
KLANTREFERENTIEONTWIKKELSTRAAT

“IK HEB GENOTEN VAN DE KENNIS EN PROFESSIONALITEIT”

INFO SUPPORTS ENDEAVOUR 
CENTRAAL ONDERDEEL 
ONTWIKKELSTRAAT VAN NS REIZIGERS

Binnen de afdeling IT Operations, onderdeel van NS Reizigers (NSR), was de wens de diverse software 
engineering disciplines aan elkaar te koppelen met als doel projecten op een gestandaardiseerde 
wijze te kunnen uitvoeren. Doel was, door in eerste instantie projectmanagement, testmanagement en 
requirementsmanagement realtime aan elkaar te koppelen, de kwaliteit te verhogen en de nadruk te 
leggen op traceability en transparantie. Centraal onderdeel van de eigen ontwikkelstraat werd 
Info Supports Endeavour. Een gesprek met een zeer enthousiaste Peter Betting, manager 
Testen & Kwaliteit, NSR IT Operations, en Norbert Fassotte, implementatieconsultant en -coach van 
Info Support.

Peter Betting, manager Testen & Kwaliteit, NSR IT Operations

Door op een gestandaardiseerde manier projecten 
uit te voeren binnen een transparant, meetbaar en 
bestuurbaar proces kunnen betere applicaties worden 
geleverd tegen lagere kosten. Een eerste versie van 
de NSR-ontwikkelstraat werd in krap vier maanden 
neergezet. Met dank aan de intensieve samenwerking 
tussen 3 leveranciers (Info Support, Sogeti en Capgemini) 
en de NS. 

Paraplufunctie
Na een eerste toolselectie te hebben gemaakt en 
diverse ontwikkelstraten te hebben bestudeerd is het 
plan ontstaan voor de IT Operations ontwikkelstraat. 
Peter raakte al snel gecharmeerd van Info Support en 
diens ontwikkelstraat Endeavour. “We kenden ze van 
congressen, we bekeken hun tools en we bezochten een 
aantal van hun klanten. We kregen een heel goed beeld 

van ze. Met name de koppelbaarheid en de fl exibil-
iteit van Endeavour gaf de doorslag. Het totale plaatje 
klopte.”

Toch wilde NSR IT Operations niet afhankelijk worden 
van maar één leverancier. De onderdelen ‘requirements’ 
en ‘testing’ werden bij andere partijen belegd. “Wij van 
Info Support vervulden met Endeavour als het ware de 
paraplufunctie,” vertelt Norbert. “De NSR-ontwikkel-
straat heeft dan ook een eigen naam gekregen: TOPAAS 
(TotaalOplossing voor Projecten as a Service).”

Teamwerk
Hecht teamwerk was onontbeerlijk. Zeker ook omdat 
de ambitie was om in slechts vier maanden de ontwik-
kelstraat neer te zetten. “Als er een ‘uitdaging’ opdoemde 
– we wilden geen beren op de weg zien – moesten álle 



Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)

04-2013

partijen een stapje terugdoen om gezamenlijk een 
opening te vinden waarlangs we die uitdaging konden 
oppakken,” vertelt Peter. Voortdurende afstemming 
zorgde voor een hoge mate van betrokkenheid bij alle 
teamleden. “Niemand hield halsstarrig vast aan het 
eigen product, het belang van het project stond voorop.”

“Wij waren vooral bezig met het realiseren van de 
softwarekoppelingen, het tunen van Endeavour en het 
opleiden van de medewerkers,” legt Norbert uit. “Maar 
we keken ook verder: het project moest ook landen 
in de organisatie.” Daartoe was al een pilot-project 
geselecteerd. De medewerkers daarvan kregen naast de 
benodigde opleidingen tevens de beschikking over de  
noodzakelijke templates.

Terugkijkend op de vier maanden waarin TOPAAS 
werd neergezet, benadrukt Peter de uniciteit van het 
product: TOPAAS staat voor kwaliteit, traceability en 
transparatie.“Ik heb echt genoten van de kennis en 
professionaliteit van de mensen. Het vertrouwen dat we 
vooraf hadden, is meer dan waargemaakt.”

Flexibiliteit
Ook de fl exibiliteit van Endeavour ziet Peter als een van 
de succesfactoren. “Het is zo’n fl exibel product dat het 
naar onze wensen en behoeften op maat kon worden 
gesneden.” Diezelfde kracht van maatwerk zag Peter 
terugkomen in de opleidingen en informatieoverdracht 
van Info Support. “De specifi eke opleidingen rond het 
Endeavour-gedeelte van TOPAAS heeft Info Support voor 
ons ‘ge-TOPAAS’t.”

Workbench
Zeer enthousiast is Peter over het workbench-onderdeel 
van TOPAAS. De synchronisatie tussen de tools is bijna 
realtime, waardoor alle informatie (van requirements tot 

en met test) traceerbaar wordt en iedereen met dezelfde 
informatiebronnen werkt. Dit verhoogt de productiviteit 
en levensduur van de producten. “Deze traceerbaarheid 
was voor onze organisatie een soort cultuuromslag. 
Hierin waren wij echte ambassadeurs,” geeft Peter aan.

Door bij de bouw van TOPAAS-agile ontwikkeltechnieken 
en Scrum toe te passen – “we hadden per slot maar vier 
maanden” – hoopte hij bovendien de weerstand die 
daartegen bestond te slechten. “Zo lieten we zien dat die 
technieken gewoon werken.” Norbert vertelt dat ook hier 
het team centraal stond. “Het was een goed op elkaar 
ingespeeld team, met de juiste mensen op de juiste 
plaats op de juiste tijd.”

Meedenken
“Omdat we zelf veel kennis hebben opgebouwd, zijn 
we een gelijkwaardige gesprekspartner,” rondt Peter 
het gesprek af. “Zo kunnen we zelf ‘in control’ blijven. 
En omdat Info Support geen ‘licentieverkoper’ is maar 
met je meedenkt, halen we de kennis die we echt nodig 
hebben.”

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwik-
keldeel van TOPAAS, het vierde grote onderdeel na 
requirements, projectmanagement en testing. “We zijn 
dit deel met groot vertrouwen ingegaan. We zijn er nog 
niet, maar wat we in vier maanden hebben neergezet, is 
echt al heel bijzonder.”

Dat TOPAAS door Info Support wordt gehost, “zodat 
we altijd over de meest recente versies beschikken en 
waardoor we over nog grotere fl exibiliteit beschikken,” 
is voor Peter bijna een voetnoot in het succesverhaal van 
de ontwikkelstraat van NSR IT Operations.

“HET VERTROUWEN DAT WE VOORAF IN INFO SUPPORT HADDEN, 

IS MEER DAN WAARGEMAAKT.”


