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Aanleiding en opdracht
Aanleiding
• Haven is een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting. Haven schrijft een specifieke configuratie 

van Kubernetes voor die dient te worden geïmplementeerd op bestaande technische infrastructuur, 
bijvoorbeeld een cloud of on-premise platform.

• De voorgeschreven configuratie zorgt ervoor dat iedere Haven omgeving functioneel gelijk is ongeacht de 
onderliggende technische infrastructuur. Haven wordt gezien als een abstractielaag die resulteert in een 
gezamenlijk vertrekpunt.

• De Haven compliancy checker stelt afnemers en leveranciers in staat om geautomatiseerd vast te stellen of 
een omgeving voldoet aan de Haven standaard via een aantal ‘checks’. 

• Het MT van VNG Realisatie heeft besloten om het proces standaardverklaring en de opschalingsanalyse 
parallel te laten verlopen. 

• Het proces standaardverklaring is inmiddels afgerond. Het bestuur van de VNG heeft Haven op 25 maart tot 
standaard verklaard volgens het “pas-toe-of-leg-uit” principe. 

Opdracht voor opschalingsanalyse:
• Roderick Schaefer en Wishal Gokoel hebben namens Tino de Velde aan team Analyse gevraagd om parallel 

aan het standaardverklaringsproces een opschalingsanalyse uit te voeren. De opschalingsanalyse brengt in 
kaart wat de gevolgen van het tot standaard verheffen van Haven zijn voor de gemeenten en voor de VNG. 



Onderzoeksvragen

• Wat is de toegevoegde waarde van Haven voor gemeenten? 
• Wat wijzigt er in de werkwijze van de gemeente door Haven? 
• Wat betekenen deze veranderingen voor de gemeentelijk organisatie? 

En wat betekenen deze veranderingen voor VNG? 
• Is de gemeente voldoende toegerust voor een doeltreffende uitvoering? 
• Welke kosten en besparing voor de gemeentelijke uitvoering zijn aan de 

invoering van Haven verbonden? En welke kosten en besparingen zijn 
hier voor VNG aan verbonden? 

• Wat zijn de verwachte effecten van Haven? 
• Hoe kan Haven worden geïmplementeerd en wat zijn de 

randvoorwaarden en risico’s? Welke rol heeft VNG hierbij? 



Scope (1/2) 

• De opschalingsanalyse richt zich op alle 344 gemeenten, ook op 
gemeenten die nog niet met Haven in aanraking zijn gekomen. 

• Alle applicaties waarbij Haven een functie kan vervullen zijn in scope, 
niet alleen de applicaties die in het kader van Common Ground zijn 
ontwikkeld. 

• Op dit moment is nog niet besloten waar het beheer van Haven belegd 
zal worden, daar staan nog meerdere opties voor open. 
Aandachtspunten daarbij zijn wie de eigenaar van de standaard wordt, 
welke positie de VNG inneemt in de governance en hoe het beheer van 
de standaard wordt gefinancierd. 



Scope (2/2) 

Om de impact voor gemeenten goed te kunnen bepalen is een beeld 
gevormd van de context:

• Kubernetes, waar de Haven standaard op gebaseerd is;
• De markt van aanbieders die Haven oplossingen aanbieden

Buiten scope zijn de volgende punten: 
• Het opstellen van een implementatieplan en businesscase. De analyse 

geeft hier input voor, maar de analyse zelf is geen implementatieplan of 
businesscase.

• Vanzelfsprekend worden observaties op deze punten waar opportuun 
wel met opdrachtgever gedeeld.



Aanpak en methodologie (1/4)

Met deze opschalingsanalyse is getoetst op de opschaalbaarheid van de 
Haven standaard bij gemeenten. In de volgende vier sheets wordt 
toegelicht hoe de opschalingsanalyse is uitgevoerd. 

Voorbereiding. 
• Deskresearch concept Haven en Kubernetes, standaardisatie 

(besluitvorming) documenten en bestaande kaders in context van 
Haven.

• Gesprekken met productowners Haven en andere Common Ground
core components, adviseur standaarden. 

• Op basis hiervan is kaart gebracht welke wijzigingen op gemeenten 
afkomen door de Haven standaard.



Aanpak en methodologie (2/4)

• Deskresearch en gesprekken met gemeenten over:

• De huidige situatie bij gemeenten: Applicaties en technische 
infrastructuur zonder de Haven standaard.

• De toekomstige situatie als de Haven standaard als “Pas toe of leg 
uit” moet worden toegepast. 

• Ter voorbereiding van de interviews is vooraf aan de gemeenten die 
aan het onderzoek meewerken een lijst met bespreekpunten en 
informatie over Haven verstrekt. Deze informatie is met de 
Begeleidingscommissie afgestemd. 



Aanpak en methodologie (3/4)

• Interviews met
• Gemeenten (Amsterdam, Delft, Enschede, Heerlen, Nijmegen, Sudwest

Fryslan, Urk, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch)
• Leveranciers kernapplicaties gemeenten (Centric en Pink Roccade)
• Leveranciers technische platformen (Cyso, Google, Microsoft, VMWare)
• Shared service centra (Dimpact, WiGo4IT, Equalit)

• Bij gemeenten is gesproken met architecten, software engineers, IT 
servicemanagers en technisch beheerders. 

• Bij leveranciers en SSC’s is gesproken met CTO’s, architecten, product 
owners, verantwoordelijken en accountmanagers (lokale) overheid, 
kubernetes engineers. 



Aanpak en methodologie (4/4)

• De informatie, eerste conclusies en aanbevelingen die uit deze gesprekken naar 
voren zijn gekomen, zijn met de begeleidingscommissie besproken. 

