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INLEIDING
Als je met je organisatie naar de cloud migreert, heb je de keuze uit ontelbare
mogelijkheden, opties en diensten. Maar hoe weet je nu welke daarvan jíj moet hebben?
Welke diensten sluiten het beste aan bij jouw organisatie? En waar te beginnen?
Voordat je de cloud implementeert, heb je dus een cloud-strategie nodig: een plan van
aanpak en exploitatie, specifiek gericht op jouw organisatie. In deze whitepaper lees
je over de 4 belangrijkste aandachtspunten bij een cloud-transitie. Door deze punten
te doorlopen, kom je tot de vorming van een goede cloud-strategie voor jouw digitale
transformatie, zodat je de cloud ook in de toekomst optimaal voor jouw organisatie in
kunt zetten.
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ALIGNMENT:

BRENG BUSINESS
EN IT OP ÉÉN LIJN

IT dient een duidelijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van je business. Daarnaast
moet IT natuurlijk veilig zijn én compliant met de huidige wetgeving. Nu rijst de vraag: hoe
zorg je ervoor dat je IT jouw organisatie optimaal ondersteunt? Nog belangrijker: hoe kan
je IT meerwaarde toevoegen?
Het antwoord: dat lukt alleen als het operationele management (‘business’) en IT (‘tech’) op één lijn
zitten. Het management bepaalt de koers van een bedrijf. Wat is de organisatiestrategie, wat zijn de
doelstellingen? Wat brengt het nieuwe financiële jaar? Hebben we ruimte voor nieuwe investeringen
of moeten we juist flink besparen?
IT houdt zich - als onderdeel van de organisatie - hoofdzakelijk bezig met het draaiende houden van
de dagelijkse operatie, het doorvoeren van aanpassingen en updates en het in kaart brengen van
innovatiemogelijkheden. Natuurlijk kijkt Security altijd mee over de schouder, of alles wel veilig en
compliant is en blijft.
Wijzen de neuzen van al deze mensen wel dezelfde kant op? Hebben ze dezelfde doelen voor
ogen, dezelfde kernwaardes? Ligt de focus op het verbeteren van betrouwbaarheid en veiligheid
of juist op het versnellen en innoveren? Misschien is je IT allang bezig met de implementatie van
nieuwe, innovatieve technieken, terwijl het uitvoerende deel van je organisatie juist klaagt over de
performance van de systemen. Dat werkt dus niet. Simpelweg omdat de juiste prioriteiten niet
gesteld zijn en/of niet iedereen die prioriteiten ook kent en ervan doordrongen is.
Business en IT dienen op één lijn te komen: de kernwaardes van IT moeten nu en in de toekomst
bijdragen aan de organisatie. Alignment is in de wereld van de post-transitie cloud nóg belangrijker
dan voorheen, toen alles nog ‘on-prem’ was. De cloud is dynamisch en ontwikkelt zich razendsnel.
Als bedrijf kun je hier veel voordelen uit halen, maar dan moeten alle neuzen dezelfde kant op staan.
Weet wat je wilt en baseer dáárop jouw cloud-strategie.
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