
 

 

 

Proact ondersteunt een jonge verzekeraar uit Nederland waar 75 vakkundige, ambitieuze 
mensen aan één doel samenwerken: Nederlanders zelfverzekerd maken. Om dat bereiken 
helpen zij hun klanten goed overwogen keuzes te maken met slimme financiële 
oplossingen. Zij hebben daarbij een digitale focus en een agile mindset: snel ontwikkelen, 
meteen uitproberen en altijd blijven verbeteren. 

 
Een andere ambitieuze doelstelling van deze klant is om te groeien naar een portfolio van meer 
dan 2.000.0000 levens- en uitvaartverzekeringen. Daarin zijn de eerste stappen al gezet door 
middel van een aantal acquisities. Om de volgende stappen te kunnen zetten diende hun 
huidige back- en front office IT-landschap vernieuwd te worden om zo een “schoon en agile” 
platform te creëren, zonder te veel historie en een betere aansluiting te hebben bij hun 
businessdoelstellingen en klanten.  
 
Dat is het moment waarop Proact in beeld is verschenen. Deze klant heeft ons gevraagd hun 
partner te willen worden om te helpen bij het maken van het cloud- en applicatiedesign, de 
implementatie van dit ontwerp en de migratie naar de cloud. 
 
Proact heeft daarvoor een inventarisatie uitgevoerd van de on-premises workloads. Tijdens 
deze migratie assessment maakte Proact uitgebreid een inschatting van: 
 

√ per applicatie migratie strategie op basis van de 6R aanpak 
√ de benodige migratie effort, zowel van de klant als van Proact 
√ de indicatieve cloud kosten 
√ een migratie project scoping en risico assessment 
√ eisen aan de in te richten Landingzone 

 
Vervolgens heeft Proact deze klant begeleid in verschillende design workshops om alle 
ontwerpbesluiten vast te stellen om zo tot een goed doordachte cloud landing zone te komen, 
een goed design, om deze vervolgens voor de klant te bouwen (build). 
 
 
Daarna is er voor elke applicatie workload een functionele 
test in een geïsoleerd Virtual Network uitgevoerd om te 
valideren op de technische en functionele werking van de 
applicatie workload. Na deze validatie werd er per applicatie 
workload door de klant een GO afgegeven, waarna de 
productie workload met minimale downtime actief 
opgebracht is in Azure. 
 
 
Door deze aanpak te hanteren was Proact in staat in kleinere en parallelle tracks de migratie 
snel en met een lager risico te laten plaatsvinden. Een big-bang aanpak zou bij een kleine 
tegenslag veel vertraging van het migratie project opleveren. Voor de migratie is Azure Migrate 
en Azure Site Recovery gebruikt en in enkele gevallen is additioneel gebruik gemaakt van 
Carbonite Doubletake. 
 
Naast deze Azure design, build en migratie dienstverlening heeft Proact onder tussen het 
beheer van deze Azure omgegeving van deze klant op zich genomen, zodat de klant zich nog 
beter kan richten op de business doelstellingen, gebruik maken van nieuwe technieken de 
public cloud te bieden heeft. 
 
 
 


