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niet aan denken dat je bestanden op straat komen te liggen.’ Ook is er 
zorg voor cyberaanvallen van buitenaf, waardoor bestanden besmet 
kunnen raken of  zelfs verdwijnen. ‘Wij willen de continuïteit van 
onze dienstverlening, automatisering en veiligheid van onze klantge-
gevens waarborgen.’

Virtual Private Cloud
In 2016 wil partner-brancheorganisatie Aannemersfederatie 
Nederland (AFNL), gevestigd in hetzelfde kantoorpand, graag wor-
den toegevoegd aan de digitale on-premise omgeving van NOA. ‘Ik 
heb drie verschillende partijen gevraagd om hiervoor een voorstel te 
maken’, vertelt Gert. ‘IDB4ict kenden we al, omdat we met de software 
DigiOffi  ce van IDB Groep werken en IDB4ict al het technisch on-
derhoud voor ons verzorgt. We hebben bovendien alle hardware bij 
hen gekocht.’ IDB4ict stelt de brancheorganisaties voor om niet lan-
ger voor servers on-premise te kiezen, maar vanuit ‘the cloud’ te gaan 
werken. ‘Hun voorstel kwam qua prijs en service als beste uit de bus. 
De contacten waren al goed en dan is het fi jn dat je de samenwerking 
kunt intensiveren. Het betekent dat al onze gegevens en applicaties 
nu in een datacenter in Eindhoven staan’, vertelt Gert. ‘We hebben 
gekozen voor een Virtual Private Cloud (VPC): voordeliger dan een 
private cloud, omdat gebruik wordt gemaakt van gedeelde hardware 

Vanaf  mei 2018 dienen organisaties te voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de opvolger van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Voor brancheorganisaties NOA en 
AFNL een belangrijk moment, omdat ook zij opnieuw moeten bepa-
len hoe zij met hun leden kennis delen en informatie uitwisselen zon-
der inbreuk te maken op hun privacy. ‘Het op de juiste wijze bewa-
ren en gebruiken van je gegevens wordt steeds belangrijker’, erkent 
Gert van de Bovenkamp, Hoofd Administratie van de Nederlandse 
Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). ‘Mede daar-
om willen wij onze automatisering goed geregeld hebben. Je moet er 

terwijl de virtuele servers wel privé zijn. Dat zijn we als brancheor-
ganisaties aan onze leden en hun persoonlijke gegevens verplicht.’ 

‘We kunnen niet bij elkaars gegevens’, verduidelijkt directeur Jaco 
Uittenbogaard. ‘Maar we kunnen wel het beheer bij één persoon 
neerleggen, wat het kostentechnisch interessant maakt. Bovendien 
past deze samenwerking in onze toekomstvisie.’ Net als NOA is 
AFNL zeer tevreden over het werken in VPC. ‘Wij willen onze me-
dewerkers, bestuurders en gasten state-of-the-art faciliteiten bieden’, 
aldus Jaco. ‘Onze medewerkers moeten onafhankelijk van tijdstip of  
locatie kunnen werken en altijd toegang hebben tot hun agenda, mail 
en documenten. Bovendien kennen wij net als NOA veel waarde toe 
aan veilig beheer en opslag van onze data. IDB4ict voorziet perfect 
in onze behoeftes. Hun fi rewalls bijvoorbeeld zijn veel geavanceerder 
en zwaarder dan we zelf  op eigen servers zouden kunnen draaien.’

Vlotte transitie
In één weekend zijn alle bestanden van NOA en AFNL overgezet 
naar de nieuwe digitale omgeving in het high-end datacenter van 
IDB4ict-partner Interconnect in Eindhoven. ‘IDB4ict heeft de over-
gang goed voorbereid en een testomgeving gemaakt’, weet Gert. ‘Al-
les is geruisloos verlopen.’ Ook Jaco prijst de vlotte transitie. ‘Ik denk 
dat wij eff ectief  één dag een medewerker van IDB4ict op onze locatie 
hebben gehad, zodat we nagenoeg probleemloos door konden met 
onze dienstverlening en de daarvoor benodigde werkzaamheden.’ 
Wat de medewerkers op het kantoor wél is opgevallen, is de snelheid 
waarmee tegenwoordig kan worden gewerkt. ‘Vooral het opstarten 
en openen van diverse applicaties wordt als zeer snel en prettig erva-
ren’, weet Jaco. ‘AFNL is dan ook zeer te spreken over de op advies 
van IDB4ict aangeschafte hardware voor de werkplekken.’ Gert vult 
hem aan: ‘Omdat IDB4ict updates op afstand verzorgt, beschikken 

we nu altijd over de meest recente software. Ook beheer en onder-
houd gebeurt steeds meer op afstand, eventueel door professionele 
partijen die door IDB4ict worden geselecteerd en ingeschakeld. Voor 
ons een hele zorg minder. Wij kunnen snel en effi  ciënt met ons ei-
gen werk aan de slag, terwijl IDB4ict onze automatiseringsprocessen 
goed in de gaten houdt. En is er toch iets aan de hand, dan bellen 
wij hun servicedesk, die bredere openingstijden kent dan onze eigen 
kantoren.’

Dat de veiligheid en toegang van data is geborgd door IDB4ict ont-
zorgt de brancheorganisaties uit Veenendaal niet alleen, maar levert 
ook tijd en geld op. ‘We hoeven niet meer zelf  back-ups te maken 
of  tapes te verwisselen. Dat kostte ongeveer een kwartiertje per dag, 
mits alles goed ging. Het is plezierig dat we ons nu met ons primaire 
takenpakket kunnen bezighouden en niet langer zelf  naar randvoor-
waarden hoeven om te kijken. Ook het feit dat we niet langer een 
serverruimte op een constante temperatuur hoeven te houden, zorgt 
voor kostenbesparing.’ Het allerbelangrijkste vinden de heren echter 
dat het beheer en de opslag van hun kennis en advies tegenwoordig 
goed en professioneel is geregeld. ‘Onze leden vertrouwen erop dat 
wij er voor hen zijn. Betrouwbaarheid en snelheid zijn tegenwoordig 
een vanzelfsprekendheid. Aan die verwachtingen kunnen wij nu met 
een gerust hart voldoen.’

Op tijd je wachtwoorden aanpassen, geen links openen 

in mailtjes die je niet vertrouwt en nooit bestanden op een 

USB-stick mee naar huis nemen. Als het om veiligheid van 

digitale data gaat, weten we eigenlijk allemaal wel hoe het 

hoort. Maar hoe ga je om met automatisering en beveiliging, 

wanneer je de gegevens van een groot aantal ondernemers 

beheert? Brancheorganisaties NOA en AFNL kiezen voor 

samenwerking met IDB4ict, onderdeel van IDB Groep uit 

Woerden. 

‘IDB4ict ontzorgt met veilig 

beheer en opslag van data’

Brancheorganisaties uit Veenendaal kiezen voor Virtual Private Cloud

Tekst: Linda van ’t Land | Fotografi e: Menno Rignalda

‘Onze leden vertrouwen erop 
dat wij er voor hen zijn.’


