
Hoe overbrug je het  
gat tussen DevOps en  
de klant(verwachting)?
Veel IT-organisaties voelen de druk om snel te leveren en ondersteuning te bieden 
aan de business. Daarvoor worden steeds vaker DevOps en Agile ingezet. In de 
praktijk zijn DevOps-teams niet altijd optimaal ingericht op het juist verwerken 
van klantfeedback. Daardoor kan een gat ontstaan tussen de beloofde en de 
uiteindelijk gerealiseerde klantwaarde.

Vanwege de veranderende tech-
nieken en de vraag vanuit de 
markt herkennen steeds meer 

organisaties de kracht van DevOps. Zo-
wel stafafdelingen als externe klanten 
vragen hierom, of willen op zijn minst 
advies. DevOps is voor uiteenlopende 
partijen interessant, zoals bedrijven met 
meer dan 1000 medewerkers, die ac-
tief zijn in de segmenten technologie, 
 financiële services en retail/ consumer/ 
e-commerce. 
In de markt zijn verschillende redenen 
om voor DevOps te kiezen. Vaak begint 
het bij de IT-staf, die agile wil werken en 
snel en vaak veranderingen wil kunnen 
doorvoeren. Bij beheer- of back-end- 
afdelingen, of daar waar gewerkt wordt 
met zware on-premise systemen zoals 
ERP-systemen, kan agile werken moge-
lijk zijn, maar is de inzet van DevOps nog 
niet altijd de meest logische keuze.

Wekelijkse changes
Over het algemeen is de overgang van 
‘traditioneel’ twee of drie grote relea-
ses per jaar naar wekelijkse changes (of 
 vaker) een belangrijke reden om DevOps 
in te voeren. Een bekend voorbeeld is 
Amazon, dat overging van één update 
per negen maanden naar 20.000 deploy-
ments per dag. Daardoor ontstaat meer 
waarde voor de klant, omdat de klant-
ervaring of de klanttevredenheid worden 

verbeterd. Daarnaast kunnen changes 
die niet voldoen of bugs bevatten, sneller 
worden hersteld of teruggedraaid.
Wie verder in het proces is, noemt 
customer value als belangrijke drijf-
veer. Klanten ervaren dat jij beter rea-
geert op de klant- of marktinput die je 
krijgt en dat de user-experience verbe-
tert.  Marketingafdelingen kunnen beter 
 inspelen op de actualiteit. Dit alles ver-
sterkt de concurrentiepositie.

Praktijkervaringen
Agile werken gedijt niet in elke cultuur. 
Het is belangrijk dat je beseft dat als je 
de agility hebt, je voor succes ook afhan-
kelijk bent van de moed om dat wat je 
bedacht hebt in de prullenbak te gooien 
en het anders te doen. Zeker in grote-
re organisaties brengt dit een cultuur-
omslag met zich mee. In een corporate 
omgeving wordt snel de schuldvraag 
gesteld: welke persoon heeft het laten 
mislukken? Bij agile werken is het door-
hakken van knopen echter een proces-
verantwoordelijkheid, geen persoonlijke. 
Daarnaast realiseren veel organisaties 
zich niet dat er geen ‘vaste vorm’ van 
DevOps is. Er zijn verschillende vormen, 
vooral in de relatie tussen beide elemen-
ten, uiteenlopend van volledig los van 
elkaar tot volledig samenvallend. Durf 
daarom regelmatig te reflecteren en kijk 
of de wijze van werken aangepast moet 

AGILE WERKEN KENT VEEL VORMEN
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Feedback
Customer feedback is helaas nog 
vaak een ondergeschoven kindje. 
Als je agile denkt, probeer je fea-
tures die interne of externe klanten 
gebruiken te verbeteren via Agi-
le Development. Zijn die features 
klaar, dan worden DevOps en Soft-
ware Delivery Management inte-
ressant. Want het proces mag dan 
agile zijn, als het deliveryproces 
dat niet is, is het effect in de markt 
minimaal. Ook ontbreekt de feed-

back. Daardoor is een beweging te 
zien om met DevOps de delivery te 
versnellen en development en ope-
rations met elkaar te laten samen-
werken. Die groeien daardoor naar 
elkaar toe.
Een zwakte kan zijn dat de 
 agile-aanpak vooral gericht is op 
verandering. In de praktijk kom je 
er alleen aan businesszijde  achter of 
de klant die verandering ook  ervaart 
en hoe hij deze waardeert. De klan-
tervaring wordt immers  beïnvloed 
door het totaalpakket aan servi-
ces, producten en diensten. Agile 
 werken is vaak gericht op feature-

verandering, waarbij klantfeedback 
wordt gebruikt. Alleen wordt vaak 
de rest van de dienstverlening ver-
geten en zijn klanten toch ontevre-
den over het resultaat.
Zeker aan de ondersteuningskant 
is dat merkbaar, bijvoorbeeld bij 
klantsupport. “Leuk dat je zo snel, 
en zo veel veranderingen doorvoert, 
maar wij worden overstelpt met 
vragen van klanten die we moeilijk 
kunnen beantwoorden.” Kortom, de 
terugkoppeling moet een totaal-
beeld van de klantbeleving geven. 
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Vraag 1: In welke mate speelt DevOps een rol bij  

waarde-creatie?

