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1 Inleiding 

Dit verbeteradvies is opgesteld op basis van input uit de online meting. De online meting is 

een onderzoek naar de prestaties op 21 DevOps competenties. De intake is op maandag 27 

januari in overleg met Tio verspreid onder alle opgegeven teamleden.  

In dit eerste hoofdstuk gaan we eerst iets dieper in op het begrip ‘DevOps’. 

1.1 DevOps volgens Microsoft 

Donovan Brown (Principal DevOps Manager bij Microsoft ) definieert DevOps als:  

“DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of 

value to our end users.” 

Dit is volgens het DevOps team van Delta-N een sterke definitie omdat het kernachtig 

weergeeft waar DevOps over gaat. Namelijk over mensen, processen en tools. Maar het gaat 

voornamelijk over het continue leveren van waarde aan de eindgebruiker. En met name dat 

laatste is belangrijk en wordt nog wel eens vergeten. Het gaat niet (alleen) over het snel en 

foutloos in productie krijgen van software. Het belangrijkste is: Heb je waarde kunnen leveren 

aan de eindgebruiker?  

1.2 DevOps volgens DevOps Research and Assesment (DORA) 

DORA is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek uitvoert met als doel de 

ontwikkeling en levering van software door IT-organisaties productiever te maken. DORA 

voert jaarlijks internationaal onderzoek uit naar de status van DevOps bij vele bedrijven. De 

resultaten hiervan worden gepubliceerd in het “State of DevOps Report”. DORA wordt geleid 

door Nicole Forsgren met daarnaast toonaangevende mensen binnen de wereld van DevOps 

zoals Gene Kim en Jez Humble.  

DORA definieert DevOps als:  

“DevOps is an understood set of practices and cultural values that has been proven to 

help organizations of all sizes improve their software release cycles, software quality, 

security, and ability to get rapid feedback on product development.” 

In deze definitie wordt aangegeven dat DevOps gaat over cultuur, het verbeteren van de 

software release cyclus, kwaliteit en security en het verkrijgen van snelle feedback op hetgeen 

ontwikkeld is. 

1.3 De DevOps cyclus 

Wanneer je software ontwikkelt, doorloop je altijd de DevOps cyclus. Bewust of onbewust. De 

DevOps cyclus bestaat uit 8 onderdelen: Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate and 

Monitor. Delta-N heeft een poster ontwikkeld die de DevOps cyclus op een leuke manier 

uitbeeldt. Wilt u hier meer informatie over hebben, of de poster aanvragen? Kijk dan op 

https://www.delta-n.nl/drivingdevops/. 

https://www.delta-n.nl/drivingdevops/
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2 De online meting 

Moderne organisaties van vandaag worden gedreven door technologie, en in de kern door 

software. Middels de online meting zijn wij erin geslaagd om de prestaties van teams die 

software ontwikkelen in kaart te brengen. De online meting is mede gebaseerd op jarenlang 

onderzoek van DORA dat laat zien dat de prestaties op het gebied van IT (IT Performance) 

van invloed zijn op de prestaties van de organisatie als geheel. DORA heeft de belangrijkste 

competenties geïdentificeerd die de IT Performance beïnvloeden. In dit rapport laten we u 

zien hoe u presteert op deze competenties. 

2.1 IT Performance 

Onder IT Performance wordt het vermogen verstaan om software snel en betrouwbaar te 

ontwikkelen en te leveren. Het is een maatstaf die aangeeft wat het vermogen is van een 

team om de totale prestaties van de organisatie echt te beïnvloeden.  

IT Performance omvat twee belangrijke aspecten:  

• Throughput 

• Stabiliteit 

Throughput 

Hieronder wordt verstaan: Hoe snel ben je als team / organisatie in staat om van idee tot 

feedback van de eindgebruiker te komen. Hoe korter de doorlooptijd is hoe eerder er 

feedback wordt ontvangen van de eindgebruiker hoe sneller we kunnen reageren op basis 

van deze feedback. Ook geeft het aan hoe snel je als organisatie kunt inspelen op 

veranderende vraag in de markt of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen.  

Stabiliteit 

Hieronder wordt verstaan: Hoe goed ben je als team / organisatie in staat om de systemen 

beschikbaar te houden voor de eindgebruiker.  

Keuze? 

Throughput en stabiliteit hebben bij veel organisaties altijd op gespannen voet met elkaar 

gestaan, wat er voor zorgt dat geen van beide aspecten eenvoudig aangepast worden. Er 

wordt gedacht dat als je kiest voor de een, het ander niet gerealiseerd kan worden. Dus of je 

kiest voor stabiliteit en verliest daarmee snelheid, of je kiest voor snelheid en verliest 

daardoor stabiliteit. 

