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1 Voorwoord
We maken dagelijks op allerlei manieren gebruik van het internet. Als individu, in groepen, als bedrijf,
om informatie uit te wisselen, gezien en bekend te worden, interactie te zoeken, en om productief
te zijn, bij te dragen of belangen te behartigen. Online zijn en doen is vanzelfsprekend. Binnen
verschillende bedrijfssectoren is digitalisering een fundamentele ontwikkeling die versnelling,
verbetering maar ook disruptie brengt.

Cruciaal voor al die online mogelijkheden
en ontwikkelingen is onze digitale infra
structuur, bestaande uit data verbindingen,
internet exchanges, datacenters, cloud en
hosting bedrijven en het ecosysteem dat dit
ondersteunt. Het is een groot goed dat voor
velen van ons, zelfs al zijn we actief in de
wereld van IT, verborgen is of niet echt bekend
is. Dat is jammer, want we hebben als Nederland
goud in handen.
Dat geldt specifiek voor de Nederlandse
digitale datahub, een onderdeel van de
digitale infrastructuur. Het is één van de
belangrijkste datahubs in de wereld van zijn

soort. Net zoals de haven van Rotterdam en de
luchthaven Schiphol, is het de toegangspoort
naar Europa. Bedrijven uit de hele wereld
gebruiken Nederland als het distributiepunt
van data en als belangrijke vestigingsplaats
voor hun datacenters, cloud applicaties of hun
hoofdkwartieren.
Deze datahub zorgt ervoor dat inmiddels
bijna 20% van alle buitenlandse investeringen
in Nederland datacenter-, cloud- en online
gerelateerd is. De ‘online’ sector is inmiddels
veruit de grootste sector op het gebied
van buitenlandse investeringen voor heel
Nederland. Voor een vrijwel nieuwe sector is dit
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ongekend en het maakt het daarmee één van de
belangrijkste sectoren voor een goede toekomst
van Nederland.
Onbekend maakt onbemind. Daarom is vanuit
de digitale sector het initiatief genomen om
beter inzichtelijk te maken hoe de Nederlandse
digitale economie in elkaar steekt. Deze studie
beschrijft daarom de gehele digitale economie
en de infrastructuur die er achter zit. De Dutch
Hosting Provider Association heeft het voortouw
genomen samen met onderzoekspartner The
METISfiles en is dit initiatief gestart, waarna de
Dutch Datacenter Association en ISPConnect
zich hebben aangesloten.
Het doel van deze studie is tweeledig.
Enerzijds willen we als vertegenwoordigers en
belangenbehartigers uitleggen aan Nederland
wat de digitale infrastructuur is en waarom

Ruud Alaerds
Stichting DHPA
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deze zo belangrijk is voor onze samenleving
en economie. Daarom zijn we ook allemaal
oprichters van en deelnemers aan de stichting
Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).
Ten tweede is het voor onze deelnemers, leden
en aangesloten partners belangrijk om een
goed inzicht te krijgen in de structuur van onze
sector en de ontwikkelingen die er in spelen te
kunnen duiden.
Deze studie en dit initiatief start met dit
eerste document en zal in de komende tijd
verder worden uitgebreid met relevante
informatie over het ecosysteem en de
marktmechanismen.
Wij hopen u met dit document weer verder te
helpen in het begrijpen van de online wereld
en het onderkennen van het belang van onze
digitale infrastructuur in en voor Nederland.

Simon Besteman
Vereniging
ISPConnect

Pim Bilderbeek
The METISfiles

2 Management samenvatting
De digitale economie neemt een steeds
belangrijker plek in in de gehele Nederlandse
economie. De raderen die de digitale economie
mogelijk maken zijn echter grotendeels
aan het oog onttrokken. Daardoor bestaat
onvoldoende kennis over hoe de achterliggende
infrastructuur opgebouwd is en wat haar
betekenis is voor economie en maatschappij.
Dit rapport verschaft voor het eerst een
gedetailleerd en compleet inzicht in de
complexiteit van de digitale infrastructuur en
digitale economie door beide in detail toe te
lichten. Met een uitgebreid, volledig model
wordt duidelijk gemaakt hoe de verschillende
elementen in elkaar haken. Zonder een solide,
betrouwbare infrastructuur geen digitale
economie.
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In dit rapport kunt u, met als basis onderstaand
model, lezen hoe data centraal is komen te
staan in ons leven en welke rol datacenters
en cloud- en hostingproviders spelen in het
mogelijk maken van digitale diensten. Er wordt
uitgebreid ingegaan op de wisselwerking van
de in het model gepresenteerde, onderling
verbonden elementen en de infrastructuur
die deze mogelijk maakt. Na het lezen van dit
rapport weet u dankzij concrete voorbeelden
hoe de digitale infrastructuur als randvoor
waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven
functioneert. Denk aan het garanderen van het
functioneren van IT-systemen voor energiele
veranciers of mogelijk maken van webwinkels
die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
bereikbaar zijn voor klanten.

7

Datacenters, cloud- en hostingproviders en de
bredere digitale infrastructuur zijn daarmee
essentieel voor het groeiende aandeel van de
digitale economie in de welvaart van Nederland.
Zoals uit dit rapport blijkt, is een kwart van
het Bruto Nationaal Product van Nederland
afhankelijk van datacenters en cloud- en
hostingproviders. De aantrekkingskracht van
deze sectoren zorgt ervoor dat veel interna
tionale bedrijven zich in Nederland vestigen
en fors in Nederland investeren. Nederland
is daardoor één van de grootste spelers in de
wereldwijde digitale economie.
Er zijn echter nog een aantal belangrijke
knelpunten die opgelost moeten worden
om ten volste mee te kunnen in de digitale
transformatie die op dit moment economieën
wereldwijd ingrijpend veranderd. Dit rapport
biedt daarvoor acht handvatten die als
uitgangspunt hebben om de samenwerking
en afstemming tussen de verschillende
stakeholders, waaronder overheid, onderwijs en
bedrijfsleven, te verbeteren.

8
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3 Transformatie en transitie

We leven in een tijd van grote verandering. Sinds de opkomst van het internet en de smartphone
is de wereld in een stroomversnelling geraakt. Bij bijna alles wat we doen, maken we gebruik van
het internet.

a Digitalisering
Denk aan simpele zaken als het bestellen van
een pizza, het kopen van een televisie, het
delen van foto’s met vrienden, het indienen van
de belastingaangifte of het campagne voeren
voor verkiezingen. In alle aspecten van onze
samenleving en economie zien we de invloed
van verregaande digitalisering.

Gelijktijdig zien we dat de economie van de
tweede helft van de twintigste eeuw, die gevoed
werd door olie, aardgas en andere fossiele
brandstoffen, in een eindfase gekomen is.
Urgentie in energie omschakeling is geboden
sinds we zien dat de opwarming van de aarde
sneller gaat dan verwacht, en nu al zorgt
voor merkbare klimaatveranderingen. Met
wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het
vooruitzicht zijn we op zoek naar een duurzaam
economisch model.

S T R U CT U U RO N D E RZO E K N A A R D E I N F RA S T R U CT U U R AC H T E R O N Z E DATA E CO N O M I E
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De ontketende internettechnologie en energie
transitie vormen samen een nieuwe industriële
revolutie. En deze verandering is in constante
versnelling door de exponentiële groei van
technologische mogelijkheden en innovaties.

b Data is de nieuwe grondstof
De verregaande digitalisering maakt het
mogelijk dat het steeds eenvoudiger wordt om
zaken vast te leggen en te analyseren. Door
data te analyseren en te combineren ontstaat
informatie. Informatie die de mogelijkheid geeft
om controle te verhogen op de bedrijfspro
cessen, betere service te kunnen verlenen en
een betere strategie uit te zetten.
We zijn op grote schaal data aan het genereren
en verzamelen. Individueel over waar we zijn
en wat we doen. En met het Internet of Things
worden steeds meer apparaten op het internet
aangesloten, die nog meer data versturen.
De hoeveelheid sensoren die realtime data
doorgeven, groeit met de dag. De enorme
hoeveelheid aan big data is voor organisaties,
overheden en instituten een essentieel middel
voor succes, voor nu en in de toekomst.
Het internet is ook afhankelijk van data.
Gepersonaliseerde advertenties op basis van
klantdata, zijn de reden dat webapplicaties
ogenschijnlijk gratis worden aangeboden. Het
is de drijvende kracht achter bijna alle web
bedrijven die zonder deze op data gebaseerde
advertenties niet zouden bestaan.
Data is daarmee de nieuwe ‘grondstof’ voor
iedere organisatie in het digitale tijdperk.

10
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c Een nieuwe digitale basis
Data is als nieuwe grondstof het begin van
een geheel nieuwe keten die is ontstaan, de
digitale keten. Deze keten is voor vele mensen
niet direct te doorgronden maar het heeft
veel overeenkomsten met andere bekende
ketens zoals die van steenkool tot ijzer. Want
hoewel data niet tastbaar is moet het worden
getransporteerd, opgeslagen en verwerkt om
van waarde te zijn.
Dit gebeurt veelal uit het zicht. Data wordt
getransporteerd door draadloze netwerken en
via kabels onder de grond of op de zeebodem.
Deze kabels komen uit in anonieme gebouwen
die we datacenters noemen. In deze datacenters
staan rijen computers en netwerkapparatuur
van onder andere cloud en hosting providers
waar deze data verwerkt en opgeslagen worden.
Grote koeling en stroom installaties zorgen
ervoor dat dit proces 24x7 blijft draaien.
Deze digitale infrastructuur staat echter niet
bij iedereen even duidelijk op het netvlies als
datgene dat de digitale vooruitgang faciliteert.
Ook het enorme belang dat gemoeid is met
deze infrastructuur wordt vaak onderschat.
Want zonder deze digitale infrastructuur staat
onze economie en samenleving simpelweg stil.
Daarnaast is deze sector inmiddels uitgegroeid
tot een hele industrie die een groot economisch
belang vertegenwoordigt.

4 Wat is de digitale economie?

Het concept van de digitale economie verwijst
naar een economisch model en samenleving die
door computertechnologie gedreven worden.
Dit is de samenleving van 2017: schoolboeken
voor kinderen worden als e-book gepubliceerd
en op een tablet gelezen. Als het schoolwerk
af is kijken de kinderen op dezelfde tablet een
serie op Netflix of luisteren ze naar muziek op
Spotify. Er is al lang geen CD of DVD meer te
bekennen in hun kamer.

Wat maakt het model zo anders? En zo
disruptief? AirBnb heeft de hele hotelindustrie
op zijn kop gezet met zijn platform. Miljoenen
keren per jaar verhuren particulieren een kamer
of hun woning aan een toerist op een veilige,
overzichtelijke, betaalbare manier via deze
service. Uber heeft een soortgelijke revolutie
in vervoer op gang gebracht. Je belt niet meer
“een taxi” je vertelt Uber waar je naartoe wilt.
Uber geeft je vooraf een prijs en als je ermee
akkoord gaat zorgt Uber voor de rest: zij
regelen een auto, een chauffeur, de route, en
rekenen zelf later voor je af, je hoeft geen cash
te hebben. Het gemak en de veiligheid van de
dienst hebben er in een paar jaar een begrip
van gemaakt. En de taxi-industrie is voorgoed
veranderd. Zonder data en digitale technologie
waren deze innovaties niet mogelijk geweest.

Veel van deze diensten zijn minder zichtbaar
maar niet minder aanwezig: u boekt online
uw ticket bij de KLM, u betaalt acceptgiro’s
via de app van uw bank, een app vertelt u of
er file is op de weg naar kantoor. Dit zijn de
clouddiensten waar iedereen gebruik van maakt.
Al deze diensten, die vormgeven aan de
maatschappij van nu, hebben met elkaar
gemeen dat ze in de cloud gebaseerd zijn. Ze
draaien niet op de computer van de gebruiker,
maar op krachtige servers in een beveiligde
omgeving waar de gebruiker contact mee maakt
via het internet, door middel van zijn PC, zijn
tablet of zijn smartphone. De manieren waarop
de applicaties die op deze servers draaien en
de data die erop opgeslagen verwerkt worden,
liggen aan de basis van de verschillende
modellen van de digitale economie.