Het is belangrijk om te onderkennen dat bij agi

le input ook agile output hoort – of andersom. Een 
 DevOpsteam kan fantastische input leveren, maar het 

kan zijn dat de organisatie nog niet zover is om vanuit 

hun activiteiten de juiste output te geven. 

Pas als zij bij elkaar komen, kun je waarde gaan leveren. 

Commerciële mensen maken zich deze mindset vaak 

sneller eigen dan stafafdelingen aan de backend kant. 

Als daar bij wijze van spreken nog met Excel wordt 

gewerkt om vakantiedagen te registreren, moeten daar 

eerst slagen worden gemaakt. Sales en IT weten elkaar 

bovendien wellicht makkelijker te vinden dan monteurs 

van een onderhoudsafdeling.

Binnen bedrijven kan daardoor een tweedeling bestaan. 

Er is een verschil in volwassenheid en tempo waarmee 

mensen op de agile en DevOpsgolf meebewegen of 

kunnen meebewegen. Je ziet dan, zoals hierboven ge

schetst, dat hoe dichter op de corebusiness de ontwik

kelteams zitten, hoe makkelijker zij in de agiletransitie 

zijn meegegaan. Bij beheersystemen, backend en on

derhoud blijkt het moeilijker om die stap te zetten. Vaak 

speelt een verantwoordelijkheidsgevoel mee waardoor 

medewerkers denken dat zij ervoor moeten zorgen dat 

het systeem niet omvalt. Het perspectief van waarde

creatie lijkt daar minder te leven.

De vraag is: is dat erg? Gartner spreekt over bimodal IT, 

waarbij bewust wordt gekozen om processen waarbij 

snelheid niet nuttig is, het op de traditionele manier te 

doen. Waar het ertoe doet om snel te schakelen, wordt 

agile gewerkt. Dit geeft beide systemen een plek. 

Kennisoverdracht is daarbij wel een probleem, want 

als de beheerorganisatie gedaan wordt door andere 

mensen dan die aan de voorkant ontwikkelen, blijf je 

zitten met het pijnpunt dat eerder de revue passeerde. 

Zorg daarom dat het gedragen wordt door de beheers

organisatie of de klantenservice. Bij DevOps, als je het 

integreert, is dat beter geborgd, want de mensen die 

het bedacht hebben beheren het ook. 

Vraag 2 Hoe voldoe je aan de hoge eisen en verwach-

tingen, terwijl je ook op prijs kunt concurreren?

In dat geval is de wedervraag of prijs het belangrijkste 

onderdeel is van de waarde, het gaat immers om waar

decreatie. De prijs is niet alleszeggend, maar natuurlijk 

niet geheel onbelangrijk. 

Vanuit de agilegedachte moet je ook daar het lef 

 hebben om flexibel te zijn, zeker in deze tijden, als een 

virus het land deels lam weet te leggen. Leg de kwar

taalplanning naast je neer en doe wat gedaan moet 

worden. Op dit moment is dat voor veel bedrijven eer

der te omschrijven als ‘overleven’ dan als ‘waardecre

atie’. Maar ook dat is in zekere zin agile. Wanneer alles 

weer normaliseert, ga je verder.

Vraag 3 Hoe organiseer je een DevOps-proces,  

waarbij klanten in alle fasen onderdeel uitmaken  

van het  proces?

Het proces begint misschien intern, maar op een ge

geven moment moet de invloed van de klant worden 

meegenomen. De vraag die zich direct opdringt is, of 

het per se nodig is dat klanten bij alle fasen onderdeel 

zijn van het proces? Vooral de bewoording ‘onderdeel 

zijn van’ kan tot verwarring leiden. Ze kunnen aan de 

zijlijn meekijken, maar voegen ze dan iets toe? Je wilt 

aan de slag en ontwikkelen, maar klanten kunnen dan 

ook zorgen voor tegenwerking. 

Stel de vraag anders en de context verandert: merken 

klanten dat jullie de verandering hebben doorgemaakt? 

Een reactie zou kunnen zijn dat het belangrijk is dat 

klanten die fases meemaken. Het is, om het eerderge

noemde ‘gat’ te voorkomen, belangrijk om steeds te 

bepalen wat de changes met de klant doen en wat de 

toegevoegde waarde is.

Tijdens klanttevredenheidsonderzoeken en andere feed

backmomenten is het belangrijk om de vraagstelling zo 

te regisseren dat klanten niet de gelegenheid nemen 

om alles af te kraken, maar reageren op de items die je 

wilt adresseren. Hier kan Six Sigma goed bij helpen. ◾

Drie vragen over DevOps:

38 ChannelConnect
Mei 2020


