
Wat is de Carante Groep?
De Carante Groep is een samenwerkings-
verband van twaalf onafhankelijke zorgor-
ganisaties. De aangesloten organisaties zijn 
regionaal actief en bevinden zich verspreid 
over Nederland. De organisaties,  met 
gezamenlijk meer dan 19.000 werknemers, 
bieden zorg, begeleiding en ondersteuning op 
maat aan meer dan 20.000 cliënten met een 
lichamelijke en/of geestelijke beperking.

NetIQ Advanced Authentication 
ondersteunt gebruikersvriendelijke 
MFA
Aangezien Carante actief is in de gezond-
heidszorg, beheert de organisatie gevoelige 
cliëntgegevens die koste wat kost moeten 
worden beschermd. Al snel werd onderkend 
dat Multi-factor Authentication (MFA) de 
aangewezen route voor de organisatie was, 
zoals Jerry van Rekom, IT Manager van de 

Carante Groep, uitlegt: "We beheerden MFA 
met RSA-hardwaretokens, wat aanvankelijk 
pr ima werkte.  Maar toen thuiswerken 
steeds populairder werd, beseften we dat 
hardwaretokens duur en tijdrovend waren om 
te beheren. We wilden een gebruiksvriendelijke 
oplossing die met sms-berichten of met een 
eenvoudige app kon werken en die ons de 
mogelijkheid zou bieden om MFA rechtstreeks 
in applicaties te integreren, zodat het voor meer 
dan alleen het ondersteunen van thuiswerken 
kon worden gebruikt."

Marktonderzoek wees uit dat Micro Focus 
NetIQ Advanced Authentication één integraal 
raamwerk biedt voor alle verificatiebehoeften, 
met consistente beveiliging, vereenvoudigd 
beheer en betrouwbare beleidshandhaving. 
Omdat hun RSA-licentie zou verlopen en 
Carante niet voor twee verificatieoplossingen 
wi lde beta len,  werd Net IQ Advanced 
Authentication snel geïmplementeerd. 
"NetIQ Advanced Authentication was de 
meest doorontwikkelde oplossing die op dat 
moment beschikbaar was", aldus van Rekom. 
"Met enige steun van Micro Focus hebben 
we de oplossing zelf geïmplementeerd en we 
hadden er alle vertrouwen in dat het beheer 
eenvoudiger en rendabeler zou zijn dan met 
onze vorige tool."

De transitie verliep naadloos en al snel merkten 
de werknemers van Carante het voordeel. 
Omdat NetIQ Advanced Authentication 
gebruikmaakt van Active Directory-gegevens, 
hebben ze alleen hun smartphone en een 

Carante Groep
NetIQ Advanced Authentication biedt gebruiksgemak voor 
zorgwerkers van Carante om hun cliënten de beste zorg te 
kunnen bieden

Overzicht

 ■ Sector
Gezondheidszorg en biowetenschappen

 ■ Locatie
Nederland

 ■ Uitdaging
Zoek een voordelig en gebruiksvriendelijk 
alternatief voor MFA (Hardware Token Multi-
factor Authentication)

 ■ Producten en services
Micro Focus NetIQ Advanced Authentication

 ■ Succesfactoren
 + Minder MFA-beheer en -kosten
 + Het flexibele licentiemodel maakt uitbreiding van 

het aantal thuiswerkers eenvoudig
 + Mogelijkheid om MFA uit te breiden tot 

applicatieniveau
 + Gebruiksvriendelijke oplossing, populair bij 

eindgebruikers

Casestudy
Security

"NetIQ Advanced Authentication 
heeft ons een gebruiksvriendelijke 
oplossing geboden die eenvoudig 
te implementeren was en ons, 
gezien de groeiende populariteit 
van thuiswerken, aanzienlijke 
besparingen heeft opgeleverd."

JERRY VAN REKOM
IT Manager
Carante Groep



internetverbinding nodig om toegang te krijgen 
tot hun digitale werkruimte, die ook nog eens 
identiek is aan die op hun kantoor. De ISO9000- 
en ISO27001-certificeringen van Carante 
garanderen volledige gegevensbeveiliging en 
NetIQ Advanced Authentication ondersteunt 
regelmatige externe en interne audits.

Praktische ondersteuning van 
Micro Focus tijdens de pandemie
Thuiswerken werd populairder en meer 
organisaties sloten zich bij de Carante Groep 
aan. Toen COVID-19 in maart 2020 toesloeg, 
ondersteunde de IT-organisatie ongeveer 
2000 thuiswerkers. "Voor onze cliënten was 
de pandemie een heel verwarrende en enge 
tijd", zegt van Rekom. "Het was moeilijk om uit 
te leggen waarom ze geen bezoekers mochten 
ontvangen of de dagcentra bezoeken die deel 
uitmaakten van hun routine. De zorgniveaus 
werden natuurlijk gehandhaafd en de 80 
procent van onze medewerkers in een 
praktische zorgpositie deed fantastisch werk 
om onze cliënten gerustgesteld en veilig te 
houden. Het was een zorgwekkende tijd voor 
ons allemaal, en daar kwam bovenop dat we 
plotseling veel meer thuiswerkers moesten 
faciliteren."

Toen Van Rekom Micro Focus belde met 
dit dilemma, verspilde het bedrijf geen tijd 
aan budgetonderhandelingen, maar gaf het 
onmiddellijk kosteloos een onbeperkt aantal 
NetIQ Advanced Authentication-licenties 
vrij. Dit gebaar werd volgens Van Rekom 
zeer gewaardeerd: "In deze zorgwekkende 
tijden verlicht het de druk als een leverancier 
als partner optreedt en met een oplossing 

komt die direct bijdraagt aan de zorg voor 
onze vele cliënten. Dankzij Micro Focus 
konden we onze thuiswerkmogelijkheden 
onmiddellijk uitbreiden naar meer dan 3000 
extra medewerkers."

IT als concurrentievoordeel
Met nu meer dan 5000 externe medewerkers 
helpt NetIQ Advanced Authentication Carante 
nieuwe organisaties en werknemers te 
integreren, waardoor de productiviteit wordt 
verhoogd. Zorgverleners worden ondersteund, 
zodat ze overal, op elk moment en met 
elk apparaat hun cliënten de vereiste zorg 
kunnen bieden. Medewerkers en cliënten van 
Carante gebruiken steeds meer elektronische 
apparaten. Met behulp van NetIQ Advanced 
Authentication bieden deze toegang tot de 
onderling verbonden reeks applicaties die een 
zorgwerker nodig heeft om zijn of haar cliënten 
de beste zorg te bieden.

Van Rekom concludeert: "IT is een echt 
concurrentievoordeel geworden in onze 
zorgsector en kan bepalend zijn voor het 
succes van een organisatie. We zullen de 
markt voortdurend in de gaten houden om te 
zorgen dat we de beste oplossingen hebben 
om voor onze werknemers en cliënten het 
leven zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk te 
maken. We zijn blij met de samenwerking met 
Micro Focus. NetIQ Advanced Authentication 
heeft ons een gebruiksvriendelijke oplossing 
geboden die eenvoudig te implementeren was 
en ons, gezien de groeiende populariteit van 
thuiswerken, aanzienlijke besparingen heeft 
opgeleverd."
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doorontwikkelde oplossing die op dat moment 
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