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Ondanks de aansprekende mogelijkheden en succesverhalen, is het 
natuurlijk geen wondermiddel. Ook nu de DevOps-beweging wereldwijd 
talloze ‘best’ en ‘worst practices’ oplevert om van te leren, volstaat het 
nog altijd niet om ‘het boek te lezen en het morgen anders te gaan doen’. 
Een gedegen, uitgebalanceerde implementatie van alle CAMS-pilaren 
vergt tijd en energie van directie, management en professionals. Daarbij 
dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan diverse aspecten.
Zo zien we bij veel organisaties die deze denk- en werkwijze hebben 
geadopteerd, dat de klant (de business, de IT-gebruiker) uit het oog 
wordt verloren in de enthousiaste zoektocht naar efficiency en samen-
werking binnen IT. In Nederland mogen we oprecht trots zijn op de 
positie die functioneel beheer heeft ingenomen als vertegenwoordiger 
van het businessbelang in IT-beheer en -ontwikkeling. Laten we 
functioneel beheer dan ook de (Product Owner?) rol geven die het 
verdient, zodat (functionele) support, vraagarticulatie en functionalitei-
tenbeheer ook in deze dynamische omgevingen gewaarborgd zijn.
Daarnaast is de filosofie gestoeld op het creëren van ruimte en vrijheid 
van invulling op welke wijze de benodigde producten gerealiseerd en 
onderhouden worden door de teams. Het risico dat deze vrije invulling 
met zich meebrengt, is dat op programma- en portfolioniveau het 
overkoepelende belang (de businesscase) onvoldoende terug komt in de 
multidisciplinaire teams. Het belang van stuurinformatie en perfor-
mancegegevens wordt immers niet minder als DevOps geadopteerd 
wordt. Integendeel. Meer dan ooit is het voor die organisaties relevant 
om informatie en besluitvorming mogelijk te maken dwars door 
vernieuwing (projectportfolio) en status quo (applicatieportfolio) heen.
Ook is het van belang de complexiteit van applicatielandschappen niet 
te onderschatten, inclusief de aanwezigheid van robuuste kernsystemen 
(legacy). Het lijkt in eerste instantie niet altijd even logisch om ook de 
traditionele omgevingen mee te nemen in de tranformatie. Weerstand 
in deze omgevingen is doorgaans nadrukkelijker aanwezig. En boven-
dien is de noodzaak tot veelvuldig en snel op kunnen leveren niet overal 
opportuun. De businessbehoefte staat hierin centraal. Toch kunnen ook 
in die omgevingen geautomatiseerde tests, integraties en deployments, 
evenals samenwerking tussen de verschillende disciplines, nog erg veel 
toegevoegde waarde opleveren.

Multidisciplinair
Met alleen een ‘rebranding’ van de huidige IT-teams naar DevOps-teams 
ben je er niet. Om werkelijk de agile- en lean-principes tot hun recht te 
laten komen, dient er multidisciplinair te worden gewerkt en aange-
stuurd. Dat betekent dat ontwikkelaars, testers en beheerders elkaar 
aanvullen en helpen waar nodig, zo lang dit in dienst staat van het 
teamresultaat. Dit betekent dus ook dat er geen belemmeringen 
opgeworpen moeten worden in het invullen van deze multidisciplinari-
teit door middel van rigide resourcemanagement of het pathetisch 

W
ie kent ze niet. De IT-afdelingen waarbinnen 
ontwerpers, bouwers, testers en beheerders in 
complete afzondering van elkaar leven. Doorgaans 
met minimale onderlinge samenwerking. De 
ontwerpers hebben hun eigen requirementsmetho-

dieken. Bouwers werken (al dan niet in Scrum-teams) ‘in splendid 
isolation’ aan de code, waarna de software door de testfabriek heen 
wordt getrokken. Vervolgens wordt de boel over de schutting gegooid 
van de beheerafdeling. Met alle gevolgen van dien. De diverse producten 
die de bouwteams opleveren, stapelen zich op voor de deur bij beheer. 
Zodra deze werkelijk in een grote release worden geïmplementeerd, 
duurt het onacceptabel lang voordat fouten herleid kunnen worden tot 
de bron. Integratieproblemen komen pas aan het licht op het moment 
dat de tester zijn acceptatietesten doorloopt. De gebruiker is uiteindelijk 
het kind van de rekening. Hij wordt steeds geconfronteerd met te late 
oplevering van broodnodige wijzigingen of nieuwe software.

