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Kubernetes voor 
optimaal gebruik 
van containers
Kubernetes bestaat pas vijf jaar, maar wordt nu al beschouwd als hét ‘go-to containermanagementsys-
teem’ – met een groeiende groep fans over de hele wereld. CIO’s in alle markten zien Kubernetes als een 
uitstekend containermanagementsysteem en het is dan ook logisch dat er steeds meer Kubernetes vaca-
tures komen. Op LinkedIn zijn 16.774 open Kubernetes-functies te vinden. Deze aantallen kunnen alleen 
maar stijgen, omdat de vraag de snelle expansie van Kubernetes-gebruik in het bedrijfsleven volgt.

Kubernetes biedt een groot 
aantal voordelen, met name 

op het gebied van DevOps. Het ga-
randeert snel en eenvoudig beheer 
en logische organisatie door het 
ordenen van applicatiecontainers in 
zogenaamde packages en door het 
automatiseren van alle activiteiten 
op het gebied van op- en afschalen 
en applicaties. Kubernetes is niet 
per definitie een losstaand platform, 
maar het is compatibel met andere 
componenten en kan zowel de 
flexibiliteit van Infrastructure as-a-
Service leveren als de eenvoudige 
navigatie van Platform-as-a-Service. 

Resultaat daarvan is dat bedrijven 
die Kubernetes gebruiken een naad-
loze en eenvoudige overstap tussen 
verschillende infrastructuurleveran-
ciers kunnen garanderen. Het is dan 
ook niet vreemd dat Kubernetes zo 
populair is. 

Tegenwoordig erkennen organisa-
ties de voordelen van containers – ze 
verdienen er zelfs geld mee! Maar de 
bedrijven die een andere contai-
nertechnologie dan Kubernetes 
gebruiken, missen drie belangrijke 
voordelen:

INNOVATIE GESTI
MULEERD DOOR 
DE OPENSOURCE 
COMMUNITY
Van origine is Kubernetes een 
opensource project van Google uit 
2014. Het werd al snel een betrouw-
baar platform en realiseerde een 
sterke ondersteunende en innovatie-
ve community met een netwerk van 
duizenden contributors op GitHub. 
Deze gemeenschap varieert van indi-
viduën tot bedrijven zoals Amazon 
Web Services, Google, SUSE en SAP.

Kubernetes is op dit moment een 
van de grootste opensource gemeen-
schappen. Deze populariteit heeft 
geleid tot de verdere ontwikkeling 

van het systeem en tot interesse 
vanuit het bedrijfsleven. De huidige 
positionering van Kubernetes 
door de Cloud Native Computing 
Foundation (CNCF) steunt deze 
interesse omdat het helpt toekom-
stige vendor-lock in problemen te 
voorkomen.  

Deze erkenning heeft een groot 
aantal technologieleveranciers 
aangemoedigd om Kubernetes een 
centrale rol te geven, waardoor zij 
een actieve rol kunnen spelen in 
deze uitbreidende gemeenschap – 
die verder bouwt op zijn basis van 
samenwerking en innovatie. 

WENDBAARHEID IN 
ALLE DEPLOYMENTS EN 
APPLICATIES
Het merendeel van de huidige 
bedrijven vertrouwt op een hybride 
IT-model, waarbij zowel cloud als 
on-premises datacenters worden 
gecombineerd. Zij moeten hun 
IT-infrastructuur dan ook naadloos 
kunnen draaien en workloads en 
data eenvoudig tussen verschillende 
platforms kunnen verplaatsten. 

Kubernetes’ flexibiliteit heeft een 
grote aantrekkingskracht. Het kan 
eenvoudig ingepast worden in deze 
hybride omgeving, aangezien het 

zowel in de cloud als on-premises 
maar ook als een dienst gebruikt 
kan worden. Het is niet afhankelijk 
van een bepaalde infrastructuur 
wat betekent dat DevOps teams 
Kubernetes kunnen gebruiken voor 
het bouwen van applicaties en het 
eenvoudig implementeren daarvan, 
waarbij het niet uitmaakt welke 
dataomgeving erbij betrokken is. 
Omdat het specifiek ontworpen is 
om compatibel te zijn met een breed 
scala van technologieworkloads 
en voortdurende ontwikkelingen, 
draait Kubernetes soepel met iedere 
applicatie die werkt met containers. 
Kubernetes kan bijvoorbeeld werken 
met een legacy applicatie die naar 
containers is gemigreerd, maar het 
werkt even goed met cloud-native 
microservices.

REVOLUTIONAIRE  
DEVOPS ONTWIKKELING
Met het oog op de snelle digitale 
ontwikkelingen van tegenwoordig, 
moeten organisaties in staat zijn 
zich actief aan te passen aan zowel 
in- als externe veranderingen. Bedrij-
ven moeten een flexibele software 
– en IT-infrastructuur adopteren als 
zij een concurrentievoordeel willen 
krijgen of behouden. Het gebruik 

In het 
revolutionaire 
technologie land
schap van vandaag 
is Kubernetes 
essentieel voor 
organisaties  
die innovatie  
een boost willen 
geven
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