
DEVELOPMENT

DEVOPS GAAT VERDER WAAR AGILE 
OPHOUDT. Agile focust zich primair op 
de klant en IT-vernieuwing, DevOps slecht 
de muur tussen ontwikkeling (Develop-
ment) en beheer (Operations). Dat biedt 
vele voordelen, maar daarvoor moeten orga-
nisaties de (illusie van) voorspelbaarheid 
laten vallen. De DevOps-route naar de IT 
van morgen is onvoorspelbaar. En diezelfde 
onvoorspelbaarheid geldt ook de route naar 
DevOps zelf. We vroegen enkele erkende 
DevOps-deskundigen welke succesfactoren 
zij op die weg hebben leren kennen. Dit 
zijn de 7 belangrijkste punten: 
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LEREN DOOR VALLEN EN OPSTAAN

SUCCES-
FACTOREN 

BIJ DE 
DEVOPS-

EXPERIENCE
DEVOPS WINT SNEL TER-
REIN. BEGRIJPELIJK, WANT 
DE BELOFTES VAN MULTI-
DISCIPLINAIRE TEAMS DIE 
IT KORTCYCLISCH VERNIEU-
WEN EN UITBREIDEN LIEGEN 
ER NIET OM: BETERE BUSI-
NESSFIT, SNELLERE BESLUIT-
VORMING, WENDBAARHEID 
EN INNOVATIE. DEVOPS-EX-
PERTS VERTELLEN: “GA NIET 
ZITTEN WIKKEN EN WEGEN. 
BEGIN GEWOON ERGENS 
EN KIJK HOE HET WERKT.”
door Rolf Zaal  Illustratie Marc Kolle

DE JUISTE MENSEN 
Niet iedereen kan in een 

DevOps- team functioneren, net zo min 
als dat iedereen in een traditionele con-
text past. Anko Tijman: “Als je met agile 
en DevOps begint, is het meestal zo dat 
20 tot 30 procent van de mensen het snel 
en enthousiast oppakt. Meestal zijn dat 
de wat extrovertere types. Dan heb je een 
groep die er met wat scholing, training 
en begeleiding ook wel uitkomt. De een 
misschien wat sneller dan de ander. En 
ja, dan is er natuurlijk ook nog zo’n 10 of 
20 procent die er echt moeite mee heeft. 
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Daar kunnen mensen bij zijn die zeggen: 
‘Dit is niet echt mijn ding. Ik hecht aan 
voorspelbaarheid, aan dingen goed en gron-
dig voorbereiden en dan uiteindelijk een be-
sluit kunnen nemen’. Tegen die groep moet 
je wellicht zeggen dat een DevOps-team 
voor hen misschien niet de ultieme plek is.”

‘COMMUNITY OF TRUST’
Als je het beste wilt halen uit gekwa- 

lificeerd personeel, dan moet je het team 
niet betuttelen maar empoweren. Dat vergt 
vertrouwen, stelt Anko Tijman vast. Tradi-
tioneel is management volgens hem vaak 
te terughoudend met vertrouwen. “Men 
vertrouwt een medewerker pas als hij of zij 
twee of drie maal goed heeft gepresteerd. 
Dat werkt niet echt, want vertrouwen kan 
niet randvoorwaardelijk zijn. Vertrouwen 
komt uit het hart en niet via de ratio.”
Behalve het ongemak met vertrouwen is er 
volgens Tijman nog een andere opmerkelijk 
kenmerk van de traditionele stijl van ver-
trouwen: het betreft vooral individuen. Bij 
DevOps gaat het primair om vertrouwen 
in teams. Die kunnen alleen werkelijk vol-
gens DevOps functioneren als het default 
uitgangspunt van het management is dat 
de beslissingen van het team, gegeven hun 
kennis- en informatiepositie, per definitie 
de best mogelijke waren.
DevOps betekent dat teams zelfsturend te 
werk gaan voor wat betreft functionaliteiten 
en de daaraan toe te kennen prioriteiten. 
Maar dat betekent niet dat er geen sturende 
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rol overblijft voor het management. Tijman: 
“Die rol verschuift slechts; van begeleiding 
op inhoud en urenregistratie naar het com-
municeren van visie, het bewaken van de 
focus op organisatiedoelen en het creëren 
en bewaken van de randvoorwaarden. Cul-
tuur speelt daarbij ook een belangrijke rol. 
Als er een cultuur van wantrouwen is, waar 
medewerkers vrezen voor misbruik van 
transparantie, dan moet je je afvragen of dat 
wel de juiste context is voor DevOps. Maar 
dan zie ik meer die cultuur dan de methode 
als het probleem.”