• Een architect van VNG Realisatie heeft in kaart gebracht wat Haven op hoofdlijnen 
betekent in de gemeentelijke architectuur (technische architectuur/Common ground) 
om daarmee het werkingsgebied van de standaard, zichtbaar te maken.

• Concept rapportage opgesteld.

• Review van de concept rapportage door Begeleidingscommissie en deelnemers aan 
de analyse in september 2022



Haven standaard*
Wie
• Haven is ontwikkeld door VNG Realisatie. Het bestuur van de VNG heeft Haven op 25 maart tot standaard verklaard volgens het “pas-toe-of-

leg-uit” principe. 
• Gemeenten, zij passen de standaard toe of leggen uit waarom ze dit niet doen
• Leveranciers voor de gemeentelijk markt. Dit kunnen SAAS leveranciers zijn en/of aanbieders van een technisch platform (bijv. Microsoft, 

VMware, Amazon, Google), Of applicatieleveranciers, denk aan een website. Daarnaast is sprake van service providers om gemeenten te
ondersteunen bij de inrichting en beheer van hun technische infrastructuur.  

• Samenwerkingsverbanden als Shared Service Centra die voor gemeenten de ICT inrichten en beheren (bijv. Dimpact, WeGo4it, Equalit)

Wat (zie bij de architectuur dia’s hierna voor specifieker informatie)
• De Haven standaard bestaat uit een set van eisen voor de inrichting van een platform-onafhankelijke cloud hosting
• De Haven eisen zijn van toepassing op de tool Kubernetes** en op de beschikbaarheid van enkele cloud resources
• Kubernetes is één van de leidende Cloud Native*** technologieën en is infrastructuur voor het installeren, schalen en beheren van applicaties 

in één of meerdere cloud omgevingen
• Haven schrijft een specifieke configuratie van Kubernetes voor middels een minimale maar noodzakelijke set aan checks, waarmee de 

belofte van Haven wordt geborgd. Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen. 
Common Ground toepassingen worden zo ontwikkeld dat ze gegarandeerd werken op Haven. 

*Deze beschrijving is gebaseerd op projectdocumentatie en de beschrijving op de website: https://haven.commonground.nl
**Wikipedia: Kubernetes is an open-source container-orchestration system for automating computer application deployment, scaling, and management’. Kubernetes

wordt beheerd door de ‘Cloud Native Computing Foundation’.
*** Wikipedia: Cloud native computing is een benadering in softwareontwikkeling die gebruikmaakt van cloud computing om "schaalbare applicaties te bouwen en uit te 

voeren in moderne, dynamische omgevingen zoals openbare, private en hybride clouds



Haven standaard
Waarom
• Haven is ontstaan vanuit de behoefte om beter samen te werken in het gemeentelijk domein. Applicaties die voor één of 

enkele gemeenten ontwikkeld worden, moeten makkelijk herbruikbaar zijn voor alle gemeenten, ook als de technische 
infrastructuur van de gemeenten op verschillende manieren is ingericht. 

Wanneer
Werkingsgebied omschreven door project: https://haven.commonground.nl/techniek/de-standaard. 
• Wanneer een gemeente nieuwe cloud infrastructuur neerzet, dan geldt de standaard ‘Haven’.
• Voorts wanneer een gemeente op bestaande infrastructuur een omgeving wil neerzetten met cloud functionaliteit, dan 

geldt ook de standaard Haven.
• En in het algemeen wanneer een gemeente Common Ground toepassingen in gebruik neemt geldt de standaard Haven.

Met welke middelen
• De standaard Haven wordt tot en met 2022 beheerd door VNG Realisatie uit GGU middelen. Voor 2022 wordt hiervoor 

150.000 tot 250.000 euro gereserveerd. Er wordt onderzocht of het beheer in 2023 kan worden overgedragen aan een 
landelijke beheer partij. Een gemeente kan een Haven omgeving zelf opzetten of inkopen bij een leverancier. De kosten 
zullen wisselend zijn, afhankelijk van het specifieke aanbod van de leverancier, schaal en de benodigde ondersteuning. 

https://haven.commonground.nl/techniek/de-standaard


Haven standaard
Op welke wijze
Implementatie van een Haven omgeving:
• Kan door gemeenten zelf worden gedaan of door een leverancier naar keuze. 
• Om het gebruik van de Haven standaard te vergemakkelijken worden de volgende tools beschikbaar 

gesteld:
• Referentie implementaties voor het configureren van een Haven compliant cloud platform
• De Compliancy checker voor het controleren van een cloud platform

Beheer van de standaard:
Een voorstel tot het wijzigen, toevoegen of verwijderen van een check in de Haven Compliancy Checker -
en daarmee de Haven Standaard – kan worden ingediend op: 
https://gitlab.com/commonground/haven/haven/-/issues. Daar staat ook de procedure beschreven. 
Om met een bestaande Haven omgeving aan Haven Compliancy en daarmee aan de standaard te blijven 
voldoen, is het noodzakelijk om minimaal ieder kwartaal de Haven Compliancy Checker opnieuw met 
succes uit te voeren.

https://gitlab.com/commonground/haven/haven/-/issues


Huidige situatie: Applicaties en technische 
infrastructuur zonder de Haven standaard

• Globaal ziet het applicatielandschap in een gemiddelde gemeente er als volgt uit: 400 of meer 
applicaties, er zijn ongeveer 125 verschillende leveranciers die aan gemeenten leveren. 

