
GEMEENTE TEXEL
Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland en is het hele jaar 
de perfecte bestemming voor toeristen. Om tot rust komen in de 
natuur of juist voor sportieve activiteiten. De gemeente Texel zorgt 
ervoor dat inwoners, bedrijven en toeristen zich thuis voelen op het 
eiland. Om dit te kunnen verzorgen zijn er vele processen nodig die 
allemaal een solide ICT-organisatie vereisen.

Adoptie en advies op maat
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin 
een steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de 
belangrijkste ontwikkeling is. De gemeente wil hierin een veilige, innovatieve 
en duurzame basis leggen om de digitalisering van de samenleving vorm te 
geven. En om dat mogelijk te maken is Proact sinds 2019 ingeschakeld. Proact 
ondersteunt de gemeente Texel met het opstellen van een planmatige 
aanpak op het gebied van techniek, maar ook bij de adoptie van nieuwe 
software.

Wij beschikken over grote ervaring op gebied van de uitvoering van migraties 
van oude naar nieuwe ICT-omgevingen en hebben dus diepgaande kennis 
hierover. We kunnen daarom op maat gemaakte adviezen geven over nieuwe 
relevante ontwikkelingen. Zo kan de gemeente Texel ook keer op een keer de 
juiste keuze maken, rekening houdend met alle richtlijnen die gelden, zoals 
de BIO, BIG en aansluiting bij de Digitale Overheid 2020. 

Uitdaging
Een veilige, innovatieve en 
duurzame basis leggen om de 
digitalisering van de samenleving 
vorm te geven.

Oplossing
Modern Workspace
Vernieuwde Infrastructuur

Voordelen

• Plaats, tijd en apparaat 
onafhankelijk 
(samen)werken

• Veilige omgeving

• Eenvoudig beheer

• Betrouwbaar support

• Hoog beschikbare ICT-
infrastructuur

Samenvatting
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Proact heeft niet alleen 

diepgaande kennis, maar 

levert ook nog eens echte 

kwaliteit.”

Robert Jan van Vliet 
IT manager

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

De gemeente Texel heeft als missie dienstverlenend en zelfstandig met en voor de 
Texelaars de balans van het eiland te bewaken. Hierin speelt de gemeente in op de 
behoefte van de burgers, besturen, bedrijven en instellingen. De gemeente wil werken 
in een flexibele, lerende en omgevingsbewuste organisatie die waarde toevoegt. Er is 
daarom continue focus op het verbeteren van de dienstverlening.

Proact is niet alleen betrokken geweest bij het vervangen van de verouderde ICT-
infrastructuur, maar functioneert inmiddels ook als trusted advisor voor ons. De 
samenwerking daarbij verloopt prettig, flexibel en succesvol. Daarom heeft de 
gemeente Texel nu een snelle en toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

Besparing in kosten
With Proact’s strict  
service levelconditions

Standaardisatie
Reduceddowntime  
with 24/7 Service  
Management

Vernieuwde Infrastructuur
…

Betere beveiliging
With Proact enterprise-
level infrastructure

Voordelen
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