‘UNITY OF PURPOSE’
Een tweede randvoorwaarde om 

het beste uit bekwame medewerkers te 
halen is – naast vertrouwen – iets wat 
Tijman aanduidt als een ‘unity of purpose’: 
consensus over doelen. En dan bedoelt hij 
niet de use cases of het behalen van scherpe 
softwaremetrieken. “Nee, dan heb ik het 
over hogere doelen. Doelen die gerelateerd 
zijn aan de strategie en de missie van de 
organisatie. Bijvoorbeeld: ‘Klanten excellen-
te informatie bieden’. Als een team dáár op 
gericht is, hoeft het management echt niet 
te sturen op al die subdoelen die daarvan op 
het niveau van afzonderlijke applicaties zijn 
afgeleid. Dat vinden de gebruikers, devs en 
ops, wel in onderling overleg met elkaar uit. 
En waarschijnlijk nog beter ook.” 
De speelruimte voor het team moet volgens 
Tijman bij DevOps veel groter zijn dan bij 
de traditionele waterval-methoden: “Het 

team moet mandaat krijgen over bepaal-
de dingen, zoals processen en continue 
verbetering daarvan. Daar mag het team 
echt zelfstandig mee aan de slag. Sturing 
richt zich veel meer op visie en strategie en 
op het communiceren van doelstellingen. 
Waarbij het team in overleg met de product 
owner bepaalt wat de volgende stap is die 
ze in het licht van die door het manage-
ment gegeven kaders kunnen zetten.”

GEDRAG
Cultuur kan DevOps maken of 

breken. Maar cultuur is vaak ook een wat 
ongrijpbare factor. Daarom raadt Dave 
van Herpen organisaties aan vooral ook te 
sturen op gedrag. Dat laat zich, meer dan 
cultuur, goed benoemen en aanwijzen. “Er 
zijn ook gestructureerde methoden voor, 
zoals Organizational Behavior Management 
(OBM), waarbij gewenste gedragsvormen 
concreet worden gemaakt.”
Maar staat specificeren van gedrag niet 
haaks op de zo gewenste zelfsturing en zelf-
verantwoordelijkheid binnen teams? Van 
Herpen: “Teams kunnen zelf hun gewenste 
gedrag specificeren. Ook is het van belang 
deze exercitie met het management uit te 
voeren. Zeker middenmanagement heeft 
nogal eens de neiging tot protocollering of 
micromanagen. Door OBM goed toe te 
passen kun je dergelijk gedrag pinpointen, 
meten en veranderen. Zo krijg je bijvoor-
beeld managementgedrag als het zichtbaar 
belonen van leereffecten bij fouten of het 
stimuleren van blameless postmortems.” Bij 
dat laatste wordt vrijuit en zonder schuld-
vraag gezocht naar root causes en noodza-
kelijke verbeteringen.

DE JUISTE TECHNOLOGIE
De crux van DevOps is het kort-

cyclische karakter. De aspecten ‘kort’ en 
‘cyclisch’ hebben elkaar nodig en de verbin-
dende factor tussen de twee is automatise-
ring. Door alle processtappen – en liefst ook 
hun overall aansturing – te automatiseren, 
worden cycli korter en talrijker. Daarmee 
verloopt leren en verbeteren sneller en is er 
minder afleiding en vertraging door routine-
zaken die niet wezenlijk zijn voor het doel; 

DEVOPS PAST OVERAL 
Anko Tijman is ervan overtuigd dat DevOps in ieder organisatie 
past. “Mensen hebben dan wel eens zoiets van ‘Ja, waar er heel 
veel financiële wet- en regelgeving is, of waar heel veel verant-
woording moet worden afgelegd, daar past DevOps niet. Maar 

compliancy is prima verenigbaar met DevOps. In een definition of 
done kun je allerlei geautomatiseerde controles, checks en drempels 
voor je Continuous Deliverystraat vastleggen. Zo kun je à la minute 

aantonen hoe aan wet- en regelgeving wordt voldaan en welke 
securitymaatregelen van toepassing zijn.”
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‘Vooraf analyseren,  
dan specificeren 
en  selecteren, dat 
is  automatisering 
oude stijl. Ook bij 

 toolselectie.’

IT-landschap, nemen die stappen weken zo 
niet maanden in beslag. Maar als het ritme 
waarmee de ontwikkelaars releases uitbren-
gen onder invloed van Scrum oploopt, dan 
zal ook het ritme van deze operations om-
hoog moeten. Dat kan door automatisering 
van de afzonderlijke stappen. Als elke men-
selijke tussenkomst is weggeautomatiseerd, 
mag worden gesproken van continuous deli-
very, of kortweg CD. Daar zijn diverse tools 
voor, onder meer van CloudBees, IBM, 
Jenkins, MCollective en XebiaLabs. Maar 
vaak is er ook in het opensourcedomein van 
alles te vinden – met name rond testen.

