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Vragen?



Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf

• Datacenter volledig uitbesteden
• IT-diensten flexibel en naar behoefte inkopen
• Draadloos en bedraad netwerk afnemen als een dienst
• Een IT-oplossing die onze manier van werken faciliteert



Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf
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 IT-diensten flexibel en naar behoefte inkopen
 Draadloos en bedraad netwerk afnemen als een dienst
 Een IT-oplossing die onze manier van werken faciliteert

 Claranet en datacenters in Eindhoven
 Vrije keuze ten aanzien van uitwijk
 Een enkele SLA voor het hostingplatform én netwerk 
 Tijdelijke verhoging WAN-capaciteit voor migratie
 Volledig platform in eigen hand
 Inzet bestaande diensten naar nieuwe situatie 

(investeringsbescherming vooraf)



Private Cloud platform

• Eigen afgeschermde infrastructuur

• Volledig beheerd

• Zekerheid locatie data

• Redundantie gegarandeerd

• Legacy applicaties



Timeline van het project Woonbedrijf



Projectstructuur van Project Woonbedrijf

• Stuurgroep met Martin Ram als voorzitter 
vanuit Woonbedrijf

• Bij een projectfase overgang kwam de 
stuurgroep bijeen

• Tijdens  het stuurgroep overleg werden de 
“Go-No Go” besluiten genomen om naar de 
volgende fase te gaan

• Stuurgroep zou ook bijeenkomen bij 
escalaties

• Géén escalaties voorgedaan



Fasering Project Woonbedrijf

2 3 4 6 751

Netwerkkoppeling Woonbedrijf - Claranet

Migratie datacenters

Installatie LAN & WIFI

Verhuizing medewerkers

Uitrol van CYOD

Ontwikkeling Front-end VDI 

Omzetting VDI



Fase 0: Voorbereidingen voor Outsourcing

2 3 4 6 751

Doelstelling: medewerkerstevredenheid vergroten

• Capaciteit internetverbindingen verdubbelen
• Beschikbaarheid van de internetverbindingen verhogen
• Bottlenecks WIFI-netwerk weggenomen op 2 locaties (Berlage en Raedeker)
• Technology Refresh Firewalls



Fase 1: Netwerkkoppeling Woonbedrijf - Claranet

2 3 4 6 751

• Projectplanning
• Migratie en roll-back scenario’s 
• 10 GBit/s koppeling tussen oude locaties Woonbedrijf en Claranet over dark fiber-netwerk
• Inventarisatie van de back-end servers op 2 bestaande datacenterlocaties
• Voorstel voor optimalisatie van de servers voor migratie
• Opbouw van nieuwe Private Cloud-tennant als voorbereiding migratie (Virtual 2 Virtual)



Fase 2: Migratie datacenters

2 3 4 6 751

• Migratie van de twee datacenters van Woonbedrijf naar de twee 
datacenters van Claranet in Eindhoven

• Verhuizing van telefooncentrales

• Systemen van ‘derden’ geïnventariseerd en geïntegreerd

• Gehele migratie heeft plaatsgevonden zonder downtime voor de 
eindgebruikers. 

• Laatste fase in de migratie was de migratie van de SAP-
omgeving.



Fase 3: Installatie LAN & WIFI

2 3 4 6 751

• 70 kilometer UTP-kabel

• 68 Cisco AccessPoints

• 19 Cisco Switches

• 2 Next-Gen Firewalls

• 1 WIFI-controller

• 24 Ophangbeugels, op maat met goedkeuring architect

• 350 bureau sensoren (co-creatie)

Vóór de verhuizing is de oude WIFI-omgeving nog tijdelijk geüpgraded en later 
meeverhuist naar de nieuwe locatie.



Fase 4: Verhuizing medewerkers

2 3 4 6 751

• Verhuizing van alle medewerkers naar de Wal. 
• Alle gebruikers gingen gebruik maken van de nieuwe LAN en WIFI-omgeving.
• De werkplekken zijn zonder aanpassingen verhuisd naar nieuwe locaties.
• ICT als “voorbeeld-traject” tijdens verhuizing: géén incidenten! januari

4



Fase 5: Ontwikkeling Front-end VDI

2 3 4 6 751

• Front-end ontwikkeling van de VDI-omgeving 
• Operating System met ongeveer 70 applicaties 
• Intensief testproject samen met de applicatie beheerders van Woonbedrijf
• Hybride omgeving naar Public Cloud (O365 en Skype for Business) en Private Cloud



Fase 6: Uitrol van CYOD

2 3 4 6 751

• Medewerkers mogen een keuze maken uit een aantal modellen PC’s, 
laptop en tablets

• Tijdens inloopsessies kregen de gebruikers de kans om vragen te 
stellen en een model te kiezen



Fase 7: Omzetting VDI

2 3 4 6 751

• Gefaseerd gebruikers omgezet naar virtuele desktop en in gebruik 
name van nieuwe online werkplek.

• Cursus tijdens het inspoelen van de werkplek, na de cursus konden 
de gebruikers gelijk weer aan het werk met de nieuwe omgeving.



Lessons Learned

• Application Packaging
• Imaging end-user devices
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