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Jouw highlights 
 

•   Innovatie wordt een topprioriteit voor bedrijven die zichzelf een  

concurrentievoordeel willen geven. 

•   IT als enabler, in plaats van kostenpost. De juiste cloudstrategie kan helpen  

innovatie te versnellen en jouw bedrijf vooruit te stuwen. 

•  Denk in service, niet in servers. Door het pay-per-use principe van de Cloud 

werken bedrijven efficiënter, wendbaarder en meer innovatiegericht. 

•  Techniek alleen is niet genoeg. Naast de juiste tools in huis halen vergt  

migratie naar de Cloud ook een verandering in processen, mensen en cultuur.  

•  Begin klein. Beginnen met innoveren kan al snel. Vind het geschikte  

startpunt voor jouw bedrijf. 

Marcel Timmers
CEO bij Delta-N



Introductie

Innovatie zit in de kern van bijna ieder bedrijf. Zonder innovatie  

immers geen groei. Toch was, volgens de meest recente cijfers van 

het CBS, slechts 37% van de ondervraagde bedrijven actief bezig 

met technologische innovatie. Een gemiste kans. 

Te duur, geen tijd, niet de juiste kennis in huis... de redenen om niet actief met  

innovatie bezig te zijn, zijn eindeloos. Echter raken organisaties die niet aan inno-

vatie doen achter ten opzichte van de concurrentie. Respectabele instellingen als 

Forbes, Harvard Business Review en McKinsey zijn er al jaren over uit: in de Cloud 

werken bedrijven veiliger, sneller, goedkoper, efficiënter én zijn ze wendbaarder  

om veranderingen in de markt op te vangen. De ideale mix voor een gezond  

innovatieklimaat dus. 

Toch brengt de Cloud, net als iedere nieuwe ontwikkeling, onbekendheid met zich 

mee. Want ondanks dat vele bedrijven al deels met de Cloud werken, denk aan  

Microsoft 365 of Google Drive, ontstaat toch onzekerheid over een volledige  

overstap naar de Cloud. Want hoe veilig is die Cloud nou eigenlijk? Is mijn  

organisatie wel groot genoeg voor deze omschakeling? En ben ik aan het einde 

van de rit wel goedkoper uit? In hoofdstuk 1 lichten we veelgenoemde fabels toe. 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80066ned


Desondanks zijn de mogelijkheden om te innoveren met de Cloud grenzeloos.  

In hoofdstuk 2 lees je hoe de Cloud jouw bedrijf wendbaarder maakt, digitaliseert 

en meer innovatiekracht geeft. Maar, alleen de juiste technologie in huis  

halen is niet genoeg. Hoe haal je maximale waarde uit je Cloud oplossingen?  

We leggen uit hoe je jouw team het beste voorbereidt in hoofdstuk 3. 

Enthousiast geworden? Hoofdstuk 4 zet een aantal praktische aanvangspunten op 

een rij. Uiteraard helpen wij je ook graag verder! Kom direct te weten hoe Delta-N 

je verder helpt of stuur ons je vraag door via cloud@delta-n.nl. 
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Innoveren  
met de Cloud:
De fabels en feiten op een rij 
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Fabel 1 

Overstappen naar de Cloud is te veel 
voor een kleiner bedrijf

Een veelgehoord argument bij MKB-ondernemingen  

tegen migratie naar de Cloud is de grootte van het bedrijf. 

Tijd en geld zijn immers spaarzaam. 

Toch heeft vaak de kleinere onderneming profijt  

van de Cloud:

•  De kostenbesparing op hardware, onderhoud en  

kennis up-to-date houden is groot

•  Makkelijker innoveren door sneller beschikbaar  

komen nieuwe technologieën

•  Sneller opschalen en je betaalt alleen voor  

wat je gebruikt.

Lees meer in hoofdstuk 2. 
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Werken met ‘de Cloud’ betekent simpelweg het via het internet afnemen van computing-

services bij een cloudprovider. Niet langer hoef je als bedrijf eigen fysieke servers te onder-

houden. Doordat gegevens en bestanden vanaf elk apparaat met een internetverbinding 

geopend kunnen worden, is informatie altijd en overal toegankelijk voor werknemers.  

De Cloud is daarmee een enabler van digitale transformatie. Een overstap betekent de 

eerste zet richting het worden van een moderne digitale organisatie. 

Maar, zo'n volledig overstap naar de Cloud, heeft dat alleen maar voordelen?