Er zijn meer voorbeelden: Dropbox maakt het
mogelijk om documenten op te slaan in de
cloud op een server en die bestanden met
anderen te delen, zodat iedereen er altijd bij kan
zonder dat er USB-stickjes bij hoeven te komen,
of grote bestanden per mail heen en weer
gestuurd worden.

Al deze en andere diensten maken gebruik van
een digitale infrastructuur die voor de gebruiker
voor het merendeel verborgen blijft: de servers
draaien in zwaar beveiligde datacenters, de data
wordt vervoerd via glasvezelnetwerken en deze
data wordt beheerd door professionele hosting
bedrijven.
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De hierboven genoemde digitale bedrijven
faciliteren hun snelle groei onder andere door
gebruik te maken van diensten als co-locatie,
hosting, cloud computing en software-as-aservice (SaaS). Met name het gebruik van cloud
computing - het via een netwerk op aanvraag
beschikbaar stellen van digitale infrastructuur
en diensten, ongeveer zoals elektriciteit uit het
lichtnet - neemt de laatste jaren snel toe. De
gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar
meer te zijn van de gebruikte infrastructuur en
diensten en is dus ook niet verantwoordelijk
voor het onderhoud. Dit in tegenstelling tot
on-premise infrastructuur. Figuur 1 hierboven
geeft in het kort weer hoe de verschillende
lagen in de digitale infrastructuur stack op
aanvraag en schaalbaar geleverd kunnen
worden.

Digitale transformatie
Door middel van digitale transformatie wordt
de digitale economie ook steeds nauwer met
de traditionele economie verbonden. Volgens
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SaaS

McKinsey (Finding your digital sweet spot)
genereren bedrijven door middel van de inzet
van digitale technologieën op vier gebieden
toegevoegde waarde:
• Betere en snellere communicatie tussen
klanten, werknemers, partners en
toeleveranciers
• Betere en snellere beslisprocessen met
behulp van Big Data en geavanceerde
analyse methodieken
• Automatisering van handmatige taken en
het vervangen van arbeid door technologie
• Innovatie van producten, diensten en
bedrijfsmodellen
Digitale transformatie creëert dus nieuwe
bedrijven, digitale bedrijfsmodellen en
sectoren en voegt een digitale component
toe aan reeds bestaande activiteiten van
sectoren en bedrijven. Helaas is de huidige
indeling naar economische activiteit waarvan
zowel Eurostat (het statistisch bureau van de
Europese Unie) als het Centraal Bureau van
de Statistiek (CBS) gebruik maken – de NACE

Provider(s) manage

You manage

Figuur 1

Digitale economie model

code – (nog) niet in staat om deze digitale
component te verwerken in de economische
statistieken.
Om toch het verband te kunnen leggen tussen
de traditionele bedrijfsindeling en de digitale
economie heeft onderzoeksbureau METISfiles
een taxonomie/model gecreëerd die beide bij
elkaar brengt.

Dit model is opgebouwd als een gelaagde
keten of cyclus. Binnen dit model wordt
onderscheid gemaakt tussen sectoren en
componenten die digitale infrastructuur
beschikbaar stellen, digitale diensten creëren,
en/of digitale diensten/infrastructuur afnemen
(zie Figuur 2).

Figuur 2
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De digitale infrastructuur (digital delivery)
bestaat uit de grondstof data, de netwerksector,
de datacenter sector en de cloud & hosting
sector. Digitale diensten worden gecreëerd door
software en digitale bedrijven (digital creation).
Digitale data, infrastructuur en diensten
worden afgenomen door het bedrijfsleven,
de consument, en de overheid (digital
consumption). Dit gebeurt onder andere door
middel van het koppelen van on-premise IT
infrastructuur en apparaten zoals smartphones,
tablets en sensoren met cloud computing en
SaaS aanbieders.

deze enablers zich moeten aanpassen aan de
nieuwe werkelijkheid. De digitale transformatie
zorgt ervoor dat alle maatschappelijke en
economische stakeholders en instituties moeten
veranderen.

Het goed functioneren van de supply chain
van digitale levering, creatie en consumptie is
van vitaal belang voor een soepel draaiende
digitale economie en hangt niet alleen af van
de sectoren zelf maar ook van omgevings
factoren als innovatie, onderzoek, scholing,
promotie, duurzaamheid, beleid, regulering,
vertrouwen, veiligheid, en financiering. De
digitale transformatie zorgt ervoor dat ook

Het model bevat de volgende lagen die met
elkaar samenwerken en van elkaar afhankelijk
zijn:

Een verdere verdieping van dit model wordt
gepresenteerd in Figuur 3. In dit model wordt
nader uitgewerkt hoe de verschillende lagen in
de supply chain van de digitale economie elkaar
ondersteunen en hoe de traditionele economie
in haar digitale transformatie ondersteund
wordt door digitale infrastructuur.

De datalaag
• Digitale data – in de vorm van bits en bytes –
is de grondstof van de digitale economie.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen
gestructureerde data (bijvoorbeeld een

Figuur 3 The digital economy model
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klantenbestand of digitale administratie) en
ongestructureerde data (bijvoorbeeld een
willekeurige verzameling video, beelden en
tekst).
Infrastructuur en infrastructuur diensten laag
• Netwerken transporteren data. Netwerken
kunnen ingedeeld worden in vast en mobiel
of in core, metro en access. In deze laag
bevinden zich ook internet exchanges
die internetverkeer tussen verschillende
netwerken uitwisselen zoals AMS-IX.
• Een datacenter is een beveiligd gebouw
voorzien van redundante stroomvoorziening
(noodgeneratoren) waar servers in staan
die altijd aan moeten zijn. Dit is de plek
waar rekenkracht, connectiviteit en opslag
bij elkaar ondergebracht worden. Behalve
onderdak leveren datacenters ook redundante
data communicatie aansluitingen en diverse
veiligheidsvoorzieningen. Datacenters kunnen
onderverdeeld worden in single-tenant,
multi-tenant en hyperscale datacenters.
• Binnen datacenters bevindt zich onder andere
de infrastructuur van hosting en cloud provi
ders. Hosting providers leveren webhosting,
applicatiehosting en/of infrastructuur hosting
en aanverwante diensten. Cloud providers
leveren public, private en hybrid IaaS en
PaaS diensten zoals gedefinieerd in het NIST
(National Institute of Standards and Techno
logy) model.
Software en softwarediensten laag
• Bedrijven die diensten aanbieden met behulp
van de digitale infrastructuur laag bevinden
zich in de software en diensten laag.
Software-as-a-service (SaaS, zoals gedefini
eerd door NIST) is hier een veelvoorkomende
dienst, maar in principe kunnen heel veel
diensten online geleverd worden (everythingas-a-service). De eerder genoemde bedrijven
als AirBnB, Spotify, Dropbox, Netflix en Uber
horen in deze laag thuis.
Consumptielaag
• Dingen. Digitale diensten worden aan
bedrijven, overheid en consumenten
aangeboden via bijvoorbeeld smartphones,
tablets, en in toenemende mate ook via

online apparaten als slimme meters, sensors
e.d. (IoT).
• On-premise IT. De on-premise IT van
bedrijven bevindt zich in toenemende mate
in co-locatie datacenters en is verbonden
met cloud, hosting en software diensten via
hybride en multi-cloud architecturen
• Functies. Door digitalisering veranderen
steeds meer functies. Consumenten worden
digitale consumenten (online banking, online
media en entertainment). Marketeers worden
digitale marketeers (marketing automation,
social marketing). Sales maakt gebruik van
SaaS (SalesForce). HR maakt gebruik van
eHRM (YouForce). Finance maakt gebruik van
online boekhouden. Productie verandert door
middel van 3D printing.
• Industrieën. Door digitalisering veranderen
steeds meer industrieën. In de primaire
sectoren (landbouw, bosbouw, visserij en
delfstoffen) neemt het belang van sensoren
en IoT toe. In de secundaire sector (industrie,
nutsbedrijven en bouwnijverheid) worden
digitale technologieën als Industry 4.0,
IoT, Smart Grid en BIM ingezet. In de
tertiaire sector (handel, vervoer, informatie
en communicatie, financiële instellingen,
verhuur, zakelijke dienstverlening) zijn
met name eCommerce, social media,
en Fintech aan een opmars bezig. In
de quartaire sector (openbaar bestuur,
onderwijs, gezondheidszorg) transformeren
traditionele diensten in online diensten zoals
e-Government, e-Learning en e-Health.
Enablers
Het goed functioneren van de supply chain van
digitale levering, creatie en consumptie is van
vitaal belang voor een soepel draaiende digitale
economie en hangt niet alleen af van de secto
ren zelf maar ook van omgevingsfactoren als:
• Programmeerbare interfaces (API) verbinden
de data, infrastructuur, software en
consumptielagen.
• Digitale partner ecosystemen bieden nieuwe
routes naar de markt.
• Innovatie, onderzoek, scholing, promotie,
duurzaamheid, beleid, regulering, vertrouwen,
veiligheid, en financiering.
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Praktijkvoorbeeld
Een goed voorbeeld van hoe digitale infrastructuur, diensten en consumptie als een keten
samenwerken is de toepassing online boekhouden zoals onder andere geleverd door de Nederlandse
SaaS aanbieders Exact Online, Reeleezee en Twinfield. Hoe de verschillende lagen in het digitaal
boekhouden aan elkaar gelinkt zijn wordt hieronder in het kort nader geduid:

Datalaag
• Data – Online boekhouden werkt met
gestructureerde data in een gedigitaliseerde
bedrijfsadministratie.
Infrastructuur en infrastructuur diensten laag
• Netwerk – Online boekhouden gaat via
internet
• Datacenter – De productieomgeving staat in
een datacenter. Twinfield heeft bijvoorbeeld
zijn productieomgeving bij Interxion staan.
• Hoster/cloudprovider – Exact en Reeleezee
beheren niet hun eigen servers. Dit wordt
gedaan door de hosters Rackspace en
Hostnet
Software en softwarediensten laag
• SaaS aanbieders en aanbieders van
gerelateerde diensten
Consumptielaag
• Dingen – Online boekhouden gaat via de
browser op de computer of via een app op
smartphone of tablet
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• On-premise IT – via APIs wordt data
geëxporteerd of geïmporteerd
• Functies – Binnen bedrijven maken adminis
trateurs en boekhouders gebruik van online
boekhoudsoftware
• Sectoren – Binnen alle sectoren wordt
online boekhouden gebruikt. Bij de sector
accountancy behoort het zelfs tot de primaire
dienstverlening. Ook worden speciale
versies voor de handel en productiesector
aangeboden.
Enablers
• APIs – de SaaS aanbieders publiceren APIs
voor koppeling met bijvoorbeeld scanners,
banken, kassa’s, webshops, accountants en
nog veel meer.
• Ecosysteem – de SaaS aanbieders hebben
hun eigen appstore waar gekoppelde
applicaties van derden afgenomen kunnen
worden. Ook werken ze samen met digitale
accountants die hun software adviseren aan
hun klanten.

5 Wat is het belang van de digitale
economie voor BV Nederland?
Een kwart van ons Bruto Nationaal
Product
In het voorgaande hoofdstuk zijn al een
paar voorbeelden gegeven van functies en
industrieën die door digitalisering getrans
formeerd worden. De mate waarin dat gebeurt
en de impact daarvan varieert echter. Sectoren
die al sterk aan het veranderen zijn door
digitalisering zijn bijvoorbeeld media en
entertainment, financiële dienstverlening en
handel. In de media en entertainment sector
worden oude bedrijfsmodellen gebaseerd op
fysieke dragers als papier, CDs en DVDs in rap
tempo voorbijgestreefd door online (streaming)
diensten die gratis of op abonnementsbasis

worden afgenomen. Veel van de content wordt
door de consument zelf gemaakt en gedeeld
op social media. In de handel neemt het
belang van e-commerce toe en zoeken kopers
eerst online naar informatie over prijs en
product. In de financiële sector bankiert vrijwel
elke consument online en stijgt het gebruik
van mobiel bankieren en betalen. Figuur 4
geeft een overzicht van digitale trends per
bedrijfstak.

