Het doen van investeringen is voor inkopers vaak een grote beer op de weg voor nieuwe 
initiatieven. Bovendien kan het voor dienstverleners lastig zijn om prijzen te bepalen voor 
hun diensten. Daarom kan het voor meldkamer dienstverleners interessant zijn om met een 
'prijs per eenheid per maand'-model te werken. 

Prijs per maand 
Investeringen kunnen bedrijven weerhouden van vernieuwing en verbetering, doordat de 
drempel te hoog is. Er wordt teveel risico gelopen doordat er op voorhand grote bedragen 
uitgegeven moeten worden. Dit is natuurlijk een bekend fenomeen. Je ziet dus ook steeds 
meer diensten en producten aangeboden worden voor een prijs per maand. Denk aan apps 
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als Netflix en cloud oplossingen voor bedrijven, zoals G suite van Google. De vrijheid die het 
biedt om dingen uit te kunnen proberen en op korte termijn te stoppen of überhaupt voor 
slechts een korte periode te gebruiken is echt van deze tijd en sluit ook goed aan bij andere 
maandelijkse uitgaven, zoals de huur van kantoorpanden en elektra. 

Prijs per eenheid 
Soms is de toegevoegde waarde van een product of dienst veel meer omvattend dan op het 
eerste gezicht lijkt, en is deze waarde lastig te kwantificeren. Toch is het tijdrovend en 
ingewikkeld om telkens per project een nieuw prijsmodel te ontwikkelen en dit duidelijk te 
communiceren naar de klant. Het kan daarom heel verhelderend zijn om te werken met 
standaard prijsmodellen die opgebouwd zijn uit modules. 
 
De modules van de prijs kunnen aangepast worden aan het type business. Betreft het 
meldkamer dienstverlening voor patiënten, dan kunnen er verschillende prijzen aan 
verschillende categorieën patiënten worden toegekend (bijvoorbeeld een hogere prijs voor 
patiënten die in een meer kritieke toestand verkeren). Verder kunnen er hogere tarieven 
worden gerekend voor langere retentie tijd behoeften, en kunnen HD opnamen een 
duurdere module zijn dan opnamen van lagere kwaliteit. Op deze manier kan een prijs 
worden opgebouwd uit de modules 'aantal camera's', 'type patiënt', 'retentie tijd', en 'opname 
kwaliteit'. Het is ook een mogelijkheid om standaard pakketten te creëren voor 
veelvoorkomende wensen. De prijstabel in de afbeelding bij deze post is daar een voorbeeld 
van. 

Ook inkopen tegen een prijs per eenheid per maand 
Om niet alleen de klant te laten profiteren van de voordelen van een prijs per eenheid per 
maand, maar dit ook zelf te ervaren, is het aan te raden om ook zoveel mogelijk in te kopen 
tegen maandelijkse tarieven per module. Helaas wordt dit prijsmodel nog niet in alle 
branches veel gebruikt. Computing, bijvoorbeeld, wordt vaak nog gezien als iets wat direct 
volledig aangeschaft dient te worden, dus wordt er vaak geïnvesteerd in een IT 
infrastructuur. Toch is het aan te raden om met de IT aanbieder in gesprek te gaan om te 
kijken of er een prijs per maand voor kant en klare computing capaciteit en opslagcapaciteit 
mogelijk is. Het zal de meldkamer dienst een stuk simpeler en flexibeler maken. 
 
Door op deze manier grote investeringen op voorhand te vermijden en eenvoudige 
prijsmodellen te kunnen communiceren naar de klant, kan er beter ingespeeld worden op 
(onverwacht) veranderende behoeften van de klant en wordt zakendoen eenvoudiger en 
leuker.  
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Smart city: Een introductie 
mei 2017 

 
Vandaag de dag kunnen we veel meer met een mobiele telefoon dan alleen bellen. Doordat 
er gigantisch veel verschillende soorten apps op kunnen draaien, heten deze telefoons 
tegenwoordig smartphones. Ondanks de toevoeging 'smart' vind ik dat het woord 'phone' de 
multifunctionele aard van het apparaat nog te tekort doet. 
 
Hoewel de smartphone welbekend en populair is, is het concept 'smart city' minder bekend 
onder het grote publiek. Toch wordt dit concept minstens zo interessant als de smartphone, 
zeker ook voor beveiligingsbedrijven. Dit met name door milieu-, economische- en 
technologische ontwikkelingen. Hierbij een introductie van dit concept. 

Wat een smart city is 
We raken meer en meer gewend aan het feit dat er data over ons wordt verzameld om 
bepaalde processen efficiënter en effectiever te laten verlopen. Denk aan hoe Google 
informatie verzamelt over jou als persoon en jouw gedrag op internet, om zo bijvoorbeeld 
advertenties af te stemmen op jouw interesses. Zo wordt het marketingbudget van de 
adverteerders niet alleen beter benut, maar heb jij ook minder last van irrelevante 
advertenties of juist plezier van relevantere advertenties. Hoogstwaarschijnlijk verzamel je 
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zelf ook data om verbeteringen in bedrijfsprocessen of in je privé-leven aan te brengen. 
Denk aan IoT apparaten zoals een slimme thermostaat die op afstand bestuurbaar is via een 
app en die op basis van gegevens uit het verleden het meest gunstige stookgedrag regelt. 
 
Smart cities zijn steden die gebruik maken van dit soort slimme ontwikkelingen, die 
processen in een stad verbeteren. Doordat er zoveel verschillende soorten technologieën 
onder het smart city label worden geïmplementeerd, is het lastig om een precieze definitie 
van dit begrip te geven. Maar het komt erop neer dat een smart city een stad is die 
informatie- en communicatie technologie en IoT op veilige wijze integreert om de bezittingen 
van een stad te beheren. Denk bij deze bezittingen aan informatiesystemen van lokale 
afdelingen van organisaties, scholen, bibliotheken, transportsystemen, ziekenhuizen, 
energiecentrales, watervoorziening netwerken, afvalbeheer, politie, en andere openbare 
diensten. ICT wordt gebruikt om de kwaliteit en interactiviteit van stedelijke diensten te 
verbeteren, kosten en consumptie te verlagen, en het contact tussen burgers en de overheid 
te verbeteren. Al met al is het doel om de kwaliteit van leven te verhogen. 

Waarom smart cities interessant zijn voor beveiliging system integrators 
Beveiliging system integrators zijn onmisbaar om een smart city succesvol te maken. Zij 
kunnen op uiteenlopende manieren hun steentje bijdragen. 
 
Om het concept te laten slagen moet er veel data verzameld en geanalyseerd worden. 
Video surveillance en video analytics, bijvoorbeeld, zijn hier uitermate geschikt voor. Ook 
meldkamers zullen belangrijker worden, omdat er veel meer incidenten geregistreerd 
kunnen worden en dus verwerkt moeten worden, onder andere voor de politie en 
ziekenhuizen. Bovendien moeten de systemen op allerlei manieren en in allerlei gebieden 
ingezet kunnen worden en eenvoudig kunnen groeien om de toename in data op te kunnen 
vangen. 
 
Dit vergt wat aanpassingen in de huidige manier van zaken doen, maar zal zeer veel 
efficiëntie opleveren. En als iemand die allergisch is voor inefficiëntie, ben ik enorm 
enthousiast over de voordelen die smart cities opleveren! 
 
Binnenkort meer over smart cities.  
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Smart city: Predictive policing 
mei 2017 

 
Een onderdeel van smart cities is smart publieke veiligheid. Daaronder valt smart policing. 
Ambtenaren die publieke veiligheid willen verbeteren door beter gebruik te maken van data 
en analytics, hebben tegenwoordig de mogelijkheid om gebruik te maken van goede 
technologische tools voor predictive policing. 

Van handmatige analyses naar geautomatiseerde analyses 
Voorheen gingen aanklagers en politie door oude, papieren straf geschiedenis documenten, 
kenden numerieke waarden toe aan bepaalde voorvallen, en negeerden andere moeilijk 
verkrijgbare data bronnen. Op die manier werden criminelen geïdentificeerd en werd aan 
hen een score toegekend die de hevigheid van de aanklacht en het vonnis beïnvloedde. 
Tegenwoordig kan dit soort analytische taken door computers uitgevoerd worden. Die 
kunnen dit werk veel sneller en kwalitatiever verrichten, en het scheelt enorm in dure 
manuren. Zo doet men dus meer met minder. Doordat de analyses beter en goedkoper 
kunnen plaatsvinden, kunnen openbare veiligheidsambtenaren steeds meer vertrouwen op 
de resultaten van doelgerichtere onderzoeken. 

