
VAN SOFTWARE FACTORY TOT 
REALDOLMEN DEVOPS FACTORY:
Waarom samenwerking 
het businessmodel van de 
toekomst is

Ook software ontwikkelen is door zijn complexiteit onvoorspelbaar, vooral in een markt waarin vandaag al achter-
haald is wat morgen wordt opgeleverd. Traditionele ontwikkelingsmodellen hebben dan ook steeds minder toege-
voegde waarde. In deze modellen wordt iedere volgende fase in het proces pas gestart wanneer de voorgaande 
fase succesvol is afgesloten, met een doorgaans lange doorlooptijd en een laat acceptatiemoment als gevolg. Het 
sequentieel werken en beperkte contact met de opdrachtgever zorgen voor een massale “handover waste”, ver-
keerde interpretaties van ellenlange documenten en het reële risico dat wat opgeleverd wordt niet meer aansluit op 
de actuele behoefte van úw klant of eindgebruiker.

Onvoorspelbaarheid noopt tot empirisch gedrag. Als u midden in de jungle verloren loopt, oriënteert u zich om de 
paar honderd meter opnieuw op de stand van de zon om de weg te vinden. Korte cycli van doen, meten en her-
oriënteren in dialoog met de opdrachtgever, de serviceprovider en de eindgebruiker zorgen ervoor dat u software 
ontwikkelt die precies is wat werd gevraagd, zonder tijd- en geldverlies.

In deze whitepaper tonen we de waarde aan van samenwerkingsmodellen gebruikt in een software factory.  We 
schetsen de situaties waarin een dergelijk model uw business naar een hoger niveau kan tillen. En voor alles hopen 
we dat de inzichten in deze paper u zullen stimuleren om met kleine en grote ideeën actief aan de slag te gaan.

De snelle technologische evoluties hebben het wereldbeeld voorgoed veranderd. Dankzij het 
internet en de globalisering is alles binnen handbereik en willen we  alles meteen hebben. JIT 
– Just In Time, ook voor eindgebruikers, medewerkers en consumenten. Tel daarbij de impact 
van disruptieve start-ups en marktverzadiging en het is duidelijk dat voor bedrijven de markt 
moeilijk voorspelbaar geworden is. 
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Time-to-market: bent u de snelste?

Het nieuwe credo “de klant centraal” wordt dag na dag verder 
uitgediept. Met betrekking tot IT-projecten was het tot enkele jaren 
geleden traditioneel de manager in een bedrijf die besliste over 
nieuwe projecten. Deze denkwijze is geëvolueerd naar de vraag 
wat de gebruikers in uw bedrijf willen van IT. Om futureproof te 
zijn, moet u vandaag echter nog verder gaan. Uw klanten van de 
toekomst – generatie Z die geboren is met het digitale gen - willen 
zonder uitzondering digitaal werken en leven. Dus moet u ook te 
weten komen op welke manier uw klanten de digitale technologie 
willen gebruiken en hoe u uw business kan laten aansluiten op hun 
wensen.

De onvoorspelbaarheid van de markt met zijn grote toegankelijkheid 
en  moordende concurrentie vraagt om een steeds snellere time-to-
market voor producten en diensten. Wat vandaag hot is, moet ook 
vandaag en liever nog gisteren beschikbaar zijn want morgen is het 
al achterhaald. Het klassieke sequentieel watervalmodel om IT-pro-
jecten te ontwikkelen schiet daarvoor schromelijk tekort.

Hoe moet het dan wel?

Simpel, het moet allemaal sneller en eenvoudiger.

U hebt een team nodig dat snel requirements kan opstellen, hoofd-
zaken van bijzaken onderscheidt, anticipeert op de veranderlijke 
wensen van uw klant of eindgebruiker en de requirements ad hoc 

aanpast aan de veranderingen in de markt.

Dat vraagt ook om een ander budgetteringsmodel. Een jaar vooraf 
grote bedragen ramen om een project te ontwikkelen met een “big 
bang delivery” verhoogt alleen maar het risico dat u te veel geld 
uitgeeft aan iets wat niemand wil. Flexibele kleine budgetten die 
u bij elke tussentijdse oplevering herevalueert, zullen u uiteindelijk 
veel geld besparen.