Innoveren met de Cloud: De fabels op een rij



IT wordt vaak gezien als een kostenpost: servers en software kosten nu eenmaal geld.  

Maar door slimme keuzes te maken ben je vaak niet alleen goedkoper uit,  

het levert ook veel op: 

•  Taken kunnen eenvoudiger worden geautomatiseerd

•  De IT'er kan tijd efficiënter besteden door het wegvallen van hardware onderhoud

•  IT kosten worden een stuk inzichtelijker 

•  Volgens McKinsey belooft een cloudmigratie gemiddeld zelfs een 20%-stijging van de 

omzet door verbeterde innovatiekracht. 

Lees voorbeelden van kostenbesparing bij organisaties als Neptune Energy in hoofdstuk 2. 

De Cloud daarentegen: 

•  Wordt gerund door experts en is volledig gericht 

op bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid 

•  Veiligheidsmaatregelen tegen bijvoorbeeld 

DDoS-aanvallen zijn standaard onderdeel van 

cloudbeveiliging 

•    Met de Cloud werk je altijd met de laatste versies 

van software, waardoor het veiligheidsrisico met 

elke update kleiner wordt

•  Bepaal zelf wie toegang krijgt tot welke gegevens. 

Instinctmatig voelt het wellicht fijn om gevoelige gegevens te bewaren in eigen beheer. 

Echter kan er lokaal een hoop mis gaan, denk aan brand en  

veroudering van hardware.

Fabel 2 

Ik ben niet persé goedkoper 
uit met de Cloud

Fabel 3 

Werken met de Cloud is nog niet veilig genoeg 
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https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/five-fifty-cloudy-with-a-chance-of-billions


Ja, technologie en tools zijn belangrijk. Wanneer je naar een toekomstvisie toewerkt is 

het gemakkelijker te bepalen welke tools je daarbij kunnen helpen. Toch is technologie 

zinloos als er niet gekeken wordt hoe deze technologie afgestemd kan worden op de 

taken die mensen ermee moeten uitvoeren.  

 

Bereid je team voor en pas je operationele proces aan daar waar nodig.  

Hoe? Dat lees je in hoofdstuk 3. 

Fabel 4 

Bouwen aan een solide IT-fundering draait vooral om het vinden 
van de juiste tools

Innoveren met de Cloud: De fabels op een rij | 8



Hoe helpt  
de Cloud  
bedrijven 
vooruit? 
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Wendbaarheid 
Dat marktomstandigheden tegenwoordig snel kunnen veranderen weten we. Volgens 

Harvard Business Review is wendbaarheid dan ook voor 60% van bedrijven een voorname 

reden om over te stappen naar de Cloud.  

Wendbaarheid heeft te maken met hoe snel een organisatie kan aanpassen aan toege-

nomen of verminderde vraag en nieuwe zakelijke behoeftes: veranderingen in de markt.

De Cloud onderscheidt zich door het pay-per-use principe: je betaalt door middel van een 

leaseconstructie alleen voor dat wat je daadwerkelijk gebruikt. In eerste instantie leidt dit 

tot 'wegwerpbare' softwarediensten. Een 'fail fast' mentaliteit is volgens McKinsey standaard 

onderdeel van de meest innovatieve bedrijven. Niet tevreden of software niet langer nodig? 

Dan is opzeggen zo gedaan. Dit maakt de weg vrij voor het experimenteren met nieuwe, 

innovatieve software en processen, en bespaart kosten.
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"Een leaseconstructie maakt je 
uitzonderlijk wendbaar"

Maar liefst 75% van de voorspelde meerwaarde van de Cloud komt voort uit het  

stimuleren van innovatie, volgens bevindingen van McKinsey. De markt verandert, innovatie 

wordt een topprioriteit voor bedrijven die zichzelf een concurrentievoordeel willen geven. 

Betere samenwerking, snellere productontwikkeling en hoge schaalbaarheid zijn slechts  

enkele innovatie gerelateerde voordelen die de Cloud met zich meebrengt. 

Hoe helpt de Cloud bedrijven vooruit?

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/splunk/thestateofclouddriven.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/clouds-trillion-dollar-prize-is-up-for-grabs
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/clouds-trillion-dollar-prize-is-up-for-grabs


Daarnaast kan je snel méér gebruik maken van diensten die je, bijvoorbeeld periodiek, 

meer nodig hebt. Aan de Cloud zit geen 'plafond', zoals je dat met het vooraf inkopen 

van IT-capaciteit bijvoorbeeld wel hebt. Zie ter illustratie de case van Bol.com. Wanneer 

je nieuwe applicaties, meer opslagruimte of andere software nodig hebt, dan kan dat bij 

traditionele IT-systemen soms wel dagen tot weken in beslag nemen. Bij de Cloud is het 

installeren en afstoten van software een kwestie van vaak enkele minuten.

