
Zekerheid en betrouwbaarheid 
door overgang naar de cloud
Gemeente Binnenmaas heeft hun oude AS400 systeem de deur uit gedaan en zijn met hun ERP 

systeem naar de cloud gegaan. Hiermee wilden zij een betere performance realiseren; meer 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hun financiële systeem voor managementinformatie. 

Gemeente Binnenmaas had nog een oude 

AS400, die draaide op de server van de 

regionale ICT-organisatie. Ze moesten deze 

al een tijd vervangen, maar doordat er een 

harmonisatie van de financiële systemen 

van de Hoeksche Waard aan zat te komen, 

wilden ze hier toch mee wachten. Toen 

bleek dat de harmonisatie vertraging had 

opgelopen, pleitte Nico Stolk, Controller bij 

gemeente Binnenmaas, voor een optie om 

de oude AS400 te vervangen. Stolk: 'De 

beschikbaarheid van de financiële systemen 

op de AS400 kon gemeente Binnenmaas 

niet langer garanderen. Het risico dat deze 

eruit klapte was te groot, daarom zijn wij 

naar cloud gegaan.' 

Soepele overgang naar de cloud
Vier weken voor de overgang naar de cloud, 

heeft de AS400 het begeven, dus moest de 

migratie ineens versnellen. Deze unieke 

situatie vereiste flexibel en daadkrachtig 

handelen van PinkRocccade op het 

onverwachte moment dat het systeem 

uitviel. 'De operatie is naar voren gehaald  

en qua proces sneller uitgevoerd dan 

normale omstandigheden. Dit is uitstekend 

gegaan en uitermate soepel verlopen met 

de betrokken partijen. Het is in een periode 

van goed een week uitgevoerd.' zegt Stolk. 

'De medewerkers wilden af van de slechte 

performance en hebben nu meer zekerheid 

over beschikbaarheid en ondersteuning.' 

Controller, gemeente Binnenmaas

Nico Stolk

“Door onze oude systemen hadden we relatief lage kosten. Migreren naar 

de cloud betekende een investering, maar gezien de vele voordelen die we 

direct ervaren is dit het meer dan waard.”



'De back-up faciliteiten die PinkRoccade buiten centra heeft in Aalsmeer en Haarlem 

geven meer bedrijfszekerheid, meer kennis en kwaliteit, zonder tekort te doen aan de 

oude situatie. Beschikbaarheid en continuïteit is groter qua schaal bij PinkRoccade.' zegt 

Stolk. 'Gemeente Binnenmaas moest relatief veel tijd eraan besteden, omdat we een 

kleine organisatie met beperkte beschikbare kwaliteit aan ICT-organisatie zijn. 

Stolk: 'Tijdsbesparing, maar vooral ook beschikbaarheid van systemen en de zekerheid in 

de cloud heeft ons overtuigd. De AS400 had kuren, daar leed de performance onder. We 

zien nu dat de systemen er qua snelheid fors op vooruit zijn gegaan, de 

bewerkingssnelheid is dus beter. Evenals de beschikbaarheid van informatie voor de 

mensen die ermee moesten werken.' 
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De snelheid van het systeem in de Pink Private Cloud 

is er enorm op vooruitgegaan, waardoor gebruikers veel 

sneller kunnen werken.


