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ICT ontwikkelingen bij Aeres 

• Uitvoerende werkzaamheden extern  
zowel in datacentrum als lokaal al 10 jaar 

• Backup, servers, data staan centraal 

• Aeres eigenaar apparatuur 

• Lokaal beheer steeds meer alleen nog 1e lijns 
ondersteuning voor werkplekken 

• Cloud tenzij .. 

• Accountant wijst op aanbesteding 

• Sourcingstrategie 



Wat is ICT Sourcing 

• Welke leverancier voor welke dienst(cluster): 
IAAS, PAAS, SAAS 

• Leverancier: marktpartij, samenwerkings-
verband (SaMBO-Surf), eigen dienst ICT 

• Selectie leverancier voor levenscyclus:  
inzet voor bepaalde dienst t/m einde contract 

 



Sourcingstrategie aanpak 

• Template van Surf  

• ICT volwassenheid moet bekend zijn 

• Analyse bestaande situatie (as-is) 

• Opstellen doelen/ uitgangspunten (to-be) 

• Gap-bridge: Geprioriteerde veranderingen 

• Roadmap van projecten 

 

 



Deelprojecten 
randvoorwaardelijk 

• Architectuur – Hora 
-te hanteren principes – processen  
-applicatielandschap/ integratie  
-technische infrastructuur 

• Governance: kaders, gremia, .. 

• Regieorganisatie: aanbod & vraagmanagement 
(zie white paper Surf) 

• Werkplekbeleid 

 

 



Van Beheer naar Regie 
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Best Value Procurement 

Prestatie- inkoop 



Stelling 1 

Doet Aeres er goed aan om de WAN 
verbindingen mee te nemen in de aanbesteding 
voor een IaaS leverancier, als één kavel. 



Stelling 2 

Is het verstandig om een Identity management 
oplossing als SaaS oplossing af te nemen? 

 



• Vragen? 