IT-revolutie
Hoog tijd om af te rekenen met deze silo’s, met de verkokering van de 
IT-organisatie. Het antwoord hierop is uit met name de USA komen 
overwaaien: DevOps. Sinds haar geboorte in 2009, wint deze beweging 
in hoog tempo aan relevantie. Destijds gestart vanuit het samenbrengen 
van enkele ideologieën (waaronder Continuous Delivery) en best 
practices uit zowel ontwikkeling als beheer, zorgt zij inmiddels voor een 
ware IT-revolutie. Niet in de laatste plaats omdat organisaties die deze 
beweging hebben omarmd, inmiddels tot 8000 keer sneller uitrollen 
naar productie dan traditionele organisaties.
Hoewel de naam suggereert dat enkel Development (Dev) en Operati-
ons (Ops) intensiever gaan samenwerken, is de beweging veel breder 
dan dat. Het samenbrengen van Dev en Ops wordt dan ook ‘DevOps 
Lite’ genoemd, terwijl de ware gedachte erachter behelst dat ook 
cruciale rollen als de business, testen (QA) en security in deze samen-
werking worden geïntegreerd. Dit holistische denkbeeld vormt het 
eerste uitgangspunt van DevOps.
Daarnaast is een cruciaal uitgangspunt dat er niet alleen vanuit de 
(veelal agile) ontwikkelteams ‘potentially shippable products’ worden 
opgeleverd, maar dat er ook direct omgevingen beschikbaar zijn waar 
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deze producten in opgeleverd kunnen worden. Hiermee gaat DevOps 
dus nadrukkelijk een stap verder dan vele huidige agile implementaties. 
Bovendien geeft het de IT-organisatie nog meer waardevolle feedback 
over de kwaliteit van de opgeleverde producten. Het moge duidelijk zijn 
dat automatisering hierin een uiterst belangrijke rol speelt, zoals bij het 
snel en gestandaardiseerd opleveren van (OTAP-)omgevingen.
Misschien wel de meest fundamentele verschuiving die deze denk- en 
werkwijze teweegbrengt in een organisatie, is de manier waarop met 
risico’s en fouten wordt omgegaan. Door het verkleinen van de werk-
pakketten (changes) en verregaande automatisering, ook in de diverse 
testmogelijkheden, worden risico’s zoveel mogelijk beperkt en fouten 
voorkomen. Daar waar traditionele organisaties veelal een cultuur 
kennen waarin fouten worden afgestraft (en daarmee verdoezeld), gaan 
DevOps-organisaties ervan uit dat fouten juist goed zijn voor de 
veerkracht van de organisatie. Het lerend vermogen van de organisatie 
wordt hierdoor versterkt. Daarmee komen dergelijke organisaties in een 
staat van ‘antifragility’ terecht. Kenmerk van dit soort organisaties is dat 
zij tegen een stootje kunnen.