Figuur 4 Digitale verandering binnen de NACE sectoren
Mate van digitale transformatie binnen branches
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Tot op heden waren er echter nog geen
statistieken beschikbaar die de mate van
digitalisering en het effect daarvan per sector
zichtbaar maken. Recent bracht het CBS hier
verandering in door samen met Google en
Dataprovider door middel van een nieuwe
methode de Nederlandse interneteconomie
in kaart te brengen. Daarbij is met behulp
van Big Data technologie gekeken naar hoe
Nederlandse bedrijven geld verdienen met
internet. Volgens deze methode voorzag de
interneteconomie in 2015 in 345 duizend banen
en een omzet van 104 miljard euro.

voor meer dan 50% afhankelijk zijn van ICT - een
positieve correlatie heeft met de mogelijkheid
van die organisatie om digitale waarde te
creëren. Met behulp van deze methode wordt
niet alleen de toegevoegde waarde van digitale
producten en diensten geteld, maar wordt ook
de digitalisering van bedrijfsprocessen gemeten.
Volgens METISfiles bedroeg deze digitaal
toegevoegde waarde (DTV) 153 miljard euro in
2015 ofwel 23% van het BNP. De DTV in 2016
bedraagt 171 miljard euro ofwel 27% van het
BNP, een groei van 12%. Dat is 6 keer zoveel als
de groei van het BNP.

Onderzoeksbureau METISfiles heeft recent ook
de Nederlandse digitale economie in kaart
gebracht. In plaats van hierbij uit te gaan van
omzet, zoals het CBS, is het startpunt van
METISfiles het bruto nationaal product (BNP)
zoals gemeten door het CBS. Het BNP is de
totale toegevoegde waarde van alle goederen
en diensten die in een jaar door een land wordt
geproduceerd.

Aangezien het CBS het BNP per bedrijfstak
berekent, kan ook per sector de digitale
toegevoegde waarde berekend worden (zie
Figuur 5). Wat onmiddellijk opvalt in Figuur
5 is dat de bedrijfsprocessen, producten en
diensten in de financiële sector bijna volledig
(89%) gedreven worden door ICT terwijl de
sector niet of zelden genoemd wordt in internet
economie statistieken. Dit in tegenstelling tot
de handelssector waar de digitaal toegevoegde
waarde slechts 12% van het BNP bedraagt. In
deze sector is het nog steeds het fysieke proces
dat – in combinatie met het grote aandeel van
de aanschafkosten in verhouding tot de omzet
van de sector – uiteindelijk tot een lage digitale
toegevoegde waarde leidt.

Digitaal Toegevoegde Waarde
METISfiles stelt dat de ICT-intensiteit van
een organisatie - gedefinieerd als het aantal
werkzame personen (FTE’s) die voor hun functie

Figuur 5 Digitale transformatie per sector (% digitaal toegevoegde waarde 2016)
Resources
Manufacturing
Utilities
Construction
Trade
Transportation
Hospitality
Informatie & communicatie
Finance
Real Estate
Professional Services
Government
Education
Healthcare
Other

11%
12%
28%
11%
12%
18%
10%
92%
89%
61%
30%
15%
10%
10%
21%
0

10

20

Source: The METISfiles

18

F U N DA M E N T VA N O N Z E D I G I TA L E E CO N O M I E

30

40

50

60

70

80

90

100

Figuur 6 Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse investeringen in 2016
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Nederland heeft een ijzersterke positie als
logistiek land. Met meer dan 1000 jaar aan
logistieke ervaring is het de toegangspoort
naar Europa. Net als de haven van Rotterdam
en de luchthaven Schiphol, is inmiddels deze
derde Nederlandse digitale mainport, de Digital
Gateway to Europe, van zeer groot belang voor
Nederland.
Vergeleken bij de andere mainports staat de
digitale mainport het hoogst in de globale
ranglijsten en groeit deze vele malen harder.
De Digital Gateway to Europe is een magneet
voor het aantrekken van buitenlandse investe
ringen. Bedrijven uit de hele wereld gebruiken
Nederland daarom als het distributiepunt
van data en als belangrijke vestigingsplaats
voor hun datacenters, cloud applicaties of hun
hoofdkwartieren.
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De cijfers liegen er niet om. Inmiddels is
ongeveer 20% van alle buitenlandse investe
ringen in Nederland datacenter-, cloud- of
online-gerelateerd. Ook in 2016 was dit volgens
de Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA) weer veruit de allergrootste sector met
de hoogste buitenlandse investeringen en de
meeste daaruit voort komende banengroei. Voor
een vrijwel nieuwe sector is dit ongekend en
dat maakt het één van de belangrijkste sectoren
voor de toekomst van Nederland.

De digitale mainport is een gedeelte van
de digitale infrastructuur, die bestaat
uit backbone verbindingen, internet
exchanges, datacenters, grote cloud
bedrijven en een ecosysteem dat dit
internationale knooppunt support.
Lees meer op www.digitalgateway.eu.
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6 Het nieuwe fundament van de digitale
economie
De brandstof van de nieuwe digitale economie
is niet olie maar data. Deze data wordt verwerkt,
opgeslagen en gedistribueerd in datacenters.
Het moderne datacenter huisvest clusters
van hosters, cloud providers en hun klanten.
Deze clusters vormen een waardeketen van
leveranciers van managed services, hosting,
cloud computing, software-as-a-service (SaaS)
en netwerken die via directe verbindingen op
hoge snelheid data met elkaar en hun afnemers
uitwisselen.

in toenemende mate gebruik van de IT van onze
hosting en cloud providers in onze datacenters.

Het nieuwe fundament
De infrastructuur die deze diensten; de online
beschikbare applicaties, webshops, archieven,
community sites, document- en bestands
oplossingen, transactiesystemen enz., mogelijk
maakt is eigenlijk een goed bewaard geheim
voor de meeste Nederlanders. Servers draaien
in zwaar beveiligde datacenters, data die wordt
‘vervoerd’ via glasvezelnetwerken, en het geheel
dat voor organisaties wordt beheerd door
professionele hosting en cloud service providers.

De rol van datacenters en cloud providers is
dezelfde die traditioneel ingenomen wordt door
wegen, havens, en industrie- en bedrijfsterreinen
die uitwisseling van producten en diensten
tussen industrie, handel en dienstverlening
mogelijk maakt.

Deze infrastructuur is als het ware het nieuwe
‘fundament’ onder onze digitale economie.
Het een kan niet zonder het ander. Disruptie
De nieuwe waardeketen van digitale
in markten, nieuwe distributievormen, maar
infrastructuur (datacenters en cloud providers),
ook geheel nieuwe ‘ecosystemen’ zijn ontstaan
digitale dienstverleners en digitale consumptie
enMODEL
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Unstructured data

7 Hoe ondersteunen cloud & hosting
providers en datacenters de digitale
economie
7a Voorbeelden van hoe datacenters,
cloud en hosting providers in Nederland
digitale economie mogelijk maken
Er zijn talloze voorbeelden van hoe datacenters,
cloud- en hostingbedrijven een rol spelen bij
soms cruciale processen in een organisatie
en dus ook in een bepaalde sector. In deze

paragraaf zijn een aantal voorbeelden gegeven
van concrete oplossingen in bedrijven en instel
lingen en hoe deze gerealiseerd zijn door of wat
de bijdrage is geweest van deze partijen. Dit is
hoe de digitale economie in Nederland mogelijk
wordt gemaakt door partijen uit de sector die
wij digitale infrastructuur noemen.

Figuur 8 Voorbeelden vanuit datacenters
Branche &
typering bedrijf

Wat is de oplossing die geboden wordt

Hoe wordt dat gerealiseerd

Industrie
Staalfabriek

Een datacenter dat vanwege redundantie
minimaal 25 km van het bedrijf moet
afleggen vanwege veiligheidseisen.
Hoogwaardig, gecertificeerd en gegaran
deerde veiligheid.

Eigen datahal binnen het datacenter waarbij
de glasvezels tot in de zaal afgeleverd
worden. Met directe redundante verbin
dingen naar een public cloud.

Financiële
dienstverlening
Online
administratie
oplossing

Financiële dienstverlening vereist de hoogste
kwaliteitseisen, naast gegarandeerde uptime
en security, ook de fysieke behuizing, de
Europese juridische entiteit en de dagelijkse
operatie van belang.

Een afgesloten cage, een eigen
afgeschermde ruimte binnen het datacenter
waar gevirtualiseerde servers staan van het
bedrijf.

Gezondheids
zorg
Ziekenhuis

Een geografisch en juridisch gescheiden multi
datacenter oplossing waarbij waarborgen
zijn vanwege de opslag en verwerking van
patiëntgegevens van het ziekenhuis.

Een multi datacenter oplossing die beiden
zowel ISO 27001 als NEN 7501 gecerti
ficeerd zijn. Beide OT omgevingen staan in
afgescheiden ruimtes die zijn voorzien van
eigen tourniquets om toegangscontrole te
kunnen garanderen.

Overheid
Ministerie

Duurzame datacenters met ruimte voor
verdere uitbreiding van eigen cloud diensten.
Connectiviteit met geselecteerde aanbieders
die in het datacenter fysiek aanwezig
moeten zijn. Reden was consolidatie van vele
verspreide datacenters en serverruimtes om
bureaucratie te verminderen en een effici
ëntere bedrijfsvoering te krijgen.

Een datacenter is geheel verhuurd voor
deze opdracht en een van de vier landelijke
overheidsdatacenters. Dit gaat om 1000
m2 datacenter vloer met werkplekken en
vergaderruimtes.

Handel
Online
aanbieder van
vakantiereizen

Een datacenter ruimte met focus om zeer
grote stroombehoefte, ruimte voor groei en
directe verbindingen naar ad exchanges en
grote capaciteit in dataverbindingen.

Een datahal met zeer grote stroom vereisten
en 2N gegarandeerde toevoer voor maximale
redundantie. Met een gegarandeerde tijds
reservering op de datahal ernaast. Connecti
viteit naar buitenlandse backup datacenters
wordt gegarandeerd door meerdere fiber
paden en buitenlandse carrier verbindingen.

S T R U CT U U RO N D E RZO E K N A A R D E I N F RA S T R U CT U U R AC H T E R O N Z E DATA E CO N O M I E

21

Figuur 9 Voorbeelden vanuit cloud en hosting providers
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Branche &
typering bedrijf

Wat is de oplossing die geboden wordt

Hoe wordt dat gerealiseerd

Handel
Modewinkel
keten online en
offline

Webshop die bijdraagt aan een hoge
conversie van een retailketen. Het platform
zorgt ervoor dat de webshop in principe nooit
down kan gaan en voorziet in eenvoudige
invoering van nieuw ontwikkelde functiona
liteit.

e-Commerce platform wordt gehost en
beheerd. Webshop oplossing is volledig
afhankelijk van dit systeem en aangezien de
bovengemiddelde conversie ervan een zeer
belangrijke omzetbijdrage levert voor deze
retailorganisatie is het platform cruciaal.

Energie
Energie
leverancier

Cloud/hosting partij beheert voor energie
bedrijf de server-infrastructuur, waardoor
de verantwoordelijkheid rond uptime en
security en dus continuïteit is overgenomen.
De overgang van de lokale systemen naar
de cloud van de cloud/hosting leverancier
vond binnen 10 dagen plaats, zonder dat de
business onderbroken hoefde te worden.

Het beschikbaar stellen van zowel de
generieke ICT-applicaties als van de
specifieke bedrijfsapplicaties die een
instelling voor jeugd gezondheidszorg
wenst te gebruiken, op alle locaties
waar medewerkers van de instelling hun
werkzaamheden verrichten, alsmede het ter
beschikking stellen van telefoniediensten.

