
 

 

 

 

  

DevOps Assessment 

Waar begin je de DevOps transitie en hoe meet je de voortgang? 
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Waar start je de DevOps transitie? En hoe 

meet je de voortgang? 

Veel organisaties die zich voor een belangrijk deel richten op software 

ontwikkeling begrijpen dat het snel kunnen inspelen op de wensen van klanten 

in de huidige tijd van levensbelang is. Om dit goed te kunnen doen is DevOps 

de belangrijkste schakel. DevOps is het proces dat zich richt op de start van een 

idee tot en met het gebruik en terugkoppeling van feedback door de eindgebruiker. In principe 

doorloop je de DevOps cyclus altijd, ook al ben je jezelf er misschien niet bewust van.  

Maar waar moet je nu beginnen wanneer je als organisatie het DevOps proces wilt verbeteren? 

Sommige organisaties denken het zelf te weten of je kunt een assessment met één of een aantal teams 

en teamleden doen (waarbij je middels interviews en teamgesprekken een analyse doet). 

1.1  DevOps Research and Assessment 

Er is echter ook een mogelijkheid om dit door middel van het DORA-assessment vast te stellen. DORA 

(DevOps Research and Assessment) heeft een vragenlijst ontwikkeld op 

basis waarvan je een wetenschappelijk onderbouwd beeld krijgt van de 

huidige staat van het DevOps proces. Verschil met de andere methoden is 

dat je het DORA-assessment laat invullen door iedereen die een bijdrage 

levert aan het voortbrengen van de software (denk hierbij aan Dev, Ops, QA, Contractpartijen, 

Leveranciers). Dus niet de Product Owner, Scrum Master of managers. Je kunt dus iedereen deel laten 

nemen, mits het in totaal maar meer dan 50 medewerkers zijn (er is geen maximum).  

1.2 Performance in vergelijking tot de industrie standaard  

De uitkomst is een score op een aantal geaggregeerde niveaus (IT Performance, Lead Time, Deploy 

Frequentie, Mean Time to Recover, Change-Fail %, Burnout en Deploy pain).  
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1.3 Performance per Capability 

Daarnaast zijn er 22 capabilities gedefinieerd waarop je ook een score krijgt (denk hierbij aan Job 

Satisfaction, Westrum, Trunk based development, Deploy automation, Small Batches, Change Process, 

Monitor en WIP). 

  

 

1.4 Priority Matrix 

Als laatste wordt er een matrix opgesteld waarin de 22 capabilities worden weergegeven. Op de X-as 

staat de impact op de Performance en op de Y-As staat hoe goed je bent. Als je de matrix bekijkt dan 

zijn de capabilities die in het kwadrant rechtsonder staan degenen die je als eerste op moet pakken. 

Capabilities waarop je relatief slecht scoort, maar die een grote impact hebben op de software delivery 

performance. De ervaring leert dat je 2 of maximaal 3 capabilities tegelijkertijd moet oppakken.  
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1.5 Frequentie en vervolg 

Het assesment wordt 2 maal per jaar gehouden, dit betekent dat je inzichtelijk maakt wat het verschil 

is tussen de eerste en de tweede meting. Heeft de investering het juiste effect gehad? Zijn we 

inderdaad beter geworden? Waar moeten we ons nu op gaan richten?  

Zonder dit assessment is voorgaande lastig vast te stellen. Nu zie je in de rapportage snel en duidelijk 

wat het effect is geweest. 

1.6 Waarom DORA? 

De belangrijkste redenen om het DORA assessment te doen zijn: 

• Weet wat je het beste als eerste op kunt pakken. Als je met het verkeerde start dan investeer je 

geld en middelen terwijl je geen of nauwelijks een verbetering in je performance krijgt. Denk aan 

bijvoorbeeld een productiestraat met verschillende stappen. Als je de verkeerde stap optimaliseert dan 

krijg je niet meer output maar loopt een bottleneck nog meer vol of staat het geoptimaliseerde proces 

te wachten op input. 

• Meten is weten. Het is goed om te zien en te weten of je daadwerkelijk een verbetering hebt 

gerealiseerd. Het assessment kun je meerdere keren (over de jaren heen) herhalen, hiermee krijg je een 

goed overzicht wat de verbetering is in de afgelopen ja(a)r(en).  

• Vergelijken met de Industriestandaard. Het is altijd goed om te zien hoe je het als organisatie 

doet ten opzichte van de bedrijven die in dezelfde industrie werkzaam zijn. Misschien doe je het op 
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een aantal vlakken helemaal niet zo slecht, en kun je op deze manier ook een gevoel krijgen waar je 

staat. 

• DORA wordt geleid door de meest vooraanstaande leiders op het 

gebied van DevOps. Nicole Forsgren, Gene Kim en Jez Humble. 

1.7 DORA Partner 

Delta-N is officieel DORA partner, dit betekent dat we namens DORA het 

assessment mogen uitvoeren en u als organisatie kunnen begeleiden in het 

voorbereiden en uitvoeren van het assessment alsmede het presenteren en 

toelichten van het eindrapport. 

  

Meer weten? Neem dan contact met mij op via marcelg@delta-n.nl 

 

 

 

 

 

 

 