Hoe analyses kunnen bijdragen aan het voorspellen van misdaden 
Statistische analyses om criminele patronen te voorspellen worden al een aantal jaren 
gebruikt door de politie. Vandaag de dag gebeurt dit soort processen op geavanceerdere 
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wijze, en gebruiken publieke veiligheid agentschappen data mining (leer hier wat data 
mining is) om inzichten te verwerven en te focussen op onderliggende oorzaken. 
 
De mogelijkheid om gebieden met een hoog risico en hoge behoefte te traceren, modelleren 
en voorspellen is van onschatbare waarde voor publieke-sector management. In plaats van 
te reageren op een situatie, helpt nieuwe technologie analisten om patronen die misdaad 
anticiperen te voorspellen en erop te reageren, voordat de misdaad plaatsvindt. Zo heeft 
wiskundige George Mohler eens een methode ontwikkeld voor het voorspellen van 
toekomstige misdaad locaties, gebaseerd op een wiskundige formule die gebruikt wordt om 
naschokken van aardbevingen te voorspellen. Hij heeft getheoretiseerd dat criminelen hun 
successen willen kopiëren door terug te gaan naar vergelijkbare locaties en hun misdaden te 
herhalen, en dat dit bijna identiek is aan hoe naschokken uitrollen na een aardbeving. 
 
Dit soort misdaad-voorspellende theorieën is verwerkt in software waar politie gebruik van 
kan maken. Voorspellende software kan ingeschakeld worden om hypotheses te testen, 
maar ook om volledig onverwachte patronen te ontdekken. 
 
Predictive policing is niet een vervanging, maar een aanvulling op traditionele policing 
methodes. Om het nuttig te maken dient er accurate en actuele data te worden verzameld. 
Voor beveiliging system integrators is het daarom interessant om te kijken hoe zij 
waardevolle data voor de klant kunnen verzamelen en welke analytics software predictive 
policing mogelijk maken.  
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Smart city: Verkeersveiligheid met data en GIS 
analyse 
mei 2017 

 
Vooral bij overbelaste transport netwerken hebben steden te maken met uitdagingen wat 
betreft publiek beleid, planning en dienstverlening. Om de verkeersveiligheid te verbeteren 
met behulp van educatie, handhaving en engineering, kan men data analyse en GIS 
(geographic information system) analyse inzetten. Met deze middelen kunnen o.a. locaties 
geïdentificeerd worden waar een significant aandeel van fatale ongelukken en botsingen met 
grote verwondingen als resultaat plaatsvindt. Deze locaties kunnen dan een focuspunt zijn 
voor engineering en handhaving initiatieven. 

Verkeersveiligheid in San Jose 
San Jose, USA, bijvoorbeeld, heeft een overbelast transport netwerk. In januari 2016 heeft 
een data analyse team een analyse van vijf jaar aan data over aanrijdingen gepresenteerd 
aan de politie en Department of Transportation. Zij ontdekten dat, terwijl 
voetganger-gerelateerde aanrijdingen een heel klein aandeel van de aanrijdingen op 
belangrijke rijstroken waren, zij meer dan tweederde van de fatale aanrijdingen op die 
wegen beslaan. Daarbij toonde 51 procent van de voetganger fataliteiten rapporten 
geproduceerd door agenten aan, dat de voetgangers mogelijk illegaal op de rijweg waren of 
de rijweg overstaken buiten de voetpaden om. Deze informatie had duidelijke implicaties 
voor de stads strategie voor het elimineren van verkeersfataliteiten: de veiligheid en het 
bewustzijn van voetgangers zijn kritiek voor succes. 
 
Het vertalen van inzicht naar actie is vaak de moeilijkste uitdaging. Het data analyse team 
heeft een aantal van de belangrijkste onderzoeksresultaten aan de verkeershandhaving 
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eenheid van de San Jose politie gepresenteerd, om te helpen actie in de praktijk te 
faciliteren. Hierdoor is er een directe stroom van informatie tussen de analisten en de 
agenten die de handhaving strategie uitvoeren in het veld. De werktijden van de agenten zijn 
ook aangepast om deze meer in lijn te brengen met de piektijden van verkeersaanrijdingen.  
 
Bovendien werden GIS kaarten met kruispunten met een hoog aantal incidenten, met 
gedetailleerde intelligentie over trends betreffende de tijden en het karakter van de 
incidenten, per locatie beschikbaar gesteld aan agenten van de verkeershandhaving 
eenheid van de San Jose politie. Deze kaarten zijn beschikbaar via smartphones en de 
laptops in de dienstauto's, zodat de agenten direct toegang hebben tot deze informatie en 
over kunnen gaan tot handelen, terwijl ze onderweg zijn. Naast dit data-geïnformeerde 
politiewerk, worden er verdere strategieën voor engineering en educatie bedacht gebaseerd 
op bestaande onderzoeksresultaten en additionele analyses en onderzoek. 
 
Beveiliging system integrators kunnen bijdragen aan het succes van dit soort projecten, door 
de benodigde analyse software te integreren in hun oplossingen, en door middelen in te 
zetten om slim kwalitatieve data te verzamelen.  
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De waarde van open data 
juni 2017 

 
Data is heel waardevol vandaag de dag, en gaat alleen nog maar in waarde toenemen. Nu 
het steeds makkelijker en goedkoper is om data in grote hoeveelheden te creëren, op te 
slaan en eraan te rekenen, kan het veel vaker worden ingezet om zowel zakelijke processen 
als publieke processen en privé processen slimmer te laten verlopen. Echter, er zit een 
limiet op de data die een persoon of organisatie zelf kan creëren, terwijl er gigantisch veel 
data bestaat en iedere seconde wordt aangemaakt. 
 
Om zoveel mogelijk waarde te kunnen creëren met behulp van deze data, dient het dus wel 
voor velen beschikbaar te zijn. Hiervoor is de term open data in het leven geroepen. 

Wat open data is 
Open data is data die vrij beschikbaar is voor iedereen om te gebruiken, opnieuw te 
publiceren, en te verspreiden naar wens, zonder restricties van copyright, patenten of 
andere controlerende mechanismen. Hoogstens dient men hiervoor zelf data te delen. De 
aard van de data kan zeer divers zijn. Van tekstuele data tot non-tekstuele data zoals 
genomen, wiskundige formules, medische data, en chemische samenstellingen. De data kan 
van elke bron komen. Veel open data komt vanuit de wetenschap en overheid. 
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De waarde van open data 
Als data vrij beschikbaar en te gebruiken is, kan de mensheid daar enorm van profiteren. Zo 
kan het beschikbaar zijn van alle menselijke genetische data resulteren in kostbare 
onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan de gezondheid van de mens. Natuurlijk kan 
er op soortgelijke wijze veel bereikt worden in de context van industriële R&D. 
 
Open data kan voor zeer verschillende gebieden en doeleinden waarde leveren. Deze 
waarde is zo gigantisch en zal alleen nog maar groter worden, waardoor het eigenlijk 
onmogelijk is om dit te kwantificeren. Welke waarde open data voor uw bedrijf oplevert kunt 
u zelf ontdekken en hier heeft u zelf ook invloed op. Mogelijk is het interessant om eens na 
te gaan in welke mate u gebruik maakt van open data en welke kansen hier nog liggen (dat 
die er liggen valt niet eens te betwisten). Bovendien kunt u zich afvragen op welke manier u 
zelf kunt bijdragen aan de bron van open data, door te kijken welke data u heeft gecreëerd 
waar anderen ook van zouden kunnen profiteren. 

Problemen 
Problemen met open data kunnen ontstaan doordat de data die vrij beschikbaar is gesteld 
commerciële waarde heeft of gebruikt kan worden om commerciële waarde te ontwikkelen. 
Ook privacy kwesties spelen een rol bij bepaalde data. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan 
medische data. Verder zijn er veel mensen die vinden dat de tijd, moeite en kosten die 
gemoeid zijn met het ontwikkelen van waardevolle datasets gecompenseerd moeten worden 
door gebruikers van de sets een bepaald honorarium te laten betalen. 
 
Hoe dan ook bestaat er al veel open data en zal er meer en meer volgen, dus het is zeker 
de moeite waard om even te kijken waar de kansen liggen.  
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Verdwijnt de interne IT afdeling? 
juni 2017 

 

Ontwikkelingen veranderen organisaties 
Outsourcing, het verkrijgen van diensten of producten van een ander bedrijf in plaats van het 
zelf ontwikkelen van de diensten en producten, is een proces waarvan het gebruik nog 
steeds toeneemt en men verwacht dat het gebruik blijft toenemen voor alle bedrijfsfuncties, 
waaronder IT. Het wordt gezegd dat IT de voornaamste functie is die uitbesteed wordt. 
 