• Eigen datacenters (on premise) zijn nog dominant. De totale kosten van technische platforms voor 
het gemeentelijk domein bedragen voor de gemeentelijke wereld als geheel honderden miljoenen 
euro’s per jaar. Soms is er onlangs nog een aanbesteding gedaan, waardoor voor langere 
periode (5-7 jaar afschrijving) een on premise omgeving gehandhaafd blijft.;

• Gemeenten zijn bezig met sourcing strategieën. De beweging naar de cloud is gaande. 
• De grote gemeentelijke ICT leveranciers zetten in op Software as a Service (SAAS), dat betekent 

dat zij ook het technische platform waar de software op draait voor hun rekening nemen en het 
geheel als dienst aanbieden;

• Ook in de gemeentelijke sourcing strategieën zien we dat SAAS dominant wordt: ‘Saas tenzij’. 
• Binnen gemeenten lopen Common Ground initiatieven om open source applicaties te ontwikkelen 

(bijvoorbeeld signalen, open online, etc). Dit is gebaseerd op nieuwe technologie en een nieuwe 
manier van applicaties (door) ontwikkelen en beheren voor gemeenten. Dit is in de huidige situatie 
een klein gedeelte van de gemeentelijke ICT. De Common Ground initiatieven nemen Haven als
uitgangspunt. 



Architectuur:  Wat is de Haven standaard (in de bijlage is de volledige 
architectuurbeschrijving opgenomen)

• De Haven standaard bestaat uit een set van eisen voor de inrich2ng 
van een pla6orm-ona9ankelijke cloud hos2ng. 

• De Haven eisen zijn van toepassing op de tool Kubernetes en de op 
beschikbaarheid van enkele cloud resources. 

• Om het gebruik van de Haven standaard te vergemakkelijken worden 
de volgende tools beschikbaar gesteld: 

• referen2eimplementa2es voor het configureren van een Haven 
compliant cloud pla6orm 

• een compliancy checker voor het controleren van een cloud
pla6orm 

• Door meerdere public cloud providers is een Haven script gemaakt 
waarmee klanten eenvoudig op hun pla6orm een Haven compliant 
inrich2ng kunnen maken. 

• Naast public cloud providers hebben ook cloud-technologie 
leveranciers scripts gemaakt, waarmee op basis van hun soGware on-
premise Haven compliant hos2ng services kunnen worden ingericht. 

• Een referen2eimplementa2e kan aan de behoeGe van de 
toepassing(en) worden gewijzigd tot een eigen Haven implementa2e 
script. 

• Het ingerichte cloud hos2ng pla6orm wordt vervolgens met de Haven 
compliancy checker gecontroleerd. 

• De compliancy checker rapporteert per Haven eis of het ingerichte 
pla6orm voldoet. 

• Het eindresultaat is een pla6orm ona9ankelijke cloud hos2ng dienst 
op basis van Kubernetes. 



Huidige gebruik / inzet van de Haven standaard door 
gemeenten

• Hoewel vanuit meerdere gemeenten en andere overheden bevestigd is dat 
Kubernetes en de Haven standaard de gewenste toekomstrichting zijn, blijken 
platforms die zijn ingericht met behulp van Kubernetes nog weinig standaard 
beschikbaar te zijn bij de (betrokken) gemeenten*;

• Veel gemeenten zijn actief bezig met enige vorm van ‘cloud transitie’ maar vrijwel geen 
enkele gemeente heeft een Haven compliant cloud omgeving beschikbaar als 
productie-omgeving*;

• Bij gemeenten hebben we gebruik van de Haven standaard aangetroffen bij het 
gebruik van Common Ground applicaties als Signalen, Open Online, SensRnet, 
OpenZaak (bij Equalit), Demodam (bij Dimpact/Wigo4it).

.
* Bevindingen uit onze analyse, bevestigd door “Rapport pilots SensRnet” d.d. 6 februari 
2022



Huidig gebruik / inzet van de Haven standaard door 
gemeenten (vervolg) 

• Veel gemeenten beschikken niet over actuele en voldoende (technische) kennis en resources 
om een Haven compliant cloud platform en infrastructuur te beheren: 
• De G-5 en shared service centra zijn in staat zelf een Haven compliant omgeving te 

realiseren. De G-40 kunnen dat met ondersteuning door een gespecialiseerde service 
provider (kennis, inrichting, beheer en technische ondersteuning). Overige gemeenten vragen 
om een ‘kant en klare’ service zodat de Haven omgeving eenvoudiger bereikbaar is voor deze 
gemeenten;

• Grote gemeenten zijn in staat om zelf te experimenteren met nieuwe technologie (als 
Microservices, Kubernetes, Cloud, Opensource ) en dus ook met de Haven standaard. Ook 
zijn sommige van deze gemeenten bezig om hun IT organisatie te ontwikkelen. De infra 
waarop Haven zijn werking heeft vergt een andere soort regie/ontwikkeling/beheer (hier 
verwijzen naar de architectuur plaat) dan de meeste gemeenten gewend zijn. Zie voor de 
toelichting hierop het hoofdstuk over architectuur. De beweging in de gemeentelijke wereld 
lijkt te zijn dat gekozen wordt voor SaaS en niet voor het ontwikkelen van deze kennis in 
eigen huis. Ook bij deze grotere gemeenten wordt de beperkt beschikbare interne kennis als 
een bottleneck ervaren. Mensen met kennis aannemen of inhuren is maar beperkt mogelijk, 
zij zijn schaars en duur;

• Kleine en middelgrote gemeenten (1000 – 100.000 inwoners) zijn momenteel niet in staat om 
zelf een Haven compliant platform en infrastructuur te beheren. 