Innovatiekracht

Naast dat de Cloud je vele malen wendbaarder maakt, vergroot het ook je innovatiekracht. 

Volgens McKinsey kan de productiviteitstoename van development en beheer met wel 

38% toenemen bij effectief Cloud gebruik.  

 

Een cloudmodel kan je op meerdere manieren helpen met innoveren:

•  Je hebt direct toegang tot de nieuwste software updates, programma's en  

functionaliteiten nadat deze gelanceerd zijn

•  Het regelmatig beschikbaar komen van nieuwe functionaliteiten leidt tot productiviteits- 

verhoging en nieuwe mogelijkheden tot innovatie. 

•  De SaaS-variant van een product loopt soms wel één jaar voor in functionaliteiten ten 

opzichte van on-prem. 

Dit kan enorme concurrentievoordelen opleveren voor de bedrijven die gebruikmaken  

van de Cloud. 
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Online webwinkels, zoals Bol.com, moeten in de 

feestmaanden aanmerkelijk meer bezoekers en 

bestellingen verwerken dan in andere maanden. 

Door op de Cloud gebaseerde infrastructuur  

schalen ze makkelijk op en af in capaciteit, en  

besparen ze op kosten.  

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/clouds-trillion-dollar-prize-is-up-for-grabs


Door te investeren in een cloudoplossing geef je een deel van het systeembeheer  

uit handen. Kostenposten als 'hardware aanschaf', 'installatiekosten' en 'systeembeheer'  

vallen weg, terwijl je wél gebruik kunt maken van een verbeterde IT-fundering. "Innoveren 

zonder te investeren", noemt Computable het ook wel. IT'ers houden tijd over om te doen 

wat ze écht leuk vinden: nieuwe, innovatieve oplossingen bedenken om hun organisatie te  

helpen groeien. 
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"Niet langer denken in servers, maar in service"

Medio 2017 helpt Delta-N de Europese tak van energiebedrijf Neptune Energy met  

een migratie naar Office 365/Azure. Het project is over 4 landen tegelijkertijd uitge- 

rold. Het eindresultaat? Een uitgefaseerd datacenter, standaardisatie en verbeterde 

samenwerking tussen landen. "We hebben naar schatting zo'n 25% op kosten bespaard 

ten opzichte van on-prem data centers." 

Volgens Marcel Hoogland, IT architecture & Cloud manager bij Neptune Energy, is het 

werk gedigitaliseerd. "Wij hebben in de Cloud exacte kopieën gebouwd van onze pro-

ductieplatformen in de Noordzee. Alle data en tekeningen staan hierin. Dat betekent 

dat je alles vanaf land kunt regelen, je hoeft geen mensen meer daarnaartoe te sturen." 

Maar er zijn meer voordelen. "Je krijgt enorme scalability in data," volgens Hoogland.  

"Ik hoef me nooit meer druk te maken over de hoeveelheid diskruimte, die is grenze-

loos. In het algemeen zijn de security, availability en connectivity verbeterd, net als het 

zicht op innovatiekracht. Ik kan nu bijvoorbeeld gaan nadenken over het inzetten van 

AI voor mijn bedrijf omdat ik geen tijd verdoe aan infrastructuur vraagstukken."

Hoe kun je met de Cloud kosten besparen? "Delta-N heeft goed inzicht op de kosten-

modellen," aldus Hoogland. "Met Microsoft kan alles, maar alles kost ook geld. Op een 

dusdanige manier dat het soms heel moeilijk te bevatten is hoe dat werkt. Delta-N  

kan goed adviseren welke modules nodig zijn en fungeren als een klankbord." 



Digitaliseren 

Niet alleen het gedrag van consumenten, maar ook dat van werknemers is veranderd. 

Mensen werken steeds meer thuis. De Cloud geeft hen niet alleen de mogelijkheid om  

vanaf iedere locatie met werkbestanden te werken, maar ook om samen te werken met 

mensen op verschillende locaties. 

Daarnaast moderniseert de Cloud werk door het simpelweg veiliger en sneller te maken. 

