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DAAN KALMEIJER

Soms heb je niet genoeg aan één Nederlands woord om 
een woord uit een vreemde taal te vertalen. Dat geldt 

ook voor het Engelse woord ‘agile’. ‘Vlug, behendig’ zegt mijn 
woordenboek, maar ik heb het ook wel als ‘wendbaar’ of ‘lichtvoe-
tig’ vertaald zien worden. Ik kwam laatst iemand tegen die beweerde 
dat er in het Nederlands een woord ‘agiel’ zou bestaan, maar Van 
Dale ontkent dat. Als het al zou bestaan, dan denk ik dat de meeste 
mensen boos zouden worden als je ze toewerpt “Wat ben jij toch 
ontzettend agiel”. Het Engelse ‘agile’ moeten we dus maar vertalen 
met ‘lichtvoetig, vlug, wendbaar, fl exibel – of zoiets’. Tot februari 
2001 was ‘agile’ een woord voor circusartiesten, dansers en turners. 
Op dat moment kwamen een stel IT-goeroes (of, zoals ze zelf 
schrijven: “organizational anarchists”) bij elkaar. Tijdens die 
bijeenkomst is ‘Agile Software Development’ bedacht. ‘Agile’ was 
ineens een woord voor programmeurs en andere IT’ers. 

Het is onbegonnen werk om in een paar regels uit te 
leggen wat Agile Development is, dus ik verwijs direct 

maar naar de originele website (www.agilemanifesto.org) en de vele 
boeken die hierover zijn geschreven (die over Extreme Programming – 

een uitwerking van Agile Development – zijn erg leerzaam). Toch 
maar een poging om een en ander uit te leggen: Agile Development 
neemt afstand van herkenbare trends in softwareontwikkeling. Die 
trends zijn: 
1) We gebruiken steeds meer gedetailleerde processen waarin 
mensen pionnetjes zijn die alleen maar hoeven te doen wat het 
proces zegt dat ze moeten doen.
2) Onze processen eisen dat we steeds meer ontwerpdocumenten en 
andere papieren artefacten maken. 
3) De relatie tussen leverancier en opdrachtgever krijgt steeds meer 
het karakter van een juridisch steekspel waarbij alle mogelijke 
uitkomsten van tevoren vastgelegd zijn. 
4) We accepteren steeds minder dat projecten niet voldoen aan 
gedetailleerde, vooraf gedefi nieerde plannen. 
Agile Development stelt een werkwijze voor waarbij in een klein 
team – samen met de opdrachtgever – gebouwd wordt. Daarbij wordt 
niet meer vooruit gepland dan werkelijk planbaar is (hooguit twee of 
drie weken – wat daarna komt, zien we dan wel). Bovendien wordt 
er niet meer papierwerk gegenereerd dan strikt noodzakelijk (een 
paar fl ipovers is meestal genoeg – en natuurlijk de gebruikersdocu-
mentatie en beheersdocumentatie). In elk increment moeten de 
ontwikkelaars laten zien dat zij werkende – bruikbare – software 
opleveren. Het klinkt misschien vaag en vrijblijvend, maar neem 
maar van mij aan dat het – mits met discipline uitgevoerd – tot prima 
resultaten leidt. Ik ken ontwikkelaars én opdrachtgevers die niets 
anders meer willen. 

Nu Agile Development steeds meer aanhangers kent, 
gaat agility ook in andere disciplines een rol spelen. Wie 

wil er nu niet agile zijn? Architecten buigen zich tijdens congressen 
over de vraag ‘Wat is agile architectuur?’ en zelfs hele businesses 
willen agile worden. Voor veel organisaties is IT een remmende factor 
bij verandertrajecten. Wat een agile business precies zou moeten zijn, 
dat heb ik nog van niemand kunnen horen. Een collega suggereerde 
dat het weleens hetzelfde zou kunnen zijn als CMM level 5. Ook 
daarvan heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen wat dat betekent. 
Het zal ook wel in de buurt van ‘lichtvoetig, vlug, wendbaar, fl exibel 
– of zoiets’ zitten. Hoe je een agile business wordt, dat is nog veel 
minder duidelijk. Sommige leveranciers proberen al hun oude 
diensten ineens onder de vlag van agile business te verkopen. Zo 
wordt Business-IT Alignment gemengd met een vleugje outsourcing, 
een snufje virtualisatie en nog wat SOA.
Wat mij het meest verbaast, is dat de meeste organisaties (en 
leveranciers) geneigd zijn om een heel zwaar verandertraject op te 
tuigen om agile te worden. Het komt neer op “Zodra we die drie 
afdelingen geoutsourcet hebben, deze twintig services uitgerold 
hebben over een nieuw te bouwen enterprise service bus én de 
business process engine ingericht hebben – dan zijn we helemaal 
agile!”. Ik vind dat ‘de weg ernaartoe’ in lijn moet zijn met het 
beoogde resultaat. Een organisatie die een zwaar verandertraject 
inzet om agility te bereiken, laat zien dat zij geen vertrouwen heeft 
in agility.
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De grote hype omtrent portals lijkt 
voorbij te zijn. Dit wordt onder 
andere bevestigd door Gartner. 