Selectievraag
Vanuit de klassieke kijk op IT roept het idee 
van automatisering van de delivery onmid-
dellijk de ‘selectievraag’ op: Hoe kies je een 
collectie tools die de eisen van de organisa-
tie afdekken en ook nog onderling soepel sa-
menwerken? Wat zijn eigenlijk de eisen van 
de organisatie? En welke interacties tussen 
tools in de CD-pipeline zijn nodig? 
“Allemaal verkeerde vragen”, vindt Joris De 
Winne. Verkeerd, omdat ze voorbijgaan aan 
het wezen van DevOps. “Vooraf analyseren, 
dan specificeren en selecteren, dat is oude 
stijl automatisering” vindt De Winne. “Daar 
komt dan al gauw het politieke gedoe bij 
van verschillende groepen en voor je het 
weet wordt de hele boel stroperig en dat is 
juist waar je vanaf wilde.” Om die valkuil 
te mijden raadt De Winne aan om ook bij 
het inrichten van de CD-pipeline vooral de 
DevOps-aanpak te volgen. “Dat betekent 
dat je niet gaat zitten wikken en wegen van 
‘zullen we dit of zullen we dat?’ Maar dat je 
gewoon ergens begint, kijkt hoe het werkt 
en vervolgens nadenkt over hoe je het kunt 
verbeteren en uitbreiden.” 
Keuze in tools is er genoeg, zo blijkt uit 
een tabelletje dat Quint in zijn white paper 
verwerkte. Over de interoperabiliteit van 
die tools hoeven de ‘opsen’ zich volgens De 
Winne geen zorgen te maken. Volgens hem 
zijn, afgezien van legacy-tools, eigenlijk 
alle tools die een plek in de CD-pipeline 
verdienen voorzien van API’s die onderlinge 
interactie mogelijk maken. De vraag is dus 
niet of de tools samenwerken, maar meer in 
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doorlopende verbetering van de IT-onder-
steuning van de business.
Essentieel voor een goed geautomatiseerde 
DevOps-cyclus is versiebeheer. “Zonder een 
helder begrip van de kracht en noodzaak 
van versiebeheer is elk DevOps-team ge-
doemd de fouten van de oude IT-organisatie 
te herhalen”, stelt IT-adviesbedrijf Quint in 
een white paper over DevOps. Versiebeheer 
is ieders zaak. Of het nu gaat om de archi-
tect, de tester of de ontwikkelaar: iedereen 
moet kunnen zien welke versies waar in de 
pijplijn zitten. Zonder dat is vrijwel niet te 
voorkomen dat tijd wordt verspild door on-
nodig en dubbel werk aan verkeerde versies. 
Gelukkig zijn voor versiebeheer goede tools 
beschikbaar. Quint noemt onder andere Bit-
bucket, GitHub, Mercurial, Perforce en 
Visual Studio.
In het directe verlengde van versiebeheer 
ligt uiteraard de ingebruikname van de 
versies, de zogeheten delivery. Dat proces 
omvat stappen als:
• Testen (op facetten als functionaliteit, 
stabiliteit, interoperabiliteit, portabiliteit en 
beveiliging),
• Communicatie naar gebruikers (als om 
eindklanten gaat betekent dat de inschake-
ling van marketing), beschikbaar maken of 
aanpassen van infrastructuur, en
• De feitelijke deployment (het installeren 
en in uitvoering brengen van de nieuwe 
versie).
Afhankelijk van de complexiteit van de 
organisatie, de bedrijfsprocessen en het 

