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Gemeente Den Haag
Veilige en schaalbare hosting helpt de gemeente Den Haag  
de verkiezingen te organiseren.

De klant
Met 270 stembureaus staat de gemeente Den Haag iedere 
verkiezing voor een logistieke uitdaging. Met de Stembureau-
manager sturen zij in korte tijd vele medewerkers aan.

De vraag
Voor de hosting van de Stembureaumanager-applicatie is de  
gemeente Den Haag op zoek naar een betrouwbare Cloud- 
service die voldoet aan het basissecurityhandboek. 

De oplossing
Met AppFactory biedt KPN een service die in Nederland 
wordt gehost. Daarnaast kun je de applicatie gemakkelijk 
aanpassen aan de behoefte van de klant. 

Resultaat
De Stembureaumanager draait via AppFactory van KPN veilig 
in een Nederlandse cloud. Door de oplossingsgerichtheid van 
KPN worden verstoringen snel opgelost. 

Rob de Graaf is Projectleider binnen de Unit Verkiezingen 
van de gemeente Den Haag. Hij vertelt over de hosting-
behoefte voor de Stembureaumanager applicatie en de 
oplossingen van KPN.

De gemeente Den Haag heeft voor de gemeenteraad-
verkiezingen van maart 2018 in totaal 270 stembureaus 
opgezet op 251 locaties. De bureaus waren open van de 
ochtend tot in de late avond. Voor al deze lokketten waren 
veel voorzitters, tellers en toezichthouders nodig. Dat 
vergde de nodige organisatie. De Stembureaumanager, een 
applicatie ontwikkeld door een specialistisch ICT-bedrijf, was 
dan ook dé uitkomst. Het enige probleem: de ontwikkelaar 
kon geen veilige hosting garanderen binnen de EU. En dat  

is wel verplicht voor Nederlandse gemeentes. Rob de Graaf 
vertelt: ‘De ontwikkelaar regelt zijn hosting via Amerikaanse 
partijen. Daar kunnen wij geen gebruik van maken. Samen  
met KPN gingen we op zoek naar andere mogelijkheden.’  

Na een aantal pogingen bleek de Cloud service AppFactory 
de beste oplossing. ‘Deze dienst voldeed aan al onze eisen,  

‘1 van de voordelen van  
AppFactory is dat we makkelijk 
kunnen op- en afschalen’
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maar was strikt genomen iets te uitgebreid voor ons. 
AppFactory past namelijk over het algemeen beter bij partijen 
die meer mogelijkheden nodig hebben binnen hun cloud 
service. Samen met KPN hebben we de verschillende opties 
bekeken en AppFactory aangepast aan onze eigen wensen.’

Afschalen naar het moment
AppFactory stelt bedrijven en organisaties in staat continu 
nieuwe applicaties te bouwen en testen. De dienst wordt 
daarbij hoofdzakelijk gebruikt door instellingen die een grote 
behoefte hebben aan constant beschikbare servercapaciteit. 
Bij de gemeente ligt dit iets anders. Zij gebruiken de server 
om de Stembureaumanager te laten draaien. Dit zorgt in 
tijden van verkiezingen voor een duidelijke organisatie. ‘Voor 
ons capaciteit en bereikbaarheid belangrijk, maar de aspecten 
waarmee je te maken krijgt bij verkiezingen, spelen gemiddeld  
maar 1 keer in de 14 maanden een rol. Dat is redelijk bijzonder.’ 
Vertelt Rob de Graaf. ‘1 van de grote voordelen van AppFactory  
is dat we makkelijk kunnen op- en afschalen. Dat wil zeggen 
dat we buiten de verkiezingen voor een lichtere server kunnen 
kiezen. Dat zorgt onder andere voor lagere kosten. Dat is 
natuurlijk interessant.’ 

Onderscheidende handelswijze
De Graaf: ‘Nadat de Stembureaumanager online is gegaan, 
zijn er 2 storingen geweest. Het is nooit fijn als je systeem 
niet werkt, dat gebeurt doorgaans op momenten dat er 
veel gebruikers zijn. Toch is het juist de handelswijze bij 
deze storingen die KPN onderscheidt van de concurrenten. 
Enerzijds lossen zij de storing razendsnel op. Maar waar 
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‘Juist de handelswijze van KPN 
na een storing onderscheidt ze 
van de concurrent’

concurrenten slechts een pleister voor het bloeden bieden, 
kijkt KPN juist waar het probleem is ontstaan. Met een Root 
Cause Analysis achterhalen ze de oorzaak en gaan meteen 
aan de slag met een oplossing. Daar word je als gebruiker van 
een werksysteem wel heel blij van. Je merkt gewoon dat KPN 
serieus met de infrastructuur bezig is. Dat geeft vertrouwen. 
Zij snappen dat alleen defecte systemen repareren niet 
genoeg is. Je moet er ook alles aan doen om herhaling te 
voorkomen!’ 

AppFactory biedt maatwerk
KPN is huisleverancier voor de verschillende ICT-diensten 
van de gemeente Den Haag. Het was dan ook logisch dat de 
gemeente naar KPN kwam voor een hostingoplossing voor de 
Stembureaumanager. ‘Zo konden we de specialistische kennis 
gebruiken van een kleine speler in de markt voor de applicatie 
zelf en tegelijkertijd gebruik maken van de uitgebreide 
diensten van KPN voor de hosting. Dat het gaat om een 
Nederlands bedrijf met servers in eigen land speelt daarbij 
een belangrijke rol.’ Als grote speler binnen de ICT heeft KPN 
oplossingen op vrijwel elk gebied. AppFactory is daar een 
belangrijk onderdeel van. Het veilige cloudplatform biedt 
onder andere een volledig geautomatiseerde en schaalbare 
ontwikkelomgeving in de Managed Hybrid Cloud van KPN. 
Dit maakt het mogelijk om applicaties snel te toetsen en aan 
te passen waar nodig. Met een pay-per-use kostenmodel 
garandeert de AppFactory optimale flexibiliteit. Samen met 
de beste tools om integratie, versiebeheer, bouwen, testen en 
levering te automatiseren, is dit de ideale oplossing voor de 
uitdagingen van de gemeente Den Haag. Daarnaast konden 
we tijdens de implementatie optimaal profiteren van de 
training en advies van de specialisten van KPN.

Ontdek alle nieuwe mogelijkheden met KPN 
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN  
Accountmanager of mail naar info-grootzakelijk@kpn.com.