Huidig gebruik / inzet van de Haven standaard door 
gemeenten (vervolg) 

• We zien dat het in gebruik nemen van de Haven standaard op de eigen bestaande productie 
infrastructuur van de gemeente als lastig wordt ervaren, in een afgescheiden (pilot) omgeving 
lukt het soms wel, meestal met hulp van een serviceprovider. Daarbij speelt mee dat Haven 
maar een deel van de zaken raakt die geregeld moeten worden om een cloud infrastructuur in te 
richten (alleen het hosting gedeelte, zie het hoofdstuk over de architectuur, de sheets 33 en 
verder). Voor het grootste deel van de gemeenten is dat nog terra incognita; 

• SSC’s zijn bezig een Haven compliant productie omgeving in de dienstverlening voor hun leden 
op te nemen. Vaak in combinatie met een CG applicatie. We zien dat een concrete vraag naar 
deze dienstverlening (nog) achterblijft;

• We hebben 1 grote (G4) gemeente aangetroffen die zegt in eigen huis een volledige technische 
cloud infrastructuur operationeel te hebben die aan de Haven standaard voldoet. 



Impact voor gemeenten bij opschalen

1. De huidige situatie: gemeenten implementeren de Haven standaard zelf zonder begeleiding;

2. De VNG helpt gemeenten om zelf de Haven standaard te implementeren;
en/of
3. De markt (leveranciers van technische platformen en service providers) pakt de Haven 

standaard op en verzorgt en/of helpt gemeenten met implementatie en beheer van de Haven 
standaard;

of
4. De VNG ontzorgt gemeenten met een gemeenschappelijke Cloud Based Infrastructure (CBI); 

5. In de gemeentelijke ICT markt worden SaaS oplossingen dominant. 

De uitdagingen die we nu zien in de praktijk beschouwen we als aanloopproblemen bij de 
introductie van de nieuwe standaard. Om deze op te lossen zien we vijf mogelijke relevante 
ontwikkelingen (die elkaar deels overlappen), met verschillende impact voor de gemeenten en de 
VNG. 



Ontwikkeling 1 Huidige situatie: gemeenten implementeren de 
Haven standaard zelf zonder begeleiding

Impact gemeenten (specifieker uitgewerkt in dia hierna)
• Gemeenten investeren in implementatie en in structurele inzet van mensen en beheer 

van de Haven omgeving;
• Gemeenten vergaren de benodigde kennis;
• Gemeenten selecteren een partij die implementatie ondersteunt;
• Gemeenten regelen het beheer.

Impact VNG 
• Geen aanvullende actie nodig.

Risico: de aanloopproblemen blijken zo groot te zijn dat de standaard maar op een zeer 
beperkte schaal geadopteerd wordt. 



Meer in detail de impact voor gemeenten voor 
ontwikkeling 1

• Wanneer een gemeente nieuwe cloud infrastructuur gaat neerzetten of op een bestaande infrastructuur een omgeving wil 
neerzetten met cloud functionaliteit dan moet een gemeente de configuratie van de infrastructuur binnen Kubernetes (binnen 
een cluster) inrichten, waarbij ook voldaan wordt aan de Haven standaard. Diverse referentie implementaties kunnen hierbij 
ondersteunen, op de website is technische documentatie aanwezig;

• De omgeving moet vervolgens worden getoetst met de Haven Compliancy Checker of deze inderdaad voldoet aan de 
Haven standaard;

• Om met een bestaande Haven omgeving aan Haven Compliancy en daarmee aan de standaard te blijven voldoen, is het 
noodzakelijk om minimaal ieder kwartaal de Haven Compliancy Checker opnieuw met succes uit te voeren; 

• Gemeenten zullen in hun ICT-beleid een aanpassing moeten doen om “Pas-toe-of-leg-uit” verplichting van de Haven 
standaard als kader op te nemen. Verder zal bij afwijken van de standaard in het jaarverslag uitgelegd moeten worden 
waarom de Haven standaard niet is toegepast;

• Hoewel de Haven standaard alleen het hostinggedeelte raakt van de totale configuraties die moeten worden ingericht in de 
cloud infrastructuur, is de aanloop naar het gebruik van de Haven standaard voor gemeenten een grote inspanning. De 
benodigde kennis van de nieuwe technologie die nodig is om de totale configuratie in te richten en de aanpassingen in de 
organisatie die nodig zijn om met de nieuwe technologie om te gaan verkeren nog in een heel pril stadium van ontwikkeling. 
Het ontbreekt aan een omgeving waarin Haven kan landen. 



Ontwikkeling 2: VNG helpt gemeenten om zelf de 
Haven standaard te implementeren

• De VNG ondersteunt de gemeenten bij de implementatie van een Haven compliant 
infrastructuur door het bieden van handreikingen, implementatie ondersteuning en 
opleidingen;

• Concreet voorbeeld: om gemeenten in staat te stellen om de bestaande kosten voor 
hosting te vergelijken met de nieuwe situatie is een Total Cost of Ownership
vergelijking een mogelijke invulling. Het grootste deel van de gemeenten is nu niet in 
staat een dergelijke vergelijking te maken. Ook op dit punt kan ondersteuning door de 
VNG het toepassen van de Haven standaard voor gemeenten vereenvoudigen;

• De impact voor een afzonderlijke gemeente is minder dan bij de onder 1 geschetste 
ontwikkeling, omdat implementatie en eerste kennis opdoen gezamenlijk opgepakt en 
bekostigd wordt. Gemeenten moeten zelf investeren in de structurele inzet van 
mensen en in het beheer van het de Haven omgeving.

Impact VNG 
• De implementatie van de Haven standaard met een ondersteuningsprogramma 

faciliteren.



Ontwikkeling 3: Markt ondersteunt gemeenten bij de 
implementatie van de Haven standaard

Serviceproviders en leveranciers van technische platformen zien kansen en willen 
investeren in de gemeentelijke markt. Ze zijn bereid een aanzienlijke ondersteuning te 
leveren.