Cloudserverbedrijven als Microsoft zijn verantwoordelijk voor de gegevens van soms wel 

miljoenen klanten. Hun cybersecuritymaatregelen gaan daardoor vele malen verder dan 

wat een MKB-bedrijf zelf kan bewerkstelligen.

Bovendien kun je je netwerk performance aanzienlijk verhogen. Als een systeem niet  

soepel of snel genoeg werkt heeft niet alleen de IT'er een slechte dag, maar loopt ook  

de klant weg. Zowel de snelheid als de beschikbaarheid kan worden verbeterd door een  

verhuizing naar de Cloud.  

"IT niet als kostenpost, maar als  
enabler van groei en innovatie"
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Begin 2020 - De coronapandemie stelt de Nederlandse ziekenhuizen voor grote  

uitdagingen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wordt  

opgericht om coronapatiënten over de verschillende ziekenhuisregio's te spreiden, 

om zo overbelasting van ziekenhuizen te voorkomen. LCPS zet samen met Delta-N 

een datamanagement platform op, waarmee ze de data uit ziekenhuizen sneller  

kan verwerken, met minder kans op fouten.

"De communicatie met ziekenhuizen was een belangrijk onderdeel. Waarom  

verplaatsen we hun informatie naar de Cloud? Waarom is dit essentieel?  

En hoe is dit een verbetering ten opzichte van het vorige?," aldus Margit Laurs,  

Chief Plans van het LCPS. "Door de Cloud hebben wij nu tijdswinst en kunnen wij 

data veiligheid waarborgen."

"De ziekenhuizen zelf vonden Excel sheets wel makkelijk, maar voor ons is dat niet 

het geval als je op grote schaal data wilt verwerken. Het is bovendien ook niet veilig. 

Met de Cloud hebben we de data invoer kunnen standaardiseren en toegang  

kunnen beperken, waardoor we data van de ziekenhuizen sneller en veiliger  

kunnen verwerken."



Profiteren 
van de Cloud? 
Meer dan alleen 
dienst afnemen!

3



"Veel bedrijven onderschatten wat er nodig is 

om succesvol te zijn in de Cloud," aldus Fokko 

 Veegens, Cloud transformatie consultant bij 

Delta-N. "Ze denken dat je er wel komt als je  

de juiste tools inzet, maar mensen, cultuur  

en processen zijn minstens net zo belangrijk." 

Wat houdt dat dan precies in? Een korte uitleg 

op de volgende pagina.
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"Maak van je Cloud transformatie geen IT-feestje"

Fokko Veegens
Cloud transformatie consultant bij Delta-N

Wanneer je denkt aan een IT-infrastructuur is de link met technologie snel gelegd. Toch 

is de technologie alleen niet genoeg om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen 

van de Cloud. Ook het omarmen van verandering binnen de organisatie is belangrijk,  

net als het hebben van een overkoepelende strategie. 

Volgens Harvard Business Review, kunnen vele bedrijven de hoge verwachtingen die  

ze hebben van de Cloud niet waarmaken. Waar 51% van de ondervraagden kosten- 

vermindering of een toename van flexibiliteit verwacht, heeft slechts 38% dit bereikt.  

En enkel 29% van de ondervraagden heeft de verwachte innovatie-versnelling na adoptie 

van de Cloud kunnen realiseren. 

Profiteren van de Cloud?  
Meer dan alleen dienst afnemen!

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/splunk/thestateofclouddriven.pdf


Ook cultuur speelt een belangrijk rol. Veegens: "Aan de kant van leiderschap wordt meer 

verwacht. Verandering en innovatie moeten altijd in het achterhoofd zitten." Waar de 

meeste organisaties traditioneel gezien functioneel zijn ingericht, 'mensen met dezelfde 

competenties in één team', is het nu van belang cross-functionele teams op te zetten 

waarin je verschillende competenties samenbrengt. Teams moeten diverser worden, meer 

verantwoordelijkheden krijgen en meer oplossingsgericht te werk gaan. "Leiderschap zal 

een meer faciliterende dan sturende rol moeten gaan innemen," aldus Veegens. 

Tot slot zijn ook de processen van belang. Processen vormen de basis voor het verder  

automatiseren van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan een goedkeuringsproces 

waar nu fysieke handtekeningen voor nodig zijn. Checks op bijvoorbeeld kwaliteit of  

conformiteit die nu handmatig plaatsvinden kunnen wellicht geautomatiseerd worden.