DE UITDAGING: gevolgen van 
de digitale disruptie op bedrijven 
en mensen

VAN TWEET NAAR OPLOSSING IN 6 DAGEN: EEN 
SCHOOLVOORBEELD VAN SNELLE TIME-TO-
MARKET
 
Tesla-chauffeurs blijken wel eens uitgebreid koffie te gaan 
drinken terwijl hun auto geparkeerd staat aan de laadpaal. 
Ook als de batterij al lang weer opgeladen is. De tweet 
daarover van een ontstemde Tesla-bezitter gericht aan Elon 
Musk leverde niet alleen een antwoord op binnen luttele 
minuten, maar ook een oplossing in de Tesla-software 
binnen de zes dagen.
Of de snelle oplossing ook de goede is op lange termijn, 
zullen evaluaties uitwijzen. Tesla heeft in ieder geval een 
grote indruk gemaakt met zijn snelle reactie en alvast met 
deze klant positief geconnecteerd.
Bron: http://bit.ly/2lOQiAy
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Digitale maturiteit. Moeten CIO’s opnieuw 

naar school?

Optornen tegen disruptieve en flexibele concurrenten vraagt om 
een digitale transformatie van bedrijven – een proces dat best op 
kundige wijze begeleid wordt. Denken dat het met die digitalise-
ring zo’n vaart niet zal lopen, zou een kapitale fout zijn. De klant 
van morgen is niet alleen de “digital immigrant” tussen de veertig 
en vijftig die kan e-mailen, twitteren en facebooken maar ook nog 
weet hoe je een fax verstuurt. Het is zoals eerder aangehaald ook 
de “digital native”, generatie Z. De jongeren die geboren werden 

met een smartphone in de hand en hun administratie het liefst re-
gelen via digitale portalen. Denk aan aangiftes en aanvragen bij de 
overheid, maar ook aan een digitaal bouwdossier voor wie een huis 
bouwt en het digitale verzekeringsdossier. De volgende generatie 
klanten is hoe dan ook vragende partij voor een digitaal portaal in 
elke bedrijfssector.

Wie in uw bedrijf kan die transformatie nu best leiden? 

Uw CIO heeft sinds enkele jaren zijn of haar plaats in het bedrijfsma-
nagement verdiend en toch lijken de CDO’s (Chief Data Officers en 
Chief Digital Officers) hun digitale kundigheid steeds vaker naar voor 
te schuiven. Kan uw CIO de digitale transformatie aan, of schuimt u 
toch best de arbeidsmarkt af op zoek naar een CDO? Twijfel alom. 

Uit de “Digital Maturity Survey” (http://bit.ly/2lC7Nqv) van Delaware 
uit 2015 blijkt dat veel Belgische bedrijven angst hebben voor de 
digitale evolutie. 

• 23% van de ondervraagde bedrijven denkt dat digitaliseren te 
complex is voor hen en dat wie eraan begint van het ene mo-
ment op het andere 100% digitaal moet gaan. 

• 17% denkt tegen technologische uitdagingen aan te lopen en 
voelt zich door de nieuwe, ongekende technologieën geïntimi-
deerd. 

• Toch denkt 89% van de bedrijven dat hun digitale activiteiten in 
de komende jaren sterk zullen toenemen. 

• Maar slechts 8% beschikt over een afdeling digitale ondersteu-
ning (“digitaal departement”).

U hebt een IT-omgeving nodig die deze versnelde werkwijze on-
dersteunt en een grotere automatisering van softwareontwikke-
ling faciliteert. De samenwerkingsstructuur moet veel eenvoudiger 
worden, zonder hiërarchieën en in vaste teams met een “collective 
intelligence”. Geen doorgedreven specialisten met witte-raaf-allu-
res, maar zelfsturende teams die een divers aantal taken autonoom 
verdelen zodat de werklast homogeen verdeeld wordt en het team 
in zijn geheel flexibel inzetbaar is.

Een zodanig flexibele IT-omgeving creëert u echter niet van van-
daag op morgen in uw bedrijf. 

Samenwerkingsmodellen die veel verder gaan dan het klassieke 
outsourcen van IT, zoals software factories, hebben teams stand-by 
staan om samen met u projecten te initiëren en helpen u om uw 
business te versnellen.