Gezondheids
zorg
Jeugdgezond
heidszorg

Het beschikbaar stellen van zowel de
generieke ICT-applicaties als van de
specifieke bedrijfsapplicaties die een
instelling voor jeugd gezondheidszorg
wenst te gebruiken, op alle locaties
waar medewerkers van de instelling hun
werkzaamheden verrichten, alsmede het ter
beschikking stellen van telefoniediensten.

Alle hiervoor benodigde ICT-infrastructuur
en licenties (uitgezonderd licenties voor
bedrijfsapplicaties) worden door de hosting
partij beschikbaar gesteld. De centrale
ICT-infrastructuur bevindt zich hierbij in een
rekencentrum van de hosting partij. Ook is
deze verantwoordelijk voor al het technisch
applicatiebeheer.

Overheid
Gemeente

Platform voor dienstverlening ten behoeve
van e-gemeenten. Verminderen van de
papierberg, apps voor nieuws- en documenten
deling binnen gemeenten. Het platform
garandeert goede werking en snelle ontwik
keling nieuwe diensten en applicaties (apps).

Maatwerk hosting oplossing. Een Cloud
platform dat gemeenten in staat stelt om
nieuwe functionaliteit te ontwikkelen en snel
beschikbaar te stellen middels via browser
toegankelijke omgeving.

Industrie
Productiebedrijf

ERP omgeving van organisatie die is
gevestigd in 4 Europese landen wordt
operationeel gehouden en beheerd door
hostingpartij, Ook helpdesk en ondersteuning
worden hierbij geleverd. De complexe ERP
omgeving, geïmplementeerd door consultants
vanuit de vendor van de ERP oplossing
bestaat uit verschillende systemen en een
stuk maatwerk. Uitgebreid met een datawa
rehouse oplossing zorgt het platform van de
hoster voor geïntegreerde rapportages naar
alle belanghebbenden.

Applicatieplatform en dus de servers worden
volledig beheerd en verder ontwikkeld door
de hostingpartij. Er is nu zelfs sprake van de
uitbreiding met een communicatieplatform
(incl. telefonie).
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In onderstaand overzicht wordt een groot aantal
oplossingen bij eindgebruiker organisaties
genoemd en welke datacenter danwel hosting
partijen in die oplossing een onmisbare rol

spelen. Het overzicht is niet generiek, maar
bedoeld ter illustratie. Er zijn natuurlijk talloze
dergelijke voorbeelden te presenteren.

Figuur 10 Leveringsketen voorbeelden per sector
Sector

Datacenter

Hoster

Klant

Oplossing

Grondstoffen

Amazon

Amazon

Shell

Big Data Analytics

Industrie

Amazon

Amazon

Philips

Big Data Analytics

Nutsbedrijven

Equinix,
euNetworks

Vellance

The New Motion

Electrisch
Laadnetwerk

Bouw

Amazon

Amazon, Infor

Boskalis

Infor Cloudsuite

Handel

Equinix, Global
Switch

Cyso

The Sting

Webshop

Transport

Amazon, Azure

Amazon, Azure,
ICT Group

PostNL

Mijnpost portaal,
Digitale postzegel

Horeca

Equinix, TDCG

KPN Interned
Services

New York Pizza

Webshop

Informatie & Communicatie

SmartDC

i3D

Battlefield Hardline

Gaming

Financiele Instellingen

BIT

BIT

DocData Payments

Online Payments

Verhuur/handel onroerend goed

Equinix, SARA

Ctac

DTZ Zadelhoff

SAP

Zakelijke dienstverlening

EvoSwitch

Leaseweb

Afas

Online
bedrijfssoftware

Overheid

Interxion

Amsio

Stadsregio
Rotterdam

Applicatiehosting

Onderwijs

Previder

Previder

Heutink

Digitale leer- en
werkomgeving

Gezondheidszorg

RAM
Infotechnology

RAM
Infotechnology

GGZ Noord-Holland
Noord

Private Cloud

Anders

EvoSwitch

CAM IT

Non Profit

Robuuste web
omgeving

Samenstelling: The METISfiles. Bron: publieke cases op internet
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Samenvattend
Wat is nu de relevantie van datacenters en
hostingproviders voor eindgebruikers en organi
saties? Dat is te herleiden naar het doel van de
oplossing in relatie tot de business issue. Zoals
bijvoorbeeld:
• Een oplossing waarbij de IT omgevingen in
de meest extreme situaties kunnen blijven
functioneren vanaf verschillende locaties,
geografisch en juridisch gescheiden.
• Webshop en e-Commerce omgevingen dienen
zeer stabiel te draaien en een perfecte
uptime te hebben door garanties in stroom
en netwerk aanbod.
• Kwaliteit van media streams wordt
gegarandeerd door het direct kunnen
verbinden met klant (eyeballs) netwerken.
• Applicaties zijn voor alle medewerkers op
elke locatie beschikbaar. Toegang is veilig,
accountable en gecertificeerd.
• Systemen en applicaties zijn niet alleen
op Nederlandse maar ook internationale
plaatsen beschikbaar met directe verbin
dingen naar internationale cloud partijen.
• Er dient een platform te zijn waardoor
de efficiency van bestaande systemen
verbeterd wordt, ook ter vermindering van
papierstromen. Updates en aanpassingen zijn
zonder onderbreking van de dienstverlening
mogelijk.
Wat is de unieke of wezenlijke meerwaarde
die hier vanuit hosters in combinatie met
datacenters wordt geboden? Te denken valt dan
aan voorbeelden als:
• Operationele platformen waarmee applicaties
en systemen, altijd beschikbaar, snel ontwik
kelbaar en aanpasbaar en goed distribu
eerbaar gemaakt worden
• Onder strenge service levels uitgevoerde
implementatie en beheer
• Vanuit datacenters wordt daarbij een continu
beschikbare en aan het internet zo direct
mogelijk gekoppelde omgeving geboden
• Het geheel van gehanteerd netwerk /
platform en inzet van mensen wordt in de
zin van continuïteit op verschillende wijzen
gegarandeerd. Daarvoor zijn er Service Level
Agreements, Continuïteitsovereenkomsten
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zoals Escrow, maar ook meer fysieke voorzie
ningen zoals backup en recovery systemen.
• Bescherming en beveiliging wordt niet alleen
individueel maar ook vanuit bijvoorbeeld
beheersorganisaties (NBIP) opgepakt. Denk
aan de NaWas (anti DDoS voorziening).

7b Datacenters
a. Datacenters
i. Wat zijn datacenters?
Een datacenter, vroeger ook wel aangeduid
onder de Nederlandse naam rekencentrum, is
een gebouw waar bedrijfskritische IT-apparatuur
kan worden ondergebracht. Een datacenter is
uitgerust met diverse, al dan niet redundante,
voorzieningen waaronder klimaatbeheersing,
brandblussystemen en noodstroomvoorzie
ningen. Een datacenter is ook een netwerkhub
met meerdere verbindingen naar het het
internet. Vanwege de belangrijke bedrijfskri
tische IT-apparatuur die in een datacenter
gehuisvest wordt, is een datacenter voorzien
van perfecte fysieke veiligheidsmaatregelen en
heeft 24x7 monitoring.

Datacenter Dataplace, Alblasserdam

De belangrijkste functies van datacenters
1. Betrouwbaarheid
Een professioneel beheerd datacenter heeft backup-systemen die vaak voor de meeste bedrijven
te duur zijn om zelf aan te schaffen zijn en te beheren. De dubbel uitgevoerde koeling, stroom en
netwerk apparatuur zorgen voor een continue beschikbaarheid die essentieel is voor elk bedrijf.
Deze continue beschikbaarheid betekent ononderbroken toegang tot gegevens en IT applicaties
door medewerkers en klanten.
2. Energie-efficiëntie
Datacenters zorgen voor enorme efficiency voordelen. Door IT-apparatuur te concentreren op één
plek en door de exploitatie van het datacenter professioneler uit te voeren wordt enorm bespaard
op energie in vergelijking met situaties waar de IT apparatuur in een serverruimte in het bedrijf
staat. Zonder datacenters zou onze samenleving meer dan het dubbele van de hoeveelheid stroom
gebruiken.
3. Kosten
Een datacenter brengt ook kosten-efficiëntie. De installaties, faciliteiten en kwaliteit van service
die een datacenter biedt zijn door de meeste bedrijven niet zelf op te brengen. Daarnaast is er
door de concentratie een beter aanbod van connectiviteitsdiensten tegen kosten-efficiëntere
tarieven.
4. Schaalbaarheid
Datacenters geven bedrijven flexibiliteit om gemakkelijk te schalen. En daarbij alleen te betalen
voor de ruimte en stroom die bedrijven daadwerkelijk nodig hebben.
5. Risk Management
Zonder IT staan bedrijven stil wat een enorme impact heeft op de bedrijfsvoering. Datacenters
zijn gebouwd om te zorgen voor een continue dienstverlening zodat bedrijfskritische IT kan door
blijven draaien.
ii. Welke klanten hebben datacenters
Commerciële datacenters hebben drie soorten
klanten:

beheren van hun applicaties niet gebonden
zijn aan de complexiteit van de bouw en het
onderhoud van infrastructuur in eigen beheer.

1. Hosting / Cloud providers
2. Independent Software Vendors (ISV) /
SaaS providers
3. Directe klanten

2. ISV/SaaS-providers
SaaS staat voor Software as a Service. SaaS
wordt soms aangeduid als “on-demand software”
en gewoonlijk betaald op een pay-per-use of
volgens een abonnement.

1. Hosting en Cloud providers
Hosting en cloud providers bieden IT-infra
structuur en platform diensten aan derden
aan. De klanten kunnen eindklanten zijn,
zoals SaaS-aanbieders. Populaire diensten zijn
Infrastructure as a Service (IaaS), het aanbieden
van fysieke servers of (vaker) virtuele machines
of Platform as a Service (PaaS), waardoor
klanten voor het ontwikkelen, uitvoeren en

In het SaaS-model wordt software geïnstalleerd
en gedraaid in het datacenter. Gebruikers
hebben toegang tot de software vanuit hun
eigen locatie. SaaS aanbieders beheren zelf
de IT-infrastructuur en het platform waar de
applicatie op draait. Dit elimineert de noodzaak
om de applicatie op de eigen computer van de
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gebruiker te installeren en te draaien, die het
onderhoud en de ondersteuning vereenvoudigt.
ISV’s, Independent Software Vendors, zijn
nu bijna allemaal overgestapt naar een
SaaS-model.
3. Directe klanten
Dit zijn bedrijven of organisaties die (een deel
van) hun IT aan een datacenter uitbesteden. Dit
kunnen overheidsorganisaties zijn, bedrijven
en non-profit organisaties. De klant besteedt
rekenkracht, opslag, beveiliging en netwerkap
paratuur uit aan het datacenter.
iii. Welke types datacenters zijn er
A. Single-Tenant datacenters
Single-tenant datacenters zijn datacenters die
gebruikt worden door een enkele gebruiker.
Bekende voorbeelden zijn datacenters
van banken en overheidsinstellingen als
bijvoorbeeld de belastingdienst. De zeer grote
single-tenant datacenters worden ook wel
hyperscale datacenters genoemd. Zie ook verder
onder D.
B. Regionale en nationale Multi-Tenant datacenters
Overal in het land bieden regionale datacenters
een platform voor organisaties om hun bedrijfs
IT veilig en professioneel onder te brengen.

