
De voorbereidingen voor de implementatie bij Joanknecht 
startten anderhalf jaar geleden. “Alle data, applicaties en 
serverinfrastructuur bevonden zich on-premise in Eindhoven”, 
geeft Joost Kemps, manager business & ICT bij Joanknecht aan. 
“De levensduur van met name de hardware liep op zijn eind. We 
besloten daarom de opties om deze omgeving te moderniseren 
te onderzoeken.”
De manager business & ICT geeft aan dat medewerkers van 
een accountancy- en belastingadviesorganisatie vaak dagenlang 
bij de klant op locatie werken, bijvoorbeeld voor het controleren 
en opstellen van de jaarrekening. “Grote hoeveelheden data 
worden dan van de servers van de klant naar de laptops van 
onze medewerkers gebracht en verwerkt met de software die 
lokaal op de laptop en on-premise in Eindhoven stond. Daarnaast 
raadplegen de medewerkers ook continu data van derde partijen, 
zoals de Belastingdienst.”
Dit datatransport moet snel en stabiel kunnen verlopen, maar 
daarnaast ook veilig zijn – er wordt immers gewerkt met zeer 

privacygevoelige bedrijfsinformatie. Kemps: “De on-premise 
oplossing die we hadden was wel veilig, maar helaas niet heel 
snel, wat bij de klant op locatie voor onze medewerkers tot veel 
vertragingen leidde.” 
Een nieuwe oplossing moest kortom snel, veilig en stabiel 
zijn en eenvoudig te gebruiken door de medewerkers, 
device onafhankelijk en ongeacht de bandbreedte van de  
internetverbinding. Zowel bij Joanknecht op kantoor als bij de 
klant. “Daarnaast speelde dat accountants van nature niet erg 
van verandering houden, dus de impact van de implementatie 
moest zo gering mogelijk zijn.”

“Al in 2014 kozen we voor een cloud first strategie”, vertelt Joost 
Kemps. “We willen zoveel mogelijk applicaties in een public cloud 
laten draaien. Dat realiseer je als onderneming niet in een paar 
maanden tijd, maar is nadrukkelijk een stip aan de horizon.” 
Overigens kiest Joanknecht niet uit kostenoverwegingen voor 
de cloud. Kemps: “Het is een misverstand te denken dat cloud 
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Joanknecht kende een verouderde IT-omgeving, zowel op het gebied van software als de hardware. Vanwege de cloud-first 
strategie was de wens de verouderde IT-omgeving over te brengen naar de cloud.
Claranet begeleidde de implementatie tijdens het hele traject. Omdat bij Joanknecht gewerkt moet worden met een 
softwarepakket dat nog niet in de vorm van een SaaS-oplossing aangeboden wordt, adviseerde Claranet te kiezen voor een 
hybride oplossing draaiend in de private cloud in het datacenter van Claranet. Dit, als tussenoplossing naar een transitie naar 
public cloud, zodra het softwarelandschap dat mogelijk maakt.
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per definitie goedkoper is dan on-premise. Je betaalt immers 
naast de hardware ook voor andere bijkomende kosten, alles 
is verdisconteerd in de maandelijkse prijs. Maar je krijgt er veel 
flexibiliteit voor terug. Vooral bij een overstap naar public cloud, 
waar je profiteert van een grote mate van schaalbaarheid.”