Time-to-market: bent u de snelste?     2

Digitale maturiteit. Moeten CIO’s opnieuw naar school?  3

War for talent        5
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 DIGITALE GROEI – MAAR HOE DAN?

Hoe kunt u uw digitale groei dan in goede banen leiden? We sommen 
een aantal focuspunten op die ook Delaware aanhaalt in zijn onderzoek.

Goede tools gebruiken, is één manier. De juiste tool is de hefboom tot 
een consistente gebruikerservaring. We hebben het dan over geavan-
ceerde systemen zoals Product Information Management Software en 
Digital Asset Management Software. Als deze toepassingen u helemaal 
niets zeggen, wordt het tijd om in onderzoek en eventueel aankoop te 
investeren.

Mobiel werken omarmen is een tweede aandachtspunt. Als uw klanten 
hun aankopen altijd en overal willen doen, zorg er dan voor dat ook uw 
communicatie naar hen toe altijd en overal beschikbaar is. En dat u zelf 

“To meet our customers’ demands, we have to in-
vest in a customer experience that is fun, easy and 
efficient. To do so, we need to reach a higher level of 
digital maturity.”

(bron: Digital maturity survey 2015, Delaware)
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in staat bent om altijd en overal de juiste informatie te bezorgen aan de juiste klant op 
het juiste tijdstip. Mobiel dus.

Een duidelijke toekomststrategie voor uw bedrijf is ook een vereiste voor digitale groei. 
Bij voorkeur gekoppeld aan de oprichting van een “afdeling digitale ondersteuning”. De 
duidelijke focus van deze afdeling helpt uw werknemers om de nodige flexibiliteit te 
ontwikkelen en hun wereldbeeld te verruimen.

Wij vullen dit onderzoek graag aan met misschien wel het allerbelangrijkste, namelijk 
de niet aflatende focus op uw klant. Digitale maturiteit betekent het omarmen van 
verandering. Flexibiliteit ontwikkelen om mee te gaan met de veranderende behoeften 
van uw klant die hem worden aangereikt door de markt.

War for talent

Uit de voorgaande focuspunten blijkt dat er wel wat werk op de plank ligt om digitaal 
matuur te worden. U moet niet alleen op zoek naar de juiste ondersteunende software, 
maar ook de juiste ondersteunende mensen.

U kunt natuurlijk op zoek gaan naar collega’s die beslagen zijn in de nieuwste technolo-
gieën en marktmechanismen. Maar de War for Talent woedt hevig want iedereen heeft 
nood aan digitale kennis. En elk rekruteringsproces vraagt de nodige tijd. 

Bovendien betekent innoveren voortdurend veranderen. De meest wendbare bedrijven 
zijn vandaag het meest succesvol, maar dat betekent ook dat u iedere keer wanneer de 
markt verandert, de juiste competentie bij de hand moet hebben om daarop in te spelen. 

Geen sinecure voor de gemiddelde KMO. 

Een veelvoorkomend vraagstuk in vele bedrijven vandaag maakt de digitale 
uitdaging en de “war for talent” meteen aanschouwelijk. Wat doet u met uw 
dure legacy-systemen? Uit een onderzoek van Nutanix (http://bit.ly/2lszZeF) 
onder 200 bedrijven in de Benelux bleek eind 2015 dat slechts 13% van de 
ondervraagde IT-professionals hun huidige IT-infrastructuur geschikt vindt 
om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de markt vandaag. 
U vindt op de arbeidsmarkt nog nauwelijks de nodige kennisprofielen voor 
deze verouderde systemen en ze kosten hopen geld aan licenties, onderhoud 
en integratie met modernere applicaties. Maar vaak draaien er kernappli-
caties op mainframe of Unix en dat verandert u dus niet van vandaag op mor-
gen. Het beheer van de legacy-systemen uitgeven en tegelijk de uitfasering 
ervan en een overstap naar nieuwe systemen opstarten in een doorgedreven 
samenwerkingsmodel met een provider brengt hiervoor soelaas. 
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DE OPLOSSING: 
SAMEN STERK
Schaalbare hulp inschakelen in de vorm van een software factory is 
een goed alternatief om uw ideeën over digitale transformatie te on-
derzoeken en uit te werken. En de digitale maturiteit van uw bedrijf 
te verhogen.

