
CARDEA
Cardea is een organisatie voor specialistische jeugd- en opvoedhulp in 
de regio Holland Rijnland en Haaglanden. In de huidige marktsituatie 
ligt de werkdruk binnen de zorg hoog en is efficiënt en overzichtelijk te 
werk gaan dus van groot belang.

Cardea Jeugdzorg met Proact naar een moderne werkplek 
en Public Cloud 
Cardea Jeugdzorg heeft Proact ingeschakeld voor hulp: de on premise
omgeving was verouderd en moest weg uit het datacenter van het ziekenhuis 
omdat het gebouw werd gesloopt. Uit de eerste gesprekken kwamen zorgen 
naar voren over de continuïteit en de backup van het toenmalige platform. 
Daarnaast bleek dat er zowel werd gewerkt in een meer traditionele 
omgeving en met een volledig Office 365 abonnement waaruit de 
werknemers enkel het e-mailen gebruikten. Cardea maakte daardoor dus 
dubbele kosten. 

Het Proact CloudActive platform als stepping stone
voor de reis naar de Public Cloud 
Proact heeft Cardea direct geholpen door de 64 servers van de on 
premises omgeving via een t i jdel i jke verbinding te verplaatsen naar 
onze CloudActive datacenters.  Al les bleef werken zoals iedereen 
gewend was, terwijl  de zorgen om de continuïteit  en de backup
wegvielen en zo het datacenter gesloopt kon worden.  

Vervolgens kon de verdere reis naar de Cloud beginnen, Proact zorgde 
voor het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe werkplekken.  Alle nieuw 
aangeschafte laptops zi jn met Autopilot en Intune volledig automatisch 
ingericht,  uiteraard waar mogeli jk voorzien van BitLocker encryptie, 
MFA en Single Sign on.  De voordelen van deze oplossing werden al  snel 
duidel i jk :  het is meer gestandaard isee rd , men kan sneller en 
gemakkel i jker werken en de beveil iging is aanzienl i jk verbeterd.

Uitdaging
Een verouderde on premise
omgeving en ongebruikte lopende 
abonnementen

Oplossing
Moderne Werkplek
Public Cloud

Voordelen

• Besparing in kosten
• Standaardisatie
• Snelle en gemakkelijke 

uitrol van laptops 
• Betere beveiliging
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Door het inrichten van 

beter uitgeruste 

werkplekken, besparen 

we niet alleen veel 

kosten, maar gaan we ook 

op een meer efficiënte en 

meer veilige manier te 

werk. Dit scheelt enorm in 

de werkdruk voor het 

personeel.”

Jan van Wamel
Regievoerder ICT

Over Proact
Proact is Europa’s grootste onafhankelijke datacenter en Cloud Service provider. Door 
flexibele, toegankelijke en veilige IT-oplossingen en services, helpen we bedrijven en 
overheden niet alleen om risico’s en kosten te verlagen, maar ook verbeteren ze de 
wendbaarheid, productiviteit en efficiëntie. 

We hebben meer dan 5000 succesvolle projecten over de hele wereld voltooid, 
hebben meer dan 3500 klanten. Dit doen we met meer dan 800 medewerkers over 15 
landen, waarvan ongeveer 350 medewerkers in Nederland. 

info@proact .eu 
w w w .proact .eu

Ondertussen had Proact alle vestigen ook voorzien van nieuwe f irewalls,  
waardoor de t i jdel i jke verbinding stopgezet kon worden.  Tot slot werd 
een project gestart om de data uit  een eerder SharePointproject te 
migreren naar SharePoint onl ine.

De status anno nu
Cardea werkt nu bi jna volledig in de Cloud. Steeds meer 
zorgmedewerkers werken nu volledig onl ine met Off ice 365.  Met hulp 
van Proact bespaart Cardea niet al leen veel kosten, de werkdruk wordt 
ook lager door de nieuwe eff iciënte en overzichtel i jke werkplekken.  

Besparing in kosten
Cardea doet hetzelfde 
werk, maar met minder 
lopende abonnementen

Standaardisatie
Er is meer eenheid in hoe 
de werknemers te werk 
gaan

Snelle en gemakkelijke 
uitrol van laptops 
Alle werknemers werken 
op nieuwe laptops en 
gaan nu veel efficiënter te 
werk

Betere beveiliging
Alle laptops zijn 
voorzien van BitLocker
encryptie, MFA en 
Single Sign on

Voordelen
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