Organisaties worden steeds afhankelijker
van online diensten en zoeken daarom naar
hogere standaarden in hun behoefte naar
datacenter ruimte. Dat is de reden waarom 
regionale datacenters in elke provincie van
Nederland gevestigd zijn. Van Noord-Groningen
tot Zuid-Limburg. De meeste Nederlandse
datacenter operators hebben twee of meer
locaties voor het verstrekken van geografische
redundantie.
C. Internationale Multi-Tenant datacenters
Nederland is de plek om data in Europa te
distribueren: de Digital Gateway to Europe. De
centrale ligging, de open economie en vooral
de ongeëvenaarde netwerk connectiviteit en
internet exchanges maken van Nederland een
van de meest geavanceerde internationale
datacenter markten in de wereld. Het is
momenteel de snelst groeiende markt van
datacenters in Europa.
De aangeboden datacenter ruimte bestaat
voornamelijk uit retail colocatie, dat wil zeggen
dat klanten ruimte huren in een datacenter,
meestal een of meerdere rekken of een kooi
of aparte afgescheiden ruimten binnen het
datacenter. Daarnaast wordt wholesale colocatie
aangeboden: een huurder huurt een volledig of
groot gedeelte van een datacenter.

Wholesale en Retail datacenters
In een wholesale datacenter huurt een bedrijf een volledig of groot gedeelte van het datacenter
voor eigen gebruik. In een retail-datacenter huurt een bedrijf een deel van het datacenter, waar
het zijn eigen IT-apparatuur in racks in corridors plaatst.
In vergelijking met het hebben van een eigen datacenter, kan een bedrijf door te kiezen voor
het huren van een wholesale datacenter problemen voorkomen die de bouw en het runnen
van een faciliteit met zich mee brengen zoals: onderhoud, stroom provisioning, connectiviteit,
noodstroomvoorzieningen en noodstroom generatoren, brandblussystemen en milieu-regulering.
Een wholesale-datacenter is gericht op de grotere spelers; de algemene richtlijn is dat het kosten
effectief werkt bij een benodigd vermogen van de IT-apparatuur van 1 MW of meer. Niet exact uw
gemiddelde bedrijfsdatacenter.
Retail colocatie biedt een grote flexibiliteit in de manier waarop het IT-platform groeit of krimpt
in de tijd, aangezien facilitaire kosten en de capaciteit worden gedeeld door vele huurders.
Retail datacenters zijn over het algemeen beter voor bedrijven met een kleine tot middelgrote
IT-behoefte.
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Het merendeel van de datacenters is gevestigd
in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met
bijna 100 datacenter locaties en meerdere
internet- en cloudexchange punten. Uniek zijn
de drie datacenter gouden campussen binnen
dit gebied: Amsterdam Science Park, Amsterdam
Zuid-Oost en de Schiphol-Rijk campus. Een
vierde West campus is in opkomst.
D. Hyperscale datacenters
Hyperscales zijn enorme datacenters die
gebruikt worden door één enkele organisatie.
Deze hyperscales worden gebouwd door
wereldwijd opererende internet bedrijven die
groot genoeg zijn om hun eigen datacenter
te bouwen. Hyperscales worden gebouwd
op plaatsen waar de kosten laag zijn, waar
voldoende groene stroom voorhanden is en
waar warmte-uitwisseling mogelijk is.
Nederland is uniek in Europa omdat het behalve
een top markt voor commerciële datacenters,
ook een “hyperscale country” is. Grote hyperscale
campussen zijn gelegen in de kop van de
provincie Noord-Holland, rond Amsterdam, en in
de provincie Groningen.

iv. Welke trends zien we in de datacenters
Regionale datacenters
Vanwege het groeiende belang van “online
services” en de continuïteit van IT-diensten
kiezen steeds meer organisaties voor een
extern datacenter voor hun IT-infrastructuur.
Bij voorkeur om de hoek, om niet de ‘controle’
over hun IT-systemen te verliezen. Recent
onderzoek van het Nederlandse onderzoeks
bureau Pb7 toont aan dat de vraag naar
regionale colocatie diensten neemt toe.
Outsourcing
Volgens eindgebruiker organisaties zijn meer
dan 70% van de server racks op dit moment
nog steeds geplaatst in serverruimtes op de
kantoren van deze organisatie. Slechts 13%
is reeds gevestigd in externe datacenters
en de rest is gehost, in de cloud, of volledig
uitbesteed.
Vijf jaar vanaf nu, zal hier veel veranderen:
slechts 50% zal nog binnen de organisatie
worden beheerd. De meeste groei zal gaan naar
cloud en hosting wat zorgt voor datacenter
groei, maar ook het aandeel van directe
outsourcing naar het datacenter zal sterk
groeien.

Figuur 11 Single tenants data centers’ growth expectations for the next 12 months, May 2016 (N=100)
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Figuur 12 Server rack locations, dutch end-user (organizations with 5+ racks, may 2016 (N=100)

72%

2016

13%

50%

2021
0

22%

20
Onsite

40

Colocation

60

15%
28%

80

100

Hosting/Cloud

Source: Dutch Data Center Report 2016, PB7 Research 2017.

Figuur 13 Amsterdam market size
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Internationale groei
Datacenters die deel uitmaken van de inter
nationale data hub, de Digital gateway to
Europe, groeien het hardst. Dit komt door onder
andere de snelle ontwikkelingen van Cloud,
Web companies, Content, e-Commerce, Big Data
en IoT.
Met een gemiddelde groei van 15% in de laatste
vijf jaar is deze internationale datacenter markt
in omvang verdubbeld. Er zijn zelfs indicatoren
dat deze groei in de toekomst gaat versnellen.
Indirecte effecten
Deze internationale datacenter hub is een
magneet voor buitenlandse investeringen.
Partijen als Netflix, Uber, Huawei, Microsoft,
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Google, Palo Alto Networks, Cisco hebben voor
Nederland gekozen voor zowel datacenter
ruimte als hun (hoofd)kantoren.
Dit heeft erin geresulteerd dat inmiddels
20% van alle buitenlandse investeringen
in Nederland datacenter-, cloud- en online-
gerelateerd is. Het is inmiddels veruit de
grootste sector op het gebied van buitenlandse
investeringen voor heel Nederland.

v. Wat is het belang van datacenters voor
Nederland
Fundament van de digitale economie
Digitale diensten spelen een steeds grotere rol
in ons leven. Een goede infrastructuur is van
essentieel belang om deze diensten goed te
laten functioneren. Al deze diensten als Cloud,
mobiele Apps en andere digitale toepassingen
worden verzorgd vanuit datacenters.
Datacenters zijn inmiddels de belangrijkste
enablers van de digitale economie. Datacenters
ondersteunen een breed scala aan activi
teiten in overheid, het bedrijfsleven en de
samenleving. Zij vormen een belangrijke
onderdeel van onze nationale kritieke
infrastructuur en brengt energie efficiency.
Nederland profiteert tevens sterk door de rol
die het heeft als digitale toegangspoort naar
Europa.
Efficiënt energiegebruik
In de digitale infrastructuursector lopen
datacenters voorop in het besparen van energie.
Er is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in
technologieën om efficiënter met energie

om te gaan en die ontwikkeling intensiveert
sterk. Door deze inzet naderen we steeds meer
het punt dat alle energie die wordt gebruikt,
grotendeels ten behoeve is van de IT-apparatuur
van de klanten van het datacenter.
Het merendeel van alle IT-apparatuur is nog
altijd gehuisvest in veelal kleine, in-house
server ruimten. Het vooruitzicht van de
komende jaren is dat de consolidatie naar grote
datacenters, die vele malen energie-efficiënter
zijn, blijft versnellen. Deze consolidatie en
centralisatie dragen sterk bij aan het verkleinen
van onze ecologische voetafdruk.
Digital Gateway to Europe
Nederland heeft een unieke spilpositie in de
digitale infrastructuur. Door deze positie is de
digitale infrastructuur de Digital Gateway to
Europe, de digitale mainport van Nederland
geworden, na de Rotterdamse haven en
Schiphol. Een ecosysteem is ontstaan waardoor
bedrijven uit de hele wereld Nederland
gebruiken als het distributiepunt van data
en als belangrijke vestigingsplaats voor
hun datacenters, cloud applicaties of hun
hoofdkwartieren.
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Met alle positieve effecten wat betreft extra
werkgelegenheid en inkomsten. Een blijvend
goed klimaat voor datacenters, de plek waar alle
digitale diensten samenkomen, samenhangend
beleid en een sterke promotie is dus essentieel
voor de verdere uitbreiding en toekomstige
groei van de Nederlandse economie.
vi. Vertrouwen
Bedrijven en instellingen brengen hun kritische
IT apparatuur en data onder in een datacenter
om een betrouwbare en veilige bedrijfsvoering
te kunnen garanderen. Betrouwbaar vanwege
redundante systemen voor de stroom, koeling
en netwerken. Veiligheid doordat datacenters
gebouwd zijn volgens de hoogste fysieke veilig
heidseisen en 24x7 beveiliging bieden.
Datacenters door heel Nederland beseffen hun
rol als beschermers van de digitale samenleving
en zijn continu bezig de continuïteit en
veiligheid te verhogen.
Internationaal
Nederland leeft van internationale handel
en logistiek. Met haar vele datacenters is
Nederland een belangrijk landings- en distri
butiepunt van data voor veel Amerikaanse
bedrijven. Als digitale mainport, de Digital
Gateway to Europe, hebben we inmiddels
een serieuze omvang, staan we hoger op
de ranglijstjes en groeien we harder dan
traditionele mainports als de Luchthaven
Schiphol en de Haven van Rotterdam.