U stapt in een doorgedreven samenwerkingsmodel met een be-
staand platform, professionele tools en uitgebreide resources. Het 
grote voordeel van dit model is dat u van in de beginfase nauw be-
trokken bent bij de uitwerking van uw ideeën. U maakt niet alleen uw 
wensen kenbaar aan het projectteam, u maakt zelf deel uit van het 
team en werkt mee aan de ontwikkeling. U geeft in de loop van het 
proces feedback, stuurt bij en bepaalt zelf wanneer uw software in 
productie gaat. En dat alles met de steun van de juiste competenties 
uit uw eigen bedrijf of geleverd door de provider.

Bij de Realdolmen DevOps Factory bijvoorbeeld vormen we samen 
met u een multidisciplinair team waarin business en IT structureel 
geïntegreerd zijn. De samenwerking en continue dialoog met u als 

opdrachtgevver zijn daarbij inherent. Softwareontwikkeling, tooling, 
methodologie en coaching worden op dit platform in samenspraak 
met u op maat gevormd volgens de actuele behoefte in de markt.

Ga voor een Minimum Viable Product

Magazines en internet slaan u om de oren met Scrum teams, user 
stories, daily stand-ups, product owners enz. Agile development is 
dan ook terecht een ontwikkelmanier die vandaag veel voordelen 
biedt. Het is een manier van denken die bijna volledig omgekeerd is 
aan traditionelere modellen.

U vertrekt vanuit de vraag: hoe kan ik vanaf dag 1 een antwoord 
bieden op de veranderlijke markt en daarbij de meeste “value” ge-
neren? Hoe krijg ik exact wat ik wil in de snel veranderende markt-
realiteit?

Not like 
this …
Like 
this!

Bron:  http://bit.ly/1QnUnVO  - Henrik Kniberg
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Antwoord: eenvoud en bijsturing. Vertrek vanuit het minimum viable 
product.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe webshop kan dat bijvoor-
beeld een eenvoudige landingspagina zijn met bedrijfsnaam, logo, 
bedrijfskleuren en een invulveld om een mailadres achter te laten. 
Het lijkt een eenvoudig voorbeeld dat echter wel meteen aantoont 
dat u niet in een vaak gemaakte denkfout over agile development 
mag vervallen: een minimum viable product is géén half afgewerkt 
product!

Past u MVP op de juiste manier toe, ook voor grootschalige projec-
ten, dan is het de ideale manier om uw businesscollega’s snel re-
sultaat te tonen en wat druk van de schouders van de CIO te halen. 
Bovendien wordt de business dankzij de tussentijdse opleveringen 
ook nauw betrokken bij het ontwikkelproces, wat het eindresultaat 
alleen maar ten goede komt.

Door eenvoudig te beginnen, is het niet nodig vooraf alle denkbare 
functionaliteiten voor het komende jaar uit te schrijven – de noden 
in de markt zijn tegen dan immers toch al veranderd. U hoeft ook 
nog geen volledige infrastructuur en database op te zetten. U ont-
wikkelt stap voor stap waarbij u na elke stap het resultaat evalueert 
en dan bijstuurt. Dat bespaart u niet alleen tijd en geld. U bent er zo 
ook zeker van dat u alleen dat ontwikkelt waar uw klant behoefte 
aan heeft.

Combineer agile development met een software factory en u krijgt 
een hefboom waarmee u ideeën zeer snel omzet in projecten. Om-
dat u zelf van in het begin en gedurende het hele proces betrokken 
bent bij de ontwikkeling en iteratief te werk gaat, krijgt u exact wat 

uw gebruikers of klanten nodig hebben.

De kost van ongebruikte tools

Als ultiem argument om u te overtuigen van dit customer centric 
denken, halen we graag een recent onderzoek van 1E aan. Uit hun 
Software usage and waste report 2016 (http://bit.ly/2lZQsse) blijkt 
dat maar liefst 38% van de aangekochte of ontwikkelde software 
zelden en/of nooit gebruikt wordt. Dat komt overeen met een verlies 
van 34 miljard dollar.

Zijn er nog meer redenen  nodig om alleen dat te ontwikkelen wat 
de gebruiker wil?

