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Gemeente Zoetermeer stond in 2015

voor een aantal grote veranderingen: 

- nieuwe huisvesting

- de invoering van het nieuwe werken

-  de overgang naar meer online dienstverlening

 - de koppeling met (nieuwe) samenwerkingspartners

Om deze ontwikkelingen in goede, veilige banen te leiden was er 

behoefte aan een flexibele netwerkinfrastructuur met schaalbare 
capaciteit en een optimale IT-security.

Inwoners 123.000
Medewerkers 1.130
Netwerkpoorten circa 3.000

Wensen

 Upgrade naar secure datacenter 
 en secure netwerk
 Up- en downscalen van netwerkcapaciteit 

Security upgrade 

“ON2IT heeft ons jaren geleden als eerste partij laten kennismaken 
met de Zero Trust visie. Dit sprak ons erg aan en wij hebben Zero 
Trust dan ook als basisvoorwaarde gesteld voor de oplossing.” 

Up- en downscalen van netwerkcapaciteit 

“Onze oude netwerkinfrastructuur was gebaseerd op meerdere 
locaties. De laatste jaren hebben we een aantal vestigingen gesloten 
en daardoor was een deel van de hardware (switches) overbodig 
geworden. Bij de ontwikkeling van een nieuw netwerk was het voor 
ons belangrijk dat we de netwerkcapaciteit konden afstemmen op 
de behoefte”, vertelt Daniël van Dijk, netwerk- en securityspecialist 
bij Gemeente Zoetermeer. 

Minder workload 

IT-manager Marc van Gaalen: “Fix and replace deden we voorheen 
zelf. Dit betekende dat we regelmatig alles uit handen moesten 
laten vallen om storingen op te lossen. Uiteraard is dat vervelend 
als je middenin een project of bespreking zit. We zochten daarom 
een partner die ons dit uit handen kon nemen.”

Casestudy
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“ON2IT is één van de weinige 
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Oplossing

  Virtueel netwerk op basis van Zero Trust met 
VMware NSX

 Flexibele netwerkdienst op basis van 
capaciteitsabonnement

 Managed Security Monitoring en Policy Service

Virtueel netwerk 

ON2IT heeft bij Gemeente Zoetermeer een virtueel netwerk op ba-

sis van VMware NSX en het Zero Trust securitymodel gerealiseerd 
om het risico en de impact van cyberdreigingen tot het minimum 
te beperken. “In VMware NSX in combinatie met Palo Alto Networks 
zagen we de mogelijkheid om segmentatie volgens Zero Trust in de 
praktijk te brengen. Wat bijzonder is aan de oplossing van ON2IT is 
dat ze het netwerk en de IT-security als één geheel zien. Ze nemen 
als het ware de IT-security als basis en bouwen daar het netwerk 
omheen,” aldus Daniël.
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Bij de vervanging is gekozen voor functionele, op capaciteit geba-

seerde diensten:

-    Flexibele netwerkdienst op basis van een capaciteitsabon-

nement. 

Het aantal netwerkpoorten kan onbeperkt aangepast worden.
-    Managed Next Generation Firewall Service, Security Moni-

toring en Policy Service  

ON2IT levert de beveiligingsinfrastructuur als dienst waarbij het 
gebruik van hard- en software, licenties en de beheerdienstver-
lening inbegrepen zijn. ON2IT neemt hiermee de fix & replace, 
security monitoring en het policy beheer uit handen.

Winst

   Alleen betalen voor daadwerkelijk beschikbare 
capaciteit

 Maximale flexibiliteit in ICT-dienstverlening
 Maximale veiligheid in IT-infrastructuur

Betalen voor capaciteit 

“Met onze nieuwe netwerkinfrastructuur kunnen we netwerkpoorten 
flexibel op- en afschalen afhankelijk van de capaciteitsbehoefte. 
We betalen een vaste prijs per poort en niet voor overbodige 
capaciteit”, aldus Daniël.
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Het ON2IT Security Operation Center (SOC) waakt 24/7 over de IT-
security van Gemeente Zoetermeer. Het SOC houdt de hardware in 
de gaten, monitort het netwerkverkeer en voert het policybeheer 
uit. Er staat altijd een specialist klaar die als het nodig is direct 
kan ingrijpen. “In ON2IT hebben we een partner gevonden die ons 
ook het fix en replace-gedeelte uit handen neemt. Dit vroeg in het 
begin wel wat afstemming van beide kanten, maar we zijn ervan 
overtuigd dat we hier in de toekomst de juiste modus voor vinden,” 
vertelt Marc. 

e e e
 “Met de implementatie van VMware NSX hebben we de IT-security 
naar een hoger plan gebracht. We hebben een hoge beschikbaarheid 
en hoge mate van veiligheid gerealiseerd. De komende tijd gaan 
alle medewerkers van Gemeente Zoetermeer over op ‘het nieuwe 
werken’. Ze kunnen werken met een laptop, tablet of op een vaste 
werkplek en zijn zo always connected. En door de invoering van 
Global Protect zijn ze altijd safe connected. De investeringen die 
we de afgelopen anderhalf jaar aan de achterkant hebben gedaan 
zie je aan de voorkant direct terug,” stelt Marc. “ON2IT is een van de 
weinige partijen die IT-infra en IT-security goed kunnen combineren. 
Ze hebben een duidelijke visie op dit gebied en staan zeker niet 
stil. Als specialistisch IT-security bedrijf hebben ze een enorme 
knowhow op dat gebied. Op het gebied van netwerkinfrastructuur 
kan ON2IT zeker nog groeien.”
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Tech facts

VMware NSX

e r er e e e re

e r r e e re

re e b r e

r b e e e b r e