Impact gemeenten (impact specifieker uitgewerkt in dia hierna)
• Kennis wordt geleverd door de markt en activiteiten die geschetst zijn bij ontwikkeling 

1 worden (deels) uitgevoerd door de markt. Gemeenten moeten wel in staat zijn om de 
opdrachtgeversrol goed in te vullen in dit nieuwe marktsegment. 

Impact VNG
• De invulling van een ondersteuningsprogramma wordt door de markt opgepakt, daar is 

minder of geen inspanning van de VNG voor nodig;
• Het lijkt wenselijk dat de VNG de gemeenten wel ondersteunt bij het invullen van de 

opdrachtgeversrol.



Meer in detail de impact voor gemeenten voor 
ontwikkeling 3

Markt (leveranciers van technische platformen en service providers) pakt de Haven standaard op en verzorgen en/of helpen 
gemeenten met implementatie van de Haven standaard

• Wanneer een gemeenten nieuwe cloud infrastructuur gaat inkopen of op een bestaande infrastructuur een omgeving wil 
inkopen met cloud functionaliteit, dan moeten gemeenten hiervoor programma van eisen opstellen. Mogelijk kan de VNG 
een generiek PvE opstellen;

• Gemeenten moeten op zoek naar service providers voor cloud infrastructuur. Een preferred lijst (mantelovereenkomst) met 
partijen die gemeenten kunnen helpen met de implementatie zou de impact van de benodigde marktverkenning door 
afzonderlijke gemeenten verminderen;

• Gemeenten moeten contracten sluiten met service providers, mogelijk kan VNG een rol spelen in het selecteren van een 
hosting partij (bijv. GGI-hosting), dit laatste is meer relevant als de aanbestedingsgrens van toepassing is;

• Gemeenten zullen in hun ICT-beleid een aanpassing moeten doen om “Pas-toe-of-leg-uit” verplichting van de Haven 
standaard als kader op te nemen. Verder zal bij afwijken van de standaard in het jaarverslag uitgelegd moeten worden 
waarom de Haven standaard niet is toegepast;

• De ingekochte cloud infrastructuur moet bestuurd worden, hiervoor is binnen de gemeente een regie organisatie met kennis 
nodig. Deze kennis gaat over welke services er nodig zijn om een veilige en efficiënte cloud infrastructuur in te kopen zodat 
een goede opdrachtgeversrol naar leveranciers kan worden ingevuld. Deze kennis moet worden opgebouwd.



Ontwikkeling 4: VNG ontzorgt gemeenten met een 
gemeenschappelijke Cloud Basis Infrastructuur (CBI)

De impact voor gemeenten is mede afhankelijk van de variant die wordt gekozen: 
• In de minimale variant betreft de ondersteuning het vaststellen van standaarden voor verwerving 

en inrichting van clouddiensten. Gemeenten moeten die nog steeds zelf inkopen, inrichten en 
(laten) beheren;

• In een uitgebreide variant betreft de CBI een landelijke voorziening waarin gemeenten compliant 
clouddiensten als managed service af kunnen nemen. In dat geval wordt voorkomen dat iedere 
gemeenten afzonderlijk kennis moet opbouwen en zelf technische infrastructuur moet 
neerzetten of inkopen die Haven compliant is; 

• Wellicht is samenwerking SSCentra een mogelijkheid om gemeenten te ontzorgen. Zij blijken 
wel in staat een cloud infrastructuur te ontwikkelen en beheren die Haven compliant is; 

• De impact voor een afzonderlijke gemeente is minder groot dan in de vorige scenario’s omdat 
het beheer en de doorontwikkeling van de infrastructuur en technische ondersteuning 
gezamenlijk opgepakt wordt. Er is minder kennis bij gemeenten nodig. 

Impact VNG
• Afhankelijk van de rol die de VNG zelf gaat invullen bij het aanbieden van een CBI.



Ontwikkeling 5: in de ICT leveranciersmarkt worden 
SaaS oplossingen dominant 

Dit is een ontwikkeling die al geruime tijd gaande is en die een steeds grotere impact in de 
markt heeft, zowel bij gemeenten die vaak kiezen voor SaaS tenzij, als bij aanbieders die hun 
ICT oplossingen voor gemeenten als SaaS dienst aanbieden. 

Impact gemeenten
• Het aandeel SaaS oplossingen binnen gemeenten groeit de komende jaren. ICT 

vernieuwingen worden als regel binnen een SaaS omgeving doorgevoerd. Bij een SaaS 
oplossing is het gebruikelijk om eisen te stellen aan de dienstverlening en de prijs, niet aan 
de wijze waarop de leverancier daarbij in een technisch platform voorziet. Daardoor kunnen 
alleen de uitzonderingen die gemeenten maken in hun ‘SaaS tenzij’ beleid binnen het 
werkingsgebied van de Haven standaard gaan vallen. 

Impact VNG
• Het werkingsgebied waarop de Haven standaard van toepassing is wordt kleiner. 



Financiële consequenties voor gemeenten
• Een gemeente kan een Haven omgeving zelf opzetten of inkopen bij 

een leverancier. De kosten zullen wisselend zijn, afhankelijk van het 
specifieke aanbod van de leverancier, schaal en de benodigde 
ondersteuning. Het is mogelijk om voor enkele honderden euro’s per 
maand een volwaardige Haven omgeving in te richten op de bekende 
grote cloud omgevingen. Deze worden geautomatiseerd onderhouden. 
Naar mate het aantal applicaties dat binnen een Haven omgeving draait 
toeneemt, nemen de kosten per applicatie af. 