2.2 Best presterende organisaties 

Het DORA-onderzoek toont aan dat de best presterende organisaties het zowel qua 

throughput als stabiliteit beter doen dan slechter presterende organisaties. Met andere 

woorden, organisaties die goed presteren kiezen niet tussen een snelle doorvoer of een 

stabiele omgeving, die kunnen beiden. De competenties die IT-prestaties stimuleren, maken 

zeer snelle doorvoer en hoge mate van stabiliteit mogelijk. Het onderzoek van DORA toont 

aan dat teams die uitblinken in IT-prestaties twee keer zoveel kans hebben om de 

doelstellingen omtrent winstgevendheid, productiviteit en marktaandeel te overtreffen. 
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Elementen 

IT Performance is onderverdeeld in vier bepalende elementen: Deze elementen worden vanaf 

alinea 2.3.1 kort toegelicht. 

• Lead time voor aanpassingen 

• Deploy frequency 

• Mean time to restore (MTTR)  

• Change fail rate 

Daarnaast zijn er twee elementen die aangeven of de IT Performance wordt bereikt door een 

verkeerde manier van werken: 

• Burnout 

• Deploy pain 

Uw scores voor IT Performance en de genoemde elementen worden weergegeven in de 

onderstaande grafiek. De donkere zwarte lijn vertegenwoordigt de gemiddeld presterende 

organisatie. Uw eigen score wordt weergegeven met de gekleurde balk. In alle gevallen 

waarin een groene of blauwe balk wordt weergegeven, is een hogere score (verder rechts) 

beter. Wanneer een oranje balk wordt weergegeven, is een lagere score (verder links) beter. 

2.3 Uitkomst 
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2.3.1 Lead Time 

Voor de primaire applicatie of service waaraan u werkt. Hoe lang het duurt om van het 

opslaan van uw code wijziging te komen tot code die succesvol in productie draait of goed 

genoeg is om te releasen. 

2.3.2 Deploy Frequency 

Hoe vaak code wordt uitgerold naar de productie omgeving voor de primaire toepassing of 

service waaraan u werkt. 

2.3.3 Mean Time to Restore (MTTR) 

Hoe lang duurt het, voor de primaire applicatie of service waaraan u werkt, in het algemeen 

om de service te herstellen wanneer zich een service-incident voordoet? Bijvoorbeeld een 

ongeplande uitval of verslechterde dienstverlening. 

2.3.4 Change Fail Percentage 

Het Change Fail Percentage is het percentage wijzigingen, voor de primaire toepassing of 

service waaraan u werkt., dat leidt tot een verslechterde service of waarbij vervolgacties nodig 

zijn om de service te herstellen. Bijvoorbeeld wijzigingen die leiden tot een verslechterde 

service, uitval van de service, een hotfix, rollback, fix forward of patch. 

2.3.5 Burnout and Deploy pain 

Net onder Change Fail Percentage, ziet u twee aanvullende metingen: Burnout en 

Deployment pain. Om ervoor te zorgen dat IT-prestaties niet worden bereikt door brute 

kracht of ten koste van de geestelijke gezondheid van uw team, meten we ook Burn-out en 

Deployment pain. We meten deze omdat we weten dat het belangrijke kwesties in de 

technologie-industrie zijn die leiden tot ziekte, uitval en productiviteitsverlies. 

• Burnout is lichamelijke, mentale of emotionele uitputting veroorzaakt door overwerk 

en stress. Het kan ervoor zorgen dat de dingen die we ooit zo leuk vonden aan ons 

werk en leven onbelangrijk lijken. 

• Deployment pain is de angst en verstoring die gevoeld wordt bij de deployment van 

code naar productie. Het onderzoek toont aan dat pijnlijkere code-deployments 

samenhangen met slechtere IT-prestaties. 
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3 Competenties 

Hoe verbeter je de IT-prestaties (Lead time, Deployment frequency, MTTR en het Change fail 

percentage)? Hoe kan een team ook Burn-out en Deployment pain verminderen?  

Onder andere DORA heeft hier het afgelopen decennium uitgebreid onderzoek naar gedaan 

en meer dan 20.000 teams onderzocht en belangrijke competenties ontdekt die verbetering 

op deze gebieden voorspellen. 

 

Competenties zijn belangrijke processen en practices waarvan is aangetoond dat ze 

voorspellend zijn voor IT-prestaties. Deze vallen in vier hoofdcategorieën: 

• Technische competenties.  