Gartner positioneert portals in de hype 
cycle als ‘climbing the slope’; de hype is 
voorbij, de periode van desillusie is 
doorstaan en nu is de tijd gekomen dat 
er een duidelijk begrip ontstaat van de 
toepasbaarheid van de technologie en de 
bijbehorende mogelijkheden en risico’s.
Tegelijkertijd is het aantal leveranciers 
van portalproducten teruggegaan naar 
vier grote spelers en een aantal open-
sourceproducten. De leveranciers lijken 
ook consensus te hebben bereikt over de 
defi nitie van een portal. De producten 
zelf worden steeds uitgebreider, bevatten 
steeds meer out-of-the-box-functionaliteit 
en vormen veelal een onderdeel van de 
SOA-productstack van de desbetreff ende 
leveranciers.
Vanwege de vele features lijkt het bijna 
een wondermiddel voor het inrichten 
van alle webtoepassingen in een SOA-
omgeving.

Het is hiermee bijna een vanzelfspre-
kendheid geworden om een portal 
binnen een organisatie in te richten. 
Echter, vanwege de uitgebreide functio-
naliteit die geboden wordt, kunnen 
portals vanuit heel verschillende 
perspectieven benaderd worden. Dit leidt 
tot begripsverwarring en maakt het voor 
organisaties erg lastig om te bepalen of 
en hoe zij een portal in hun organisatie 
moeten positioneren.
Ook vanuit de techniek gezien kan het 
lastig zijn om een portal te positioneren. 
Portalproducten bevatten vaak functiona-
liteit die ook in andere producten van de 
SOA-stack vertegenwoordigd zijn. Vanuit 
leveranciers gezien is dit een logische 
manier om hun producten breed 
toepasbaar te maken. In een SOA wordt 
echter fl exibiliteit en herbruikbaarheid 
nagestreefd door het scheiden van 

 Perspectieven voor portals

We onderscheiden verschillende 
perspectieven die (eventueel 
gecombineerd) een doelstelling voor 
een portalimplementatie kunnen 
vormen.

1. Eenduidige gebruikersomgeving

Met een portal kunnen verschillende applica-

ties gecombineerd worden in een omgeving 

met een eenduidige gebruikersinterface, 

zodat gebruikers het geheel als één systeem 

ervaren.

2. Informatie-integratie

Een portal kan ingezet worden om 

informatie uit verschillende datastores 

binnen de organisatie centraal beschikbaar 

te stellen.

3. Aanpasbaarheid aan gebruikerswensen

Een portal kan content aanpassen aan de 

doelgroep (personalization) of de gebruiker 

in staat stellen de portal naar zijn eigen 

wensen aan te passen (customization).

4. Samenwerking en kennisdeling

Een portal kan ingezet worden om 

gebruikers samen te laten werken en kennis 

uit te laten wisselen.

5. Dashboards

Een portal kan fungeren als dashboard voor 

geaggregeerde informatie, waarbij de 

gebruiker de mogelijkheid heeft om direct 

detailgegevens te bekijken.

6. Processen en workfl ow

Voor alle stappen binnen een geautomati-

seerd proces waar handmatige handelingen 

nodig zijn, kan een portal gebruikt worden 

voor de interactie met de gebruiker.

7. Ketenintegratie

Samenwerkende organisaties kunnen portals 

gebruiken als extranet voor het ontsluiten 

van informatie of functionaliteit, of om 

elkaars functionaliteit te combineren zodat 

het voor de doelgroep lijkt alsof ze met één 

organisatie te maken hebben.

8. Ontwikkelomgeving voor webapplica-

ties

Veel portals bevatten standaardfunctionali-

teit die gebruikt kan worden voor het 

ontwikkelen van webapplicaties.

verantwoordelijkheden. Dit betekent dat 
er heel bewust gekozen moet worden 
welke features van het portalproduct 
ingezet worden.

