


§18:20 – Welkom door William Janse
§18:30 – Presentatie Allard Baronner
§19:30 – Presentatie Wijnand Top
§20:30 – Borrel
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Fortezza Softwareprofs (2015)

Belief: “Alles wordt software (Softwarization => 
DX)”
Purpose: “Werken aan een beter digitaal Nederland” 

vanuit onze 
specialistische 

kennis, kunde & 
know-how:

- Java
- .NET
- Python
- Front-end
- DevOps
- Architectuur

= = =
Digitale Rechtspraak, Rijkswaterstaat, NDW, IL&T, 

VWS/PGB 2.0, SVB, NFI en veel meer… 
= = =

(2008)

Specialistische 
werkmij./BU’s in 
het ICT werkveld



§ Ontwikkelen:
§ Fortezza Meetups (> 6x per jaar);
§ Intern diverse Kennissessies, Guild Nights en 

relevante Trainingen/Certificeringen;
§ Top opdrachten & dito opdrachtgevers;
§ Kwaliteit boven kwantiteit!

§ Inspireren:
§ Met mooie leerzame ervaringen van en bij  

opdrachtgevers waar Fortezza mede i.s.m. 
Between een bijdrage levert.

§ Continuous Delivery; Hype or Must?
§ 18:30 – Presentatie Allard Baronner

19:30 – Presentatie Wijnand Top
20:30 – Borrel

Fortezza Meetups
§ GPTW als CI van Fortezza:

§ Excelleren op de thema’s Ontwikkelen & Inspireren.



Uitdagingen

• Zo hebben we het altijd al gedaan 

• Dat hebben we nooit eerder gedaan 
• Daar zijn wij nog niet rijp voor

• Dat maakt ons overbodig
• Dat werkt niet in onze organisatie

• Sta je er garant voor dat het werkt? 
• Waarom wijzigen, het werkt toch? 

• Dat is in strijd met ons beleid 
• Dat kost te veel 

• Dat is niet onze verantwoordelijkheid 
• Dat is een te grote verandering 

• Daar hebben we geen tijd voor 
• Het past niet in ons budget 

• Roei nu maar met de riemen die je hebt
• Mag niet van Security/BIO

• Ja, maar…
• Schrijf maar een business case

• Laten we het maar in beraad houden 
• We hebben het ook zonder kunnen rooien

• Is het al eens uitgeprobeerd? 
• Wat we hebben is goed genoeg 

• Dan moeten we de contracten openbreken
• Infra accepteert dat nooit 

• Dan klopt het model/proces niet meer 
• Het heeft onze aandacht 

• Sinds wanneer ben jij een expert geworden? 
• Dat is ons probleem niet

• Je bent zo enthousiast, jij houdt het hier niet lang vol 
• Het management wil dit toch niet



Onderwerpen

Theorie

Praktijk binnen Rijkswaterstaat



Continuous Delivery in de theorie

Continuous Delivery hype or must

Allard Baronner & Wijnand Top

Meetup 12 februari 2020



SOFTWARE-
ONTWIKKELING

• Missiekritiek
• Complexer
• Omvangrijker
• Wendbaarder
• Kortere Time-to-
market

Waterval --> 
Agile -->
Continuous Delivery!



“Continuous Delivery is het 
vermogen om veilig op elk 

moment softwareaanpassingen op 
de productie-omgeving te kunnen 
releasen en daarmee te ontsluiten 

voor de eindgebruiker.” 
(Fitzgerald & Stol, 2014; Humble & Farley, 2010; Humble, Molesky, & O’Reilly, 

2015; Krusche & Alperowitz, 2014; Neely & Stolt, 2013).
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Procesuitbreiding

CD-principes
• Af’ betekent ‘in productie’
• Herhaalbaar en betrouwbaar 

proces

10 12-02-2020

  

 
 

‘last mile’ 

Continuous Integration 

Continuous Delivery 
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Procesautomatisering

CD-principes
• Automatiseer alles
• Bouw kwaliteit in



Sociaal/organisatorische     factoren

12 12-02-2020

CD-principes
• Iedereen is verantwoordelijk 
• Doe wat moeilijk is eerst
• Als het pijn doet, doe het vaker
• Continue verbetering

Ver
trou

wen
!



SCOPE

KWALITEIT

TIJD

KOSTEN

WENDBAARHEID

• Betere aansluiting bij klanten en eindgebruikers door:
– Kort cyclische feedback en sturing
– Gebruik van real user data in een representatieve 

omgeving

• Minder refactoring
• Minder bugs
• Meer betrouwbare releases
• Softwarefouten in productie sneller hersteld

• Hogere ontwikkelsnelheid*
• Snellere time-to-market*

• Lagere kosten in ontwikkel*- en beheerfasen

• Aanpassingen sneller ontsloten aan eindgebruiker

Effecten CD op softwareontwikkeltrajecten
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Inspiratie

https://thesis.eur.nl/pub/41263/A.R.-Baronner.-scriptie.pdf

http://go.xebialabs.com/rs/xebialabs/images/Continuous-
Delivery.pdf

https://www.docker.com/sites/default/files/WP_ModernApp
Architecture_04.12.2016_1.pdf

https://thesis.eur.nl/pub/41263/A.R.-Baronner.-scriptie.pdf
http://go.xebialabs.com/rs/xebialabs/images/Continuous-Delivery.pdf
https://www.docker.com/sites/default/files/WP_ModernAppArchitecture_04.12.2016_1.pdf


Continuous Delivery in de praktijk

Software ontwikkeling in het scheepvaart management domein.

