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aanbesteding 
 
Publicatiedatum: 1 April 2022 

 
Deze whitepaper presenteert de top 10 overwegingen voor een cloud aanbesteding voor de publieke sector. 
Cloud aanbestedingen bieden de mogelijkheid om bestaande inkoopstrategieën opnieuw te evalueren, zodat u een 
flexibel aanbestedingsproces kunt creëren waarmee uw publieke organisatie alle voordelen van de cloud kan benutten. 
De volgende aanbestedingsoverwegingen zijn belangrijke thema’s die de basis kunnen vormen voor een bredere 
strategie voor cloud aanbestedingen in de publieke sector. 
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Introductie 
 
Amazon Web Services (AWS) biedt schaalbare, kostenefficiënte cloud services die klanten in de publieke sector kunnen 
gebruiken om aan richtlijnen te voldoen, kosten te verlagen, efficiëntie te stimuleren en innovatie te versnellen. 
 
De aanschaf van een Infrastructure as a Service (IaaS) cloud is anders dan traditionele technologieaankopen. De 
traditionele wijze van aanbesteden en contracteren in de publieke sector om producten te kopen, zoals hardware en 
gerelateerde software, kan in strijd zijn met de aanschaf van cloud services (zoals IaaS). Het niet moderniseren van deze 
inkoop benadering kan de pool van leveranciers verkleinen en de mogelijkheid van klanten om cloud technologie te 
gebruiken belemmeren.
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Overwegingen voor cloud aanbestedingen 
 

Cloud aanbestedingen bieden de mogelijkheid om bestaande inkoopstrategieën opnieuw te evalueren, zodat u een 
flexibel aanbestedingsproces kunt creëren waarmee uw publieke organisatie alle voordelen van de cloud kan benutten. 
De volgende aanbestedingsoverwegingen zijn belangrijke thema’s die de basis kunnen vormen voor een bredere 
strategie voor cloud aanbestedingen in de publieke sector. 
 
 

1. Begrijp waarom cloud computing anders is dan 
traditionele IT-aankopen 
 
Hyperscale Cloud Service Providers (CSP's) bieden commerciële cloud services op grote schaal en op dezelfde manier 
aan alle klanten. Klanten maken gebruik van gestandaardiseerde commerciële diensten op aanvraag. Ze betalen alleen 
voor wat ze gebruiken. 
 
Het gestandaardiseerde commerciële leveringsmodel van cloud computing verschilt fundamenteel van het traditionele 
model voor IT-aankopen on-premise (dat een hoge mate van maatwerk heeft en mogelijk geen commercieel item is). Als 
u dit verschil begrijpt, kunt u een effectiever aanbestedingsmodel structureren. IaaS-cloud services elimineren de 
behoefte van de klant om fysieke activa te bezitten. Er is een voortdurende verschuiving van de eigendom van fysieke 
activa naar infrastructuurdiensten on-demand in utility-stijl. Organisaties uit de publieke sector dienen te begrijpen hoe 
gestandaardiseerde diensten in utility-stijl kunnen worden gebudgetteerd, aangeschaft en gebruikt, om vervolgens een 
cloud aanbestedingsstrategie te ontwikkelen die met opzet verschilt van traditionele IT - ontworpen om de voordelen 
van het cloud leveringsmodel te benutten. 
 
 

2. Betrek stakeholders bijtijds om alle voordelen van 
cloud te benutten 
 
Een belangrijk element van een succesvolle cloud strategie is de betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders 
(procurement, legal, budget/financiën, security, IT en zakelijk leiderschap) in een vroeg stadium. Deze betrokkenheid 
zorgt ervoor dat de belanghebbenden kunnen begrijpen hoe cloud acceptatie de bestaande praktijken zal beïnvloeden. 
Het biedt de mogelijkheid om de verwachtingen voor budgettering voor IT, risicobeheer, beveiligingscontroles en 
compliance opnieuw in te stellen. Het bevorderen van een innovatiecultuur en het informeren van personeel over de 
voordelen van de cloud en het gebruik van cloud technologie helpt mensen met institutionele kennis de cloud te 
begrijpen. Het helpt ook om de buy-in te versnellen tijdens het adopteren van de cloud. 
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3. Vermijd overdreven voorschrijvende vereisten om tot 
de beste oplossingen te komen 
 