We stellen dat voor een succesvolle 
portalimplementatie de volgende twee 
vragen beantwoord moeten worden:
1. Vanuit welk(e) perspectief/perspectie-
ven (zie kader) heeft de organisatie 
behoefte aan een portal?
2. Hoe positioneert de organisatie een 
portal in haar technische architectuur 

zodat de fl exibiliteit en herbruikbaarheid 
van een SOA gewaarborgd blijven?
Kern van deze vragen is dat bij de 
implementatie van een portal bewuste 
keuzen gemaakt moeten worden. Op dit 
moment worden portals echter te pas en 
te onpas binnen organisaties geïmple-
menteerd. Sommige ontstaan vanuit 
pilots, bijvoorbeeld vanuit de behoefte 
kennis te delen, en groeien organisch 
verder. Andere portals ontsluiten 
verschillende backendsystemen 
waarvoor grote projecten of zelfs 
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Door grote functionaliteit niet altijd duidelijk of 
een portalproduct de oplossing is

Veel vragen bij 
portalimplementatie

Leveranciers hebben 
consensus over defi nitie 
portals

 Stappenplan

Grofweg dienen zes belangrijke 
stappen gevolgd te worden om tot 
een succesvolle portalimplementatie 
te komen.

Stap 1 – Doelstelling

De eerste stap is het bepalen welk doel de 

organisatie wil bereiken en of een portal hier 

inderdaad de beste oplossing voor is. De 

doelstelling is gerelateerd aan een of 

meerdere perspectieven.

Stap 2 – Businesscase en architectuur

In stap twee toont een businesscase aan hoe 

een portal bijdraagt aan het behalen van de 

doelstelling. Tegelijkertijd wordt in de 

technische architectuur het portalproduct 

gepositioneerd.

Stap 3 – Productselectie

Vervolgens wordt aan de hand van een 

programma van eisen gekeken naar 

de verschillende portalproducten die er

in de markt beschikbaar zijn. Bedenk 

daarbij dat de meeste portalleveranciers 

hun portal ooit opgezet hebben vanuit

één bepaald perspectief dat vaak nog 

steeds hun kracht is ten opzichte van de 

concurrentie.

Stap 4 – Proof-of-concept

De proof-of-concept is bedoeld om de tot nu 

toe gemaakte beslissingen in de praktijk te 

toetsen. Hiermee worden in een vroeg 

stadium de belangrijkste risico’s weggeno-

men en gecontroleerd of aan de wensen en 

verwachtingen wordt voldaan.

Stap 5 – Realisatie

In stap vijf wordt de portal gerealiseerd. 

Hier zijn verschillende expertises bij nodig, 

waaronder informatieanalyse, 

grafi sch ontwerp, softwareontwikkeling en 

infrastructuur. 

Bedenk dat bij dit soort middlewareproducten 

er vaak geen scherpe scheidslijnen tussen 

deze expertises zijn.

Stap 6 – Implementatie

In de laatste stap wordt de portal in product 

genomen. Dit is niet alleen een technische 

aangelegenheid. Er moet ook aandacht 

worden besteed aan bijvoorbeeld een 

communicatieplan, opleiding van de 

eindgebruikers en inbedding in de organisa-

tie.

 SaaS-portals

Een recente trend laat zien dat er ook steeds 

meer portalproducten (gedeeltelijk) in SaaS-

vorm worden aangeboden. Dit jaar is Google 

gestart met Google Sites, een dienst 

waarmee bedrijven eenvoudig een eigen 

website voor teamprojecten kunnen 

opzetten. De dienst maakt het mogelijk 

informatie zoals documenten, kalenders en 

video’s binnen een teamsite onder te 

brengen. Deze informatie kan vervolgens 

geraadpleegd en bewerkt worden door 

meerdere gebruikers.

Microsoft biedt ook een dergelijke dienst 

aan, onder de noemer Offi ce Live Work-

space. Microsoft spreekt echter niet van 

SaaS, maar van Software + Services, waarin 

clienttools (lees Microsoft Offi ce) altijd 

belangrijk blijven. Interessanter voor grotere 

organisaties is Microsoft Online Services, de 

onlinevariant van SharePoint. Hiermee biedt 

Microsoft de mogelijkheid om tegen 

abonnementsvergoeding serversoftware 

(gedeeltelijk) naar zijn datacenter te 

verplaatsen.