Dit zijn competenties die een essentieel onderdeel zijn van Continuous Delivery, zoals: 

het gebruik van versiebeheer, testautomatisering, deployment automatisering, trunk-

based development en shift-left op security. 

• Proces competenties 

De software-industrie heeft veel ideeën geleend van lean manufacturing die onze 

manier van werken verbeteren. Voorbeelden zijn: visualisatie van werk (zoals 

dashboards), klein maken van werk (waardoor een snellere flow mogelijk is) en WIP-

limieten. 

• Meet competenties 

Deze omvatten bijvoorbeeld het gebruik van statistieken om zakelijke beslissingen te 

nemen en toepassen van monitoring. 

• Cultuur competenties 

Deze omvatten bijvoorbeeld het plezier in het werk en het stimuleren van leren voor 

een individu en team.  

Elke categorie van competenties is belangrijk om veranderingen in een organisatie echt te 

stimuleren en te ondersteunen. 

Uw scores op deze competenties worden weergegeven in de onderstaande paragrafen 

(weergegeven per groep). In de grafiek is een hogere score beter. De zwarte lijn is de 

gemiddeld presterende organisatie. Elk van de weergegeven competenties is belangrijk bij 

het stimuleren van IT-prestaties, zowel op het gebied van throughput als stabiliteit. 
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3.1 Uw score op de diverse competenties 

In de grafiek hieronder ziet u hoe uw organisatie scoort op de 21 competenties en hoe dit zich verhoudt tot het gemiddelde. In de daaropvolgende alinea’s 

wordt er per hoofdcategorie dieper ingegaan op uw scores. 
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3.2 Cultuur  

 

Westrum organizational culture 

Deze maatstaf voor organisatiecultuur is gebaseerd op een typologie ontwikkeld door Ron 

Westrum, een socioloog die veiligheidskritieke complexe systemen bestudeerde op het 

gebied van luchtvaart en gezondheidszorg.  

Uit het DORA-onderzoek is gebleken dat deze maatstaf voor cultuur voorspellend is voor IT-

prestaties, organisatorische prestaties en afnemende burn-out. Kenmerken van deze maatstaf 

zijn onder meer een goede informatiestroom, hoge samenwerking en vertrouwen, 

brugvorming tussen teams en bewust onderzoek. 

Job satisfaction 

Tevredenheid over het werk gaat over het doen van werk dat uitdagend en zinvol is, en in 

staat gesteld worden om onze vaardigheden en kennis en kunde toe te passen. Het gaat ook 

om de tools en middelen te krijgen die nodig zijn om ons werk goed te doen. 

Learning culture 

Leren gaat over de investering die in een organisatie wordt gedaan om kennis te vergaren en 

uw vaardigheden te verbeteren  
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3.3 Meten 

 

Monitoring 

Monitoring is het gebruik van gegevens uit applicatie- en infrastructuur monitoring tools om 

actie te ondernemen en zakelijke beslissingen te nemen. Let op: dit is niet alleen het gebruik 

van deze tools om mensen op te roepen als er iets misgaat. 

Failure notification 

Failure notification is de proactieve monitoring van de systeemstatus op basis van 

waarschuwingen voor drempelwaarden en veranderingspercentages, zodat teams preventief 

problemen kunnen detecteren en daarop kunnen acteren. 

Use of WIP limits 

Het gebruik van work in progress (WIP) -limieten om de werkstroom te beheren, is bekend in 

de lean community. Bij effectief gebruik kan deze capability worden gebruikt om 

procesverbetering te stimuleren, de doorvoer te verhogen en knelpunten in het proces 

zichtbaar te maken. 

Visual management 

Visualisatie van werk is het gebruik van visuele displays zoals dashboards of interne websites 

om kwaliteit en work in progress (WIP) te bewaken. 
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3.4 Proces  

 

Visibility of customer feedback 

Zichtbaarheid van klantwaarde is de mate waarin feedback van klanten wordt verzameld en 

aan teams beschikbaar wordt gesteld en vervolgens in producten wordt verwerkt. 

Visibility of work in the value stream 

Value stream is de mogelijkheid voor teams om hun werk van idee naar productie te zien 

bewegen. 