De samensmelting van de outsourcing trend met de trend in cloud computing leidt zelfs tot 
een nieuw concept; cloudsourcing. Cloudsourcing is een vorm van IT Business Process 
Outsourcing met de voordelen van de cloud. 
 
De komst van deze ontwikkelingen gaat gepaard met veranderingen in structuren en 
functies in organisaties, o.a. m.b.t. de IT afdeling. IT in veel grote ondernemingen is snel 
gemigreerd van een voornamelijk interne functie tot een functie die geheel of gedeeltelijk is 
uitbesteed. 
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Enkele voordelen IT outsourcing 
– Kostenbesparing: Op administratieve kosten, activa en overhead, met name 
personeelskosten kan worden bespaard door outsourcing. Ook eventuele schaalvoordelen 
voor de aanbieder kunnen de afnemer kosten besparen en financieel sterker maken. 
– Toegang tot specifieke expertise: De aanbieder focust zich op een expertise gebied, 
waardoor deze waarschijnlijk gekwalificeerd en ervaren is om de afnemer kwalitatieve 
oplossingen en toegang tot de nieuwste technologieën te bieden, zonder dat de afnemer 
hiervoor mensen in dienst hoeft te hebben. 
– Focus op kernactiviteiten: Door te outsourcen kan de afnemer zich focussen op haar 
kern competenties, waardoor productiviteit, efficiëntie en het concurrentievoordeel kunnen 
toenemen. 
– Strategische flexibiliteit: Doordat de organisatie minder beperkt is tot de expertise van 
de interne IT afdeling, kan de organisatie flexibeler zijn in strategische beslissingen. 

Enkele nadelen IT outsourcing 
– Integratie uitdagingen: De uitbestede IT functies moeten geïntegreerd worden met de 
(IT) functies van de rest van de organisatie. Daar moet o.a. goed voor gecommuniceerd, 
gepland en geanalyseerd worden, wat problemen kan opleveren als het niet goed gebeurt. 
–  Toenemende transactie-, coördinatie en bemiddelingskosten: Om te zorgen dat het 
uitbestedingsproces naar wens verloopt moet er voldoende contact tussen de aanbieder en 
afnemer zijn, wat in de kosten kan lopen. 
– Opportunistisch gedrag: De aanbieder heeft toegang nodig tot informatie van de 
afnemer. Hier kan onzorgvuldig of verkeerd mee om worden gegaan, wat een risico is voor 
de afnemer. 
– Beperkte innovatie: Als er bijv. te weinig communicatie van strategische aard tussen de 
aanbieder en afnemer is, kan dit ertoe leiden dat nieuwe mogelijkheden niet worden ontdekt. 

De toekomst van de interne IT afdeling 
De nieuwe trends hoeven niet te betekenen dat de interne afdeling op den duur helemaal 
verdwijnt. Zo kunnen IT bedrijfsprocessen die onderdeel zijn van de core business, die hele 
specifieke vereisten hebben, of die een significant aandeel hebben in de concurrentiepositie, 
waarschijnlijk beter door een interne afdeling ingevuld worden, omdat outsourcen dan niet 
raadzaam is. Ook kan het zijn dat de voordelen van outsourcen voor bepaalde bedrijven niet 
tegen de nadelen opwegen, waardoor het beter is dat de interne afdeling in stand blijft. 
 
Een tijdje geleden heb ik wel ergens gelezen dat iemand verwachtte dat organisaties steeds 
kleiner worden en professionals steeds meer zelfstandig gaan werken en zich laten inhuren 
door bedrijven, wat bepaalde vergelijkbare voordelen heeft als outsourcing en de interne 
afdeling doet veranderen. Misschien dat in de toekomst in bedrijven de afdeling IT alleen uit 
een CTO bestaat die zelfstandig professionals inhuurt, bijv. voor projecten of om zich te 
laten adviseren. 
 

www.stellarsecuritycomputing.eu 84 
 

http://www.stellarsecuritycomputing.eu/


Hoe zit het met uw situatie? Kan (een gedeelte van) uw IT afdeling uitbesteed worden? 
Waar ligt de toegevoegde waarde van uw bedrijf en hoeveel invloed heeft de IT afdeling 
daarop? Wat verwacht u dat de toekomst gaat brengen voor de IT en voor 
organisatiestructuren? Is het handig om daar nu al op voor te bereiden? 
Neem eens de tijd om daar even over na te denken.  
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Smart city: Toepassingen van open data 
juni 2017 

 
Technologie verandert de manier waarop transport, gezondheid, educatie, retail, energie, 
afval, water, veiligheid en andere systemen werken. Hierdoor zal data die we gebruiken om 
deze systemen te begrijpen en optimaliseren onderdeel worden van onze dagelijkse routine. 
Hoe meer data er openlijk beschikbaar is, hoe meer data-driven processen kunnen verlopen. 
Open data is daarom een enorme katalysator voor smart city initiatieven. 
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Enkele toepassingen 
Het publiekelijk beschikbaar maken van overheid data kan overheid transparantie en 
verantwoording, en publieke participatie faciliteren. Zo creëert de overheid open overheid 
applicaties om burgers meer beschikking tot overheid data te geven. 
 
Daarbij kan open overheid data technologische innovatie en economische groei 
ondersteunen doordat bijvoorbeeld derde partijen nieuwe soorten digitale applicaties en 
diensten op basis van de open data kunnen ontwikkelen. Zo stelt de Rijksoverheid de 
gegevens van het KNMI vrij ter beschikking, zodat websites als Buienradar informatie van 
betere kwaliteit kunnen leveren aan hun gebruikers. 
 
Het nut van open overheidsdata zie je ook terug in publieke veiligheid initiatieven. 
Verschillende gemeenschappen delen namelijk relevante data ten behoeve van het 
oplossen van gezamenlijke problemen, innovatie, en verbeterd begrip tussen 
gemeenschappen en de bijbehorende politie afdelingen. De cruciale en actuele data die 
wordt gedeeld bestaat o.a. uit technische begeleiding en 'best practices', succesverhalen, 
'how-to' artikelen en links naar andere relevante zaken. 
 
Bovendien kan informatie uit open data, zoals bevolkingsgroei, economische productie en 
prijzen van vastgoed, bijvoorbeeld opkomende markt clusters voor potentiële investeerders 
identificeren. Het helpen van bedrijven om de juiste locatie te kiezen om uit te breiden en te 
groeien creëert meer economische kans voor burgers en helpt steden hun toekomstige 
plannen voor het uitbreiden van diensten in die gebieden daarop af te stemmen. 
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Als beveiliging system integrator zou je kunnen 
brainstormen over hoe interessant het is om mogelijkheden die ontstaan door het 
publiekelijk beschikbaar worden van (overheid) data te benutten.  
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Smart city: Data-driven brandweer 
juni 2017 

 
Als de brandweer moet reageren op een noodgeval, dan hebben zij maar een zeer kort 
tijdsbestek om de situatie vast te stellen en een geschikte aanpak te plannen. Hoewel 
regeringen een grote variatie aan informatie over gebouwen in steden verzamelen, hebben 
de meesten brandweerlieden geen beschikking tot deze data. Hierdoor worden zij onnodig 
blootgesteld aan gevaar en zijn zij niet in staat om data-gebaseerde beslissingen te nemen 
over het blussen van branden. Smart cities zullen dit probleem tackelen. 

Web applicatie met data voor brandweer in Boston 
In Boston hebben ze een oplossing gevonden voor dit probleem. Zij hebben een web 
applicatie ontworpen die zeven stedelijke data bronnen integreert om een gestroomlijnde kijk 
op gebouwen in Boston te bieden. Brandweerlieden kunnen nu gemakkelijk vergunning, 
inspectie, overtreding en gevaar data inzien, met als gevolg dat zij betere beslissingen 
kunnen nemen en de veiligheid van brandweerlieden kunnen verbeteren. 
 
Een team van data analisten is met de brandweer om de tafel gaan zitten om hun 
operationele uitdagingen in beeld te krijgen en manieren te identificeren waarop data benut 
kan worden als een tool voor de brandweer. Belangrijk hierbij was dat data van verschillende 
afdelingen werd geïntegreerd, voor een compleet beeld. Door middel van de applicatie heeft 
de brandweer nu inzicht in de karakteristieken van gebouwen, bouwplannen, informatie over 
asbest, en soortgelijke verzamelde data. 
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Als iemand 911 belt om een brand te melden, kan de brandweer het adres invoeren in de 
applicatie, waardoor er een kaart van de locatie tevoorschijn komt en informatie over 
bijvoorbeeld het bouwjaar van het gebouw en het aantal verdiepingen. Met het beschikbaar 
zijn van de applicatie via smartphone en tablet, kunnen brandweerlieden op elke locatie 
direct toegang hebben tot de data. 
 
