
“We kunnen onze disaster recovery-oplossing en allerlei 

andere software testen in een bubbel: een uitwijkomgeving 

die door de real-time datareplicatie als twee druppels water 

lijkt op de productieomgeving.”

Frans Douwenga, 
Consulent Techniek bij de Gemeente Heerenveen

In zijn dienstverlening maakt de Gemeente 
Heerenveen gebruik van grote hoeveelheden 
persoonsgegevens, zoals data over uitkeringen, 
identiteitsbewijzen, zorgtoeslagen en 
bouwtekeningen. In het geval van een calamiteit 
moeten deze gegevens en de servers waarop deze 
zich bevinden zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn 
– zonder dat dit veel complexe handelingen en 
dataverlies met zich meebrengt. Om die reden 
voorzag AnyLinQ de gemeente van de disaster 
recovery-oplossing Zerto Virtual Replication.

Naast de gegarandeerde continuïteit van de 

dienstverlening, was ook de Baseline 

Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

voor de Gemeente Heerenveen een belangrijk reden om 

een disaster recovery-oplossing aan te schaffen. Deze 

regelgeving vereist dat de Basisregistratie personen 

(BRP) en eventueel andere systemen binnen 48 uur na 

een calamiteit weer volledig operationeel zijn op een 

andere locatie. Elke gemeente is verplicht dit te bewijzen 

door middel van een jaarlijkse uitwijktest.

De Gemeente Heerenveen wilde voor het 

systeemherstel van de belangrijkste data niet vertrouwen 

op zijn back-upoplossing. Deze gegevens in de back-up 

worden namelijk maar één keer per dag bijgewerkt. Dat 

betekent dat in het geval van fouten of malware-infecties 

vele uren aan data verloren kan gaan als er informatie 

teruggezet moet worden uit de back-upomgeving. Met 

de disaster recovery op basis van continue replicatie in 

combinatie met een logboek, kan dit dataverlies beperkt 

worden tot enkele seconden.

De gemeente had een belangrijke eis: de disaster 

recovery-oplossing moet gebruiksvriendelijk en snel 

inzetbaar zijn. De productieomgeving van de Gemeente 

Heerenveen bestaat immers uit diverse virtuele servers. 

Bij een calamiteit wilden systeembeheerders niet veel tijd 

kwijt zijn aan handmatige handelingen, die bovendien de 

kans op menselijk fouten vergroten.

GEMEENTE HEERENVEEN KAN BIJ SYSTEEMUITVAL SNEL 
DIENSTVERLENING VOORTZETTEN MET ACTUELE DATA
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Zerto Virtual Replication repliceert data continu, in 
een log. Daardoor kan de gemeente altijd terug naar 
actuele data van elk gewenst moment; van één 
minuut, vijf uur of twee weken geleden. De 
mogelijkheden om gegevens terug te halen zijn groot 
en dataverlies is minimaal. In het geval van een 
calamiteit kan de gemeente met één druk op de knop 
de disaster recovery in gang zetten. Daardoor 
hebben systeembeheerders meer tijd om zich met 
andere, dringende zaken bezig te houden. 
Binnen drie kwartier is de volledige 
productieomgeving gekopieerd naar de 
uitwijkomgeving en kan de gemeentelijke 
organisatie verder werken met actuele data en alle 
gewenste applicaties. 

• Korte Recovery Time Objective (RTO): systemen zijn           

  binnen 45 minuten weer in de lucht terwijl dit voorheen     

  uren duurde.

• Minimale Recovery Point Objective (RPO): nagenoeg  

   geen dataverlies door continue replicatie naar log.

• Betrouwbaar: mogelijkheid om eenvoudig en snel uit 

   wijktesten uit te voeren voor de gedeeltelijke of 

   volledige productieomgeving.

• Minder handmatige handelingen: met één druk op de  

  knop wordt complete productieomgeving opgestart op    

  de uitwijklocatie.

• Controle: via een gebruiksvriendelijke console kunnen  

   interne systeembeheerders de oplossing eenvoudig 

   zelf configureren.

