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EI VaN COLUmBUS
nico: “in onze zoektocht naar mogelijkheden om de 
beschikbaarheid van ons netwerk en onze applicaties 
zo optimaal mogelijk te maken, bezochten wij een 
praktijkdemo van cam. Hier maakten wij kennis met 
het 4-lagen Model. dat was voor ons een eyeopener; 
hiernaar waren we al lang op zoek. en niet alleen de 
theorie achter het model sprak ons aan, tijdens de 
praktijkdemo hebben we zeker drie uur geboeid zitten 
kijken naar de praktische vertaling ervan. toen wisten we 
het zeker: het 4-lagen Model is het ei van columbus.” 

WETTELIJKE TERmIJNEN
voor een organisatie als oPta is beschikbaarheid van de 
ict van cruciaal belang. nico: “eigenlijk moeten wij voor 
al onze activiteiten altijd toegang hebben tot ons netwerk. 
geen toegang betekent feitelijk dat er hier niet gewerkt kan 
worden. en dat kunnen we ons niet permitteren. Wij hebben 
bijvoorbeeld ook te maken met wettelijke termijnen waar -
binnen we zaken moeten afronden. Met het 4-lagen Model 
kon cam ons een zeer hoge mate van beschikbaarheid 
garanderen. daarnaast voorziet het model in efficiënte 
oplossingen voor flexibele werkplekken en veilig werken 
op afstand. Zaken die we eveneens goed geregeld wilden 
hebben.”

aaNBESTEDING
ondanks de positieve indruk die oPta had van het 
4-lagen Model, werd er niet direct gekozen voor cam. 
dat had alles te maken met het verplichte aanbestedings-
traject waarmee oPta als overheidsinstantie te maken 
heeft. nico: “Wij hebben dan ook eerst een bestek 
opgesteld waarin we ons eisen- en wensenpakket 
uitgebreid hebben beschreven. dat is vervolgens bij 
verschillende bedrijven neergelegd. na een objectieve 
vergelijking van de voorstellen hebben we uiteindelijk toch 
voor cam gekozen. Qua kosten ontliepen de voorstellen 
elkaar niet veel, maar wij hadden het beste gevoel bij cam. 
bovendien had cam er geen enkele moeite mee dat wij de 
hardware wilden bestellen binnen de raamoverkomst van 
het Ministerie van economische Zaken.”

LESSONS LEaRNED
“bij het beoordelen van offertes en voorstellen kijk je 
natuurlijk goed naar de kosten en wat je daarvoor krijgt. 
Maar zeker zo belangrijk vind ik de klik tussen de mensen. 
niet alleen op managementniveau, maar vooral op de 
werkvloer. daar moet het project uiteindelijk toch gereali-
seerd worden. de klik die we hadden we met cam is in  
de praktijk helemaal waargemaakt. er was echt sprake van 
een open samenwerking, precies zoals we vooraf hebben 
afgesproken. Met wederzijds respect zijn we kritisch op 
elkaar geweest om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te 
kunnen realiseren. de voortgang van het project werd 
elke twee weken in een projectvergadering besproken 
en na afloop hebben we het project grondig geëvalueerd 
tijdens een lessons learned bijeenkomst. Het project 
is conform de planning en de gestelde deadlines tot 
stand gekomen.”

BRaND 
nu de serveromgeving is gevirtualiseerd en de data 
gecentraliseerd is iedereen inmiddels gewend aan de 
nieuwe manier van werken. nico: “veranderingen  door-
voeren kost altijd energie. Maar nu hoor ik alleen maar 
positieve geluiden. Mensen kunnen thuiswerken alsof 
ze op kantoor zijn en op kantoor kun je overal inpluggen 
om toegang tot het netwerk te krijgen. ook de strorage-
 oplossing geeft een veilig gevoel nu alle data dubbel en 
gescheiden wordt opgeslagen. Het toeval wilde dat we 
een jaar na de ingebruikname brand hebben gehad in 
onze serverruimte. toen bleek de theorie ook in de praktijk 
te werken: in no time was de boel hier weer up & running!”

IN HET KORT

organisatie
oPta

brancHe
overheid (Zelfstandig bestuursorgaan)

aantal gebruiKers 
135 fte’s, 200 werkplekken

verbeteringen
- betrouwbaarheid
- Hogere beschikbaarheid
- continuïteit
- Flexibiliteit
- veiligheid
- Meer efficiency

tecHniscHe bouWstenen 
- netapp storage
- vMware servervirualisatie 

de oPta was op zoek naar een hogere 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
haar ict infrastructuur. deze vonden ze 
in het 4-lagen Model terug en heeft zich 
inmiddels ook op alle vlakken bewezen.
op het gebied van samenwerking is er 
een duidelijke harmonie. als er een 
uitdaging is of er zich een calamiteit 
voordoet wordt de goede relatie tussen 
de oPta en cam it solutions benut. 

OPTA staat voor Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit en houdt zich 
dagelijks bezig met zo’n beetje alles wat er 
gebeurt en staat te gebeuren rondom telefonie, 
post, internet en de kabel. De focus ligt daarbij 
op concurrentiebevordering en consumenten-
bescherming. OPTA opereert als een Zelfstandig 
Bestuursorgaan (ZBO); een overheidsinstantie, 
die op afstand van een ministerie opereert. 
OPTA is gevestigd op de derde verdieping 
van de Zürichtoren in Den Haag.

DE ORGaNISaTIE 
dagelijks verandert de wereld van telefonie, post, internet 
en de kabel: er starten nieuwe bedrijven en diensten 
ontwikkelen razendsnel. er zijn steeds weer nieuwe 
mogelijkheden en abonnementen. oPta zorgt voor 
concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in 
het belang van de consument. Hierin staan concurrentie-
bevordering en consumentenbescherming centraal. 
Maar oPta doet meer. denk bijvoorbeeld aan het 
uitgeven van telefoonnummers, het waarborgen van 
wettelijk minimale dienstverlening op het gebied van 
post en vaste telefonie, het beslechten van geschillen 
tussen aanbieders, en het toezien op de certificatiedienst-
verleners van de elektronische handtekening. bij oPta 
werken ca. 135 mensen in vaste dienst. 

nico den Heijer is coördinator ict bij oPta. in die functie 
coördineert hij de ict-afdeling die bemand wordt door zes 
mensen, onderhoudt hij contacten met leveranciers en 
legt hij verantwoording af aan de directie. de kernactiviteit 
van de afdeling is het faciliteren van geautomatiseerde 
processen aan gebruikers. Het gaat hierbij met name om 
kantoorapplicaties, een financieel pakket, een personeels-
informatiesysteem en een applicatie voor de uitgifte van 
telefoonnummers. bij oPta zijn twee netwerken operatio-
neel: één voor de genoemde applicaties en een voor 
andere toepassingen waaronder digitale recherche 
(sPaM-onderzoek). 

Wat er bij een calamiteit allemaal komt kijken, wordt vaak pas duidelijk als de 

calamiteit zich voordoet. toch is het niet verstandig om daarop te wachten. 

oPta koos ervoor om tijdig adequate maatregelen te nemen om calamiteiten 

het hoofd te kunnen bieden. een jaar na de ingebruikname ontstond 

er brand in een serverruimte en bewees de investering z’n waarde. 

de ict-infrastructuur bleef operationeel. 

“ een toekomstvaste 
oplossing dankzij hoge 
mate van flexibiliteit”

“ Het moet onderling 
klikken, vooral ook op 
de werkvloer”

“ Wij waren erg onder 
de indruk van de 
praktijkdemo!” 
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