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Parlan Jeugdhulp ging van één
centrale datacenteromgeving naar
een bijzondere cloud-oplossing
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Bij Parlan is ICT een complex vraagstuk. Niet alleen vanwege het grote 
aantal locaties, maar ook omdat het ICT-beleid wordt gedreven door 
een uitgesproken strategie, aldus Ron Ploeg, manager ICT en Facilitai-
re Diensten. “In die strategie staat onder meer dat Parlan de ambitie 
heeft om ‘cliënten te behandelen daar waar zij zich bevinden, samen 
met anderen’. Dat stelt nogal wat eisen aan de ICT, met name door die 
drie woorden op het eind.”

Parlan Jeugdhulp
Parlan is een organisatie in de jeugdzorg, 
met zo’n 950 medewerkers en 60 gebou-
wen in Noord-Holland. De organisatie helpt 
kinderen, jongeren en hun opvoeders bij 
vragen rondom opgroeien en opvoeden en 
biedt ondersteuning en behandeling als de 
directe omgeving onvoldoende antwoord 
kan bieden. Parlan werkt daarbij samen 
met andere organisaties en met partijen in 
het onderwijs.

Vanuit de genoemde strategie neemt Parlan 
in de jeugdzorg de rol van regisseur op zich, 
aldus Ron: “Wij willen voorkomen dat cliënten 
voortdurend worden rondgeduwd in een circuit 
van hulpverlening en steeds maar een stukje 
zorg krijgen. Dat we dat samen met anderen 
willen doen heeft grote consequenties voor 
de ICT, want het betekent dat je niet alleen je 
eigen medewerkers maar ook externe partijen 
op een veilige manier toegang moet geven 
tot je systeem. Die uitdaging is des te lastiger 
omdat we het niet hebben over kantoorwerk, 
maar over mensen die met mobiele apparaten 
op pad zijn.”

Software afnemen als dienst bij de leveranciers
Om het gestelde doel te bereiken, besloot 
Parlan een centrale datacenteromgeving 
te verruilen voor een oplossing waarbij alle 
software draait in de cloud-omgevingen van de 
diverse leveranciers. “Zorgmedewerkers zijn 
opgeleid om zorg te verlenen, niet om ICT’er te 
zijn. Alleen al daarom vinden wij dat software 

het best kan worden beheerd door de partij die 
het heeft ontwikkeld. Het is een utopie om te 
denken dat wij netwerken net zo veilig kunnen 
maken als Microsoft, of net zo goed thuis zijn 
in ons HR-pakket als Raet. In een organisatie als 
de onze komt de focus steeds meer te liggen 
op preventie en het begeleiden van eindgebrui-
kers. Daarom hebben wij er in onze cloudstra-
tegie voor gekozen alle software af te nemen 
als dienst bij de leveranciers zelf. Zo weten 
we zeker dat de uptime zo hoog mogelijk kan 
zijn. Bovendien scheelt het onszelf veel tijd en 
stress over bijvoorbeeld patches en updates en 
wanneer je die met een gerust hart kunt gaan 
gebruiken.”

Remmende voorsprong
Om de beweging naar de nieuwe oplossing 
te maken, had Parlan wel de medewerking 
van alle betrokken leveranciers nodig, zoals 
Vodafone, Microsoft en Raet. “Dat maakte de 
reis verrassend grillig, ook vanwege de wet 
van de remmende voorsprong: de leveranciers 

moesten steeds oplossingen bedenken en 
ontwikkelen die eenvoudigweg nog niet beston-
den. Er waren vrijwel nog geen best practices 
beschikbaar. Het is trouwens echt niet zo dat 
wij altijd voor in de bus willen zitten. Maar van-
uit onze strategie hadden we in dit geval geen 
andere keuze.”



Eén samenhangend programma
Om concreet invulling te geven aan de ICT-visie 
van Parlan, werd met hulp van Winvision een 
ICT-roadmap opgesteld. “We hadden al vaker 
samengewerkt met Winvision, maar dan ging 
het om projecten met een einddatum. Hier lag 
dat anders. In de wereld van nu zien wij ICT niet 
meer als een verzameling projecten maar als 
één samenhangend programma dat nooit stopt 
en nooit klaar is. Winvision heeft voor onze 
transitie naar de cloud een zeer goede 
 

programmamanager geleverd, die steeds op 
het juiste moment de juiste specialisten wist te 
vinden en in te schakelen. Daarbij was ik dege-
ne die als het nodig was af en toe wat druk kon 
zetten op leveranciers. De rolverdeling heeft 
goed gewerkt en de inbreng van Winvision 
heeft ons enorm geholpen. Ik ben trots op wat 
we samen hebben neergezet. Het beantwoordt 
zeker aan wat ik ervan had verwacht, misschien 
is het zelfs nog wel beter geworden.”

De rolverdeling heeft goed gewerkt 
en de inbreng van Winvision heeft ons 
enorm geholpen

Ron PLoeg
Manager ICT en
Facilitaire Diensten
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Bij Winvision draait het eigenlijk maar om één ding. Echt weten wat 
mensen beweegt. Precies weten wat onze klanten willen. En daar 
vervolgens de beste ICT-oplossingen voor bieden. Wij zien ICT als een 
essentieel middel om onze klanten te ondersteunen bij innovatie in hun 
markt, hun bedrijfsvoering te professionaliseren en hun leven te verge-
makkelijken. Als dé innovatieve Microsoft ict-partner levert Winvision 
haar klanten toegevoegde waarde vanuit marktkennis, technologie en 
oog voor de menselijke kant van verandering. We doen het samen.
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