Een heel ander voorbeeld van een SaaS-

portal is Salesforce.com. Salesforce.com biedt 

een online-CRM-pakket dat door de gebruiker 

aangepast kan worden. Daarnaast biedt het 

AppExchange-platform een onlinemarktplaats 

voor applicaties die zowel door Salesforce.

com zelf als externe partijen zijn ontwikkeld. 

Deze applicaties kunnen door de gebruiker 

geïntegreerd worden in zijn portalomgeving.

programma’s worden opgetuigd. 
Wanneer niet eerst de bovenstaande 
twee vragen worden beantwoord, bestaat 
het gevaar dat de organisatie tijdens de 
implementatie of het vervolg tegen 
problemen aanloopt. Het is daarom ook 
belangrijk om altijd een aantal stappen 
(zie kader) te doorlopen waarin deze 
keuzen gemaakt en getoetst worden.
Het gekozen perspectief en de positione-
ring in de technische architectuur zijn 
van grote invloed op de inrichting van de 
portal, bijvoorbeeld voor de plek waar 

informatie opgeslagen wordt. In een 
portal waarin ‘informatie-integratie’ 
centraal staat, is de informatie voorna-
melijk opgeslagen in externe bronnen. 
In een portal gericht op ‘samenwerking 
en kennisdeling’ is de plek waar 
informatie opgeslagen wordt echter 
minder van belang. Er zou voor gekozen 
kunnen worden de informatie in de 
portal zelf op te slaan. De uiteindelijke 
keuze hangt af van een aantal factoren 
zoals toegankelijkheid, beheer en 
eigenaarschap van de informatie.

Een ander voorbeeld waarbij de 
positionering in de technische architec-
tuur van grote invloed is op de inrichting 
van de portal, is wanneer de portal 
ingezet wordt voor ondersteuning van 
‘processen en workfl ow’. Veel portalpro-
ducten bieden tegenwoordig proceson-
dersteuning in het product zelf. 
Hierdoor concurreert het portalproduct 
met andere producten in de organisatie, 
zoals met businessprocess- en workfl ow-
managementproducten. Er moet 
duidelijk gekozen worden waar welke 

proceslogica ondergebracht wordt, en of 
de portal hier een rol in speelt. Een 
dergelijke overlap geldt ook voor 
systemen voor content- en documentma-
nagement. Ook hier biedt de portal out-
of-the-box-functionaliteit. Vaak is de 
contentmanagementfunctionaliteit van 
een portal niet zo uitgebreid als die van 
een gespecialiseerd contentmanage-
mentpakket. Zo is het niet altijd 
mogelijk om vanuit de portal content te 
beheren die in hele andere omgevingen 
gepubliceerd moet worden.

Naast het beantwoorden van de twee 
hoofdvragen is het evenzo belangrijk om 
aandacht te besteden aan aspecten 
buiten de IT. Er zijn vaak veel partijen 
betrokken bij de implementatie van een 
portal. Het is daarom belangrijk dat er 
een manier gevonden wordt om eff ectief 
besluiten te nemen, bijvoorbeeld door 
voor verschillende delen van de portal 
verschillende eigenaren te benoemen. 
Zo kan voorkomen worden dat alles 
centraal besloten moet worden.
Een portal gaat meestal samen met een 
nieuwe manier van werken in de 
organisatie. Het is daarom van belang de 
doelgroep te overtuigen van de toege-
voegde waarde van de portal. Het is 
belangrijk dat er een duidelijke aanlei-
ding is om een portal te gaan gebruiken 
en dat men aandacht besteedt aan 
punten die belangrijk zijn voor de 

eindgebruikers. Een goede manier om 
eindgebruikers zich meer verantwoorde-
lijk te laten voelen voor het uiteindelijke 
product, is om ze in een vroeg stadium 
(bijvoorbeeld in de fase van proof-of-
concept) bij het project te betrekken.
Sommige perspectieven lijken heel 
laagdrempelig, waardoor er over dit soort 
factoren niet goed van tevoren nagedacht 
wordt. In de praktijk kan de portal dan 
weliswaar in een korte periode worden 
opgeleverd, maar blijkt het lastig om dit 
initiële succes een vervolg te geven. 
Vanwege de grote hoeveelheid aan 
functionaliteit die portalproducten 
tegenwoordig bieden, is het essentieel in 
het voortraject goed na te denken over de 
doelstelling en de positionering in de 
technische architectuur. En het is daarbij 
maar de vraag of een portalproduct wel 
de oplossing is.
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