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“ ict  
ondersteunt 
onze primaire 
processen  
optimaal” 



ICT erbIj 
Bart: “toen ik in 2004 bij eigen Haard ging werken was ict 
absoluut geen speerpunt binnen de organisatie. Het was 
meer iets wat men erbij deed. als snel werd duidelijk dat 
ict van veel groter belang kon, en in mijn ogen moest,  
zijn voor de organisatie en haar medewerkers. We hebben 
daarom een plan ontwikkeld waarin werd beschreven hoe 
we met de inzet van ict veel beter en gerichter sturing 
konden geven aan onze primaire bedrijfsprocessen en  
zo optimaal konden bijdragen aan het realiseren van de 
strategische organisatiedoelstellingen.”

beheersbaar
een van de onderdelen van het plan was de vervanging van 
de ict-infrastructuur. Bart: “We hadden hier te maken met 
een zwaar verouderde infrastructuur. dit had door de jaren 
heen geresulteerd in een complexe en operationeel moeilijk 
beheersbare omgeving. Hoogste tijd dus voor de complete 
vervanging van hard- en software en de toepassing van 
bewezen technologie. daarbij stonden een aantal 
uitgangspunten centraal: de bescherming van data en het 
vergroten van de beschikbaarheid en flexibiliteit voor onze 
gebruikers. Kort samengevat: we wilden een toekomstvaste 
en beheersbare ict-infrastructuur voor eigen Haard.”

speCIalIsT
een van de partijen die werd uitgenodigd om het project  
uit te voeren was cam it solutions. dit naar aanleiding van 
een telefonische kennismaking met een het Hoofd systeem 
& netwerkbeheer & eerstelijnsondersteuning. Bart: “Het 
verhuren, verkopen en het technisch beheer van vastgoed 
vormt de core business van onze organisatie. daarvoor 
gebruiken we heel specifieke applicaties. daarnaast heb je 
natuurlijk de gebruikelijke kantoorapplicaties. alles bij elkaar 
opgeteld gaat het om een complex ict-landschap van  
circa honderd applicaties. daar kun je uiteraard geen risico 
mee nemen, dus ga je op zoek naar een specialist met  
een gedegen plan. cam dus, met het 4-lagen model.  
de gedachte achter het 4-lagen model sloot naadloos aan 
bij onze visie op continuïteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 
ook de focus op kwaliteit sprak ons erg aan.”

Voordelen benuTTen
cam adviseerde eigen Haard een Greenfield implementatie 
op basis van het 4-lagen model; een volledig schone en 
nieuwe inrichting van een nieuwe, centrale datacenter 
infrastructuur op basis van nieuwe hardware en software. 
uiteraard speelt virtualisatie hierin een belangrijke rol.  
Bart: “Juist die virtualisatie heeft ons gebracht waarnaar  
we op zoek waren: continuïteit en flexibiliteit! ook een 
zogenaamde otap-omgeving, een afgeschermde test- en 
ontwikkelomgeving, was een belangrijke voorwaarde voor 
ons. doordat alles centraal wordt geleverd is ook de 
beheersbaarheid optimaal. ik ben van mening dat de 
schaalgrootte van onze organisatie, we hebben 400 
werkplekken, ervoor zorgt dat we de voordelen optimaal 
kunnen benutten. cam heeft ons dat in het voortraject  
zeer overtuigend duidelijk gemaakt en wij zijn meegegaan  
in hun enthousiasme en gedrevenheid. ook de projectaan-
pak en onderlinge samenwerking liepen op rolletjes. onze 
projectleiders en die van cam konden snel schakelen.  
met name aan de kennisoverdracht hebben we op advies 
van cam veel aandacht besteed.”

adequaaT aCTIe
natuurlijk kan er tijdens een complex en omvangrijk project 
ook wel eens wat misgaan. Bart: “daar vormden wij geen 
uitzondering op! zo liep het project even vast door een 
denkfout in de voorbereiding. dan ben je natuurlijk 
benieuwd hoe je leverancier daarmee omgaat.  
cam neemt wat dat betreft meteen z’n verantwoordelijk-
heid. Geen “ja maar” of iemand die zich ergens achter 
verschuilt: onmiddellijk ondernemen ze adequaat actie.  
Je hebt daardoor het gevoel dat je als klant heel serieus 
genomen wordt. en dat zie je terug in alle lagen van de 
organisatie. zelfs de directeur staat met z’n voeten in de 
klei als het nodig is!”