Op deze manier kunnen brandweerlieden in Boston nu met veel meer informatie reageren 
op noodgevallen, waardoor ze effectiever en veiliger branden in de stad kunnen blussen. 
Deze tool kan ook ingezet worden voor gebouwinspectie en de politie.  
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Geografisch informatiesysteem 
juli 2017 

 

Wat een GIS is 
Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een informatiesysteem waarmee data over 
geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, 
geïntegreerd en gepresenteerd, om zo waardevolle informatie te verkrijgen. De data kan dus 
altijd gerelateerd worden aan een bepaalde plek in de wereld. Het nut ervan is dat grote 
hoeveelheden topografische data gedigitaliseerd en gedeeld kunnen worden, verbanden in 
de data (van verschillende bronnen) gevonden kunnen worden, en nieuwe visualisaties 
zoals plattegronden, kaarten en grafieken gecreëerd kunnen worden. Hoe meer data 
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gecreëerd en geïntegreerd wordt, hoe meer informatie eruit te halen valt, en hoe efficiënter 
en effectiever processen kunnen worden gemaakt. 
 
De data die kan worden vastgelegd in een GIS kan reële objecten betreffen, zoals wegen en 
gebouwen, maar ook virtuele objecten zoals eigendom gegevens en bestemmingsplannen. 
Voor het ene doeleinde is data over de natuur in een bepaald gebied belangrijk, terwijl voor 
een ander doeleinde bevolkingsgegevens en statistieken van het CBS interessant zijn. De 
data kan afkomstig zijn van de overheid, maar bijvoorbeeld ook van commerciële 
organisaties. 

Waarvoor het wordt gebruikt 
Bij toepassingen van GIS voor consumenten kun je denken aan routeplanners en 
weerkaarten. Zakelijk gezien wordt GIS veel gebruikt door bedrijven waarbij ruimtelijke 
gegevens een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld zijn vervoersbedrijven. Maar GIS kan 
ook benut worden voor marketingdoeleinden, de analyse van verkeer (zie deze blog post) en 
milieu, en ga zo maar door. 

Benodigde IT eigenschappen voor een GIS 
Je kunt gebruik maken van GIS middelen in de cloud. Dan draaien GIS applicaties op IT 
systemen van de online GIS aanbieder of in het datacenter van hun cloud aanbieder. Op dat 
IT platform wordt ook de data opgeslagen, en/of data van andere bronnen is beschikbaar via 
dat platform. Daarnaast kun je ook zelf een GIS beheren. 
 
Wat voor een GIS belangrijk is, is dat data van verschillende bronnen kan worden gebruikt. 
Aangezien appels niet goed met peren kunnen worden vergeleken, en er dus moeilijk 
verbanden in data te detecteren zijn als ze niet dezelfde vorm hebben, moet data indien 
nodig worden geconverteerd naar de juiste vorm. Verder moeten diverse applicaties werken 
op het platform. Daarom is het belangrijk dat het IT platform om kan gaan met vele vormen 
van data en applicaties. 
 
Naast dat een effectief GIS compatibel is, is het belangrijk dat het gemakkelijk uit te breiden 
is. Er komt namelijk steeds meer data beschikbaar, dus de behoefte aan IT middelen zal ook 
toenemen. Eigenlijk is dit in deze tijd van enorme hoeveelheden digitale data voor vrijwel elk 
IT systeem een belangrijke vereiste.  
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Realtime GIS 
juli 2017 

 

Wat realtime GIS is 
Realtime data is data die beschikbaar is direct nadat het is verzameld. Het wordt vaak 
gebruikt voor navigatie en tracking. De data kan zowel statische als dynamische data 
betreffen, als het maar actueel is. Realtime GIS analyseert data van sensoren en andere live 
bronnen om vervolgens door middel van een interactieve kaart inzicht te bieden in situaties. 
Realtime GIS helpt een situatie in kaart te brengen zoals deze werkelijk is op een bepaald 
moment. Daarbij helpt het processen efficiënter te maken, doordat er beter inzicht komt in de 
actuele omgevingsfactoren die van invloed zijn op de processen. Deze technologie is zeer 
waardevol voor dynamische objecten of situaties waarin omgevingsfactoren veranderlijk zijn. 
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Continue stroom aan data vereist krachtige IT 
Doordat de tijd doortikt vindt er bij realtime GIS een continue stroom aan data plaats. Hoe 
meer sensoren en andere databronnen een rol spelen in een situatie, hoe meer data er 
verwerkt moet worden. Denk eens aan zelfrijdende auto's. Om personen veilig te vervoeren 
hebben zelfrijdende auto's enorm veel informatie nodig. Zo moeten zij verkeerslichten en 
-borden kunnen interpreteren, rekening houden met file's, adequaat kunnen reageren op 
ongelukken, en de rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden. Zelfrijdende auto's 
schijnen minimaal 560 GB per dag aan data te genereren. Zij moeten ook data van andere 
bronnen kunnen gebruiken en hun verzamelde data kunnen delen. Als iedereen in de 
toekomst in een zelfrijdende auto mocht gaan rijden, dan kun je je voorstellen dat er enorme 
hoeveelheden data verwerkt, opgeslagen en over een netwerk getransporteerd moeten 
worden. Dit stelt hoge eisen aan de betreffende IT middelen. 
 
Realtime GIS zal een steeds grotere rol gaan spelen. Naast het verkeer kan het ook goed 
ingezet worden voor evenementen, weersvoorspellingen en tal van andere gelegenheden en 
activiteiten. Een krachtig IT platform die grote hoeveelheden data kan verwerken, 
transporteren en opslaan is hierbij onmisbaar. Ook hier zullen traditionele RAID systemen 
niet toereikend zijn, en zal er gebruik gemaakt moeten worden van platformen die o.a. 
gebaseerd zijn op distributed storage.  
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Denk data-driven 
juli 2017 

 
We weten allemaal dat we in een tijdperk leven waarin we beschikking hebben tot enorme 
hoeveelheden data. Data is steeds makkelijker te verwerven doordat meer en meer data 
gedigitaliseerd wordt en online te verkrijgen is. Bovendien kunnen we tegenwoordig goed 
omgaan met grote hoeveelheden data. We kunnen het efficiënt en veilig bewaren, we 
kunnen het snel transporteren, we kunnen er snel aan rekenen en we kunnen er 
interessante informatie uit halen. Aspecten als open source activiteiten en de toename in 
online diensten, applicaties en IoT apparaten, maken het benutten van data steeds 
toegankelijker. 
 
Toch heb je weinig aan deze ontwikkelingen als je ze niet benut. Nieuwe ontwikkelingen 
vereisen een andere denkwijze om de maximale waarde eruit te kunnen halen. Dit kan een 
lastige zaak zijn voor de mens. Als je een gewoontedier bent, verander je je gedrag niet zo 
snel. Je hebt een vorm van effectiviteit ontdekt in bepaald gedrag, en bent geneigd dit voort 
te zetten. Maar successen uit het verleden bieden geen garantie voor het heden of de 
toekomst. Ook dit weten we allemaal. Helaas gedragen we ons hier niet altijd naar. 
 
Bij deze wil ik je daarom uitnodigen om een kwartiertje uit je routine te stappen en je in de 
wereld van data-driven kansen te wanen. Kijk eens vanuit vogelvluchtperspectief naar de 
bedrijfsprocessen. Zijn er al processen die data-driven zijn? Met andere woorden; zijn er al 
processen die bepaald worden door of afhankelijk zijn van het verzamelen of analyseren van 
data? Misschien maak je gebruik van gezichtsherkenning applicaties of van Google 
Analytics. Het kan ook interessant zijn om te kijken op welke manier je thuis gebruik maakt 
van data-driven oplossingen, zoals een slimme thermostaat. Ga na waarom je deze 
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data-driven oplossingen precies nuttig vindt. Tot slot kun je kijken of je ditzelfde concept kan 
toepassen op een ander bedrijfsproces, om zo vergelijkbare voordelen te behalen. 
 
