
Eén Liquit-beheeromgeving voor vijf gemeenten

Success story

De gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel delen 
een shared service center voor hun ICT. Zij zochten een oplossing die qua 
gebruikerservaring en applicatieuitrol vergelijkbaar is met ZENworks. Liquit Workspace 
en Liquit Release & Patch Management voldoen aan deze eisen en worden inmiddels 
als de overkoepelende beheeromgeving van vijf Liquit-werkomgevingen gebruikt.

GEMEENTE VEENENDAAL
Veenendaal is een comfortabele plek om te wonen, te werken en te leven. Een stad met zo’n 
65.000 inwoners. Een ondernemende plek met de grootste bedrijvenkring van het land, een 
geschiedenis van wol en sigaren en een toekomst vol ICT en Tech. Veenendaal wil in de top 
3 van ICT-dienstverleners van  Nederlandse gemeenten komen. 

SHARED SERVICE CENTER
Gemeente Veenendaal en de omliggende gemeenten Rhenen, Scherpenzeel, Renswoude 
en later Woudenberg én de gedeelde Sportservice vormen sinds 2017 samen een shared 
service center. De initiële doelstelling was om één standaard desktop als basis op te zetten 
voor alle samenwerkende gemeenten. Daarboven wilde men extra gelaagde 
functionaliteit aanbieden. 
De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg maakten gebruik van een RES Workspace en 
bij een aantal andere gemeentes werd Novell Open Workgroup Suite (NOWS) met 
ZENworks Configuration Manager (ZCM) gebruikt. 

Het shared service center heeft onderzocht of er een met ZENworks vergelijkbaar pakket op 
de markt was. Hierbij ging het om de gebruikerservaring, namelijk eenvoudige toegang tot 
of uitrol van software door het aanklikken van icoontjes. Deze ‘smart icons’ starten een actie, 
afhankelijk van wie de icon gebruikt en waar hij of zij zich bevindt, Indien een eindgebruiker 
bijvoorbeeld niet op kantoor is, wordt er automatisch VDI opgestart. Is hij of zij offline dan 
wordt Microsoft Excel lokaal gestart. De eindgebruiker merkt hier niets van, zijn applicatie 
functioneert gewoon.

Daarnaast was de manier waarop de applicatiedistributie tot stand komt erg belangrijk. 
Voor beide zaken bleek Liquit de beste oplossing. Het shared service center regelt inmiddels 
de onderliggende communicatie tussen de gemeenten. Liquit Workspace en Liquit Release 
& Patch Management worden inmiddels als de overkoepelende beheeromgeving van de 
vijf Liquit-werkomgevingen bij de gemeentes gebruikt.

IEDEREEN KLIKT NU OP SLIMME ICOONTJES
Toen in 2018 de centrale omgeving werd gebouwd, is de gemeente Scherpenzeel als eerste 
en in één keer toegevoegd. De gemeente heeft daarnaast een eigen Liquit-omgeving 
gekregen wat een nieuwe manier van werken met zich meebracht. Scherpenzeel werkte met 
RES Workspace en had geen ervaring met de slimme Liquit icoontjes. De overige 
gemeenten waren door ZENworks al gewend aan deze manier van werken. Gemeente 
Woudenberg is gefaseerd overgegaan tegelijk met Rhenen. In 2019 was Renswoude aan de 
beurt en dit jaar wordt gemeente Veenendaal aangesloten op de gedeelde omgeving.

Dat betekent concreet dat medewerkers van de aangesloten gemeentes door eenvoudig op 
slimme icoontjes te klikken, toegang krijgen tot de programma’s die in hun 
Liquit-omgeving beschikbaar zijn. Liquit Workspace zorgt zo voor de directe uitrol van en 
toegang tot de beschikbare software. Patrick Jansen, systeembeheerder Gemeente 
Veenendaal: “Dit bespaart veel tijd! Voor de medewerker, die geen softwarepakket hoeft 
aan te vragen en zelf te installeren, maar ook voor de beheerorganisatie, omdat alles 
vanaf een centraal punt kan worden geregeld.”  

LIQUIT WORKSPACE EN LIQUIT RELEASE & PATCH MANAGEMENT
Iedere gemeente heeft een eigen Liquit-omgeving met daarboven de centrale 
Liquit-beheeromgeving. Er zijn binnen het shared service center dus in totaal vijf 
verschillende Liquit-omgevingen, allemaal gekoppeld door middel van connectoren in 
dezelfde overkoepelende beheeromgeving. Vanuit deze omgeving worden pakketten 
aangemaakt en met behulp van credentials per gemeente gedistribueerd. De gemeenten 
ontvangen een slim icoontje waarop ze kunnen klikken en waarmee de uitrol wordt 
gerealiseerd. 

Over de volle breedte van de organisatie zijn Liquit Workspace en Liquit Release & Patch 
Management geïmplementeerd. Terwijl Liquit Workspace bij de medewerkers van de 
gemeenten zorgt voor een heldere, herkenbare look en feel, met icoontjes en een menu 
met keuzemogelijkheden op elk device,  helpt de introductie van Liquit Release & Patch 
Management het IT-team met het configureren, ingebruiknemen en patchen van de 
applicaties wat een hoop tijd bespaart. 

MET LIQUIT VAN WINDOWS 7 NAAR WINDOWS 10
Jansen: “Wij gebruiken Liquit voor de interne dienstverlening. Inmiddels maken meer dan 
700 van de 1200 gebruikers gebruik van Liquit. De gemeenten zijn met elkaar verbonden, 
maar ze hebben een eigen Liquit-omgeving en behouden hun eigen identiteit en keuze 
vrijheid. Ze profiteren daarentegen wel van de centrale beheeromgeving. Zo werd er nog 
gebruik gemaakt van Windows 7. Door de Windows 10-migratie vanuit Liquit te doen, 
werd er een schone Windows 10-omgeving vanuit Liquit opgebouwd, op dezelfde manier 
binnen de samenwerkende gemeenten. Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt zo 
volledig mogelijk samenwerken, maar toch eenvoudig kunnen loskomen, geweest. Liquit 
gaf met de oplossing precies wat wij zochten.” 
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