Vertrouwen door goede afspraken en verdragen,
over hoe we omgaan met data en specifieke
persoonsgegevens, vormen de basis voor handel
en doorvoer. Daarvoor zijn verdragen over
persoonsgegevens nodig.
Om persoonsgegevens naar de VS te kunnen
doorgeven heeft de Europese Commissie in
2000 een verdrag gesloten met de VS, het Safe
Harbor-verdrag. Amerikaanse organisaties die
zich aansloten bij het Safe Harbor Framework,
werden gezien als organisaties die veilig
omgingen met Europese persoonsgegevens.
Op 6 oktober 2015 heeft het Europese Hof het
Safe Harbor-verdrag ongeldig verklaard. Het Hof
heeft dit besluit genomen in het arrest in een
zaak tussen de Oostenrijker Max Schrems en
Facebook. Gezien het feit dat handel en
logistiek altijd door zal blijven gaan is er een
nieuw verdrag op poten gezet genaamd Privacy
Shield.
Certificering
Certificering geeft weliswaar geen absolute
garantie, maar maakt kwaliteit beter
aantoonbaar voor derden. Het is een externe
kwaliteitsbeoordeling aan de hand van heel
duidelijke normen en/of eisen door een
onafhankelijke instantie. Bij de keuze voor een
datacenter zijn diverse zaken van belang, zoals
de energiezuinigheid en de beveiliging. Om te
kunnen bepalen of het datacenter van uw keuze
aan de juiste criteria voldoet, kunt u kijken naar
de certificeringen van de locatie.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement
Organisaties met een ISO 9001-certificering hebben hun kwaliteitsbeleid (zorg, beheersing en
borging) op papier staan en zorgen ervoor dat het beleid bekend is bij al hun medewerkers.
Processen worden continu in de praktijk getoetst en waar nodig aangepast (Plan, Do, Check, Act
cirkel). Datacenters met deze certificering moeten voldoen aan de wensen en eisen van klanten en
aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op hun dienstverlening. Een belangrijk onderdeel
van deze certificering is de beheersing van de bedrijfsprocessen. Dit wordt door een externe
partij gecontroleerd (audit). Als een datacenter voldoet aan de 9001-norm betekent dit dat de
organisatie voldoet aan een vooraf gesteld en een gestructureerde manier van kwaliteitsma
nagement. Het is daarentegen geen garantie voor een kwalitatief goed product. Deze norm zegt
iets over hoe een datacenter zijn processen en procedures heeft ingericht.
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ISO 14001 – Milieumanagement
Door middel van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico’s van een datacenter worden
beheerst en worden verminderd. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van
de certificering. Hierbij wordt beoordeeld wat de risico’s zijn voor alle vormen van mogelijke
vervuiling. Daarna worden er beheersmaatregelen vastgesteld die tot slot in een milieuplan
verwerkt worden. Bij een datacenter heeft het energiegebruik de grootste impact op de milieu
doelstellingen. Er wordt dan ook continu gestuurd om de EUE zo laag mogelijk te houden. Deze
norm zegt iets over duurzaamheid van een datacenter.
ISO 27001 – Informatiebeveiliging
Datacenters met deze certificering leven de eisen na voor het vaststellen, implementeren,
uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een goed gedocumenteerd
managementsysteem. De norm legt de eisen vast voor de implementatie van allerlei veiligheids
maatregelen die zijn toegespitst op de behoefte van het datacenter. Het informatiebeveiligings
beheersysteem is ontworpen om die beveiligingsmaatregelen – die de informatie beschermen
en vertrouwen bieden aan belanghebbenden – te waarborgen. Deze norm zegt iets over hoe het
datacenter zijn beveiliging heeft ingericht en zorgt dat klantdata altijd beschikbaar is en vertrou
welijkheid van de informatie is geborgd.
NEN 7510 – Informatiebeveiliging
Deze normering is een aanvulling op de ISO 27001-certificering. De NEN 7510 is gericht op het
cluster Zorg & Welzijn. Een ziekenhuis dat zijn IT-omgeving wil verhuizen naar een datacenter,
zal zoeken naar een locatie met deze certificering. Informatiebeveiliging is altijd belangrijk, maar
vooral in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden uitgewisseld en beheerd.
ISO 27001 equivalent aan NEN 7510?
ISO 27001 en NEN 7510 zijn standaarden voor informatiebeveiliging. De Nederlandse norm
NEN 7510 beschrijft specifiek de informatiebeveiliging (patiëntgegevens) in de zorg. Beide
normeringen hanteren een procesmatige aanpak en zijn daarin vrijwel identiek. Echter door
de patiëntspecifieke aanvullingen in de maatregelen omtrent beheer uit de NEN 7510 norm,
verschilt deze van de ISO norm en zijn de beiden daarom niet equivalent. Echter voor organisaties
die moeten voldoen aan de NEN 7510 norm zoals zorginstellingen, is men voor de keuze van
een leverancier niet beperkt tot alleen de NEN 7510 gecertificeerde bedrijven. Want wanneer de
leverancier zelf geen patiëntgegevens verwerkt is ISO 27001 afdoende.
Tier classificatie datacenters
Tier-classificaties geven de verschillende classificaties van redundantie aan die datacenters
bieden. Datacenters kunnen Tier 1 t/m 4 geclassificeerd zijn. Hoe hoger de classificatie, hoe beter
de beschikbaarheid van het datacenter is.
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7c Cloud/Hosting
i. Wat zijn Cloud & Hosting providers
Cloud en hosting providers zijn in infrastructuur
diensten gespecialiseerde bedrijven die het voor
eindgebruikers maar ook voor andere IT dienst
verleners mogelijk maken dat hun applicaties,
systemen en websites beschikbaar zijn. Het
leverings mechanisme is vrijwel altijd het
internet of –beter gezegd- op IP (het internet
protocol) gebaseerde netwerken.
ii. Welke klanten hebben Cloud/Hosting
bedrijven
Er zijn een aantal duidelijk te onderscheiden
typen klantgroepen voor hosting en cloud
providers.
• Rechtstreekse levering van diensten aan
eindgebruiker organisaties (90% van de
hosting providers is hier op actief)
• Indirect: diensten voor internetbureau’s /
digital agencies (operationeel platform en
ontwikkelplatform)
• Indirect: diensten voor softwarebedrijven /
ISV’s (operationeel platform en ontwikkel
platform)
• Indirect: diensten voor IT-dienstverleners
(onderliggende infrastructuur diensten)
iii. Welke typen cloud/hosting bedrijven zijn er
Er zijn verschillende typen hosters of cloud
service providers zoals men ze steeds vaker
noemt. De indeling wordt vaak gemaakt
op basis van de verschillende omgevingen
of onderdelen van IT die beschikbaar
worden gemaakt door deze bedrijven. Denk
aan websites en e-Commerce platformen
(webshops), aan infrastructurele voorzieningen
zoals werkplekken, servers (voor allerlei toepas
singen) , opslag, backup maar ook security.
Applicaties (financieel, administratief, logistiek,
HR, CRM enz) worden ook door deze partijen
beheerd en operationeel gehouden.
Webhosting
Webhosting betekent dat een website via een
server in verbinding staat met het internet.
De website wordt gehost op een server, een
krachtige computer die 24 uur per dag aan staat
en aangesloten is op het internet.
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Webhosting is een dienst die particulieren of
bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van
informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die
toegankelijk is via een website. Om snelheid
en veiligheid te garanderen en ervoor zorg te
dragen dat een webpagina of een website altijd
beschikbaar is, worden deze opgeslagen bij een
hostingbedrijf.
Applicatie hosting
Applicatie hosting is het hosten van software/
applicaties op een server die via een internet
protocol (IP) gebaseerde verbinding toegankelijk
is.
Applicatiehosting berust meestal op een zelf
te beheren server, ofwel een dedicated server.
Shared servers komen voor dit type hosting
veel minder vaak voor vanwege veiligheids- en
prestatie risico’s. Applicatie hosting houdt in
dat men overal toegang heeft tot applicaties en
daarmee data en documenten.
Infrastructuur diensten / infrastructuur hosting
De infrastructuur waar de hosting van het
internet op draait, bare metal servers, colocatie,
domeinnamen (reseller), (losse) ssl-certificaten
en IaaS zijn het ideaaltype in deze categorie.
Het product is de kale infrastructuur zonder
verdere dienstverlening eromheen.
Managed hosting
Beheer en verantwoordelijkheid voor
operationele infrastructuur liggen bij de hoster.
De klant hoeft zich niet bezig te houden met de
hosting oplossing. De klant krijgt een platform
dat goed en stabiel draait en bij calamiteiten en
storingen wordt actief door het hostingbedrijf
ingegrepen om het probleem snel en zonder
tussenkomst van de klant op te lossen. Het
beheren van één of meerdere servers kan
onderdeel zijn van de dienst. De dienstverlening
kan worden aangeboden op (eigen) fysieke
servers, maar ook kan een clouddienst als basis
worden gebruikt.
Verschillende vormen van hosting
Bij shared webhosting worden meerdere
websites op één server geplaatst.

Bij VPS of Virtual Private Server hosting kan
één fysieke server meerdere virtuele servers
huisvesten. De hulpbronnen zoals processor /
CPU en geheugen worden nog steeds gedeeld
door meerdere gebruikers.

klant plaatst een eigen server (eigendom van
de klant) in de ruimte van de zogenaamde
colocatie provider.

Bij dedicated hosting krijgt een klant een eigen
server (machine). Wel heeft deze zich te houden
aan datalimiet en hardeschijfruimte. Managed
webhosting: De klant krijgt een eigen server (of
een gedeelte hiervan) maar geeft het beheer
en onderhoud hiervan uit handen. Doorgaans
aan het hostingbedrijf. Co-located hosting: de

iv. Welke trends zien we in cloud/hosting
In de afgelopen 25 tot 30 jaar is internet
een onderdeel van ons dagelijks bestaan
geworden. En naast het hebben en gebruiken
van websites is er een grote reeks aan gebruiks
mogelijkheden gekomen waarbij internet een
cruciale rol speelt. Hostingbedrijven zijn in
hun eerste activiteiten vaak gestart met het
leveren van diensten rond websites en web

Figuur 14 A hybrid, multi-cloud world
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Figuur 15 Kies je specialisatie
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domeinen. Daar zijn zeer veel nieuwe vormen
van dienstverlening bij gekomen. Maar niet
alleen de verschillende vormen van dienst
verlening brachten onderscheid in het aanbod.
De mate van dienstverlening (welke vormen van
ondersteuning, welke service, hoe verregaand
service wordt verleend) gaven een verder
onderscheid.
De rollen van service providers veranderen
door de toenemende vraag naar hybride
en multi-cloud oplossingen en vragen om
investeringen in automatisering en strategische
partnerships. Hosting providers doen er goed
aan zich te focussen op marktsegmenten waarin
zij onderscheid kunnen maken op basis van
direct klantcontact en het invullen van de rol
van trusted advisor.
Het optreden als trusted advisor voor klanten,
past in het beeld van de customer intimacy
strategy in tegenstelling tot de operational
excellence strategy die veel hostingproviders
nog lijken te hanteren.
De huidige stand van de Nederlandse Cloud &
Hosting industrie kan als volgt worden gekarak
teriseerd:
• Cloud en hosting providers zijn actief op
het gebied van web hosting, infrastructuur
hosting en/of applicatie hosting. Dit wordt
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•

•

•

•

gecombineerd in en met een portfolio van
verschillende diensten.
Hosting is een kernactiviteit maar ook een
terrein waarop zich andere dienstverleners
begeven. Denk aan IT dienstverleners,
softwareleveranciers, telco’s en digitale of
internet bureau’s.
Er zijn vele honderden hosting providers
actief op de Nederlandse markt met meestal
een activiteit in web hosting.
De top 10 onafhankelijke spelers binnen de
Nederlandse cloud en hosting sector hebben
150 of meer werknemers en zijn door de bank
genomen 15 jaar actief op de markt. Terwijl
de meerderheid van de sector juist minder
dan 15 jaar oud is.
De sector kenmerkt zich door een hoge mate
van en steeds verder toenemende overnames
en samenvoegingen. Voor de brede sector
geldt dat men met name voor MKB en bij
middelgrote organisaties actief is. Veruit de
meerderheid van de sector heeft een directe
benadering van de markt. Groei in omzet
is een bijna vanzelfsprekendheid voor veel
providers,zeker voor de grotere.

Marktgroei?
Wereldwijde aanbieders van cloud diensten
zoals Amazon (AWS), Microsoft (Azure) and
IBM (Softlayer) benaderen de brede markt
met self-service publieke cloud oplossingen.

Er zijn 5 ontwikkelingen aan te geven als oorzaak voor deze groei
1

Digitalisering jaagt groei aan in web hosting

2

Toename van uitbesteding van IT infrastructuur en IT organisatie zorgt voor groei in die
hosting diensten

3

Groei in applicatie hosting is daar omdat vrijwel alle benaderingen uitgaan van het ‘as a
service’ principe.

4

Daar waar in de landen om ons heen de gang naar de cloud nog beperkt is tot de corporate/
enterprise/overheid markt is in Nederland de tweede golf, die van het MKB, al aan de gang.
Kleinere bedrijven vinden hun weg naar de cloud

5

De felle concurrentie op de hosting en cloud markt leidt tot specialisatie. Meer dan elders
zien we in Nederland gespecialiseerde hosters met een hoog niveau van expertise in een
gedefinieerd segment

De sales en marketing inspanning waarmee
dit gebeurd is enorm en lokale providers
kiezen dan ook steeds meer voor een rol als
cloud integrator of cloud regisseur. Zij hebben
de belangrijke relatie met de eindklant in
handen en helpen organisaties in het beheer
en de integratie van de verschillende cloud
oplossingen (hybride, multi, enz.) en hun on
premise omgeving. Teneinde legacy functioneel
te houden maar ook blijvend te beantwoorden
aan wet- en regelgeving op dit gebied.
Een brede set aan activiteiten en diensten
lijkt niet de logische vervolgstap voor de
lokale cloud en hosting providers. Veel meer
wijst logica richting specialisatie of focus. Dit
kan variëren in keuze van marktsegmenten
(branches/niches/segmenten) of juist in
bepaalde specialisaties op productgebied.
Het wordt zeer belangrijk voor lokale cloud- en
hosting providers om:

• Direct contact met de klant te houden en de
reeds bestaande rol als ‘trusted advisor’ te
verstevigen.
• Te investeren in automatisering, regie
oplossingen en self-service om kosten te
beheersen en gebruikers van hybride cloud
omgevingen te kunnen bedienen.
• Te minimaliseren in risico en te maxima
liseren in rendement bij investeringen in
(eigen) infrastructuur.
• De banden met publieke cloud providers aan
te halen om zo de hybride cloud oplossingen
mogelijk te blijven maken voor klanten.
• Actief te zijn en blijven in M&A.
• Te focussen op marktsegmenten waar direct
klantcontact en een vertrouwensrelatie hoog
gewaardeerd wordt.
• Blijven communiceren naar de markt waar
het onderscheid ligt.