Denk vooral nog even niet in 'onmogelijkheden'. Er is vandaag de dag zoveel data en 
technologie open source of voor lage maandelijkse tarieven beschikbaar, dat de kans groot 
is dat er een data-driven oplossing is te vinden die binnen de mogelijkheden ligt. Kijk alleen 
al naar wat een kwalitatief apparaat je smartphone is. Vroeger was een computer van die 
kwaliteit duizenden euro's en alleen zakelijk beschikbaar. Grenzen liggen vandaag de dag 
niet zozeer in de technologie, maar in de creativiteit van de mens. Dus gooi die grenzen 
open voor een kwartier en plant een klein zaadje die leidt tot een waardevolle data-driven 
oplossing.  
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On-premises private cloud met management als 
een service 
juli 2017 

 
Wil je de voordelen van public cloud computing benutten voor interne IT zaken of voor een 
klant, maar bezit je toch liever een cloud op eigen locatie/locatie van de klant vanwege de 
controle die dit je geeft of omdat het je meer efficiëntie oplevert? Het is mogelijk om een 
public cloud ervaring op eigen locatie te creëren door een on-premises private cloud te 
bouwen met een aantal public cloud eigenschappen. 
 
Het nadeel dat erbij komt kijken als je ervoor kiest om zelf een cloud te bezitten, is dat je er 
ook de benodigde resources, zoals personeel met specialistische competenties, voor moet 
hebben. Met de snelle en intense veranderingen in de IT kan het in huis hebben van de 
juiste experts lastig zijn. Je kan iemand aannemen met competenties in een bepaald gebied, 
maar een jaar later kan er alweer behoefte zijn aan andere competenties, terwijl je net vast 
zit aan een vast contract. 

Cloud aanbieder als partner 
Een optie om dit soort problemen te voorkomen en toch die public cloud ervaring op eigen 
locatie te creëren, is het laten bouwen van een op public cloud technologie gebaseerde 
private cloud, door een bedrijf die deze bij jou op locatie plaatst, maar wel voor jou beheert. 
Op deze manier kun je zelf eigenaar zijn van de private cloud, maar het beheer en 
onderhoud toch als een service ontvangen. 
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Met die cloud aanbieder kun je ook een partnership aangaan. Zij kunnen naast het uit 
handen nemen van de operationele zaken, tegelijkertijd fungeren als een gespecialiseerde 
adviseur die je op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen in de technologie. Doordat 
de private cloud jouw bezit is en op maat gemaakt kan worden, kunnen nieuwe 
ontwikkelingen geïmplementeerd worden aan de hand van de bedrijfsbehoeften. 

De voordelen 
De voordelen die je bereikt met een op public cloud technologie gebaseerde on-premises 
private cloud met management als een service: 

● Bepaalde public cloud voordelen zoals business agility / wendbaarheid 
● Veel controle aangezien het een cloud op eigen locatie en in eigen bezit betreft 
● Beschikking tot expertise en mankracht op maat, zonder deze zelf in dienst te nemen 
● Ontzorgd doordat het management als een service wordt aangeboden 
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IT en business; communicatie voor innovatie 
augustus 2017 

 
IT is een accelerator van innovatie. Ontwikkelingen op dit gebied maken allerlei zaken die in 
het verleden onmogelijk waren ineens tot een mogelijkheid. 
 
Ook al zijn er op zakelijk gebied al enorme verbeteringen geweest als gevolg van 
technologische ontwikkelingen, toch valt hier waarschijnlijk nog een enorme winst te 
behalen. Namelijk, het is niet een onbekend fenomeen dat de communicatie tussen IT-ers 
en managers nogal stroef kan verlopen. Als deze communicatie verbetert zal er nog meer 
geïnnoveerd kunnen worden en zullen innovaties beter tot zijn recht komen. 

Hoe komt het dat de communicatie tussen IT-ers en managers stroef 
kan verlopen? 
Je hebt zelf vast ook wel gemerkt dat een gesprek met de ene persoon super soepel 
verloopt en dat jullie elkaar met weinig woorden al begrijpen. Er kan een gevoel ontstaan dat 
jullie op dezelfde golflengte liggen en het wordt vaak als erg prettig ervaren. Met andere 
mensen kan een gesprek elke keer weer stroef verlopen. Jullie begrijpen elkaar gewoon 
niet, en er ontstaat alleen maar frustratie. 
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit voor een groot deel te maken met de mate van overlap van de 
persoonlijkheden van jou en je gesprekspartner, en met verschillen in belangen. 
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De manieren waarop mensen brainstormen, vergaderen, samenwerken, communiceren, e.d. 
is zeer afhankelijk van hun persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, iemand die een voorkeur heeft 
voor logica, zal geneigd zijn te communiceren met feiten, terwijl iemand die een voorkeur 
heeft voor het volgen van zijn/haar hart liever over gevoelens praat. Iemand die denkt in 
nieuwe mogelijkheden en kansen zal misschien problemen ervaren als deze in gesprek is 
met iemand die vooral praktisch is ingesteld. Waarschijnlijk hebben IT-ers over het 
algemeen veel persoonlijkheidsaspecten gemeen en zijn deze vaak anders dan 
persoonlijkheidsaspecten van managers. 
 
De Myers-Briggs Type Indicator is een manier om te ontdekken wat voor persoonlijkheid 
iemand heeft. Je kunt een test gebaseerd op de theorie van Myers-Briggs maken om meer 
informatie over je eigen persoonlijkheid te krijgen. Deze theorie heeft mijn leven al een stuk 
makkelijker gemaakt, doordat mijn zelfinzicht en inzicht in anderen is toegenomen. 
 
Verder zijn managers over het algemeen generalisten, omdat zij het overall functioneren van 
het bedrijf en de belangen van diverse belanghebbenden in acht moeten nemen. 
Techneuten zijn vaker specialisten. Ook moeten zij o.a. rekening houden met 
natuurwetenschappelijke verschijnselen, die de mens niet of nauwelijks kan veranderen. 

Hoe kan de communicatie tussen IT-ers en managers verbeteren? 
Om de communicatie te verbeteren is het handig dat IT-ers en managers zich in elkaar 
verplaatsen. Als er inzicht in elkaars persoonlijkheden en belangen ontstaat, kan daar 
rekening mee worden gehouden. Als je weet dat je gesprekspartner graag feiten hoort, 
probeer deze dan te geven. Als je weet dat je gesprekspartner duidelijke structuur nodig 
heeft, probeer deze dan te bieden. Begrijp dat jullie niet dezelfde expertise en ervaringen 
hebben, dus dat sommige uitspraken nadere verklaring behoeven. 
Behandel een ander niet zoals jezelf behandeld wilt worden. Behandel een ander zoals díe 
persoon graag behandeld wilt worden. 

Waarom zou je de communicatie tussen IT-ers en managers 
verbeteren? 
We zijn allemaal verschillend. Dat hoeft niet negatief te zijn. Het is maar net hoe je het 
benadert. Diverse combinaties van verschillende mensen en hun verschillende inzichten 
kunnen heel veel nieuwe ideeën en verbeteringen bieden. Maak gebruik van de verschillen. 
Put uit deze bron van inspiratie en kansen. Als je met elkaar communiceert op zo’n manier 
dat je elkaar begrijpt, en openstaat voor andere inzichten, dan kunnen de meest 
interessante innovaties ontstaan. Waarschijnlijk scheelt het ook nog een hoop frustratie en 
levert het plezier op!  
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IT afdeling: Van opereren naar adviseren en 
innoveren 
augustus 2017 

 

Verandering in het IT landschap 
De maatschappij, het bedrijfsleven en het IT landschap veranderen met een snelheid als 
nooit tevoren. De tijd van inflexibele, standaard systemen die jaren in ongeveer dezelfde 
staat meegaan is zo goed als voorbij. Snel reageren op ontwikkelingen in de markt of juist 
zelf de ontwikkelingen veroorzaken is een belangrijke succesfactor. 
 
Het aanschaffen van complexe systemen kost veel tijd en moeite en laat bedrijfsprocessen 
vastroesten, waardoor de beweeglijkheid van de organisatie afneemt. Zeker met de komst 
van een concept als cloud computing is IT outsourcing steeds meer van deze tijd. Door 
outsourcing heb je de kans om te profiteren van schaalvoordelen en van de kracht van focus 
en specialisme. 
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Verandering in de rol van de IT afdeling 
Maar als een (groot) gedeelte van de IT activiteiten wordt uitbesteed, wat blijft er dan nog 
over voor de interne IT afdeling? Is de interne IT afdeling nog wel nuttig? 
Jazeker! Hoewel deze wel zal veranderen. Er hoeft minder tijd besteed te worden aan het 
stoeien met bits, RAM en schijven, want dat besteed je uit. Waar de tijd wel aan besteed 
dient te worden is het opsporen van IT oplossingen en het samenstellen van een 
technologisch portfolio die het realiseren van de bedrijfsdoelen ondersteunt. 
 