• In het onderzoek hebben we één (G5) gemeente gesproken die in staat 
was zelf een Haven omgeving in te richten. De andere gemeenten 
beschikken niet over de daarvoor benodigde kennis. Het maandbedrag 
dat gemeenten nu betalen voor één applicatie bedraagt 1000 euro of 
meer. Dit wordt door gemeenten als duur ervaren en vormt momenteel 
een belemmering voor adoptie van de standaard. 



Financiële consequenties voor de VNG

• De kosten voor de VNG bestaan uit beheerkosten van de standaard en 
eventueel voor kosten van maatregelen die de VNG neemt om de 
adoptie van de standaard te bevorderen. 

• Om het beheer van de standaard als VNG zelf uit te voeren is naar 
schatting van het project jaarlijks een bedrag tussen 150 – 250 duizend 
euro nodig. Wanneer de optie om het beheer over te dragen aan een 
landelijke partij werkelijkheid wordt zullen deze kosten naar verwachting 
dalen.

• De kosten van maatregelen om de adoptie van de standaard te 
bevorderen zijn afhankelijk van de inhoud van de maatregelen, die zijn 
nu nog niet in te schatten. 



Risico’s 

We zien twee belangrijke risico’s:
• De aanloopproblemen zijn zo groot dat de adoptie van de standaard 

daardoor stagneert. De interviews met gemeenten en de eerste 
ervaringen die in het project SenSRnet zijn opgedaan zijn aanleiding om 
dit als een belangrijk risico aan te merken. 

• Door de marktontwikkeling richting SaaS wordt het werkingsgebied van 
de standaard beperkt. Grote gemeentelijke leveranciers kiezen 
strategisch voor SaaS, gemeenten hanteren ‘SaaS tenzij’ als beleid. Dat 
kan betekenen dat de mainstream van de ICT ontwikkelingen die in het 
gemeentelijk domein plaatsvinden op termijn buiten het werkingsgebied 
van de standaard vallen. 



Mogelijke maatregelen
In het hoofdstuk waarin de ontwikkelingen zijn geschetst, worden drie ontwikkelingen 
benoemd waar de VNG verder op in kan zetten om de adoptie van de standaard te 
bevorderen: 
• Als VNG zelf de gemeenten ondersteunen;
• Faciliteren dat gemeenten worden ondersteund door de markt;
• Een CBI ontwikkelen en aan gemeenten aanbieden. 

Welke maatregelen nodig zijn en het meeste effect zullen sorteren is wellicht nu, gezien 
de beperkte ervaringen, nog niet goed in te schatten. We bevelen aan om de adoptie van 
de standaard actief te monitoren en op grond van de resultaten eventueel tot 
aanvullende maatregelen over te gaan. 

Het dominant worden van SaaS in de gemeentelijke markt kan ertoe leiden dat de 
doelstellingen die met de standaard worden nagestreefd niet behaald gaan worden 
omdat een steeds groter deel van de ICT ontwikkelingen zich buiten het werkingsgebied 
van de standaard afspeelt. We bevelen aan dit risico nader te onderzoeken en zo nodig 
maatregelen te nemen. 
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Wat is de Haven standaard

De Haven standaard bestaat uit een set van eisen voor de inrichting van een platform-onafhankelijke cloud hosting. De Haven eisen zijn van toepassing
op de tool Kubernetes en de op beschikbaarheid van enkele cloud resources.

Om het gebruik van de Haven standaard te vergemakkelijken worden de volgende tools beschikbaar gesteld:

referentieimplementaties voor het configureren van een Haven compliant cloud platform
een compliancy checker voor het controleren van een cloud platform

Door meerdere public cloud providers is een Haven script gemaakt waarmee klanten eenvoudig op hun platform een Haven compliant inrichting kunnen
maken. Naast public cloud providers hebben ook cloud-technologie leveranciers scripts gemaakt, waarmee op basis van hun software on-premise
Haven compliant hosting services kunnen worden ingericht.

Een referentieimplementatie kan aan de behoefte van de toepassing(en) worden gewijzigd tot een eigen Haven implementatie script.

Het ingerichte cloud hosting platform wordt vervolgens met de Haven compliancy checker gecontroleerd. De compliancy checker rapporteert per Haven
eis of het ingerichte platform voldoet.

Het eindresultaat is een platform onafhankelijke cloud hosting dienst op basis van Kubernetes.

Wat is de Haven standaard

Element Documentation
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Haven standaard De Haven standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Haven schrijft een specifieke configuratie van Kubernetes voor middels een minimale maar noodzakelijke set
aan checks, waarmee de belofte van Haven wordt geborgd. Een applicatie of website die op één Haven
omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen. Bovendien werken Common Ground
toepassingen gegarandeerd op Haven.

Haven tooling Groep van tools die de inrichting van een Haven compliant hosting platform ondersteunen

Vereiste tool Vereiste tool die de Haven standaard beschrijft en borgt

Haven compliancy
checker

Script waarmee de Kubernetes configuratie wordt gecontroleerd op compliance met de Haven standaard

Controleren
gebruikte cloud
resources

Functionaliteit voor het opvragen en controleren van de beschikbare cloud resources. Per Haven eis wordt
gerapporteerd of de inrichting voldoet

Contoleren
Kubernetes Haven
eisen

Functionaliteit voor het opvragen en controleren van de Kubernetes configuratie. Per Haven eis wordt
gerapporteerd of de inrichting voldoet

Ondersteunende tools Ondersteunende tools voor de implemenentatie van Haven.