Figuur 16 What is Driving Market Growth
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Technologische trends en hun samenhang met cloud / hosting diensten
•

Big Data - Beschikbaarheid van grote hoeveelheden gegevens, maar ook zeer verschillende
typen gegevens. Met het oog op benutten van inzichten daaruit. Stelt vereisten aan het
beschikbaar zijn van deze gegevens op elk gewenst tijdstip en locatie. Dit is een vereiste
waar hosting providers goed op in kunnen spelen.

•

Internet of Things (IoT) - Allerlei apparaten gaan gekoppeld worden aan het internet en data
beschikbaar maken, maar ook datavragen. Sensoring, smart devices, enz. Zorgt ervoor dat er
een exponentiële toename van data en dataverkeer plaats gaat vinden. Hier hebben hosting
providers een goede uitgangspositie om ondersteuning te bieden.

•

Mobile - Het snel ontsluiten van data naar mobiele apparatuur, het beschikbaar maken
van applicaties en systemen naar mobiel. Hosting providers zullen in samenwerking met
bijvoorbeeld carriers voor deze ontsluiting zorg kunnen dragen.

•

Machine to machine communication - Oftewel apparaten die direct met elkaar communiceren
leveren in lijn met de IoT ontwikkeling een schat aan extra gegevens, inzichten op. Maar
vragen daarnaast om een goed te beheersen infrastructuur. Ook hier kunnen cloud en
hosting providers een prominente rol spelen vanuit hun kennis en ervaring.

v. Wat is het belang van Cloud/Hosting voor
Nederland
In elke sector binnen Nederland is digitalisering
een belangrijke ontwikkeling die ervoor zorgt
dat effectiviteit in termen van bereik, snelheid
en functionaliteit van tal van diensten snel
verbetert. De online beschikbaarheid van
applicaties, diensten en hulpbronnen speelt
daarbij een cruciale rol.
Het beschikbaar maken van werkplek
voorzieningen, de toegang tot bedrijfs- en
informatiesystemen, het beschikbaar maken
van informatie via websites zijn nog maar een
paar voorbeelden van alledaagse dingen die

als vanzelfsprekend beschouwd worden. Cloud
en hosting providers zijn verantwoordelijk voor
zeer veel van bovengenoemde zaken. En zijn de
stille kracht achter veel van de online economie
in Nederland. Zij zorgen dat het internet is zoals
mensen dat vandaag de dag vrijwel elke minuut
gebruiken.
De zorg voor de meer centraal aanwezige IT
voorzieningen van bedrijven, instellingen en
overheid kwam en komt steeds meer bij cloud
en hosting bedrijven te liggen. Zij vormen
daarmee een onmisbaar onderdeel van de
cruciale digitale infrastructuur van en voor
Nederland.

Figuur 17 Cloudscape Netherlands
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PaaS 4%

SaaS 76%

Figuur 18 Dutch SaaS providers by category
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vi. Vertrouwen
Het afnemen van diensten via een internet
connectie is een stap die door veel bedrijven
en instellingen niet vanzelfsprekend genomen
wordt. Waar voorheen eigen infrastructuur
hand in hand ging met het gevoel van controle
en verantwoordelijkheid, wordt nu de rol van
kritische systemen die op een andere locatie
worden beheerd steeds belangrijker. Vertrouwen
in de beschikbaarheid en beveiliging van
deze niet meer in huis staande systemen en
omgevingen is daarbij cruciaal. Daarom wordt
door hosting en cloud providers gewerkt
met contracten die service garanderen en
ook uitleggen. Deze SLA’s of Service Level
Agreements vormen de kern van de afspraken
die een provider met een bedrijf maakt. Aan de

achterkant werken providers aan te controleren
kwaliteit door industriestandaarden en daarmee
samenhangende certificeringen te hanteren
(ISO, ISAE, NEN).
Data en verantwoordelijkheid voor data is
een ander zeer belangrijk aandachtspunt voor
provider en klant. De data van de klant komt
terecht in of is onderdeel van de systemen die
door een hosting en cloud provider beheerd
worden. Wie nu wat doet met deze gegevens
en wie daarbij dus welke rol en verantwoorde
lijkheid heeft, wordt doorgaans vastgelegd in
een zogenaamde bewerkersovereenkomst. Met
de komst van nieuwe regelgeving, de General
Data Protection Regulation, die in mei 2018 van
kracht zal worden in de gehele EU, zal er op dit
gebied zeer veel gaan veranderen.

Incident management

t.b.v. continuïteit

Rapportages

Service level, rapportages, inzicht in operatie

Probleem management

Structureel oplossen incidenten

Onderhoud

Preventief en correctief zonder oponthoud, noodonderhoud

Change management

Soepel verlopende aanpassingen

Garantie van beschikbaarheid

verantwoordelijkheid en uitzondering

Exitgaranties

Ondersteuning

Reactietijden
Backup & recovery
Techniek

Capaciteit, cryptografie, authentificatie, redundantie, onderaannemers, locaties

Vergoeding bij niet naleven SLA
Veiligheid

Taken en verantwoordelijkheden (audits, procedures, meldplicht, enz.)

Ruimte voor eigen toevoegingen

Elk bedrijf is uniek
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8 Conclusie & Aanbevelingen

De digitale economie is niet meer een bijzaak
van de bredere Nederlandse economie. De
digitale sector is de motor achter de hele
economie. Ieder bedrijf, of het nou een bank
is of een warenhuis, is eigenlijk een IT bedrijf
geworden.
De bedrijfsprocessen van ondernemingen
en dienstverleners in alle sectoren van onze
economie draaien op de IT van onze cloud
providers, in onze datacenters. En wij staan
nog maar aan het begin van de digitale
revolutie. Het Internet of Things komt er heel
snel aan. Zelfrijdende auto’s, geautomatiseerde
distributie en bevoorrading, een steeds verder
gedigitaliseerde gezondheidszorg, en een leven
lang leren voor alle werknemers zullen de
werkelijkheid van morgen zijn. De groei van
data opslag en verkeer gaat de komende jaren
versnellen.
Dit brengt uitdagingen voor de hele
samenleving. Veiligheid en beveiliging van
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verbindingen en data is nu al een hot topic
maar gaat nog veel belangrijker worden. De
integratie van de oude en nieuwe wereld zal
niet altijd soepel verlopen. Het spanningsveld
tussen de wens van de overheid om de
veiligheid van burgers te borgen en het recht
van die burgers op privacy wordt ook heftiger.
Het bewaren van de juiste balans tussen de
verschillende belangen, economische groei,
privacy en veiligheid wordt cruciaal om vorm
te geven aan de digitale samenleving van
morgen.
De industrie is zich heel erg bewust van
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarom hebben we ook ons vertegenwoordigd
in Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
en werken we actief samen. Met dit rapport
geven we ook acht aanbevelingen vanuit de
Cloud en Datacenter industrie. Deze stappen
zijn ons inziens noodzakelijk om gezamenlijk de
toekomst voor te bereiden.

1

Aanpassen SBI codes voor de partijen die de digitale infrastructuur mogelijk maken.

Managen is meten. Vandaag vallen bijvoorbeeld hostingbedrijven en datacenters nog onder SBI
codes die dateren van de tijd voordat onze industrie bestond. Ze vallen samen met bedrijven uit hele
andere sectoren, met activiteiten die geen relatie hebben tot wat de sector doet. Hierdoor is het
bijvoorbeeld onmogelijk om zelfs precies te weten hoeveel bedrijven er in de industrie werkzaam
zijn. Laat staan om effectief hun groei of voortgang te meten. Dit begint een serieus obstakel te
worden. De sector praat met de overheid over een oplossing, maar er moet een doorbraak komen.
Met een sectorcode voor de digitale infrastructuur is het ook mogelijk om verschillende subgroepen
te benoemen. Naast de functie van (h)erkenning biedt dit de mogelijkheid om dit ecosysteem in tal
van structuur studies en economische berichten aandacht te geven.

2

Er moet een wet op digitale infrastructuur komen ter vervanging van of naast de
telecomwet.

De wettelijke kaders waarin de industrie moet opereren zijn ontworpen in een tijd waarin
dataverkeer en opslag niet of nauwelijks bestonden, er nog geen internet was en telefonie een
overheidsdienst was. Natuurlijk is de wetgeving een aantal keer aangepast over de jaren, maar we
komen nu de grenzen tegen van wat nog mogelijk is in dit juridische framework. Het wordt tijd dat
de overheid, in samenspraak met de spelers van de digitale economie, gaat werken aan een nieuwe
wet op de digitale infrastructuur die de werkelijkheid van de 21e eeuw weerspiegelt.

3

De overheid moet een actievere rol nemen in het promoten van Nederland als digitale
mainport, de Digital Gateway to Europe.

Inmiddels is bijna 20% van alle buitenlandse investeringen in de datacenter, cloud en online sector.
De Digital Gateway to Europe is de belangrijkste magneet voor het aantrekken van deze buitenlandse
investeringen. Ondanks dat bijna 20% van alle buitenlandse investeringen direct hieraan gerelateerd
zijn zijn er nauwelijks middelen aanwezig voor de promotie.
Nu is de tijd om hier vol op in te zetten. Grote multinationals, niet alleen in de internetsector,maken
nu hun strategische beslissingen voor het digitale tijdperk en vele landen om ons heen zetten hier
logischerwijs vol op in. Hier ligt een unieke kans voor Nederland om dit initiatief te versterken en de
vruchten te plukken van de digitale revolutie.

4

Samenhangend beleid

De digitale maatschappij maken we samen. Daarom is het van groot belang dat er goed wordt
samengewerkt. De samenwerking tussen digitale economie organisaties met de enablers is van groot
belang. Dus door beleidsmakers, politici en toezichthouders; met de organisaties die gebruikmaken
van de digitale infrastructuur in Nederland, van groot tot klein; met het onderwijs; met onderne
mersorganisaties en brancheverenigingen uit de sector. Door kennis uit te wisselen over deze nieuwe
sector leert iedereen begrijpen wat er gebeurt en nodig is voor de digitale economie en digitale
samenleving. Juist voor veiligheid, voor het vestigingsbeleid en onder andere ook voor duurzaamheid.
Daarmee ontstaat afgewogen en samenhangend beleid wat ten goede komt aan iedereen.
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5

Duurzame energie

De datacenter en cloud sector zijn koploper als het gaat om energiebesparing en gebruiken
inmiddels bijna alle duurzame stroom voor de online diensten. Nederland loopt hierin voorop in de
wereld wat betreft efficiëntie en de grote ‘wins’ zijn hierin allemaal gemaakt. We staan nu echter aan
de vooravond van de volgende grote stap: de circulaire economie.
Daarin kunnen datacenters een positieve rol spelen want het datacenter heeft als enige restproduct
(groene) restwarmte. Deze energie doorgeven aan andere partijen zorgt ervoor dat we niets verloren
laten gaan en we als Nederland CO2 doelen sneller kunnen halen.
De warmtenetwerken die voor het transport noodzakelijk zijn, bestaan echter op dit moment nog
niet. Het samenbrengen van alle partijen en zorgen voor het weghalen van drempels, stimuleren in
plaats van reguleren is hiervoor noodzakelijk. Het zou een gemiste kans zijn om deze gratis energie
te verspillen.

6

Onderwijs moet meegaan met de ontwikkelingen in de samenleving.

De kloof tussen wat het ICT vraagt en wat de scholen onderwijzen is groot. Vanaf de eerste
schooljaren zijn hier meer aandacht en middelen voor nodig. Er is een enorme hoeveelheid
openstaande vacatures die ingevuld moeten worden maar waar niemand voor te vinden is. En dit
probleem wordt steeds groter. Vele bedrijven lossen dit nu op door middel van de aanwas van goed
geschoold buitenlands personeel. Een Deltaplan is nodig.