Geen wondermiddel
Vanuit een internationale context heeft deze beweging haar begin 
vooral in start-ups en internetbedrijven. Bekende succesvolle voorbeel-
den zijn Flickr, Amazon, Netflix, Twitter, Facebook en Salesforce. 
Uiteraard heeft dit te maken met de innovatieve cultuur en het 
dynamische businesslandschap van deze organisaties. Adoptie van deze 
beweging is afgelopen jaren in een rap tempo overgewaaid naar overige 
sectoren. Ook in ons land.
Diverse banken, verzekeraars, logistieke dienstverleners, industriële 
multinationals, energiebedrijven, maar ook (semi-)overheden zetten 
inmiddels hun eerste schreden op dit vlak. Sommige bedrijven hebben 
reeds rigoureus hun volledige organisatie gekanteld naar een DevOps-
samenwerkingsmodel. Andere organisaties zitten veelal in de experi-
mentele fase. De problematiek waar deze organisaties mee worstelen, is 
nadrukkelijk te herleiden tot de zogenaamde CAMS-pilaren: Culture, 
Automation, Metrics en Sharing. Zeker de benodigde culturele omslag 
naar een multidisciplinair en afdelingsoverstijgend samenwerkingsmo-
del is voor zowel IT’ers als managers een lastige, maar cruciale horde.

Relaties
Het revolutionaire aan de DevOps-beweging zit ’m niet 
zozeer in de afzonderlijke componenten waar zij gebruik 
van maakt. Het onderscheidende aspect is vooral gelegen 
in de toepassingsgerichte combinatie van deze methodie-
ken en denkwijzen:

AGILE
De voornaamste principes achter DevOps komen overeen 
met de bekende agile-principes. Denk hierbij aan korte 
feedback loops, minimaliseren van werkeenheden en het 
realiseren van een snelle flow van gepland werk.

LEAN
Het lean-gedachtegoed is niet alleen toepasbaar op de 
fabrieksvloer. Lean-elementen als flow, pull en kaizen 
worden ook binnen IT-organisaties gebruikt als verrijking 
van de DevOps-manier van werken. Op die manier wordt 
verspilling tegengegaan en worden fouten direct bij de 
bron opgelost (‘no defects downstream’).

THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)
Deze aan lean gerelateerde methodiek kenmerkt zich door 
het elimineren van bottlenecks. Door consequent op zoek 
te gaan naar essentiële beperkingen in de goederen- of 
dienstenstromen in de organisatie, kunnen deze con-
straints of bottle-necks adequaat worden weggenomen.

ITIL
Gerichte toepassing van agile en lean-technieken in de 
gehele IT-organisatie (dus inclusief beheer) betekenen een 
versnelling en flexibilisering van de servicemanagement-
processen, vaak gebaseerd op ITIL. Denk aan de centrale 
rol van processen als configuratie- en releasemanagement 
in optimale informatiedeling en continue opleveringen.

CLOUD
Cloudtechnologie staat garant voor snelle levering en 
aanpassing van (OTAP-)omgevingen. Zo hoeft een ontwik-
kelaar niet drie weken te wachten op een nieuwe testom-
geving. Deze wordt binnen een paar minuten opgebouwd 
uit de cloud. Dit levert tijd en geld op, maar verbetert ook 
de kwaliteit en synchronisatie van deze omgevingen.

APPLICATIELIFECYCLEMANAGEMENT (ALM)
De silo’s, waarmee de DevOps-beweging korte metten 
maakt, staan nog vaak synoniem voor de verschillende 
fasen in de applicatielifecycle, zoals ontwerp, bouw, test 
en beheer. Deze functies worden samengebracht in multi-
disciplinaire teams met integrale ALM-instrumenten.
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nastreven van afdeling-KPI’s op managementniveau. De teamleden 
dienen ruimte en ontplooiingsmogelijkheden te krijgen om buiten hun 
oorspronkelijke vakgebied hun vleugels uit te kunnen slaan.
Als deze voorgaande aspecten voldoende aandacht krijgen bij de adoptie 
van het gedachtegoed, neemt de kans van slagen aanzienlijk toe. Door 
rekening te houden met complexe landschappen en portfolio’s, evenals 
het alomvattende businessbelang, zal deze beweging ook structureel en 
op integraal (enterprise)niveau het gewenste effect hebben.