Haven
(referentie)implementatie

Script voor het configureren van Kubernetes en de benodigde cloud resources volgens de Haven standaard

Configureren
Kubernetes

Functionaliteit voor het inrichten van Kubernetes volgens de Haven standaard

Configureren
benodigde cloud
resources

Functionaliteit voor het inrichten van cloud resources, zoals storage en netwerk, volgens de Haven standaard

voor public cloud
platform

Groep van Haven referentieimplementaties gemaakt en beheerd door public cloud providers

Haven on Azure
(AKS)

Script voor het configureren van een Haven compliant hosting platform op Microsoft Azure

Haven on
Amazon (EKS)

Script voor het configureren van een Haven compliant hosting platform op Amazon web services

Haven on Google
(GKE)

Script voor het configureren van een Haven compliant hosting platform bij Google

Haven on Red
Hat OpenShift on

Haven on ... Script voor het configureren van een Haven compliant hosting platform bij diverse public cloud providers

voor private cloud
platform

Groep van Haven referentieimplementaties gemaakt en beheerd door technologieleverancier voor private
cloud (on premise)

Haven with
VMware

Script voor het on-premise configureren van een Haven compliant hosting platform met VMWare technologie

Haven with Red
Hat OpenShift

Script voor het on-premise configureren van een Haven compliant hosting platform met Red Hat OpenShift
technologie

Haven with ... Script voor het on-premise configureren van een Haven compliant hosting platform
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Platform onafhankelijke cloud
hosting

Platform onafhankelijke cloud hosting van toepassingen

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Kubernetes Kubernetes is a production-grade, open-source infrastructure for the deployment, scaling, management, and
composition of application containers across clusters of hosts.

Kubernetes admin
service

Beheer toegang voor het het configureren en beheren van Kubernetes en onderliggende cloud resources

Haven compliant
configuratie

Bestand / database met Kubernetes configuratie

Cloud platform (public, on-
premise, hybrid)

De gecombineerde cloud diensten van public- en/of private cloud providers

Private cloud (on premise) A private cloud is an on-premises datacenter built on cloud technologies

Public cloud (Azure,
Amazon, Google, ...)

Public cloud is an IT model where on-demand computing services and infrastructure are managed by a third-
party provider and shared with multiple organizations using the public Internet.



Haven stelt eisen aan gebruikte Cloud Native technologieën

Kubernetes is één van de leidende Cloud Native technologieën. Kubernetes is infrastructuur voor het installeren, schalen en beheren van (Common
Ground) applicaties in één of meerdere cloud omgevingen.

Haven stelt eisen aan gebruikte Cloud Native technologieën
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Platform onafhankelijke
cloud hosting

Platform onafhankelijke cloud hosting van toepassingen

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Haven standaard De Haven standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Haven schrijft een specifieke configuratie van Kubernetes voor middels een minimale maar noodzakelijke set aan
checks, waarmee de belofte van Haven wordt geborgd. Een applicatie of website die op één Haven omgeving
werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen. Bovendien werken Common Ground toepassingen
gegarandeerd op Haven.

Kubernetes Kubernetes is a production-grade, open-source infrastructure for the deployment, scaling, management, and
composition of application containers across clusters of hosts.

Cloud Native
Technologie

Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic
environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable
infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with
robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

Cloud platform (public, on-
premise, hybrid)

De gecombineerde cloud diensten van public- en/of private cloud providers
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Multi cloud “Multicloud” means using more than a single public cloud. That usage pattern arose when enterprises tried to avoid
dependence on a single public cloud provider, when they chose specific services from each public cloud to get the
best of each, or when they wanted both benefits.

Public cloud (Azure,
Amazon, Google, ...)

Public cloud is an IT model where on-demand computing services and infrastructure are managed by a third-party
provider and shared with multiple organizations using the public Internet.

Hybrid cloud A hybrid cloud is the pairing of a private cloud and a public cloud.

Private cloud (on
premise)

A private cloud is an on-premises datacenter built on cloud technologies

Public cloud (Azure,
Amazon, Google, ...)

Public cloud is an IT model where on-demand computing services and infrastructure are managed by a third-party
provider and shared with multiple organizations using the public Internet.



Cloud Native Landscape en Haven

Het Cloud Native Landscape heeft categorieën gedefinieerd voor het indelen van cloud projecten en tools.

In deze plaat zijn de Cloud Native categorieën waar de Haven standaard eisen aan stelt blauw gekleurd. Vervolgens is in de categorie weergegeven
hoeveel eisen op die categorie betrekking hebben. De meeste eisen zijn gericht op de configuratie van Kubernetes in de categorie Scheduling &
orchestration

Cloud Native Landscape en Haven
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The Cloud Native Landscape The Cloud Native Landscape project attempts to compile, categorize, and organize all open source projects and
proprietary products that can benefit cloud native applications.

Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic
environments such as public, private, and hybrid clouds.

Source: https://landscape.cncf.io/

App Definition &
Development

The app definition category involves technologies that help plan, develop, and roll out cloud native applications.

Database data stores that can integrate with cloud native infrastructure or are, themselves, cloud native.

Streaming &
Messaging

middleware that enables service-service communication.

Application Definition
& Image Build

tools that support the container developer experience.

Continuous
Integration & Delivery
(CI/CD)

tools that manage the development pipeline and enable fast, automated deployment of new releases.

Orchestration &
Management

The Orchestration & Management category makes it possible to manage cloud native applications at scale

Scheduling &
Orchestration

enabling management, resource scheduling, and automation of containerized workloads. The leader in this
category is Kubernetes.

Coordination &
Service Discovery

enabling containers and tools to discover and communicate with elements in a cloud native environment.
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Remote Procedure
Call

providing a communication transport within cloud native clusters.

Service Proxy intercepting and forwarding traffic between services. 

API Gateway managing API communication between end-users and a cloud-native application and between microservices.