Stakeholders uit de publieke sector die betrokken zijn bij aanbestedingen in de cloud dienen de juiste vragen te stellen 
om tot de beste oplossingen te komen. In een cloud model worden fysieke activa niet gekocht, dus traditionele 
aanbestedingsvereisten voor datacenters zijn niet langer relevant. Doorgaan met het recyclen van datacentervragen zal 
onvermijdelijk leiden tot datacenteroplossingen, wat ertoe kan leiden dat CSP's niet kunnen bieden op aanbestedingen, 
of erger nog, leiden tot slecht ontworpen contracten die klanten in de publieke sector ervan weerhouden gebruik te 
maken van de mogelijkheden en voordelen van de cloud. 
 
Succesvolle cloud aanbestedingsstrategieën richten zich op prestatiegerichte vereisten op applicatieniveau die prioriteit 
geven aan workloads en resultaten, in plaats van de onderliggende methoden, infrastructuur of hardware voor te 
schrijven die worden gebruikt om aan prestatievereisten te voldoen. Klanten kunnen gebruikmaken van de gevestigde 
best practices van een CSP voor datacenteractiviteiten, omdat de CSP de diepgaande expertise en ervaring heeft in het 
aanbieden van veilige, hyperscale IaaS-cloud services. Het is niet nodig om aangepaste specificaties voor te schrijven 
voor apparatuur, bewerkingen en procedures (bijv. racks, servertypen en afstanden tussen datacenters). Door gebruik 
te maken van standaarden en best practices uit de commerciële cloud industrie (inclusief door de industrie erkende 
accreditaties en certificeringen), vermijden klanten onnodige beperkingen op de services die ze kunnen gebruiken en 
krijgen ze toegang tot innovatieve en kosteneffectieve cloud oplossingen. 
 
 

4. Scheid cloud infrastructuur (unmanaged services) van 
managed services 
 
Er is een verschil tussen het aanschaffen van cloud infrastructuur (IaaS) en het aanschaffen van arbeid om cloud 
infrastructuur of managed services te gebruiken, zoals Software as a Service (SaaS) cloud. Succesvolle cloud 
aanbestedingen scheiden cloud infrastructuur van „hands-on keyboard” services en arbeid, of andere aankopen van 
managed services. Cloud infrastructuur en -services, zoals arbeid voor het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en 
onderhouden van cloud migraties en workloads, kunnen door CSP-partners (of andere derde partijen) worden geleverd 
als één uitgebreide oplossing. Cloud infrastructuur dient echter te worden beschouwd als een afzonderlijke „service” 
met verschillende rollen en verantwoordelijkheden, service level agreements (SLA's) en algemene voorwaarden. 
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5. Incorporeer een prijsmodel gebaseerd op consumptie  
 
Om de voordelen van cloud computing te realiseren, dient u verder te denken dan de algemeen aanvaarde benadering 
van contracten met vaste prijzen. Om een contract te sluiten voor de cloud op een manier die rekening houdt met de 
fluctuerende vraag, hebt u een contract nodig waarmee u diensten kunt betalen wanneer ze worden verbruikt. 
 
CSP-prijzen dienen: 

• Aangeboden te worden met behulp van een pay-as-you-go gebruiksmodel, waarbij klanten aan het einde van elke 
maand gewoon betalen voor hun gebruik. 

• De flexibiliteit toe te laten om te fluctueren op basis van marktprijzen, zodat klanten kunnen profiteren van het 
dynamische en concurrerende karakter van cloud prijzen. 