7

Veiligheid moet in samenwerking tussen industrie en overheid geregeld worden.

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van onze samenleving en economie. Het multi stakeholder
model is de enige manier waarop de drie belangen economie, privacy en veiligheid geborgd kunnen
worden. Samenhangend beleid is essentieel om aan de ene kant het vertrouwen te behouden en aan
de andere kant het vestigingsbeleid goed te houden.

8

Meer onderzoek

De positie die we nu als Nederland hebben gekregen is direct gerelateerd aan de investeringen die
enkele decennia zijn gedaan. In deze tijden van verandering is het essentieel te blijven investeren
in onderzoek op het gebied van internet, veiligheid, photonics en verdere internet gerelateerde
technologie. Alleen daardoor kunnen we onze goede positie behouden en blijven innoveren.
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Bijlages
Termen en begrippen
Applicatie hosting
Applicatie hosting is het hosten van software/
applicaties op een server die via een internet
protocol (IP) gebaseerde verbinding toegankelijk
is.

Hyperscales zijn enorme datacenters gebruikt
door een organisatie. Gebouwd door wereldwijd
opererende internet bedrijven die groot genoeg
zijn om hun eigen datacenter te bouwen,
bijvoorbeeld Google of Amazon.

Cloud
Is het via een netwerk – vaak het internet – op
aanvraag beschikbaar stellen van hardware,
software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de
schematechnieken uit de informatica, waar een
groot, decentraal netwerk (zoals het internet)
met behulp van een wolk wordt aangeduid.

Infrastructure as a Service (IaaS)
In deze laag wordt de infrastructuur
aangeboden via een virtualisatie of hardware-
integratie. In deze laag vindt men de servers,
netwerken, opslagcapaciteit en andere
infrastructuur. Dit laat de gebruiker volledige
vrijheid toe over de hardware. Hier is dus
ook kennis nodig over de drie lagen en het
onderhoud ervan. De cloudserver kan dan ook
worden bediend vanaf een externe locatie door
meerdere personen.

Datacenter
Een datacenter, vroeger ook wel aangeduid
onder de Nederlandse naam rekencentrum,
is een faciliteit waar bedrijfskritische
IT-apparatuur kan worden ondergebracht. Een
datacenter is uitgerust met diverse, al dan
niet redundante, voorzieningen waaronder
klimaatbeheersing, brandblussystemen en
noodstroomvoorzieningen. Een datacenter is
ook een hub met meerdere verbindingen naar
het het internet. Vanwege de belangrijke IT die
er in een datacenter gehuisvest wordt is een
datacenter voorzien van perfecte fysieke veilig
heidsmaatregelen en 24x7 monitoring.
• Single-tenant datacenters zijn datacenters die
gebruikt worden door een enkele gebruiker.
• Multi-Tenant datacenters zijn datacenters die
gebruikt worden door meerdere gebruikers.
Hybride cloud
Infrastructuur die bestaat uit een combinatie
van twee onafhankelijke cloud-infrastructuren
(private en public) die unieke entiteiten blijven,
maar die door een gestandaardiseerde techno
logische oplossing met elkaar verbonden zijn.

Internet
Het internet is een netwerk van miljoenen
computers, verspreid over de hele wereld. Via
het internet kan informatie worden aangeboden,
opgevraagd en verstuurd. Het is mogelijk om
wereldwijd met elkaar te communiceren via de
computer.
Multicloud
voegt meer clouds toe, bijvoorbeeld twee of
meer publieke IaaS-leveranciers, een private
PaaS, on-demand beheer- en beveiligings
systemen van publieke clouds, een private
meteringdienst, enzovoorts
Platform as a Service (PaaS)
De PaaS-laag biedt een aantal diensten boven
op de infrastructuur die het SaaS-aanbieders
mogelijk maken hun toepassingen op een
gestructureerde en geïntegreerde wijze aan
te bieden. Voorbeelden van diensten in deze
laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer,
portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten.
Software as a Service (SaaS)

S T R U CT U U RO N D E RZO E K N A A R D E I N F RA S T R U CT U U R AC H T E R O N Z E DATA E CO N O M I E

41

Bij SaaS biedt de dienstaanbieder eindgebruiker
applicaties aan “via de cloud”. Deze applicaties
kunnen van allerlei soort zijn, bijvoorbeeld
E-mail, CRM, HRM, ERP, communicatie, enz. De
dienstaanbieder heeft de volledige controle
over de applicaties, maar de klant of een derde
partij die het beheer uitvoert voor de klant, kan
in veel gevallen wel de applicatie configureren
en functioneel beheren. In veel gevallen zijn
de SaaS-applicaties te gebruiken via een
webbrowser op een computer. Veel SaaS-appli
caties werken ook met mobiele apparaten zoals
smartphones en tabletcomputers. Ook is er soms
een specifiek stuk clientsoftware vereist en/of
is de applicatie te gebruiken via een technische
interface (API).

Webhosting
betekent dat uw website via een server in
verbinding staat met het internet. Uw website
wordt gehost op een server, wat eigenlijk een
gewone computer is die 24 uur per dag aan
staat en aangesloten is op het internet.
Wholesale en Retail datacenters
In een wholesale datacenter, huurt een bedrijf
verhuurt een volledig of groot gedeelte van
het datacenter voor eigen specifieke gebruik.
In een retail-datacenter, huurt een bedrijf een
deel van het datacenter, waar het zijn eigen
IT-apparatuur in racks in corridors plaatst.
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Over de Dutch Hosting Provider Association
De stichting Dutch Hosting Provider Association
(DHPA) vertegenwoordigt met meer dan 30
marktleidende deelnemers en enkele tientallen
A-merk leveranciers van Technologie en
diensten het topsegment van de Nederlandse
cloud- en hostingindustrie. DHPA deelnemers
onderscheiden zich door professionaliteit,
kwaliteit en grote aandacht voor informatiebe
veiliging. Zij nemen samen een aanzienlijk deel
van de managed hosting omzet in Nederland
voor hun rekening. Zie www.dhpa.nl voor een
overzicht van de DHPA partners en deelnemers.
De DHPA zet met haar code of conduct de toon
met professioneel, integer en ethisch handelen.
DHPA deelnemers zijn daarmee een voorbeeld
voor de gehele online sector als het gaat om
leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.
De DHPA is het leidende aanspreekpunt van
de Nederlandse cloud- en hosting sector naar
leveranciers, media, onderwijs, overheid en
politiek, en oprichter en actief participant in de
koepelorganisatie DINL (Digitale Infrastructuur
Nederland, www.dinl.nl) die zich inzet voor de
belangen van de gehele Nederlandse Digitale
Infrastructuur.
Bestuur en directie publiceren met grote
regelmaat, participeren in panels, op events
en uiten zich in de media over relevante en
actuele thema’s. Via DINL is de DHPA zeer

goed vertegenwoordigd in overlegorganen en
platforms van industrie en overheid, waar de
belangen en standpunten van de sector worden
uitgedragen.
De DHPA benadert thema’s zoals onderwijs,
economisch belang, borgen van vertrouwen
en het bestrijden van cybercrime vanuit de
kracht en kansen van de sector. Waarbij primair
wordt gekozen voor het presenteren van
mogelijkheden, oplossingen en voor duiding
en voorlichting, en niet in eerste instantie
gedacht wordt aan reacties, activisme, kritiek
of verzet.

Dutch Hosting Provider Association
Contact: Ruud Alaerds, Directeur
Tel.:
+31 634 861 667
Email:
r.alaerds@dhpa.nl
Website: www.dhpa.nl
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Over de Dutch Datacenter Association
Dutch Datacenter Association (DDA) is de
brancheorganisatie van datacenters in
Nederland, fundament van de digitale economie.
DDA verbindt de marktleidende datacenters in
Nederland met een missie: het versterken van
de economische groei en het profileren van de
datacenter sector naar de overheid, media en
samenleving.
DDA verwoordt standpunten van de industrie
met betrekking tot regelgeving en beleids
kwesties. Het toont leiderschap door leden te
faciliteren en te stimuleren tot operationele
verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA
bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan
technische normen waarmee de datacenter
industrie zich in Nederland en daarbuiten verder
kan onderscheiden.
De Dutch Datacenter Association is één van de
oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur
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Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de
organisaties die de digitale infrastructuur
mogelijk maken in Nederland. Ook werkt de
DDA intensief samen met Digital Gateway to
Europe, de organisatie ter promotie van de
digitale mainport van Nederland. DDA werkt
daarnaast actief samen met marktpartijen,
overheid en andere belangenorganisaties.

Dutch Datacenter Association
Contact: Stijn Grove, Managing Director
Tel.:
+31 650 439 288
Email:
sgrove@dutchdatacenters.nl
Website: www.dutchdatacenters.nl

Over ISPConnect
ISPConnect is de branchevereniging van
Internet Service Providers en heeft als
belangrijkste doel de belangen van haar leden
collectief te behartigen. Dat doet ISPConnect
op de punten privacy, veiligheid, imago en
opleiding.
Als vereniging heeft ISPConnect een brede
achterban van bijna 100 leden. Die schaal
grootte zorgt ervoor dat wij een uitgebreid
draagvlak hebben binnen de sector en een
legitieme gesprekspartner zijn voor de
stakeholders met wie wij namens de hosting
sector praten.
Wij bieden rechtstreekse hands-on services
aan onze leden (zoals Algemene Voorwaarden,
contracten en SLA’s), juridisch en fiscaal advies,
een geschillencommissie en advies bij fusies en
acquisities. Het “Jong ISPConnect” programma
is een forum waar jonge medewerkers van
onze leden ervaringen kunnen uitwisselen, een
netwerk kunnen opbouwen en advies kunnen
krijgen van de veteranen in het vak.
Daarnaast nemen wij namens onze achterban
zitting in een groot aantal fora waar we met
name met de overheid meepraten over topics

die van belang zijn voor de sector zoals abuse,
DDoS, botnets, regelgeving en privacy.
We leiden zelfstandig en binnen de koepel DINL
een aantal programma’s om onderwijs naar de
hostingbranche te verbeteren, diversiteit in de
ICT sector te bevorderen en de instroom van
jonge mensen naar de sector soepeler te laten
verlopen.
Tenslotte organiseert ISPConnect een tiental
evenementen per jaar, conferenties, seminars,
voorlichtingsdagen maar ook netwerk en
gezelligheid events waar de hele branche
samenkomt.

ISPConnect
Contact: Simon Besteman, Directeur
Tel:
+31 624 665 055
Email:
simon@ispconnect.nl
Website: www.ispconnect.nl
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Over The METISfiles
The METISfiles is een ICT marktonderzoek- en
adviesbureau gericht op het oplossen van
strategische issues voor het management. Met
regelmaat publiceert The METISfiles onderzoek
over de cloud- en hosting sector in Nederland,
maar ook daarbuiten. Ook treedt zij op als
spreker op nationale en internationale events,
waaronder recent op de DHPA Network meeting.
The METISfiles is opgericht door Pim
Bilderbeek, Simone de Bruin en Marcel
Warmerdam, allen met jarenlange onderzoeks
ervaring bij internationale marktonderzoek
bureaus.
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The METISfiles
Contact: Pim Bilderbeek, Partner en
Principal Analyst
Tel:
+31 653 902 852
Email:
pim@themetisfiles.com
Website: www.themetisfiles.com

Bronnen
DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014 - DHPA, ISPConnect, The METISfiles
Dutch Digital Infrastructure 2016 - DINL, Deloitte Consulting
Dutch Data Center Report 2016, State of the Dutch Data Centers – DDA, PB7 Research, CBRE Data
Centre Solutions
Bruto Nationaal Produkt - CBS
Charting the Dutch Digital Economy – The METISfiles
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Deelnemers Dutch Hosting Provider Association

PERFORMANCE HOSTING
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Deelnemers Dutch Datacenter Association

SmartDC
MODULAR DATACENTERS
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Deelnemers ISPConnect
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