
Hogeschool Rotterdam maakt de volgende stap met 
Liquit Workspace 

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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HOGESCHOOL ROTTERDAM MAAKT DE VOLGENDE STAP MET LIQUIT WORKSPACE 

Hogeschool Rotterdam wil het Choose-Your-Own-Device (CYOD)-concept vorm 
geven door gebruik te maken van de laatste technieken op het gebied van hard- en 
software. Liquit Workspace bleek in dit traject de oplossing voor het aanbieden van 
de honderden applicaties waar de Hogeschool mee werkt. Netlex heeft de 
Hogeschool geholpen met de technische inrichting en projectleiding. 

HOGESCHOOL ROTTERDAM
Hogeschool Rotterdam (HR) is de tweede hogeschool van Nederland en groeit gestaag. 
Bij de hogeschool studeren ruim 39.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers 
werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle 
onderwijssectoren. Het onderwijsinstituut is ontstaan door een fusie van verschillende 
scholen uit de regio, in eerste instantie onder meer de HTS in Dordrecht en Rotterdam en 
het HLO te Delft. Later, in 2003, heeft de Hogeschool voor Economische Studies (de "HES") 
zich bij deze fusie aangesloten. 

HET NIEUWSTE VAN HET NIEUWSTE
HR wil haar medewerkers voorzien van laptops die een ultieme gebruikerservaring bieden 
en tevens veilig in gebruik zijn. Daarnaast streeft de Hogeschool er natuurlijk naar de 
productiviteit te verhogen en de samenwerking tussen docenten en studenten te 
bevorderen. Om dit te realiseren is gekozen voor het nieuwste van het nieuwste: dat is nu 
de Microsoft Surface-lijn in combinatie met Microsoft365, maar er zal jaarlijks worden 
geëvalueerd of er andere merken aan toegevoegd moeten worden. 

De Hogeschool wil haar medewerkers persoonlijke devices aanbieden volgens een 
zogenaamd Choose Your Own Device concept. Eric Kerkdijk, IT Architect bij Hogeschool 
Rotterdam: “Wij kiezen bewust voor een CYOD-aanpak. Onze medewerkers kunnen uit 
een samengesteld aanbod kiezen dat aansluit op hun wensen en behoeften. Ook zorgt dit 
concept voor een hogere klanttevredenheid en kan het bijdragen aan een versnelde 
adoptie van het in gebruik nemen van Office365. Voor de uitrol en het management van 
deze nieuwe devices biedt Microsoft een prachtige oplossing maar de mogelijkheden om 
applicaties te distribueren zijn nog zeer beperkt.” 
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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 
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vijf Liquit-werkomgevingen bij de gemeentes gebruikt.
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LIQUIT WORKSPACE WERKT!
Hogeschool Rotterdam werkte al met Liquit sinds de overstap van Windows 7 naar 
Windows 10 in 2016. Kerkdijk: “We hebben toen voor Liquit gekozen omdat we daarmee 
alle Windows-applicaties goed konden distribueren, makkelijk en betrouwbaar en vanaf 
één plaats. Liquit heeft namelijk een heleboel gereedschappen in zich waarmee werkelijk 
alles op een Windows-pc in te stellen valt. Voor beheer is het eenvoudig om een duidelijke 
verdeling van applicaties te maken op basis van de Liquit-intelligentie.

WANNEER ZIJN WIJ AAN DE BEURT?
Na drie jaar met Liquit gewerkt te hebben, is er in maart 2019 een pilot gestart. In oktober 
2019 is het pilotproject overgegaan naar beheer. “De eerste reacties zijn uitermate 
positief”, aldus Kerkdijk. “Iedereen is tevreden, de productiviteit is toegenomen en er 
wordt beter samengewerkt tussen medewerkers onderling en medewerkers en studenten. 
De komende drie jaar kan iedereen die daarvoor in aanmerking komt een laptop uitkiezen. 

Onze IT-afdeling houdt ieder jaar een evaluatie onder medewerkers en studenten om te 
kijken of onze (interne) klanten nog tevreden zijn met de diensten die we leveren en of we 
bepaalde zaken kunnen verbeteren. De tijd zal leren of de tevredenheid zo hoog blijft, 
maar vooralsnog ziet het er goed uit. Ik krijg nu al mensen aan mijn bureau die vragen 
wanneer zij aan de beurt zijn.” 

NETFLEX
Partner Netflex heeft de Hogeschool geholpen met de technische inrichting en 
projectleiding. Netflex is Liquit Partner en expert op het gebied van end user 
experience. Met innovatieve oplossingen realiseert het bedrijf de digitale transitie naar 
de toekomst. 

HOGESCHOOL ROTTERDAM MAAKT DE VOLGENDE STAP MET LIQUIT WORKSPACE
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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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