
 

 

Persbericht 20 november 2018  
  

Rivierenland verbetert de beveiliging , flexibiliteit, 
beschikbaarheid en prestaties van IT met nieuw VDI-platform 
en ondersteuning van Proact  
  
Waterschap Rivierenland heeft zijn VDI-platform gemoderniseerd met ondersteuning van 
de workspace-specialisten van Proact. Met de nieuwe, up-to-date omgeving heeft 
Waterschap Rivierenland de beveiliging , flexibiliteit, beschikbaarheid en prestaties 
verbeterd, waardoor bedrijfscontinuïteit in de hele organisatie mogelijk is. Dankzij nieuwe 
geautomatiseerde workflows creëert Waterschap Rivierenland snel en eenvoudig nieuwe 
workspaces, waardoor het IT-team tijd bespaart.  
  
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het rivierengebied. De medewerkers 
richten zich op taken als het beheren van waterstanden en waterkwaliteit, evenals de verwerking van 
afvalwater. De organisatie heeft ongeveer 1.000 medewerkers in dienst die allemaal afhankelijk zijn van de 
juiste IT-oplossingen en ondersteuning.  
  
In 2017 besloot Waterschap Rivierenland een nieuwe financiële applicatie te implementeren om aan nieuwe 
zakelijke behoeften te voldoen. Omdat dit nieuwe systeem hogere technische vereisten had, besloot 
Rivierenland het bestaande VDI-platform te upgraden naar een nieuwe VMware-virtualisatieoplossing.  
  
Daarnaast wilde Waterschap Rivierenland van de gelegenheid gebruikmaken om het applicatielandschap 
te evalueren om te zien of aantal benodigde applicaties te verminderen was. Waterschap Rivierenland 
selecteerde Proact om het project te voltooien. Het waterschap koos voor Proact vanwege diens kennis, 
expertise en ervaring als datacenter-specialist op het gebied van workspace-technologie. De oplossing 
werd geleverd door ProactVX, onderdeel van de Proact IT Group. 
  
“Proact leverde naast het VDI-platform ook waardevolle adviezen en ondersteuning voor het overstappen 
naar de nieuwere versies van Exchange en Active Directory. En het heeft ook geholpen het aantal 
applicaties dat we gebruiken te verminderen”, zegt Martijn Vlietstra, projectmanager bij Waterschap 
Rivierenland. “Proact heeft bewezen een flexibele kennispartner te zijn die ons heeft geholpen naadloos te 
migreren naar de nieuwe oplossing. We hebben samen een platform gecreëerd met meer 
automatiseringsmogelijkheden dan voorheen.” 
  
"We kunnen nu heel eenvoudig een nieuwe workspace uitrollen met slechts één druk op de knop. Bovendien 
zijn alle applicaties zo geïnstalleerd dat we onze reguliere gebruikers snel kunnen ondersteunen. We 
hebben veelal packaged toepassingen voor specifieke gebruikers. Dit bespaart tijd en geld”, aldus Vlietstra.  
  
Ewout Breen, systeembeheerder bij Rivierenland, merkt op dat Proact een flexibele en deskundige partner 
bleek te zijn. “In eerste instantie waren we van plan om het project zelf uit te voeren, maar na een grondige 
analyse bleek dat we dan de strikte deadlines die nodig waren om ons nieuwe financiële systeem te 
implementeren, niet haalbaar waren. Dankzij de inspanningen en technische input van Proact konden we 
alles op tijd klaarkrijgen. We beschikken nu over de nieuwste technologie voor zowel hardware als software, 
waardoor we continuïteit en veiligheid kunnen garanderen. Bovendien is het nieuwe platform eenvoudiger 
te beheren.” 
  
“Het project bij Rivierenland is een uitstekend voorbeeld van hoe we klanten ondersteunen bij hun overgang 
naar een nieuw platform. We combineren state-of-the-art technologie met diepgaande kennis en expertise, 



 

 

met een focus op tastbare resultaten die aansluiten bij de zakelijke behoeften van de klant”, zegt Sander 
Dekker, Business Unit Director Europe West bij Proact.  

  
Voor meer informatie:   
Sander Dekker, Business Unit Director Europe West, Proact NL, tel: +31 30 30 33 200, 
sander.dekker@proact.eu  
Peter Javestad, Vice President, Proact IT Group AB, tel: +46 733 56 67 22, peter.javestad@proact.eu 
Danny Duggal, Head of Strategic Marketing Communications, Proact IT Group AB, tel. +46 733 566 843, 
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Over Proact   
Proact is Europa’s meest vooraanstaande, onafhankelijke datacenter- en clouddienstenprovider. Door het leveren van flexibele, 
toegankelijke en veilige IT-oplossingen en -diensten, helpen we organisaties en autoriteiten risico’s en kosten te verlagen en 
tegelijkertijd hun flexibiliteit, productiviteit en efficiëntie te vergroten. We hebben wereldwijd meer dan 5.000 projecten succesvol 
afgerond, hebben momenteel meer dan 3.500 klanten en beheren 100 petabyte aan informatie in de cloud. We hebben meer dan 
achthonderd medewerkers in dienst verdeeld over vijftien landen in Europa en Noord-Amerika. Ons moederbedrijf, Proact IT Group 
AB, is opgericht in 1994 en staat sinds 1999 genoteerd aan Nasdaq Stockholm (PACT). Voor meer informatie, bezoek www.proact.eu.  
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