
Een huis voor alle Leusdenaren. Dat moest het Huis van Leusden worden. In oktober 2018 is dat 
gelukt. In dit bijzondere samenwerkingsverband komen gemeentebestuur, woningen voor extra-
zorgbehoevenden én luxe appartementen samen. Bechtle werkte samen met de gemeente aan dit 
project op het gebied van datacenter,  netwerkinfrastructuur en mobiele werkplekken.  

De oplevering van een nieuw pand is een spannende gebeurtenis. 
Uiteraard wil je als organisatie niet alleen dat een nieuw gebouw 
voldoet aan alle eisen en wensen, je wil ook dat het zo efficiënt 
mogelijk wordt ingericht. De gemeente Leusden koos opnieuw voor 
Bechtle als betrouwbare IT-partner om dit te realiseren. 

Werkplekconcept

De samenwerking met de gemeente Leusden loopt al meer dan 10 
jaar. Een paar jaar voor de verhuizing speelden we een rol bij de 
vervanging en uitbreiding van het oude datacenter. Dit zorgde voor 
een goede basis bij de samenwerking bij het Huis van Leusden. Bij 
dit project waren we vooral betrokken bij het werkplekconcept en 
de netwerkinfrastructuur. 

‘Iedereen mobiel, tenzij…’. Dit was de strategie die de gemeente 
voor ogen had. Alle medewerkers werden voorzien van een mobiele 
werkplek, tenzij er - bijvoorbeeld functionele - redenen waren om 
een vaste werkplek te creëren. 
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Gemeente Leusden ligt in de provincie Utrecht en 
telt ruim 30 000 inwoners. Leusden ligt deels in de 
Gelderse Vallei en deels op de Utrechtse Heuvelrug. 
Het Huis van Leusden werd in september 2018 
opgeleverd en is ‘een huis voor alle Leusdenaren’. 
Het gemeentebestuur werkt hier, mensen met een 
speciale zorgbehoefte kunnen hier terecht en je 
kunt er wonen.

De mobiele werkplek

Onze Workspace Consultants hielden sessies met de gemeente 
om te zien waar behoefte aan was bij de nieuwe werkplekken. Dit 
leidde al snel tot een mobiele werkplek volgens het plug-and-
play-principe. Medewerkers kunnen op elke werkplek ‘inpluggen’ 
en meteen aan de slag. De gemeente koos voor een duurzame 
oplossing van Philips met twee beeldschermen, waarvan één 
met een geïntegreerde USB-C docking. De beeldschermen 
gebruiken minder materiaal door integratie, bestaan voor 85 % uit 
gerecycleerde kunststoffen en zijn EPEAT gold gecertificeerd. Deze 
duurzame werkplek werd gecombineerd met een mobile device. 

Mobile device 

Om voor verschillende soorten gebruikers te ontdekken welk 
device bij wie past, werd er een werkgroep opgericht. Binnen de 
gemeente koos men om allemaal met hetzelfde device te werken. 
We gingen voor de HP Mobile Thin Client 44 vanwege de voordelen 
op het gebied van security, management en mobiliteit. Deze Thin 
Client matcht goed met het werkplekconcept plug-and-play.

 
Oplevering

Op basis van de mobiele strategie, het nieuwe werkplekconcept 
en het geselecteerde mobile device bepaalden we de 
netwerkinfrastructuur. Om dit te doen werd de hardware die 
nog beschikbaar was geïnventariseerd en keken we naar 
welke aanvulling behoefte was. In samenwerking met 4IP 
Netwerkbeveiliging & Connectivity Consultancy voerden we 
een wireless inmeting uit met in ons achterhoofd het data- en 
voiceverkeer en dekking. Op basis van deze resultaten kwamen we 
uit bij een high level design, zowel WLAN als LAN. 

We gingen te werk volgens ‘security by design’. Dit betekent dat 
het netwerk ontworpen is op basis van een hoog security level. Als 
eerste stap werd er gekeken naar de beveiliging. Daarna werd het 
netwerk hier omheen opgebouwd. Tijdens dit proces hielden we 
rekening met authenticatie, type devices en autorisatielevels. 

Na het akkoord van de gemeente hebben we Proof of Concept (POC) 
situaties opgezet. Met POC’s voorkomen we dat er na de oplevering 
problemen naar boven komen en verzekeren we onze klanten van 
de best werkende oplossing. De gemeente Leusden kon na de 
oplevering dan ook meteen aan de slag. 4IP stond stand-by tijdens 
het opzetten. Dit zodat we bij onvoorziene omstandigheden meteen 
kunnen ingrijpen. 
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