Service Mesh managing ingress traffic and communication between services, adding reliability and observability in a way that is
service-aware.

Runtime The runtime category includes tools that can be used to run a container and associated resources, such as
persistent storage and networking

Cloud Native Storage providing persistent storage for containers and creating standard interfaces for storage devices.

Container Runtime tools associated with running containerized applications and managing their lifecycle. Notable tools include
Docker, containerd, and CRI-O.

Cloud Native Network overlaying a virtual network over the physical network, allowing containers to communicate.

Provisioning The provisioning category is the foundation of cloud native applications. It includes tools used to create, configure,
manage, and secure cloud native infrastructure and to manage container images

Automation and
Configuration

enabling rapid deployment of cloud native computing resources.

Container Registry storing container images and allowing other tools to load them and use them to run containers.

Security &
Compliance

providing scanning, monitoring, and other capabilities to secure cloud native environments and workloads.

Key Management managing passwords, credentials, and secrets in microservices applications.

The tools and projects in this category cover everything from how to securely store passwords and other secrets
(sensitive data such as API keys, encryption keys, etc.) to how to safely eliminate passwords and secrets from
your microservices environment.

Platform The platform category includes complete solutions that package cloud native technology into a form companies
can readily use. Instead of building cloud native applications yourself based on open source projects, you can use
a complete solution that addresses multiple aspects of the application.

Certified Kubernetes
—Distribution

a special distribution of Kubernetes created by a vendor. A notable tool in this category is Red Hat OpenShift.

Certified Kubernetes
—Hosted

managed Kubernetes platform that takes the pain out of installing and managing Kubernetes clusters. Notable
tools are Google Kubernetes Engine, Amazon Elastic Kubernetes Services, and Azure Kubernetes Service.

Certified Kubernetes
—Installer

tools that automate installation and configuration of Kubernetes, either on your own infrastructure or managed
infrastructure.

PaaS/Container
Service

a fully managed service used to run container applications, typically including container orchestration. A notable
example is Heroku.

Observability and
Analysis

The observability and analysis category focuses on giving teams insight into what is happening in a cloud native
environment and identifying issues that need attention. Cloud native environments are complex and it can be
difficult to see what is running and how it is performing.
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Monitoring enabling instrumentation of applications, collecting key metrics, visualizing them, and using them to create alerts
and reports.

Logging collecting and centralizing operational data and errors from cloud native components.

Tracing following the path of a request in a distributed system, to enable troubleshooting.

Chaos Engineering intentionally creating faults to see how a distributed system behaves and verify resilience.



Haven en cloud applicaties

Met de Haven standaard wordt het makkelijk om common ground oplossingen in de cloud te hosten.

Een conform Haven ingericht cloud hosting platform kan ook gebruikt worden om niet Common Ground oplossingen te draaien. Deze toepassingen
moeten wel in een container worden aangeboden.

Haven en cloud applicaties

Element

Common Ground
oplossing

Common Ground oplossingen voor gemeentelijke producten en diensten

Interactie-componten Component met de interactie voor websites & apps

Proces-component Component voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen

Integratie-component Infrastructurele component voor het (landelijk) faciliteren van uitwisselen van data

Service-component Component voor toegang tot data of andere service (API's)

Data-component Component voor opslag en archivering

Cloud applicatie in
container

Een applicaitie die wordt gedeployed als een container

Werkingsgebied
Haven standaard

De Haven standaard is verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. Dat betekent concreet dat gemeenten Haven moe

Als gemeenten de cloud gaan gebruiken op bestaande of nieuwe infrastructuur, is de Haven standaard van toe
Als een gemeente een Common Ground toepassing gaat gebruiken, is de Haven standaard van toepassing op het 
Voor leveranciers geldt geen verplichting. Wel kunnen gemeenten Haven compatibiliteit vragen bij de verwer



Element

Platform
onafhankelijke
cloud hosting

Platform onafhankelijke cloud hosting van toepassingen

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Kubernetes Kubernetes is a production-grade, open-source infrastructure for the deployment, scaling, management, and composition of

Haven
compliant
configuratie

Bestand / database met Kubernetes configuratie

Andere cloud
applicaties

Een applicatie die wordt gedeployed op virtuele cloud servers

Cloud platform (public,
on-premise, hybrid)

De gecombineerde cloud diensten van public- en/of private cloud providers

Hosting deel

SaaS applicatie Software as a service, vaak afgekort als SaaS, ook weleens software on demand genoemd, is software die als een online d

De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker af, eventueel 



Wie werkt met Haven

Wie werkt met Haven
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ICT leverancier / Zelf
bouwende gemeente

Operator (technisch
beheerder)

Developer

Gemeente

Functioneel beheerder

Gebruiker

ICT beheer proces

Technisch beheer

Applicatiebeheer

Functioneel beheer

Bedrijfsproces

Haven
(referentie)implementatie

Script voor het configureren van Kubernetes en de benodigde cloud resources volgens de Haven standaard

Haven compliancy checker Script waarmee de Kubernetes configuratie wordt gecontroleerd op compliance met de Haven standaard

Haven compliancy report

Cloud applicatie in
container

Een applicaitie die wordt gedeployed als een container

Common Ground
oplossing

Common Ground oplossingen voor gemeentelijke producten en diensten
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Platform onafhankelijke
cloud hosting

Platform onafhankelijke cloud hosting van toepassingen

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Kubernetes admin
service

Beheer toegang voor het het configureren en beheren van Kubernetes en onderliggende cloud resources



Haven geplot op cloud models

De Haven standaard stelt eisen aan de inrichting van Containers en de onderliggende lagen.

Haven geplot op cloud models


