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Kindergarden & Cisco Meraki 
Kindergarden is een professionele organisatie voor kinderopvang 
die hoogwaardige zorg biedt. In 1998 is Kindergarden gestart 
met één vestiging en inmiddels telt de organisatie 60 locaties in 
Nederland. Sinds 2011 maakt Kindergarden deel uit van Bright 
Horizons, één van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld. 
Dat biedt hen de mogelijkheid om te groeien en het netwerk groeit 
natuurlijk mee.
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De uitdaging

Het was 2018 toen Kindergarden besloot om haar netwerk in eigen beheer te nemen. Bijgevolg zouden er op alle 
60 Nederlandse locaties nieuwe access points, switches en security appliances geïnstalleerd worden om op die 
manier het netwerk eenvoudiger te kunnen beheren. Daarnaast was het erg belangrijk om alle mobiele apparaten 
in de organisatie goed te beveiligen met endpoint management software (MDM). Desmond Rodgers, ICT lead bij 
Kindergarden, had de taak om deze missie in Nederland tot een goed einde te brengen. 

“Bright Horizons had in de VS erg goede ervaringen met de Cisco Meraki full stack”, vertelt Desmond. “Dat was 
doorslaggevend in onze keuze voor deze oplossingen.” Voor een optimale integratie besloot hij daarnaast ook om 
de cloud-based enpoint management oplossing, Systems Manager, toe te voegen. “Systems Manager was een 
logische stap. Het stelt ons in staat zowel het netwerk als de devices vanuit hetzelfde portaal te beheren.”

“ Bright Horizons had in de VS erg goede ervaringen met de 
Cisco Meraki full stack”

Desmond Rodgers
ICT lead bij Kindergarden
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Flexibiliteit en schaalbaarheid

Kindergarden groeit gestaag, zeker sinds de overname door Bright Horizons. Wanneer 
er een nieuwe vestiging bijkomt, moet het netwerk dan ook snel uitgebreid kunnen 
worden. Aangezien het IT team slechts uit drie mensen bestaat, is schaalbaarheid 
van nog groter belang. “Samen met i4PROJECTS, onze IT partner, hebben we een 
gestandaardiseerd netwerk gebouwd”, vertelt Desmond. “Zij weten inmiddels precies 
wat onze wensen en behoeftes zijn, waardoor we nieuwe locaties plug-and-play aan 
het netwerk kunnen toevoegen.”
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Zichtbaarheid en controle
Dankzij Meraki en de expertise van de IT partner, hebben Desmond 
en zijn team nu 24/7 inzicht in het netwerk. Naast de full stack 
netwerkapparatuur, heeft ook Meraki Systems Manager zich 
inmiddels bewezen. 

“We hebben een incident gehad waarbij een aantal iPads 
werden gestolen. De gegevens op de devices konden op 
afstand worden gewist, waardoor we er zeker van kunnen 
zijn dat er nooit bedrijfsinformatie in verkeerde handen 
is gekomen. Dan zie je dat je plan de waarheid wordt en 
dat is gaaf. Daarnaast zijn alle plannen die we vorig jaar 
hebben gemaakt op tijd en binnen budget gerealiseerd. 
Daar hebben zowel Meraki als i4PROJECTS een grote rol 
in gespeeld,” vertelt Desmond.
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