In de opdracht die naar Claranet ging, kwamen twee issues bij 
elkaar: het acute probleem van een verouderde infrastructuur, 
in combinatie met de wens gebruik te maken van de cloud waar 
mogelijk. “Zoals wij zelf onze klanten adviseren, zo ontwikkelde 
ook de relatie met de specialisten van Claranet zich tot een 
partnership gericht op de voor ons beste oplossing.” De 
keuze voor Claranet werd ook ingegeven door het feit dat de 
dienstverlener bekend was met de accountancybranche.
Als Joost Kemps bij Joanknecht aangeeft dat de keuze 
voor de cloud “waar mogelijk” de voorkeur heeft, dan richt 
het voorbehoud zich op een belangrijke applicatie die (nog) 
niet als SaaS-oplossing beschikbaar is. “Iedereen in de 
accountancybranche weet dat er drie grote spelers zijn die 
software voor het controleren en opmaken van jaarrekeningen 
aanbieden. Al deze partijen voorzien op dit moment nog niet 
over een volledige SaaS-applicatie. De software moet op een 
fysiek endpoint geïnstalleerd worden. We gaan er echter vanuit 
dat de leverancier van de software die wij gebruiken, of nieuwe 
spelers op de markt, op redelijk korte termijn de transitie naar de 
cloud maken. Daar hadden wij en Claranet dus rekening mee te 
houden.”
Claranet speelde op dit gegeven in, door een tussenoplossing 
aan te bieden. In eerste instantie werken de medewerkers van 
Joanknecht met een private cloud in het datacenter van Claranet, 
waar ook de bovengenoemde software draait. “Het technisch 
beheer wordt nu verzorgd door Claranet”, verduidelijkt Kemps. 
Zodra de applicatie die nodig is voor het controleren en opstellen 
van jaarrekeningen als SaaS-oplossing beschikbaar is zal 
Joanknecht overstappen op een public cloud.

Als pilot rolde Claranet in eerste instantie een ‘proof of concept’ 
uit, die zich met name bij het werken op locatie van de klanten 
van Joanknecht moest bewijzen. “We wilden weten of de 
oplossing in alle opzichten een betere infrastructuur zou leveren 
dan die waarvan we afscheid wilden nemen.” 
Toen bleek dat aan deze eisen voldaan werd, kon worden 
opgeschaald. Kemps: “Vijftien collega’s gingen vanaf dat 
moment echt aan het werk met de oplossing”. Hij geeft aan dat 
er binnen deze proof of concept eigenlijk één klein probleem 
was om de uit te faseren e-mailomgeving beschikbaar te krijgen 
binnen de nieuwe omgeving. Dit werd snel opgelost en verder 
“functioneerde alles direct goed”. De finale oplevering was door 
deze gedegen proof of concept vervolgens geen probleem meer 
en verliep vlekkeloos.

Joost Kemps van Joanknecht kijkt met een tevreden gevoel 
terug op de samenwerking met Claranet: “Claranet is in staat 
om op een aangename manier heel pragmatisch met ons mee 
te denken, steeds vanuit een praktische oplossing”. Zoals eerder 
gezegd zijn accountants, volgens Kemps, van nature niet heel 
veranderingsgezind, “maar de medewerkers zijn gedurende het 
traject heel goed begeleid. Er is een goede vertaalslag gemaakt 
van de bekende omgeving naar de nieuwe structuur. Zo hebben 
we iedereen kunnen meenemen in een iets andere manier van 
werken.”

Joanknecht is voornemens op relatief korte termijn een nieuw 
pand te betrekken. Het feit dat inmiddels is overgestapt op een 
cloud-structuur maakt de verhuizing eenvoudiger. Kemps: “De 
oplevering van Claranets implementatie vond aan het begin van 
de corona lockdown plaats. Ineens moesten alle medewerkers 
thuiswerken. Dat bleek met de nieuwe inrichting van onze IT 
absoluut geen probleem.”
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Joanknecht is een accountancy- en belastingadviesorganisatie 
in Eindhoven. Het bedrijf, waar 125 medewerkers actief zijn, is 
opgericht in 1948. Joanknecht heeft van oudsher een hechte 
band met de Brainportregio en werkt voor ondernemers en hun 
ondernemingen in het hele land en daarbuiten. 
Joanknecht adviseert bedrijven in een brede range aan branches 
en combineert daarbij accountancy met advies om de ondernemer 
én diens onderneming beter te maken in elke levens- en 
ondernemersfase. Een allrounder in financiële dienstverlening van 
accountancy en assurance tot belastingadvies, corporate finance 
en forensics & recovery.
De adviespraktijk is niet alleen financieel van aard, maar beslaat 
ook consultancy op het gebied van onder meer IT-services, HR-
services en family services. De onderneming is sterk gericht op het 
MKB, dat in de regio Eindhoven ook internationale activiteiten kent.

Over Joanknecht

Joost Kemps - Manager business & ICT
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