klantreferentie

Samenwerken voor
veilig en vertrouwd
op weg in Nederland

Iedereen die ooit achter een stuur heeft gezeten, is wel bekend met de RDW. Voor deze zelfstandige
overheidsinstantie, die verantwoordelijk is voor de controle van veiligheids- en milieuaspecten van
voertuigen, is het essentieel dat de systemen altijd naar behoren functioneren. Immers; een auto die
niet bij de RDW staat geregistreerd als goedgekeurd, mag de weg niet op. Het doel van de RDW is
iedereen veilig en vertrouwd op weg.
De digitale ontwikkelingen gaan hard, en
daarmee veranderen de verwachtingen van de
gebruikers ook. Ook de RDW moet steeds sneller kunnen acteren, en dus ook snel reageren
met software. De instantie moet wendbaarder
zijn, storingen adequater oplossen en vlugger
wijzigingen doorvoeren. Dat vraagt om een
aanpassing in IT-omgeving.
Sinds een aantal jaar is Info Support partner
van de RDW. Dat begon met het opzetten van
een ontwikkelstraat. Na een reorganisatie is
de RDW met DevOps-teams gaan werken. Ook
daar kwam de hulp van Info Support goed bij
van pas. “Info Support helpt ons enorm om
de DevOps-doorontwikkeling mee te maken
als bedrijf. Met hun hulp wordt het werk een
stuk e�iciënter en eﬀectiever. Dat is overigens

niet alleen merkbaar voor de divisies van RDW,
maar ook voor de eindgebruiker”, aldus GertJan Theuwissen, divisiemanager ICT bij RDW.

“Info Support helpt ons
enorm om de DevOpsdoorontwikkeling mee te
maken als bedrijf.
Met hun hulp wordt het
werk een stuk efﬁciënter
en effectiever.”
Gert-Jan Theuwissen, divisiemanager ICT
bij RDW

Complete verschuiving
De overgang van een ontwikkelstraat naar
samenwerkingsplatformen heeft niet alleen impact op de ontwikkelaars, maar is een complete verschuiving binnen het bedrijf. Meerdere
partijen en rollen binnen de organisatie krijgen
hier immers mee te maken. Omdat RDW een
belangrijke verandering ondergaat en daarbij
een bestaand applicatielandschap meeneemt,
moet continu de balans worden gezocht tussen snelheid en het meenemen van zowel de
organisatie als de rest van de IT.
Altijd beschikbaar
Bas Meerman, Manager Mobility & Public bij
Info Support: “Vanuit het RDW-team krijgen we
kritische vragen waardoor wij onze dienstverlening moeten aanscherpen. Het is mooi om te
zien dat zij ons uitdagen op complexe onderwerpen. Het delen van kennis is dan ook een
belangrijk onderdeel van de samenwerking;
RDW weet veel van software en wij op onze
beurt weer van ontwikkelstraten. De combinatie maakt ons werk nu een stuk beter.”
Aangezien de RDW zelf geen omgevingen
ontwikkelt, helpt Info Support hen daarbij met
hun tools en kennis, waardoor de RDW weer
eenvoudig kan inspelen op veranderingen. Info
Support is daarin betrouwbaar, altijd beschikbaar en innovatief.
Actievere samenwerking
De teams van RDW zijn op een modernere,
meer gestructureerde – oftewel agile – manier

gaan werken. De DevOps-teams maken nu veel
meer gebruik van de functionaliteiten van de
ontwikkelstraat. Het resultaat is een aangepast
software delivery traject; van bouwen op een
machine naar bouwen naar een pipeline, plus
het bijbehorende testen en releasen. Niet alleen achter de schermen is er de afgelopen jaren veel veranderd, ook voor de buitenwereld.
De business wordt sneller geholpen, er is meer
transparantie en iedereen heeft toegang tot de
IT-systemen. RDW werkt nu via één back-log,
wat een positieve impact heeft op de samenwerking tussen teams. Veranderingen kunnen
hierdoor sneller worden doorgevoerd.

“We voeren nu meerdere
updates per week, of
zelfs per dag, uit, en dan
volledig geruisloos. De
rest van de organisatie
– en de buitenwereld –
heeft hier geen enkele
last meer van.”

Frank Driesens, Senior Software Engineer
bij RDW
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