Ga voor een Minium Viable Product   6

De kost van ongebruikte tools    7
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WELKE IMPACT HEEFT DEZE 
WERKWIJZE OP UW BEDRIJF?
Samenwerking en cocreatie mogen dan het businessmodel van 
de toekomst zijn, dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is om uw 
bedrijfsstrategie zomaar om te gooien. Het nieuwe businessmodel 
heeft uiteraard een impact op de bedrijfsresultaten – in positieve zin 
– en op uw werknemers die mogelijk op een andere manier moeten 
werken en denken.

Werknemers met een digitaal gen

Het goede nieuws daarbij is dat de jonge generatie werknemers 
die stilaan uw bedrijf instroomt, geboren is met een digitaal gen. 
Ze hanteren smartphone en tablet als de beste. Ze communiceren 
in razendsnelle chattaal doorspekt met emoticons. Het is een ge-
neratie die sterk gericht is op het visuele, opgegroeid als ze is met 
selfies, YouTube-filmpjes en chat apps. De virtuele platforms van 
een software factory en de manier waarop analisten, ontwikkelaars, 
business, testers en key users in het projectteam voortdurend met 
elkaar in contact moeten staan, zijn deze generatie werknemers op 
het lijf geschreven.

Bovendien werken deze jongeren het liefst samen in kleine groepjes 
zonder strikte hiërarchie en met veel verantwoordelijkheid. Niet de 
individuele werknemer van provider of opdrachtgever, maar het hele 
projectteam gaat voor het best mogelijke resultaat. 

Van de nieuwe generatie werknemers kunnen we dus leren dat sa-
menwerkinsgmodellen tot succes leiden. 

Een software factory heeft haar eigen 
boordinstrumenten

Een software factory als ontwikkelmethode brengt mensen en tools 
samen, alle teamleden van zowel opdrachtgever, de partnerbedrij-

ven en nearshore-medewerkers. De nauwe samenwerking in één 
team waarvan u  een gelijkwaardig deel uitmaakt, zorgt ervoor dat 
er met voortdurende bijsturing tijdens het ontwikkelproces minder 
vertaalfouten ontstaan tussen droom en oplossing én applicaties 
sneller opgeleverd worden.

Om deze werkwijze tot een succes te maken, zijn goede tools voor 
communicatie en integratie onontbeerlijk.

Betere en snellere user adoption

Samenwerken in een software factory levert nog een belangrijk 
voordeel op dat vaak over het hoofd gezien wordt. De nauwe sa-
menwerking tussen businessexperten en IT-experten zorgt ervoor 
dat ook uw eindgebruikers, of hun vertegenwoordiging via key 
users, van in het prille begin betrokken zijn bij nieuwe projecten. 
De nieuwe tool, procedure of software wordt dus quasi automatisch 
getest en is geen verrassing meer voor de eindgebruikers op het 
moment van de uitrol. De test- en acceptatieperiode duurt daardoor 
in plaats van maanden slechts 1 sprint.

Het financiële plaatje

Enkele financiële gevolgen van samenwerking in een software fac-
tory zijn al genoeglijk bekend: de schaalvoordelen en de korte ite-
raties laten de financiële balans in de positieve richting doorslaan.

Mogelijk minder gekend maar minstens even interessant zijn de 
flexibele contracten. Als uit evaluatie na een opgeleverde iteratie 
blijkt dat het doel bereikt is, of de behoefte van uw doelpubliek in-
tussen veranderd is, dan stapt u uit het project(*) . Agile.

Het eindresultaat is een snellere time-to-market van uw project zo-

  * Mogelijk gebonden aan contractuele voorwaarden
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dat u met de overige tijd en de rest van het budget kunt inspelen op 
bijkomende wensen van uzelf en uw klanten.

Behoeftecreatie

We eindigen dit hoofdstuk met wat volgens ons een van de mooiste 
voordelen is van samenwerking in een software factory: “behoefte-
creatie”. Een samenwerkingsplatform geeft u ondersteuning vanaf 
het prille ontstaan van een idee en creëert op die manier mogelijk 
een behoefte die er eerder niet was.