TOOLKIT
Of problemen snel 
kunnen worden 
op gelost, hangt af 
van de vraag of 
het DevOps-team 
een toolkit weet te 
ontwikkelen om 
de levering van 
software groten-
deels te automa-
tiseren. Er is niet 
één enkele tool 
die dit alles regelt; 
daarom moet een 
‘toolkit’-aanpak 
worden toegepast, 
stelt Quint. Meer 
info: (http://goo.
gl/EPhaZQ)
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hoeverre die samenwerking zich naar jouw 
hand laat zetten. En als dat problematisch 
mocht blijken, dan is daar vast wel een 
oplossing voor te vinden of te creëren, zo 
redeneert De Winne.
De Winne’s analyse is ongetwijfeld op-
recht onafhankelijk, maar misschien voor 
een deel ook wel ook ingegeven door zijn 
achtergrond bij Xebialabs. Dat bedrijf 
levert niet alleen tools levert voor geauto-
matiseerde testing en ‘deployment’, maar 
ook voor de zogeheten ‘orchestration’. 
Zo’n orchestration tool heeft als functie het 
dirigeren van de afzonderlijke componenten 
in CD-pipeline. In plaats van deze naar el-
kaar te laten luisteren, luisteren ze naar het 
orchestration tool. Daarmee zullen samen-
werkingsissues meestal wel uit de wereld 
zijn, voorspelt De Winne. 
Behalve het orchestration tool XL Release 
van De Winnes werkgever XebiaLabs, zijn 
ook Jenkins (van CloudBees) en Go (van 
ThoughtWorks) gangbare oplossingen voor 
CD-orchestration. In reactie op de vraag 
wat een goed orchestration tool typeert, 
toont De Winne zich een DevOps-denker 
in hart en nieren. In plaats van unique 
selling points van XL Release op te lepelen, 
antwoordt hij: “Dat zal per omgeving ver-
schillen. Ik raad iedereen aan om gewoon 
aan de slag te gaan met een van de tools 
en te kijken tot welke vervolgstappen dat 
aanleiding geeft.”

METRICS 
Devops gaat over doorlopend leren 

en verbeteren. Meten maakt teams daar-

in scherper. Gangbare metrieken binnen 
de context van DevOps zijn volgens Van 
Herpen:
• Snelheid: aantal story points in productie 
gebracht per sprint.
• Kwaliteit: Aantal deffecten per story 
point.
• Slagvaardigheid: Deployment Rate, 
bijvoorbeeld in aantal deployments per dag. 
Niet zo zeer een maat voor de productivi-
teit, maar vooral een indicator van slagvaar-
digheid en succesvolle automatisering van 
de DevOps-cyclus.
• Slagvaardigheid: Mean time to value, hoe 
lang duurt het voor een gewenste aanpas-
sing daadwerkelijk de benodigde waarde 
oplevert? 
• Leren van fouten: Mean time to repair, 
tijdsverloop tussen het onderkennen en het 
herstellen van een fout. Niet te verwar-
ren met de in de tradionele context veel 
gebruikte Mean time between failures, die 
vaak vertroebeld is door de neiging fouten 
toe te dekken. Van Herpen: “Bij DevOps, 
zijn fouten een logisch neveneffect van in-
novatief bezig zijn en gelden ze als leermo-
menten. Het is dan ook zinnig om te meten 
hoe effectief een team die leermomenten 
benut.”
• Release predictability: geeft aan hoe goed 
een DevOps team zichzelf en z’n uitdagin-
gen weet te taxeren.
• Klant- en gebruikerstevredenheid; eigen-
lijk de belangrijkste metrieken.

SHARING
De S van CALMS, tenslotte, staat 

voor het delen van kennis en middelen. 
Niet alleen binnen teams maar ook – op 
grotere schaal – ook tussen teams. Van Her-
pen: “Laat developers vooral meedenken 
met testers en beheerders, en bijspringen 
als het bij hen volloopt qua werk. Dat mes 
snijdt dan aan twee kanten: de time to de-
ploy loopt niet onnodig op en de developers 
verbreden hun kennis van de context.”
Delen vergroot de effectiviteit op twee 
manieren. De kennis wordt meer gebruikt 
en werpt dus meer vrucht af, en de kennis 
groeit door gebruik. Kan het nog meer 
DevOps?
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Componenten voor DevOps-toolkit

VOOR DIT 
ARTIKEL 
SPRAKEN 
WE MET:

DAVE VAN HERPEN 
is managementconsul
tant op het gebied van 
Enterprise Agility & 
DevOps bij Sogeti

ANKO TIJMAN is 
freelance agile en Dev
Opscoach en trainer 
bij TheFutureGroup

JORIS DE WINNE, 
Xebia Labs, sales 
 engineer bij Xebia Labs

PROCESS AUTOMATION TOOLS COLLABORATION TOOLS

Version 
Control

Configuration
Management

Continuous
Intergration
(Build)

MonitoringContinuous
Deployment
(Source Control)

Performance
VisualStudio
Bitbucket
GitHub
Mercurial

Puppet
Chef

Jenkins Go
Travis CI
Bamboo

Nagios
New realic
Slunk
Lggly
Elastic

Capistrano
MCollective

ITinvolve
Kanban
SharePoint
GoToMeeting

 Een uitvoeriger overzicht is te vinden op: xebialabs.com/periodictableofdevopstools/