Voor welke cloudstrategie je uiteindelijk ook kiest, het is belangrijk dat de mens altijd  

centraal staat. Zoals Harvard Business Review zegt: "cloudadoptie is relatief makkelijk, 

maar organisaties moeten geen cloudoplossingen najagen zonder een grotere transfor-

matie strategie." 

Belangrijk is de mensen te trainen 

met de tools om te gaan en met elkaar 

samen te werken en er moet aandacht 

zijn voor de wensen van het individu. 

Maar het team moet ook leren omdenken,  

aldus Roderick Schoon, CIO bij Delta-N.  

"Wanneer mensen worden vrijgespeeld  

van bepaalde IT-werkzaamheden is  

het belangrijk te weten welke andere  

mogelijkheden de Cloud biedt. Ze moeten 

ervoor openstaan die nieuwe mogelijkheden 

tot sneller, efficiënter en veiliger werken toe 

te passen". 

Profiteren van de Cloud? Meer dan alleen dienst afnemen! | 17

Roderick Schoon
CIO bij Delta-N

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/splunk/thestateofclouddriven.pdf


En nu? 
Starten met een 
cloudstrategie 
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Je hebt gelezen over wat de Cloud voor jouw bedrijf kan betekenen en je bent enthousiast. 

Aan de slag dus! Waar moet je aan denken en welke stappen moet je ondernemen?  

Een aantal praktische aanvangspunten. 

En nu? Starten met een cloudstrategie 

En nu? Starten met een cloudstrategie | 19

"A fool with a tool, is still a fool"

1. Bepaal de lange termijnvisie. Werken met de Cloud is geen doel op zich,  

maar een middel. Wat moet de Cloud opleveren? Wat zijn de business drivers?  

Een duidelijke visie helpt bij het aanbrengen van structuur en het motiveren van 

het team. 

2. De rol van leiderschap is cruciaal. De directie is veranderteam nummer 1.  

Zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en moeten met hun eigen gedrag  

de urgentie van verandering duidelijk maken. Wanneer het team geen directe 

aanleiding voor verandering voelt, ontstaat weerstand. Om dit te voorkomen is het 

belangrijk een strategie op te stellen met concrete, meetbare doelen. Ontbreekt 

de kennis hiervoor in je eigen team? Zoek deze dan extern! Dit voorkomt dat je in 

makkelijk te vermijden valkuilen loopt. 

3. Start klein. Het startpunt van 'volledige' Cloudmigratie is voor ieder bedrijf  

anders. Werken met bijvoorbeeld Teams, SharePoint Online of OneDrive is al een 

goed aanvangspunt. Begin vanuit daar aan een kleiner project, bijvoorbeeld het 

digitaliseren van interne projectdata. Vier de kleine successen, doe ervaring op en 

stel een roadmap op voor de vervolgstappen.

Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk een goed beeld te hebben van de bestaande 

situatie. Niet alleen van de technologie, maar ook van de mensen, processen en cultuur. 

Wij kunnen hierbij helpen met onze Business Scan. 

https://www.delta-n.nl/oplossingen/business-scan
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Kom je er zelf niet uit?  
Wij helpen je graag verder. 

Technologie is nutteloos als mensen hiermee niet uit de voeten kunnen.  

Daarom staan een persoonlijke en pragmatische aanpak voorop bij Delta-N. 

Wij hebben al tientallen bedrijven geholpen bij een soepele transitie  

naar de Cloud.

Meer weten? 

Plan een gesprek met Fokko Veegens.

Plan jouw afspraak

Fokko Veegens
Cloud transformatie consultant 
bij Delta-N

https://www.delta-n.nl/contact/


Over Delta-N

Delta-N realiseert al sinds 1999 flexibele en doordachte IT-oplossingen voor klanten op 

basis van Microsoft-technologie. Wij zijn gespecialiseerd in Cloud Technologie en helpen 

organisaties meer te bereiken door op een verantwoorde manier de stap naar de  

Microsoft Cloud te maken.

 

Wij investeren veel in de kennis van onze medewerkers en het toepassen van nieuwe  

technologie. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat om Microsoft producten te vertalen 

naar innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van jouw organisatie en jou 

optimaal ondersteunen. Hierdoor kun jij je richten op je kernactiviteiten en ben je klaar 

voor toekomstige veranderingen.

Delta N | Laan van Waalhaven 450, 2497 GR Den Haag | 085 487 5200

info@delta-n.nl | www.delta-n.nl 
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