 
Door CSP's toe te staan pay-as-you-go prijzen of flexibele pay-per-use prijzen aan te bieden, krijgen klanten de 
mogelijkheid om te evalueren wat de kosten van het gebruik zullen zijn in plaats van hun toekomstige behoeften te 
moeten raden en te veel in te kopen. CSP's dienen openbaar beschikbare, up-to-date prijzen en tools te bieden 
waarmee klanten hun prijzen kunnen evalueren, zoals de AWS Simple Monthly Calculator: 
http://aws.amazon.com/calculator. Daarnaast dienen CSP's klanten de tools te bieden om gedetailleerde en aanpasbare 
factureringsrapporten te genereren om te voldoen aan zakelijke en compliancy vereisten. 
CSP's zouden ook functies behoren te bieden waarmee klanten het gebruik en de uitgaven in de cloud kunnen 
analyseren, zodat klanten waarschuwingen kunnen inbouwen om hen te informeren wanneer ze hun gebruiksdrempels 
en geprojecteerde uitgaven naderen. Dergelijke waarschuwingen stellen organisaties in staat om te bepalen of ze het 
gebruik dienen te verminderen om overschrijdingen te voorkomen of om extra financiering voor te bereiden om kosten 
te dekken die hun verwachte budget overschrijden. 
 
 

6. Gebruik accreditaties van derde partijen voor security, 
privacy en auditing 
 
Door gebruik te maken van best practices uit de industrie op het gebied van security, privacy en auditing, wordt de 
zekerheid geboden dat er effectieve fysieke en logische beveiligingscontroles zijn. Dit voorkomt overdreven belastende 
processen en dubbele goedkeuring workflows die vaak niet gerechtvaardigd zijn door reële risico- en compliance 
vereisten. Er zijn veel security frameworks, best practices, auditstandaarden en gestandaardiseerde controles waar 
cloud aanbestedingen naar kunnen verwijzen, zoals de volgende: 

• Service Organization Controls (SOC) 1/American Institute of Certified Public Accountants (AICPA): AT 801 
(voorheen Statement on Standards for Attestation Engagements [SSAE] nr. 16) /International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3402 (voorheen Statement on Auditing Standards [SAS] nr. 70), SOC 2, SOC 3 

• Standaard voor gegevensbeveiliging van de betaalkaart industrie (PCI DSS) 

• Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) 27001, ISO 27017, ISO 27108, ISO 27701, ISO 9001 

• Cloud Security Alliance Controls (CSA) 

• Coalitie van Cloud Infrastructuur Services Providers in Europa (CISPE) 

 
 
 

  

http://aws.amazon.com/calculator
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7. Besef dat security een gedeelde verantwoordelijkheid 
is tussen klant en cloud provider 

 
Aangezien cloud computing klanten systemen bouwen op een cloud infrastructuur, worden de security en compliance 
verantwoordelijkheden gedeeld tussen CSP’s en cloud consumenten. In een IaaS-model bepalen cloud consumenten 
zowel hoe ze hun applicaties ontwerpen en beveiligen, als de gegevens die ze op de infrastructuur plaatsen. CSP's zijn 
verantwoordelijk voor het leveren van diensten via een zeer veilige en gecontroleerde infrastructuur en voor het bieden 
van een breed scala aan extra beveiligingsfuncties. De verantwoordelijkheden van de CSP en de klant zijn afhankelijk van 
het cloud implementatiemodel dat wordt gebruikt, ofwel IaaS, SaaS of Platform as a Service (PaaS). Klanten dienen hun 
beveiligingsverantwoordelijkheden in elk cloud model duidelijk te begrijpen. 
 
 

8. Ontwerp en implementeer cloud data governance voor 
controle over uw gegevens 
 
Organisaties dienen de volledige controle en eigendom over hun gegevens te behouden en de mogelijkheid hebben om 
de geografische locaties te kiezen waar ze hun gegevens willen opslaan, met CSP identiteits- en toegangscontroles 
beschikbaar om de toegang tot klantinfrastructuur en -gegevens te beperken. Klanten dienen duidelijk te begrijpen wat 
hun verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot de manier waarop ze hun gegevens opslaan, beheren, beschermen 
en versleutelen. Een groot voordeel van cloud computing in vergelijking met traditionele IT-infrastructuur is dat klanten 
de flexibiliteit hebben om traditionele lock-in van leveranciers te vermijden. Cloud klanten kopen geen fysieke activa en 
CSP's bieden de mogelijkheid om naar behoefte de IT-stack te gebruiken, met een grotere overdraagbaarheid en 
interoperabiliteit van data en applicaties. Organisaties uit de publieke sector doen er goed aan te eisen dat CSP's: 1) 
toegang bieden tot cloud portability tools en services waarmee klanten gegevens indien nodig van en naar hun cloud 
infrastructuur kunnen verplaatsen, en 2) geen vereiste minimale verplichtingen of vereiste langetermijncontracten 
hebben. 
 