In heT korT
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aantal GeBruiKers
circa 400 werkplekken

VerBeterinGen
- Betrouwbaarheid
- Beschikbaarheid
- continuïteit
- Veiligheid
- efficiency

CamcuBe | macHineKamer
storage & Back-up /
Virtuele storage-omgeving:
netapp, commvault
Back-end: Virtuele serveromgeving Vmware
 
CamcuBe | WerKpleK
Front-end: centraal beheer van desktops en
applicaties: citrix, res powerfuse platinum,
Wisdom, Vmware thinapp
acces: externe toegang tot het datacenter

‘Gewoon goed in wonen’ is het credo van 
woningstichting Eigen Haard in Amsterdam.  
De stichting, die in 2009 haar 100-jarige bestaan 
vierde, is in relatief korte tijd heel groot gegroeid 
dankzij meerdere fusies en samenwerkings-
verbanden. Een zeer bewuste keuze omdat 
schaalgrootte tegenwoordig noodzakelijk is  
om de organisatiedoelstellingen optimaal 
invulling te kunnen geven. Uiteraard brengt  
die schaalgrootte ook nieuwe uitdagingen  
met zich mee op ICT-gebied. 

de organIsaTIe 
eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouw-
vereniging, met als doel verbetering van de Volkshuis-
vesting in amsterdam. na verschillende fusies en 
overnames is eigen Haard in 2002 een woningstichting 
geworden. de organisatie is inmiddels ook actief in de 
regio’s aalsmeer, amstelveen, landsmeer, lisse en de 
zaanstreek. eigen Haard is een van de grootste woning-
corporaties van nederland en houdt er een nuchtere en 
efficiënte werkwijze op na. naast het verhuren en bouwen 
van diverse soorten woningen voor verschillende doel-
groepen, investeren eigen Haard in de leefbaarheid van 
buurten en wijken. daarbij wordt rekening gehouden met 
de wensen en eisen van onze klanten en met economische, 
technische en maatschappelijke ontwikkelingen.  
een daaraan gelieerd en sterk groeiende activiteit is het 
voeren van het financieel, administratief, technisch en 
sociaal beheer van de woningen.

Bart Hoogervorst werkt sinds 2004 als manager ict & 
 Facilities bij eigen Haard. Hij zag de organisatie de 
afgelopen jaren hard groeien tot het huidige aantal van 
48.000 verhuurbare woningen, garages en bedrijfsruimten. 
Het aantal medewerkers en werkplekken groeide uit tot  
575 respectievelijk 400. om de organisatie op efficiënte 
wijze te kunnen aansturen en een einde te maken aan de 
versnippering van bedrijfspanden door de stad, betrok 
eigen Haard in 2007 een nieuw, centraal bedrijfspand  
aan de arlandaweg in amsterdam-zuid.

de belangrijkste taak van woningcorporaties is van oudsher het verhuren van 

woningen in de sociale sector. maar dat is al lang niet meer de enige activiteit van 

eigen Haard. ook de vrije huursector is daar bij gekomen. eigen Haard beheert 

verder huurwoningen van andere corporaties en ontwikkelt en bouwt nieuwbouw-

woningen, die weer verhuurd of verkocht worden. sinds een aantal jaar verkoopt 

eigen Haard ook bestaande woningen, onder meer aan zittende huurders. 

“ zelfs de directeur staat  
met z’n voeten in de klei”

“ cam is net zo  
kritisch op  
kwaliteit als wij”

“ Je wordt als klant heel 
serieus genomen” 
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