Working in small batches 

Dit vertegenwoordigt het vermogen van het team om werk in kleine stukjes te delen die in 

een week of minder kunnen worden voltooid. De sleutel hier is om het werk op te delen in 

kleine features die een snelle ontwikkeling mogelijk maken, in plaats van complexe features 

op branches te ontwikkelen en deze zelden te releasen. Dit idee kan worden toegepast op 

feature en op het productniveau (een MVP is een prototype van een product met precies 

genoeg features om het product en het bedrijfsmodel te kunnen valideren.) Werken in kleine 

batches maakt korte doorlooptijden en snellere feedback lussen mogelijk. 
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Change approval process 

Het DORA-onderzoek toont aan dat een lichtgewicht change approval process voor 

wijzigingen, dat is gebaseerd op peer review (pair programming of intra-team code review) 

veel betere IT-prestaties oplevert ten opzichte van het gebruik van externe change approval 

boards (CAB). 

Team experimentation 

Team experimentation is de mate waarin teams kunnen prototypen en experimenteren met 

functionaliteit die (nog) niet op de backlog staat. 

 

3.5 Technisch 

 

Version control 

Versiebeheer is het gebruik van een versiebeheersysteem, zoals Git of Subversion, voor alle 

productie onderdelen, inclusief applicatiecode, applicatie configuratie, systeem configuratie 

en scripts voor het automatiseren van het bouwen en configureren van de omgeving 

(infrastructuur). 

Deployment automation 

Deployment automatisering rapporteert de mate waarin deployments volledig 

geautomatiseerd zijn en geen handmatige acties vereisen. 
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Continuous integration 

Continuous integratie (CI) is de eerste stap naar Continuous Delivery. Dit is een competentie 

waarbij code regelmatig wordt ingecheckt en elke check-in een reeks snelle tests in gang zet 

om snel fouten te ontdekken, die ontwikkelaars onmiddellijk herstellen. Het CI-proces maakt 

builds en pakcages die uiteindelijk gedeployed en gereleased worden. 

Test automation 

Testautomatisering is een competentie waarbij software testen tijdens het 

ontwikkelingsproces automatisch worden uitgevoerd. Effectieve test suites zijn betrouwbaar - 

dat wil zeggen, tests vinden echte fouten en geven alleen releasebare code vrij. 

Ontwikkelaars zouden primair verantwoordelijk moeten zijn voor het maken en onderhouden 

van geautomatiseerde test suites. 

Trunk-based development 

Trunk-based development is aangetoond een voorspeller van hoge prestaties bij 

softwareontwikkeling en software levering. Het wordt gekenmerkt door minder dan drie 

actieve branches in een code repository; branches en forks met een zeer korte levensduur 

(minder dan een dag) voordat ze worden samengevoegd tot master. Applicatieteams hebben 

zelden of nooit periodes waarin niemand code kan inchecken of pull requests kan indienen 

als gevolg van merge conflicten, code freeze of stabilisatie fasen. 

Architecture 

Continuous Delivery is afhankelijk van twee belangrijke architecturale kenmerken. De 

mogelijkheid om on-demand te deployen en te releasen, onafhankelijk van andere services. 

En de mogelijkheid om on-demand testen uit te voeren zonder een geïntegreerde 

testomgeving. 

Security 

Integratie van security in het ontwerp en testen van het softwareontwikkelingsproces is de 

sleutel tot het verbeteren van IT-prestaties. Dit omvat het uitvoeren van security reviews voor 

applicaties, de verantwoordelijke voor security betrekken in het ontwerp- en demo-proces 

voor applicaties, het gebruik van vooraf goedgekeurde security bibliotheken en pakketten en 

het testen op security als onderdeel van de geautomatiseerde testsuite. 

Test data management 

Test data vereist zorgvuldig onderhoud en test data beheer wordt een steeds belangrijker 

onderdeel van geautomatiseerd testen. Effectieve practices zijn onder meer het hebben van 

voldoende gegevens om uw test suite uit te voeren, de mogelijkheid om op verzoek 

benodigde gegevens te verkrijgen, de mogelijkheid om uw testgegevens in uw pipeline op te 

nemen en zorgen dat het aantal uit te voeren tests niet beperkt wordt door uw testdata. We 

waarschuwen echter dat teams de hoeveelheid testgegevens moet minimaliseren die nodig is 

om geautomatiseerde tests uit te voeren. 

Team empowered to choose tools 

Dit gaat over de vrijheid voor een team om de tools te kiezen die het beste past bij het werk 

dat ze moeten doen. 
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4 Voorstel 

4.1 Te verbeteren competenties 

<op basis van uitkomst intake> 

 

4.2 Hoe te verbeteren 

<op basis van de te verbeteren competenties> 

 

4.3 Volgende intake 

<wanneer is de volgende intake gepland>.  
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Bijlage: Roadmap verbeteradvies 

 

<Overzicht van verbeteradvies en de activiteiten uit het DevOps program gedurende het komende jaar> 