 

9. Stel voorwaarden op die gestandaardiseerde cloud 
services toelaten 

Cloud computing behoort als commercieel item te worden gekocht en organisaties dienen te overwegen welke 
algemene voorwaarden in dit verband geschikt (en niet geschikt) zijn. Een commercieel item wordt erkend als een item 
dat van een type is dat is verkocht, verhuurd, gelicentieerd of anders te koop aangeboden aan het grote publiek en over 
het algemeen hetzelfde presteert voor alle gebruikers/klanten, zowel commercieel als overheid. De algemene 
voorwaarden van IaaS CSP zijn ontworpen om weer te geven hoe een cloud services model functioneert (d.w.z. fysieke 
activa worden niet gekocht en CSP's werken op grote schaal om gestandaardiseerde commerciële diensten aan te 
bieden). Het is van cruciaal belang dat de algemene voorwaarden van een CSP in de ruimste mate worden overgenomen 
en gebruikt. 
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10. Definieer cloud evaluatie criteria gericht op systeem 
prestatie vereisten 

 
Criteria voor cloud evaluatie dienen gericht te zijn op systeemprestatie-eisen. Selecteer de juiste CSP uit een 
vastgestelde groep van aanbieders om te profiteren van de elasticiteit, kostenefficiëntie en snelle schaalbaarheid van de 
cloud. Deze aanpak zorgt ervoor dat u de beste cloud services krijgt die voldoen aan uw vraag, de beste waarde uit deze 
services en de mogelijkheid om te profiteren van marktgedreven innovatie. 
De definities van cloud voordelen van het National Institute of Standards and Technology (NIST) zijn een uitstekend 
startpunt om te gebruiken voor het bepalen van cloud evaluatie criteria: Cloud Computing Synopsis en Aanbevelingen: 
Aanbevelingen van het National Institute of Standards and Technology. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-146.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-146.pdf
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Conclusie 
 
Duizenden klanten uit de publieke sector gebruiken AWS om snel diensten te lanceren met behulp van een efficiënt 
cloud gericht aanbestedingsproces. Door bovenstaande tien stappen in gedachten te houden, kunnen organisaties 
sneller nog betere klant- en missiegerichte resultaten opleveren.  
 
Wilt u meer weten? Bekijk AWS “How to Buy” voor meer informatie, volg de online cloud-acquisitie training gebaseerd 
op onze whitepaper, en bij vragen of interesse in een (on-site) cloud procurement workshop, neem gerust contact met 
ons op. 
 
 
 

https://aws.amazon.com/how-to-buy/
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/aws-cloud-acquisition/build-a-cloud-procurement-strategy?trail_id=learn-the-aws-cloud-practitioner-essentials
https://aws.amazon.com/government-education/contact/
https://aws.amazon.com/government-education/contact/
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Mededelingen 
 
Klanten zijn verantwoordelijk voor het maken van hun eigen onafhankelijke beoordeling van de informatie in dit 
document. Dit document: (a) is uitsluitend voor informatieve doeleinden, (b) vertegenwoordigt het huidige AWS-
productaanbod en -praktijken, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, en (c) creëert geen 
verplichtingen of garanties van AWS en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers. AWS-producten 
of -diensten worden geleverd „zoals ze zijn” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, 
expliciet of impliciet. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van AWS jegens haar klanten worden beheerst door 
AWS-overeenkomsten, en dit document maakt geen deel uit van, noch wijzigt het, enige overeenkomst tussen AWS en 
heer klanten. 
© 2022 Amazon Web Services, Inc. of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 
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