Adviseren 
Met het grote aanbod in computing oplossingen van verschillende aanbieders dient er 
vastgesteld te worden welke oplossing van welke aanbieder goed aansluit op de behoefte 
van de organisatie. Hoewel de aanbieders zelf ook een behoeftebepaling kunnen doen bij 
bedrijven en een passende oplossing kunnen vinden, zijn deze partijen niet belangeloos en 
is het goed mogelijk dat ze niet de keuze die het beste is voor het bedrijf adviseren, maar de 
keuze die het beste is voor zichzelf. Daarentegen kan de interne IT afdeling belangeloos een 
objectief advies uitbrengen en zijn uitgebreide kennis van de organisatie hierbij benutten. 
 
Innoveren 
Naast adviseren heeft de interne IT afdeling nog een belangrijke taak. Met hun kennis van 
technologische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen kunnen zij proactief gedrag 
vertonen in de vorm van het bijdragen aan innovatie d.m.v. het genereren van nieuwe 
ideeën. Als zij nauw samenwerken met bijv. de R&D afdeling en de visie van het bedrijf 
scherp in beeld hebben, kunnen zij makkelijker technologische ontwikkelingen vertalen naar 
nieuwe producten/diensten om op die manier significant bij te dragen aan het bereiken van 
de bedrijfsdoelen. 
 
Ben je een werknemer op een interne IT afdeling, stap dan eens naar het management of 
naar R&D om te bespreken hoe jij op een meer proactieve manier kan bijdragen aan het 
ontwikkelen en laten slagen van innoverende initiatieven.  
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Kunstmatige intelligentie en beveiliging 
augustus 2017 

 
Er komen steeds meer en geavanceerdere vormen van kunstmatige intelligentie, intelligentie 
door machines, die ons leven beter en makkelijker kunnen maken. Kunstmatige intelligentie 
wordt al gebruikt voor medische diagnoses, om dokters te helpen de juiste behandeling voor 
kanker te vinden, voor zoekmachines, spam filteren, en het targeten van online advertenties. 
Ook helpt het fraude en misdaad bij financiële handel te verminderen door het monitoren 
van gedragspatronen van gebruikers en het checken op veranderingen en abnormaliteiten. 
Op vergelijkbare wijze kan ook de beveiligingswereld gebruik maken van deze onnatuurlijke 
vorm van intelligentie. 

Eigenschappen van kunstmatige intelligentie 
Kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld op basis van computer wetenschap, wiskunde, 
psychologie, taalwetenschap, filosofie, neurowetenschap, etcetera. Om intelligentie te 
simuleren moet een systeem in staat zijn tot een aantal zaken, waaronder redeneren, het 
hebben van kennis, plannen, leren, communiceren, waarnemen, en objecten bewegen en 
manipuleren. 

Beveiliging met behulp van kunstmatige intelligentie 
Kunstmatige intelligentie is relevant voor elke intellectuele taak. Er wordt al gebruik van 
gemaakt in de beveiliging, hoewel we het niet altijd zo noemen omdat technieken niet langer 
als kunstmatige intelligentie worden gezien als deze mainstream gebruik bereiken. De 
beveiliging maakt bijvoorbeeld al gebruik van machine perceptie, de vaardigheid om input 
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van sensoren (camera's, microfoons, tactiele sensoren, sonar, etcetera) te gebruiken om 
aspecten van de wereld af te leiden. Ook computervisie, de vaardigheid om visuele input te 
analyseren, wordt al gebruikt. Spraakherkenning, gezichtsherkenning en objectherkenning 
zijn een vorm van kunstmatige intelligentie in de beveiliging, maar denk bijvoorbeeld ook aan 
autonome voertuigen als drones. Dit soort intelligentie zal met de toekomst uitgebreider 
worden en nieuwe mogelijkheden bieden. Zeker iets om in de gaten te houden.  
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Pre-crime technologie in beveiligingscamera's 
augustus 2017 

 
Beveiligingscamera's met pre-crime technologie hebben het doel misdaden te voorkomen, 
waardoor de noodzaak om door beeldmateriaal te gaan nadat de misdaden hebben 
plaatsgevonden vermindert. De camera's zijn uitgerust met diep neuraal netwerk 
kunstmatige intelligentie en kunnen verdacht gedrag ontdekken en real-time een 
alarmsignaal geven. 
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Deze beveiligingscamera's kunnen zaken als diefstal en terrorisme herkennen doordat ze 
van bestaand beeldmateriaal leren wat opmerkelijk gedrag is. Als iemand rondhangt in een 
winkel of steeds terugkomt kan dit duiden op een poging tot diefstal. Systemen kunnen ook 
detecteren of iemand ergens inbreekt of een verdacht pakketje achterlaat, wat mogelijk een 
bom is. Als de camera's het verdachte gedrag opmerken, kunnen zij een real-time alarm 
sturen naar een winkelmedewerker of bewaker. 
 
Verkeersovertredingen zijn relatief makkelijk te detecteren. De technologie van Movidius kan 
het al ontdekken als iemand geen veiligheidsgordel draagt of telefoneert in de auto. De 
technologie kan ook het merk, het model en de kleur van een auto in kaart brengen. In 
combinatie met unieke kenmerken zoals stickers en deuken kan een specifieke auto 
geïdentificeerd worden, zelfs als er geen kentekenplaat aanwezig is of als deze verborgen 
is. Dit kan door een beeld van de auto te vergelijken met een beeld van de auto waar de 
kentekenplaat wel zichtbaar op is. 
 
Het detecteren van winkeldiefstal, daarentegen, is lastiger. Met genoeg training kunnen 
neurale netwerken ook de subtielere activiteiten ontdekken. Hikvision camera's, 
bijvoorbeeld, uploaden geleerde lessen naar een server om betere algoritmes te genereren, 
welke periodiek terug worden gebracht naar de camera's. Maar de intelligentie zit zeker ook 
in de camera's zelf, zodat de computing niet in de cloud ver van het potentiële plaats delict 
hoeft te gebeuren. Hierdoor is de reactietijd korter en is real-time zo real-time mogelijk, wat 
niet onbelangrijk is als je misdaden wilt voorkomen.  
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7 voordelen van open source software 
september 2017 

 
Enorm veel bedrijven en overheidsorganisaties maken gebruik van open source software 
zoals Linux, waaronder bedrijven met financiële middelen in overvloed. Het is duidelijk dat 
prijs niet het enige voordeel van deze software is. Gratis en open source software heeft vele 
andere interessante voordelen. Sommigen hiervan zijn zelfs waardevoller dan de lage prijs. 
Lees verder voor een aantal voorbeelden. 
 
1: Betrouwbaarheid Linus' Law, vernoemd naar Linus Torvalds, de maker van Linux, 
verklaart dit voordeel: "Given enough eyeballs, all bugs are shallow." Dit komt erop neer dat 
hoe meer mensen een set codes kunnen zien en testen, hoe waarschijnlijker het is dat 
fouten worden ontdekt en opgelost. Het is het tegenovergestelde van het "security through 
obscurity" (veiligheid door duisternis) argument dat zo vaak wordt gebruikt om het gebruik 
van dure gepatenteerde producten te rechtvaardigen. Het feit dat gepatenteerde producten 
gesloten zijn voor het publieke oog, betekent dat niemand buiten de leveranciers een idee 
heeft van hoeveel bugs deze producten bevatten. Daarbij kan een beperkte groep 
ontwikkelaars en testers binnen die bedrijven hun producten nooit zo goed testen als de 
wereldwijde gemeenschap die open source software constant onder de loep houdt. 
Bovendien worden bugs in open source software vaak direct opgelost, in tegenstelling tot 
vaak weken of maanden als het de gepatenteerde producten betreft. 
 
2: Kwaliteit Wat verwacht je dat beter is; een softwarepakket gecreëerd door een handvol 
ontwikkelaars, of een softwarepakket gecreëerd door duizenden ontwikkelaars? Volgens 
sommige studies is technische superioriteit over het algemeen de voornaamste reden dat 
ondernemingen open source software kiezen. 
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3: Op maat te maken Aangezien de code van open source software open is, kan men deze 
aanpassen om de functionaliteit te krijgen die men wilt. Korte verklaring, maar een zeer 
krachtig voordeel. 
 
