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DevOps in beweging - Heunks
DevOps in beweging van Jan Heunks is een Nederlandstalig verzamelwerk dat DevOps
uit de doeken doet. Raakvlakken met onder meer Agile, Lean en Continuous Delivery
komen uitgebreid aan de orde. Voor een allround beschouwing van DevOps, inclusief
plaatsing in de huidige organisatiestructuren, is dit boek een uitstekend startpunt.
Jan Heunks laat zijn ervaring met Lean en Lean IT terugkomen in zijn boek ‘DevOps in
beweging'. Alleen Lean noemen naast natuurlijk DevOps doet het boek te kort. Het is een
overzichtswerk waarbij een veelheid aan zowel technische- als managementontwikkelingen
beschouwd door een DevOps-bril.
‘DevOps in beweging' is opgebouwd uit drie delen, met per deel twee hoofdstukken. Ieder
hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie en de delen als geheel met een aparte
samenvatting. Het boek heeft een soft cover en pagina grootte A4, dit maakt het wellicht wat
minder geschikt om zo mee te nemen maar wel prettig leesbaar. Het is jammer dat niet alle
figuren even scherp in het boek zijn opgenomen, storend is dit echter niet.
In Deel I legt de auteur uit wat de toegevoegde waarde is van DevOps. Onderdeel hiervan is
een korte geschiedenis en de belangrijkste invloeden die geleid hebben tot de huidige
denkbeelden omtrent DevOps. Natuurlijk komen de invloeden van Agile software development
en Continuous Delivery aan bod. Bij het uitdiepen van de waarde voor de keten en organisatie
legt hij de verbanden met Lean (IT & Startup) en beheerprocessen zoals ITIL.
Deel II betreft het theoretische kader van DevOps. De auteur borduurt net als in Deel I voort op
Lean & Agile en op bekende werken als The DevOps handbook, The Phoenix Project en
Continuous Delivery. De hoofdstukken 3 en 4 vormen zo een stevig gecombineerd kader van
relevante management aspecten (o.a. Theory of Constraints, IT-servicemanagement) en
technologische principes (o.a. Infra structure as code, Simian Army). Sprekend voor de huidige
uitdagingen bij het uitleggen en bediscussiëren van DevOps is het ontbreken van één heldere &
geaccepteerde definitie. Paragraaf 4.2 illustreert dit door de gegeven voorbeelden en
vergelijking.
Het laatste deel richt zich op de integratie van DevOps binnen organisaties. Helder is dat
investeringen gedaan in bestaande processen en structuren vooral niet direct overboord
gegooid moeten worden. Nee, DevOps kan prima een logisch opvolgende evolutie zijn van de
huidige organisatiestructuur. Wat niet ontbreekt bij het beschrijven van de aanpak binnen
organisaties is een DevOps niveau-indeling voor teams (hfd 6). Dergelijke formats, vaak
maturity models genoemd, zijn al gemeengoed bij veel organisaties die certificering hebben of
gestructureerd verbeteringen willen doorvoeren.
Het is indrukwekkend om te zien hoeveel bestaande vakliteratuur, modellen en theorieën zijn
meegenomen in de beschrijving van DevOps. Het geeft hiermee lezers aanknopingspunten
vanuit bekende referentiekaders en achtergronden. Dit helpt bij het vaststellen wat DevOps
toevoegt aan de eigen organisatie en waar huidige knelpunten kunnen zitten. De veelheid kan
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echter ook overweldigend zijn, zeker wanneer je alle figuren en tabellen wilt begrijpen of
onderling verbinden. Met name de verschillen tussen de theorieën en figuren kunnen het lastig
maken, termen worden anders geïnterpreteerd of uitgelegd en het is onmogelijk om alles in één
overkoepelend raamwerk te plaatsen. Dat laatste is echter ook geen doel van de schrijver.
Conclusie
Al met al, is het een stevig boekwerk wat een goed beeld neerzet van DevOps. Het is volledig
Nederlands, op het Engelse vakjargon na natuurlijk, wat voor sommige lezers de drempel net
zal verlagen. Een goede combinatie van management aspecten en technologische invloeden
maken dit boek tot een prima startpunt voor het uitdiepen van DevOps voor de eigen
organisatie.
Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl.
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