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Europese brancheorganisaties introduceren
handboek voor inkoop van clouddiensten in de
publieke sector
Cloud First: met het nieuwe handboek Buying Cloud Services in Public Sector biedt de

Europese branchecoalitie de eerste best practice begeleiding voor openbare inkopers van

clouddiensten.

Brussel, 3 juli 2019 - De 66-bladzijden tellende gids, die vandaag is gepubliceerd, is bedoeld om

inkopers in de publieke sector in Europa te helpen met de aanbesteding van clouddiensten.

Daarnaast is het handboek ook bedoeld om de digitale transformatie van overheden te

vergemakkelijken en de publieke sector aan te moedigen om een toekomstgericht

aanbestedingsbeleid, met cloud first als uitgangspunt, te voeren.

⏲

https://cispe.cloud/website_cispe/wp-content/uploads/2019/05/Public-Policy-strategy-on-Procurement-Handbook-Final-190528.pdf
http://pr.splend.nl/


Best practices uit het cloud-ecosysteem
Het handboek is ontwikkeld door de Europese brancheorganisaties CISPE (Cloud Infrastructure

Services Providers in Europe) met steun van het Cloud Industry Forum, Danish Cloud

Community, DHPA Trusted Cloud Experts, ISPConnect, eco/EuroCloud Duitsland en

EuroCloud Frankrijk. De organisaties vertegenwoordigen gezamenlijk duizenden bedrijven die

samen het cloud-ecosysteem van Europa vormen. In het handboek zijn de ervaringen van

partners, organisaties, deelnemers en leden in het kader van overheidsopdrachten in de

cloudmarkt beschreven.

Het handboek werd in Brussel in aanwezigheid van de Europese Commissie gelanceerd tijdens

het evenement "How to Transform Governments Through a Smart Cloud Policy". Het zal in

september en oktober 2019 in meerdere Europese talen worden vertaald en in verschillende

EU-lidstaten worden gelanceerd.

De overstap naar de cloud vergemakkelijken
De gids is bedoeld om de digitale transformatie van overheden en de publieke sector te

faciliteren. Een belangrijke manier om dat te bereiken zijn best practice richtlijnen voor

Europese publieke inkopers van clouddiensten. De gedachte daarachter is dat publieke

aanbesteders op deze manier betere beslissingen kunnen nemen over de aanschaf van

clouddiensten. Een vereiste daarbij is dat de cloud de standaard is, waar alleen van kan worden

afgeweken als dit kan worden gerechtvaardigd.

"We hebben een unieke kans om de mogelijkheden van de cloud naar publieke instellingen te

brengen om de transformatie van diensten die burgers verwachten mogelijk te maken", aldus

Sven Visser, voorzitter van DHPA en directeur van Cyso Group. "Samenwerken op Europese

schaal is van cruciaal belang voor het succes van Europese bedrijven."

"Onze leden verwachten dat overheden het voorbeeld geven bij het besteden van hun IT-

budgetten", aldus Simon Besteman, CEO van ISPConnect. "De cloud moet vandaag de dag

worden beschouwd als een centraal element voor het succes van het beleid in Nederland en voor

Europa als geheel”, besluit Besteman.

Over DHPA, Trusted Cloud Experts



OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

De stichting DHPA vertegenwoordigt met ruim 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 informatiebeveiliging. Zij nemen samen een aanzienlijk deel

van de managed hostingomzet in Nederland voor hun rekening.

DHPA zet met zijn code of conduct de toon voor professioneel, integer en ethisch handelen.

DHPA-deelnemers zijn daarmee een voorbeeld voor de gehele onlinesector als het gaat om

leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

Over ISPConnect
ISPConnect is de branchevereniging van internet service providers. Met ruim 100 leden en

partners behartigt het de belangen van een significant deel van de Nederlandse internetsector.

Door deze schaalgrootte heeft ISPConnect een groot draagvlak binnen deze sector en is het een

legitieme gesprekspartner voor de stakeholders met wie het namens de hostingsector praat.
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