4: Onafhankelijkheid Met de keuze voor open source software bevrijden bedrijven zich van 
de heftige vendor lock-in die vele gebruikers van gepatenteerde producten kwelt. Als klant 
van zulke verkopers ben je afhankelijk van de vereisten, voorschriften, visie, prijzen, 
prioriteiten en tijdschema's van de verkoper, wat je mogelijkheden met het product beperkt. 
Ook moet je continu software en hardware upgraden. Met open source ben je vrij om je 
eigen beslissingen te maken en kun je zelfs oudere hardware gebruiken als jij dat wilt. 
 
5: Interoperabiliteit Open source software voldoet veel beter aan open standaarden dan 
gepatenteerde software, wat belangrijk is als samenwerking met andere bedrijven vloeiend 
moet verlopen. 
 
6: Support mogelijkheden Open source software is over het algemeen gratis, en dat geldt 
ook voor de wereld van support door de gemeenschappen die elk stukje software omringen. 
De meeste Linux distributies bijvoorbeeld hebben een online gemeenschap met uitstekende 
documentatie, forums, mailing lijsten, forges, wikis, nieuwsgroepen en zelfs live support 
chat. Voor bedrijven die extra zekerheid willen bestaan er ook betaalde support opties voor 
de meeste open source pakketten tegen prijzen die nog steeds ver onder de prijzen vallen 
van wat de meeste verkopers van gepatenteerde producten in rekening brengen. 
Aanbieders van commerciële support voor open source software hebben de neiging om 
sneller en positiever te reageren omdat hun omzet vooral door support binnen komt. 
 
7: Kosten Met de aankoopprijs van de software zelf, de overdreven kosten van verplichte 
virus bescherming, support kosten, aanhoudende upgrade uitgaven en de kosten die 
samengaan met de nadelen van afhankelijk zijn van de verkoper, kost gepatenteerde 
software bedrijven meer dan zij zich vaak realiseren. Terwijl je betere kwaliteit kan krijgen 
voor een fractie van de prijs. 
 
Deze voordelen betekenen niet dat iedere organisatie over moet op open source software 
voor al hun activiteiten. Maar met al deze voordelen zou het wel erg zonde zijn om het 
gebruik van open source software niet serieus te overwegen.  
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Zonder training profiteren van open source 
september 2017 

 
Vorige week heb ik een aantal voordelen van open source software genoemd. In 
tegenstelling is er ook een belangrijk nadeel van open source software, namelijk het feit dat 
het niet direct eenvoudig te gebruiken is. Open source besturingssystemen zoals Linux zijn 
niet in een dag te leren. Ze vereisen moeite en training voordat je ze onder de knie hebt. 
 
Dit nadeel kan een probleem opleveren. De techneuten die je in dienst hebt moeten tijd 
vrijmaken om zich te verdiepen in de open source software, welke tijd zij niet kunnen 
besteden aan hun dagelijkse werkzaamheden. Verder moeten ze, terwijl ze de nieuwe 
software leren kennen, ook de bestaande software nog beheersen. Dit kan verwarring en 
eventueel daaruit voortvloeiende fouten tot gevolg hebben. Daarbij moet er getest worden of 
alle software en hardware die men in combinatie met de open source software wil gaan 
gebruiken goed samenwerkt met de open source software. Dit vergt kennis en ervaring, wat 
tijd kost om te ontwikkelen. Bovendien vindt de mens als gewoontedier het meestal 
überhaupt al lastig om te veranderen, zeker als de noodzaak niet groot is of lijkt. 
 
Om deze redenen kan men overwegen om als bedrijf de specialistische, technische kennis 
van en ervaring met software niet meer in huis te willen ontwikkelen en onderhouden, maar 
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om deze kennis en ervaring in te kopen bij een specialist. Op deze manier kan het bedrijf 
direct gebruik maken van open source software, waardoor de voordelen direct benut kunnen 
worden. Ook kent de specialist alle ins en outs van de software en het functioneren ervan in 
verschillende omgevingen, zodat u optimaal kunt profiteren van alle mogelijkheden die open 
source software te bieden heeft en geen kansen laat liggen.  
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Verschillende video management systemen op 
een enkel platform 
september 2017 

 
Er bestaat een diversiteit aan video management systemen. Er zijn eenvoudige, goedkope, 
dure en toepassingsgerichte soorten. Per beveiligingsproject wordt er bekeken welk video 
management systeem geschikt is. Voor bepaalde projecten zijn meerdere soorten video 
management systemen nodig. Om die projecten beheersbaar te houden kunnen de 
verschillende video management systemen nu tegelijkertijd naast elkaar op hetzelfde 
computing platform draaien, zodat er slechts een enkel platform beheerd hoeft te worden en 
alle data bij elkaar staat om datamining goed toe te kunnen passen. 
 
De reden dat er in bepaalde situaties meerdere video management systemen nodig zijn, is 
bijvoorbeeld omdat een project uit diverse onderdelen met hun eigen functies bestaat. Als er 
in een project bijvoorbeeld vijftig camera's kunstmatige intelligentie nodig hebben, dan zou 
een video management systeem dat hiervoor geschikt is de oplossing zijn. Maar als er naast 
die vijftig camera's nog honderd camera's zonder kunstmatige intelligentie zijn, dan is het 
zonde om ook voor deze camera's hoge licentiekosten voor het dure video management 
systeem te betalen. In dit geval kun je dan tegenwoordig naast het dure video management 
systeem voor de vijftig camera's met kunstmatige intelligentie, kiezen voor een goedkoper 
video management systeem voor de overige camera's. 
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Een andere situatie waarin er meerdere video management systemen nodig zijn, is als een 
meldkamer multifunctioneel wenst te zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van efficiëntie of 
synergie. Een meldkamer die diensten verleent aan zowel ziekenhuizen als 
industrieterreinen en binnensteden, zal hier waarschijnlijk verschillende video management 
systemen met elk hun eigen toepassingsgebied voor inschakelen. 
 
Een belangrijk nadeel van het naast elkaar draaien van verschillende video management 
systemen op een enkel computing platform, is dat dit bij bepaalde virtualisatie leveranciers 
betekent dat er haperingen ontstaan, omdat hun architectuur ervoor zorgt dat er niet altijd 
voldoende bandbreedte is. Zorg dus dat het onderliggende computing platform wel in staat is 
om de datastromen te verwerken en het zonder haperingen mogelijk maakt om een 
diversiteit aan video management systemen te gebruiken.  
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Meten is weten 
september 2017 

 
Meten is weten; een hele bekende uitspraak, die helaas niet altijd wordt toegepast in de 
praktijk. Hoewel we weten dat zaken vaak niet precies zo zijn zoals wij verwachten dat ze 
zijn, worden toch veel plannen gemaakt en beslissingen genomen op basis van aannames. 
Onze aannames zijn vaak gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden of op horen 
zeggen, wat niet altijd de meest betrouwbare bronnen van informatie zijn voor onze huidige, 
reële situatie. 
 
Ook in de IT komt dit vaak voor. Hierdoor kan men voor flinke verrassingen komen te staan. 
Zo kunnen er snelheidsproblemen of data verliezen ontstaan doordat het netwerk overbelast 
is, doordat er onvoldoende rekenkracht is, of doordat er onvoldoende opslagcapaciteit is. 
Met name als de infrastructuur niet goed gemonitord wordt, kan dit soort zaken niet worden 
voorkomen. 
 
Het is dus belangrijk om je niet te laten verleiden tot het doen van aannames als het gaat om 
de IT infrastructuur. Meten is weten. En meten hoeft helemaal geen complex verhaal te zijn. 
Een IT specialist kan over het algemeen vrij gemakkelijk een aantal testen doen en 
meetwaarden genereren. Belangrijk hierbij is dat er ook zeker gekeken wordt naar de 
piekmomenten, omdat die natuurlijk de grootste problemen kunnen veroorzaken. Op deze 
manier weet je zeker hoeveel capaciteit je nodig hebt om een stabiele en goed presterende 
infrastructuur te creëren. Better safe than sorry.  
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Data-driven werken voor onderbezette 
beveiligingsafdelingen 
oktober 2017 

 
Beveiligingsbedrijven die te maken hebben met personeelstekorten, kunnen veel winnen 
door data-driven te werken. Dit omdat het bestaande personeel effectiever ingezet kan 
worden. 
 
Politiebureaus, bijvoorbeeld, die verantwoordelijkheid hebben over gebieden met veel 
misdaad terwijl zij onderbemand zijn, kunnen gebruik maken van predictive policing. 
 
