
KLANTREFERENTIESOFTWAREONTWIKKELING

INFO SUPPORT SCOORT HOOG IN DE BELASTINGDIENST ‘CHALLENGE’

SNELLE APPLICATIEONTWIKKELING 
VOOR KLEINE WEBAPPLICATIES

Met een heuse ‘challenge’ wilde de Belastingdienst te weten komen welke mogelijkheden er zijn 
snel webapplicaties om te bouwen volgens de nieuwste technologie. Ook wilde de dienst gericht 
kennismaken met een aantal bedrijven die het daarvoor zou kunnen inschakelen. Ton Claessens, 
procesinrichter en -ontwerper van de Unit Inning, vertelt waarom Info Support zo hoog scoorde in de 
challenge.

Ton Claessens, Procesinrichter/ontwerper Unit Inning bij de Belastingdienst

De snelheid waarmee Info Support zich materie eigen 
maakt, de manier en kwaliteit van (samen)werken en 
de kwaliteit van het eindresultaat waren alle doorslag-
gevende factoren bij de winst. Info Support liet een sterk 
visitekaartje achter bij de Belastingdienst.

De challenge
De offi ciële manier van applicatieontwikkeling binnen de 
Belastingdienst is niet geschikt als “we op stel en sprong 
iets moeten fabriceren. Als workaround bouwen we dan 
een kleine applicatie, vaak in MS Access of MS Excel met 
VBA,” begint Ton het gesprek. Zo’n applicatie (LOA: Lokaal 
Ontwikkelde Applicatie) zou na maximaal anderhalf jaar 
moeten zijn vervangen door een ‘offi ciële’ applicatie. 

“Hoe dan ook, we hebben nu enkele honderden LOA’s, 
sommige jaren oud …”

LOA’s zijn vaak door één persoon ontwikkeld – “die moet 
niet met pensioen gaan of ziek worden.” Een dringender 
probleem is dat, nu de Belastingdienst heeft besloten 
over te gaan op Windows 7, veel LOA’s daar niet, of pas na 
aanpassingen, op kunnen draaien.

Onder de paraplu van de Week van de Inspiratie schreef 
de Belastingdienst de ‘LOA-challenge’ uit. Vijf teams, 
waaronder een van Info Support, kregen de gelegenheid 
om in vier weken een LOA als webapplicatie te 
herbouwen.

“DANKZIJ KORTE SPRINTS EN PERMANENTE AFSTEMMING HOEF JE 
 ALS KLANT NIET PASSIEF OP HET EINDRESULTAAT TE WACHTEN.”
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Praatplaat
Info Support kreeg de brievenapplicatie toegewezen. In 
deze applicatie worden de brieven uit het ‘handmatige 
kantoorproces’ vervaardigd. In een eerste telefoon-
gesprek “van nog geen half uurtje” tussen Ton, de 
producteigenaar van de applicatie, en Info Support legde 
Ton de grote lijnen van het proces rond de applicatie uit. 
“De dienst schatte de omvang op ongeveer 40 functie-
punten, ikzelf hield het op zo’n 100.”

De volgende dag al presenteerde Info Support een 
‘praatplaat’. “Op basis van alleen het telefoongesprek 
konden zij een schets van het proces maken. Ze bleken 
een groot inlevingsvermogen te hebben. De praatplaat 
werd omgezet in use cases – en er kon worden gestart 
met bouwen.”

”Praatplaat”

Snelle Ontwikkelservice
“Bij de ontwikkeling van onze applicatie maakten we 
gebruik van een Snelle Ontwikkelservice (SOS),” vertelt 
Ton. Een SOS combineert het beste van ontwikkeling 
door gebruikers (zoals bij de oude LOA’s) en ontwikkeling 
door professionals op basis van ‘agile’ ontwikkeltech-
nieken. Voor de SOS zette Info Support de belangrijkste 
delen van zijn ontwikkelstraat Endeavour Java in. 
Hierdoor werden de techniek en de voortgang van het 
project geborgd. “Ik vond het heerlijk, ik wil het verder 
ook gaan toepassen.”

De praatplaat bleek cruciaal te zijn voor de winst van 
Info Support in de challenge. “Hieruit bleek dat zij heel 
snel het brievenproces helder hadden, en hij bood prima 
handvatten voor het vervolg.” Ook de projectaanpak 
sprak Ton erg aan. Het werken met korte sprints en 
permanente afstemming maakt dat “je als klant niet 
passief op het eindresultaat hoeft te wachten.” 
Hij spreekt zijn bewondering uit over het feit dat testbe-
vindingen al binnen een dag tot een aangepaste versie 
leidden. Ton verwijst meermaals
naar een fi lmpje op het Info 
Support-kanaal van YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=Z6eP7kfv-D8).

“Omdat we tijdens de acceptatietesten de testresultaten 
direct in Endeavour vastlegden, waren die voor iedereen 
zichtbaar.” Daarnaast scoorde “ons team” hoog op de 
plaats die “we” hadden ingeruimd voor de inbreng van 
gebruikers en gebruikersondersteuning. Het enthou-
siasme van Ton uit zich in zijn consequente gebruik van 
‘we’ en ‘ons’, als hij het heeft over het team waarmee 
Info Support zo hoog scoorde in de LOA-challenge. “Ik 
ben een echte teamspeler en met Info Support ging dat 
fantastisch.”

Een overtuigend resultaat
De eindpresentatie en de beurs (“ik heb hier bijkans een 
schorre stem opgelopen”) in het kader van de Week van 
de Inspiratie overtuigden velen van de kwaliteit van de 
brievenapplicatie, “ook leden van het management, die 
mogelijkheden zien om de applicatie misschien zelfs 
Belastingdienstbreed in te zetten,” vertelt Ton trots.

De manier van werken en de kwaliteit ervan spraken 
eveneens sterk in het voordeel van Info Support. “Aan de 
gebruikskant neemt de effi ciëntie toe en door de opzet 
van de programmacode is het nu veel makkelijker om 
beheer en onderhoud uit te voeren, ook als de oorspron-
kelijke ontwerper er niet is.”
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