De Gemeente Heerenveen besloot Zerto Virtual 

Replication voor de jaarlijkse data uitwijktest in te 

zetten. Deze test is van toepassing op een deel van 

de gemeentelijke gegevens. Voor de Proof-of-Concept 

(PoC) schakelde de gemeente AnyLinQ in. Daarin bleek 

dat de gekloonde testomgeving met enkele muisklikken 

opstartte en snel in de lucht was. Ook werkte de 

oplossing naadloos samen met de back-upoplossing van 

CommVault en de VMware-servers. Naar aanleiding van 

deze geslaagde PoC besloot de Gemeente Heerenveen 

Zerto Virtual Replication voor de volledige ICT-omgeving 

in te gaan zetten. Dat was voor AnyLinQ een kwestie van 

de licentiecode aanpassen. Vervolgens stelde de 

leverancier met de gemeente een disaster 

recovery-basisplan op, waarin onder andere is 

opgenomen wat de exacte configuratie van de virtuele 

machines is en welke systemen prioriteit hebben. 

Na deze eenmalige inrichting, kan de Gemeente 

Heerenveen voortaan zelf de configuratie eenvoudig 

aanpassen.
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“In het geval van een calamiteit zijn al onze 

systemen binnen drie kwartier weer in de lucht, zonder 

enige downtime van de productieomgeving

Frans Douwenga, 
Consulent Techniek bij de Gemeente Heerenveen

Waarom Zerto Virtual Replication?



Uitdaging
De Gemeente Heerenveen wilde:
• De continuïteit van zijn dienstverlening kunnen 

   garanderen

• Voldoen aan de vereiste hersteltijd vanuit de BIG

• Dataverlies (RPO) en hersteltijd (RTO) minimaliseren

• Handmatige handelingen van het systeembeheer          

   beperken

• Zijn disaster recovery eenvoudig kunnen testen Hoofdkwartier

Het hoofkwartier van Gemeente 

Heerenveen is gelegen in Heeren-

veen Bij de gemeente werken ruim 

500 man op diverse locaties met 

ongeveer 350 flexwerkplekken.

Oplossing
• Hersteltijd van maximaal 45 minuten

• Minimaal dataverlies door continue replicatie in log

• Testen met actuele data in identieke productieomgeving

• Automatisch herstel volgens vooraf opgesteld plan

• Grip op oplossing door eenvoudige configuratie door 

  interne beheerders

• Met een druk op de knop wordt de uitwijkomgeving      

  aangemaakt of verwijderd
Over Gemeente Heerenveen

Met 50.000 inwoners is de Gemeente Heerenveen een 

van de grotere gemeenten in Friesland. Naast 

Heerenveen, telt de gemeente maar liefst 20 dorpen 

zoals Jubbega, Akkrum en De Knijpe. Heerenveen 

geniet landelijke bekendheid als staatsstad, met 

Thialf als voornaamste uithangbord. Als dynamische, 

ondernemende gemeente hecht Heerenveen veel 

belang aan uitstekende digitale dienstverlening. 

Voor meer informatie: www.heerenveen.nl
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Zerto heeft de eerste hypervisor-based, disaster 

recovery- en replicatiesoftware voor virtuele omgevingen 

ontwikkeld; een gebruiksvriendelijke oplossing om de 

operationele en beheerkosten terug te dringen. 

De software is speciaal ontwikkeld voor gevirtualiseerde 

(cloud)omgevingen. Momenteel is deze Zerto Virtual 

Replication-oplossing (ZVR) bezig aan een opmars om 

uit te groeien tot de nieuwe standaard voor disaster 

recovery en businesscontinuïteit in het moderne 

datacenter. Voor meer informatie: www.zerto.com.

Over Zerto

“Zerto werkt als een video. Gegevenswijzigingen worden 

continu gerepliceerd naar de een exacte kopie van de 

productieomgeving. In het console zie je dan ook dat alle 

virtuele machines altijd beschermd zijn”

Frans Douwenga, 
Consulent Techniek bij de Gemeente Heerenveen

AnylinQ is een kennispartner en leverancier van 

totaaloplossingen voor opslag, beheer, beveiliging en 

gebruik van bedrijfsdata. Meer dan 200 gedreven 

AnylinQ-professionals zorgen ervoor dat bedrijfsdata van 

klanten altijd beschikbaar zijn, strategisch gebruikt 

kunnen worden en beheerd worden conform alle 

wettelijke eisen. Voor meer informatie: www.anylinq.com.

Over AnyLinQ

www.anylinq.com    

contact@anylinq.com

Leusden (Main office)
Leusderend 6 

3832 RC

+31 (0)35 5435857

‘s-Hertogenbosch
Veemarktkade 8 

5222 AE 

+31 (0)85 7440020

www.zerto.com    