Er bestaan modellen die grote hoeveelheden misdaad data analyseren om actieve trends te 
identificeren en 'forecast zones', waar het aannemelijk is dat incidenten plaatsvinden, te 
markeren. Daarbij kunnen dagen en tijden waarop incidenten vaak plaatsvinden in kaart 
gebracht worden. Dit is vergelijkbaar met weersvoorspellingen. Het personeel kan op basis 
van deze voorspellingen op piektijden en op de juiste locaties ingezet worden. Als er 
voldoende middelen, zoals politieauto's, naar deze zones worden gebracht, zal het aantal 
misdaden naar verwachting afnemen. Stockton, Californië, is een locatie waar ze misdaden 
flink hebben weten terug te dringen door deze aanpak. 
 
Data-driven activiteiten, zoals predictive policing, zorgen ervoor dat het personeel beter 
voorbereid is, omdat de voorspellingen vaak preciezer zijn dan de verwachtingen van de 
mens. Bepaalde algoritmen voor voorspellingen zijn gebaseerd op meer dan tien jaar aan 
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misdaad trends. Deze effectieve manier van werken trekt mogelijk nieuw personeel, 
waardoor personeelstekort een minder groot probleem wordt.  
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Beveiliging geen aparte tak van sport meer 
oktober 2017 

 
Als bedrijf of business unit richt je je misschien al jaren puur op beveiliging. De 
beveiligingsactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit camerabewaking, toegangscontrole en 
eventueel communicatieoplossingen. Maar door de jaren heen verandert er door 
technologische ontwikkelingen van alles. 
 
Nu staat er een nieuwe uitdaging voor de deur. Misschien heb je al gemerkt dat je steeds 
uitgebreidere aanvragen krijgt of dat er gevraagd wordt of je activiteiten geïntegreerd kunnen 
worden met die van andere partijen. Op dit moment zijn we namelijk op een punt beland dat 
je bijna niet meer om data-driven werken heen kunt. 
 
Data-driven werken houdt in dat activiteiten verricht worden op basis van inzichten die zijn 
verkregen uit het analyseren van data. Hoe meer data er verzameld wordt, en hoe meer 
data geïntegreerd wordt, hoe beter hier verbanden in te ontdekken zijn en hoe meer 
inzichten eruit gehaald kunnen worden. Inzichten die verkregen zijn uit verzamelde data zijn 
vaak beter dan als deze zonder data verkregen zijn. Daarbij kunnen veel activiteiten 
geautomatiseerd en efficiënter verricht worden met behulp van data analyses, waardoor er 
kosten bespaard kunnen worden. 
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Data-driven werken betekent dat organisaties er vaak slim aan doen om geen losse 
platformen te hebben voor verschillende afdelingen of activiteiten, maar dat al deze 
platformen geïntegreerd worden. Om dit mogelijk te maken moeten deze platformen wel 
gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. 
 
Er zijn pakweg twee manieren om deze integratie aan te pakken; samenwerken met andere 
bedrijven of zelf een completere oplossing leveren. Samenwerken kan een hoop gedoe 
opleveren, bijvoorbeeld doordat bedrijfsculturen en belangen kunnen verschillen. Het 
voordeel is wel dat kennis en ervaring van de complete oplossing aanwezig zijn. Zelf een 
complete oplossing aanbieden kan een hoop problemen door samenwerken voorkomen, 
maar betekent wel dat je moet zorgen dat je bedrijf voldoende kennis en ervaring vergaart 
op het gebied van de nieuwe activiteiten. 
 
Welke strategie past bij jouw bedrijf? Willen jullie de expert zijn of de totaalaanbieder?  
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DevOps: Applicaties makkelijker, sneller en 
succesvoller in productie 
oktober 2017 

 
Applicaties schieten als paddestoelen uit de grond. Denk hierbij aan jullie eventueel 
zelf-ontwikkelde video management systeem. Ze zijn bedoeld om activiteiten efficiënter en/of 
effectiever te maken. Om dit ook echt het geval te laten zijn, moet het ontwerpen en in 
productie brengen van de applicaties redelijk soepel verlopen. Helaas ontstaan hierbij vaak 
problemen zoals onvoldoende performance en netwerkfouten. Om dit soort problemen te 
verminderen is DevOps in het leven geroepen. 
 
DevOps is een manier van werken. Het duidt op de samenwerking tussen de afdelingen 
'development' en 'operations'. Het idee achter DevOps is dat de communicatie en integratie 
tussen deze afdelingen verbetert. Voor het succesvol in productie brengen van applicaties 
moeten virtuele machines van middelen voorzien worden, netwerkapparatuur en servers 
geconfigureerd worden, de applicaties geïmplementeerd worden, performance gemonitord 
worden, etcetera. DevOps kan eraan bijdragen operaties te stroomlijnen, overbodige 
inspanning te verminderen, onnodige obstakels te verwijderen en routine taken te 
automatiseren. 
 
Als DevOps goed wordt toegepast verhoogt het de kwaliteit van de software en 
standaardiseert het de in productie name daarvan. Op die manier kunnen applicaties snel, 
makkelijk en veilig gebruikt gaan worden en blijven worden door de klant. 
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Er bestaan allerlei tools die bijdragen aan de DevOps methode. Zo bestaan er technologieën 
die helpen met installatie- en configuratie scripts en technologieën die helpen bij het 
automatisch uitrollen van de applicaties. 
 
Ga eens na hoe bij jullie de samenwerking tussen de development en operations afdelingen 
verloopt. Hoe lang duurt het voordat een applicatie daadwerkelijk succesvol gebruikt kan 
worden door de klant? Ontstaan er wel eens problemen met het doorvoeren van updates? 
Misschien zijn er verbeterpunten waar DevOps tools mee kunnen helpen.  
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Betekent containerisatie het einde van virtuele 
machines? 
oktober 2017 

 
Containerisatie bestaat al jaren, maar nu is de tijd aangekomen dat het nuttig is voor veel 
organisaties om zich erin te verdiepen. Door Docker is veel expertise en handgemaakte 
code niet meer vereist om containerisatie goed te doen. Hierdoor is deze technologie nu 
beschikbaar voor mainstream organisaties. De applicatie container technologie van Docker 
belooft de manier waarop IT operaties worden uitgevoerd te veranderen, net zoals 
virtualisatie technologie dat een aantal jaren geleden deed. Laten we eens kijken waarom 
dat zo is. 

Het nadeel van virtualisatie 
Bij virtualisatie zoals de meesten dat kennen distribueer je computing over virtuele machines 
die draaien op, maar niet gebonden zijn aan fysieke servers. Het probleem met VM's is dat 
ze een evolutie zijn van de originele staat waarin iedere workload nog zijn eigen fysieke 
server had. De bagage die ze met zich meebrengen is inefficiënt. Elke VM draait namelijk, 
naast de applicatie, een volledige kopie van het operating system. Deze duplicatie leidt ertoe 
dat er veel geheugen, bandbreedte en opslag onnodig wordt verbruikt. 
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Voordelen containerisatie 
● Efficiënter: Containerisatie elimineert de bagage van de klassieke vorm van 

virtualisatie door de hypervisor en VM's te vervangen voor een Docker Engine en 
containers. Een container behoeft geen eigen kopie van het OS, doordat elke 
container op die server de OS kernel van het OS die op de server draait deelt met de 
andere containers. Dit reduceert resource verspilling gigantisch.

  
Afbeelding van Docker 
 

● Snel en gemakkelijk applicaties starten, stoppen en verplaatsen naar een 
andere computing omgeving op een betrouwbare manier: Elke container bestaat 
uit een volledige runtime-omgeving; een applicatie met al zijn afhankelijkheden, 
libraries en andere binaries, en configuratie bestanden om het te draaien, gebundeld 
in één pakket. Door het applicatieplatform en zijn afhankelijkheden in een container 
te stoppen, worden verschillen in OS distributies en onderliggende infrastructuur weg 
geabstraheerd, waardoor een applicatie snel en gemakkelijk in verschillende 
omgevingen gedraaid kan worden. Dit was voorheen niet mogelijk op deze manier. 
Bovendien wordt het beheer eenvoudiger, doordat er nu minder OS-en zijn om 
bijvoorbeeld te updaten. 

 
Betekenen deze voordelen dat virtualisatie met VM's gaat verdwijnen? Dat zou ik niet 
zeggen. Voor de situaties waar deze voordelen niet relevant genoeg zijn, of waar de 
voordelen niet opwegen tegen de kosten van het containeriseren zullen VM's misschien nog 
een prima uitkomst vormen. Maar afnemen zal het wel, want heel veel organisaties kunnen 
enorm profiteren van containerisatie. 
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