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voor de continuïteit van het bedrijf de 
ruimte anders in te richten of de IT 
een andere ruimte te geven”, adviseert 
Hiddink.

IT-groeiscenario
Een punt dat daar enigszins op lijkt is het 
groeiscenario voor IT in bedrijven. Dat 
met migraties naar de cloud efficiency-
voordelen te behalen zijn, staat buiten 
kijf. Er zijn echter inmiddels ook ontwik-
kelingen gaande waardoor het wenselijk 
is data en applicaties dichter bij de bron 
te houden. Het bekendste voorbeeld 
daarvan is de opkomst van IoT, maar ook 
bij big data en analytics is het absoluut 
noodzakelijk dat er lokaal mogelijkheden 
zijn voor opslag en bewerking. Hiddink: 
“We merken door vragen uit de markt 
nu al dat er bedrijven een probleem 
krijgen met de toename van lokale 
data. Ondanks het feit dat ze veel in 
de cloud hebben, neemt de behoefte 
aan lokale opslag en compute-power 
gewoon toe.” Het gevolg daarvan is dat 
de serverruimtes en serverracks die nog 
beschikbaar zijn zwaarder worden belast. 
“Racks worden dan helemaal volgestopt 
terwijl de koelcapaciteit daar niet op 
is gedimensioneerd. Dat is vragen om 
problemen.” 

Aan het begin van het interview stelt André Hiddink, productmanager 
IT bij Rittal, de intrigerende vraag: “Wie weet er nou van tevoren dat 
na migratie naar de cloud de fysieke hardware en infrastructuur alleen 
maar belangrijker wordt?” Die vraag blijkt de rode draad te zijn die 
door het gesprek loopt.
 
Tekst Rashid Niamat

Om die problemen te voorkomen is 
het nodig meer aandacht te besteden 
aan de IT-groeiscenario’s van bedrijven. 
Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven, 
nadat ze naar de cloud zijn gemigreerd, 
met een infrastructuur blijven zitten die 
eigenlijk geen wezenlijk ander of inten-
siever gebruik toestaat. Door uiteenlo-
pende scenario’s vooraf door te nemen, 
kan volgens Hiddink veel hinder worden 
voorkomen. Hij doelt daarmee op scena-
rio’s waarbij alles naar de cloud gaat, 
dat delen weer terug moeten worden 
gehaald, maar ook dat door nieuwe 
technische ontwikkelingen of bedrijfs-
activiteiten de lokale behoefte aan opslag 
en compute weer toeneemt. “Elk van die 
mogelijkheden heeft impact op de server-
ruimtes, racks en bekabeling. Als je besluit 
dat na een cloudmigratie alle bekabeling 
weg kan, dat de serverruimte wordt 
omgebouwd tot kantoorruimte en alle 
serverracks op een voor de telefonie na 
de deur uitgaan is dat een besluit dat later 
tot enorme problemen en meerkosten kan 
leiden”, waarschuwt Hiddink en voegt 
daaraan toe dat het best lastig is derge-
lijke scenario’s op te stellen. “Het gaat 
om kennis die we met z’n allen moeten 
opbouwen. Op dit moment focussen we 
als markt bijna uitsluitend op het migreren 

naar de cloud en velen beschouwen dat 
als een eindpunt. Als er echter iets is dat 
we kunnen leren van de technologische 
ontwikkelingen van de laatste decennia, 
is dat elk eerder genoemd eindpunt niet 
is uitgekomen.”

Paradox en realiteit
De vraag of scenario’s uitwerken 
voldoende is om de complete impact 
van migreren naar de cloud te begrijpen, 
ligt voor de hand. “Natuurlijk helpt het 
als we scenario’s uitwerken”, antwoordt 
Hiddink. “Daardoor kunnen alle partijen, 
de gebouwenbeheerders, de installa-
teurs en leveranciers zoals Rittal, sneller 
reageren als er in de toekomst andere 
eisen aan infrastructuur gesteld worden.” 

Voor het heden zijn er ook nog wat 
noten te kraken volgens Hiddink, en de 
noodzaak daarvan wordt volgens hem 
niet voldoende ingezien. Grote onder-
nemingen besteden serieus aandacht 
aan continuïteit. Ze worden periodiek 
doorgelicht om te zien of ze in staat 
zijn een stroomstoring of uitval van de 
productie te overleven. De afhankelijkheid 
van interne en externe IT en infra wordt 
daar ook bij betrokken. “Dat is een goede 
zaak, maar je moet ook constateren dat 
kleinere ondernemingen daar zo goed als 
geen aandacht aan besteden. Zij en hun 
IT-installateurs lijken onvoldoende door te 
hebben dat er na een cloudmigratie altijd 
fysieke hardware, infra overblijft. Dat is 
niets meer of minder dan de achillespees 
van het bedrijf.” 

Wat Hiddink schetst lijkt een paradox, 
maar het is wel de realiteit. Migreren naar 
de cloud betekent dat de infrastructuur 
die overblijft alleen maar belangrijker 
wordt. Die infrastructuur verdient 
aandacht en mag geen sluitpost zijn. «
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André Hiddink legt uit: “De reden 
waarom ik die vraag stel, is 
omdat in de gesprekken die wij 

met onze partners en hun eindklanten 
hebben, blijkt dat bij hen erg de nadruk 
ligt op migraties van applicaties en data 
naar de cloud.” Die aandacht is volgens 
Hiddink begrijpelijk, maar daardoor is de 
kans groot dat te weinig wordt stilge-
staan bij de fysieke componenten en 
de serverruimtes die bij een dergelijke 
operatie in het geding zijn. Hij noemt als 
voorbeeld een organisatie die hij recent 
bezocht en die al enige tijd geleden naar 
de cloud was gemigreerd. De ruimte 
waar vroeger de servers stonden was 

grotendeels leeggehaald; wat er nog 
stond was bestemd voor telefonie en 
lokale dataopslag. “Wat ik daar zag was 
een ruimte die niet meer aan de zelfde 
veiligheidseisen voldeed als voorheen. 
Een deel van de ruimte werd als kantoor-
opslag gebruikt en her en der lagen nog 
kabels waarvan niet duidelijk was of die 
nog nodig waren.” Dat soort situaties 
komt vaker voor en dat heeft volgens 
Hiddink meerdere oorzaken. Het komt 
niet alleen door de focus op migratie naar 
de cloud. Lang niet altijd is duidelijk wie 
daarna nog verantwoordelijk is voor de 
infrastructuur en overige hardware die 
achterblijft.

Balans
Serverruimtes een nieuwe bestemming 
geven is een logische ontwikkeling. In veel 
gevallen komt er een gemengde functie. 
“De IT die aanwezig blijft in die ruimte 
wordt dan gedeeld met werkplekken”, 
zegt Hiddink. Dat gaat volgens hem 
ook heel goed, zolang de gebruikers en 
facilities zich maar bewust zijn van die 
verandering. “Wat er namelijk gebeurt 
is dat in die ruimte het behagen van de 
medewerkers voorop wordt gesteld. De 
airco of verwarming wordt gebruikt als 
er mensen in de ruimte zijn en de ramen 
zullen vaker geopend worden. Je krijgt 
daardoor grotere temperatuurschomme-
lingen. IT is echter het meest gebaat bij 
constante temperaturen en luchtvoch-
tigheid.” Aangezien IT de achilleshiel van 
een onderneming is, moet goed gekeken 
worden of het gecombineerd gebruik van 
een ruimte wenselijk is. “Als de balans 
teveel doorslaat naar het welzijn van de 
werknemers is het daarom raadzamer 
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