Neem Uber bijvoorbeeld. De meeste mensen zaten waarschijnlijk 
niet echt te wachten op een taxibedrijf dat de auto van de buurman- 
of vrouw inzet. Tot op een dag iemand ging spelen met het idee om 
al die auto’s in al die garages ter beschikking te stellen van de maat-
schappij. Om een dergelijk idee uit te werken, is er echter nood aan 
technologische ondersteuning: een databank met beschikbare au-
to’s, een telefoonsysteem, een onlineplatform voor reserveringen… 
De bedenker van Uber zocht en vond zijn technologisch platform en 
vandaag is er een klantenpotentieel met een reële behoefte aan een 
Uber-taxi.

DE BOORDINSTRUMENTEN VAN DE REALDOLMEN DEVOPS FACTORY
Het planningsbord met de gekleurde post-its is een gekend beeld in agile software development. Teamsoftware in combinatie met devices zoals de 
i3Huddle brengt deze methode naar het digitale era. Verzamel uw teamleden (al dan niet virtueel) rond het bord, bespreek de planning, schuif gebruik 
makend van uw vingers met de gegevens op het bord. Touch screen is uiteraard vooral beschikbaar voor de mensen “on site” maar ook de anderen 
zien het planningsbord en kunnen dit wijzigen in de conference call.

Wilt u in een klein gezelschap het project in alle rust bespreken, dan stelt de Realdolmen DevOps Factory in Gent de zogenoemde “locomotieven” 
ter beschikking. Zithoeken voor twee tot vier personen, met uiteraard een video-conference-scherm om ook teamleden en partners op locatie in het 
gesprek te betrekken. Alle gegevens van het digitale planningsbord zijn trouwens ook via deze tool beschikbaar en editeerbaar.

De Realdolmen DevOps Factory doet een beroep op een aantal experten uit nearshoring. Omdat samenwerking in agile software development een 
sleutelbegrip is, hebben de teamleden de mogelijkheid om permanent live met elkaar in verbinding te staan. Op het grote scherm voor “permanent 
presence” in Gent ziet u bijvoorbeeld de nearshore-collega’s live in beeld. En omgekeerd zien zij de teamleden in Gent, ze zien ze zelfs het kantoor bin-
nenkomen. Virtueel bij elkaar binnen lopen om een vraag te stellen, wordt zo ook in plaatsonafhankelijke projecten de gewoonste zaak van de wereld.

Communicatie in virtuele teams vraagt om basisinformatie die altijd en overal up-to-date is. Dit is verzekerd door de integratie binnen de toolset: om-
dat de gegevens uit de verschillende tools met elkaar geïntegreerd zijn, zal alle informatie over de applicatie die u ontwikkelt mee evolueren met het 
project en altijd up-to-date en voor iedereen toegankelijk zijn.
Bovendien is er voor ieder project een geïntegreerde view op budget, scope, planning én kwaliteit. Via het dashboard kunt u KPI’s, de beschikbaarheid 
(in ontwikkeling, test en productie) en performantie opvolgen.

Werknemers met een digitaal gen     8

Een software factory heeft haar eigen boordinstrumenten  8

Betere en snellere user adoption     8

Het financiële plaatje       8

Behoeftecreatie       9
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De gedigitaliseerde klant van morgen denkt vandaag 
sneller dan ooit. Zijn behoeftes veranderen mee met 
de evolutie van de technologie. Als u als bedrijf daar-
op wilt inspelen, hebt u slagkracht nodig om te expe-
rimenteren met ideeën. 

Een samenwerkingsmodel zoals de Realdolmen  
DevOps Factory biedt uw business het platform om 
een idee via prototypes en kleine sprints af te toetsen 
en te onderzoeken wat kan en niet kan.

Laat uw ideeën dus niet in de schuif liggen maar start 
nu met de creatie van de volgende nieuwe behoefte 
waarmee u uw business doet groeien.

DE REALDOLMEN DEVOPS FACTORY:
• Samen nadenken

• Samen stap voor stap evolueren

• Samen software bouwen

• Samen innoveren

• Sneller en flexibeler inspelen op vragen van úw klanten

• Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, trends en innovaties

• Snelle time-to-market met tussentijdse werkende opleveringen

BESLUIT
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About the Realdolmen 
DevOps Factory

Realdolmen is uw partner om  
end-to-end-verantwoordelijkheid te nemen 
over uw volledige development lifecycle.  
We bekijken samen welke delen u kan 
en wil uitbesteden.    Voor meer details, 
neem vrijblijvend contact met ons op via 
businessitalignment@realdolmen.com
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