Allard Baronner & Wijnand Top

Meetup 12 februari 2020

Continuous Delivery in de praktijk

Software ontwikkeling in het scheepvaart management domein.

Allard Baronner & Wijnand Top

Meetup 12 februari 2020



Continuous Delivery in de RWS-praktijk

Onze applicatie(s)

Continuous Delivery met leveranciers

Agile software ontwikkeling binnen RWS

Continuous Integration & Testing

Uitdagingen

Ambities



RWS als IT-leverancier

Video verwijderd i.v.m. bestandsgrootte



Introductie IVS-Next



Componenten vanuit verschillende bronnen

Leverancier ICTU RWS CD team

DeliveryOntwikkeling

Leverancier B

Team orange

Team green

Team Neon





Overdracht CI naar CD



Releases

ELKE SPRINT EEN 
RELEASE

EXPERT GROEP AUTOMATISCHE 
KETENTEST



• Locatie

• Mensen

• Tools

Agile software 
ontwikkeling binnen 
RWS





Continuous Integration (CI straat)

Het automatisch;

1. samenvoegen van code

2. bouwen van de applicatie

3. op verschillende niveaus testen

dit met als resultaat werkende distribueerbare software.



Wat gebeurt er in de CI pipeline

Stap Tools Actie

1. Ontwikkel deelsysteem GitLab Opslaan, versioneren en 
reviewen van code.

2. Test & scan code
• static code analysis
• Dependency scans

SonarQube
Owasp

Controle:
kwaliteit code 
gebruikte libraries.

3. Build deelsysteem Jenkins, Maven, Docker Bouwen van uitvoerbare 
applicaties.

4. Deploy deelsysteem Docker, Portainer Opstarten van applicatie om 
testen uit te kunnen voeren.

5. Test deelsysteem
• Dynamic Aplication

Security Test (PEN test)
• Functional & regression

ZAP 

Testx, RobotFramework
(ART)

Scan op kwetsbaarheden.

Controle van functionaliteit.



De Continuous Integration straat

ART
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Automatische regressietest (ART)

ART &
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Kwaliteitsdashboard



Uitdagingen

Standaardisatiedruk

Verandering

Nieuwe tools en expertises



Ambities

•Meer applicaties intern ontwikkelen.
•Meer afdelingen ondersteunen.Opschalen

•Verplaatsen CI omgeving naar Azure (of andere 
cloud).

•Kubernetes voor ART omgevingen en OTAP.
•Simplify builds met bijvoorbeeld GitLab runners.
•Meer (opensource) (security) testen (zoals Clair).
•Kotlin

Continuous 
Improvements



Behoudendheid

• Zo hebben we het altijd al gedaan 
• Dat hebben we nooit eerder gedaan 

• Daar zijn wij nog niet rijp voor
• Dat maakt ons overbodig

• Dat werkt niet in onze organisatie
• Sta je er garant voor dat het werkt? 

• Waarom wijzigen, het werkt toch? 
• Dat is in strijd met ons beleid 

• Dat kost te veel 
• Dat is niet onze verantwoordelijkheid 
• Dat is een te grote verandering 
• Daar hebben we geen tijd voor 
• Het past niet in ons budget 
• Roei nu maar met de riemen die je hebt

• Mag niet van Security/BIO

• Ja, maar…

• Schrijf maar een business case
• Laten we het maar in beraad houden 

• We hebben het ook zonder kunnen rooien
• Is het al eens uitgeprobeerd? 

• Wat we hebben is goed genoeg 
• Dan moeten we de contracten openbreken

• Infra accepteert dat nooit 
• Dan klopt het model/proces niet meer 
• Het heeft onze aandacht 
• Sinds wanneer ben jij een expert geworden? 
• Dat is ons probleem niet
• Je bent zo enthousiast, jij houdt het hier niet 

lang vol 
• Het management wil dit toch niet





Tools

GitLab https://about.gitlab.com/

Jenkins https://jenkins.io/

SonarQube https://www.sonarqube.org/

OWASP Dependency Scan https://owasp.org/www-project-dependency-
check/

Maven https://maven.apache.org/

Nexus https://www.sonatype.com/product-nexus-
repository

OWASP Zap https://owasp.org/www-project-zap/

Portainer https://www.portainer.io/

Qualitytime https://github.com/ICTU/quality-time

TestX https://github.com/ICTU/

RobotFramework https://robotframework.org/

https://about.gitlab.com/
https://jenkins.io/
https://www.sonarqube.org/
https://owasp.org/www-project-dependency-check/
https://maven.apache.org/
https://www.sonatype.com/product-nexus-repository
https://owasp.org/www-project-zap/
https://www.portainer.io/
https://github.com/ICTU/quality-time
https://github.com/ICTU/
https://robotframework.org/

