
Feitelijk inzicht in uw softwareontwikkeling

Op koers. Met QSM 

Grip op uw IT



Iedere organisatie heeft te maken met uitdagingen  

binnen haar IT-organisatie, ongeacht ontwikkel-

omgeving. Unieke doelstellingen en verwachtingen 

zorgen ervoor dat het beste traject voor uw 

softwareontwikkeling regelmatig opnieuw uitgevonden 

moet worden. 

Van verwachtingsmanagement, risicobeheersing tot 

aan kostenbesparing wij denken met u mee met als 

doel inzicht en grip op uw IT. Bij het onderzoek naar 

de haalbaarheid van uw softwaretrajecten en de 

implementatie van pakketten baseren wij ons op onze 

eigen database met maar liefst 13 duizend afgeronde 

softwareprojecten. 

U ontvangt concrete handvatten waarmee u koers zet 

richting een succesvolle realisatie van al uw IT-trajecten. 

Binnen het gestelde budget én de beoogde tijdsduur 

loodsen wij u veilig richting uw thuishaven. 

bezoek onze site

Voorwoord

Hans Vonk

General Manager QSM Europe

2



Inhoudsopgave

Uitdagingen QSM in de praktijk

Voorwoord Op Koers. Met QSM

Oplossingen

case 3 

Transport   

case 2 

Softwareontwikkelaar 

02

09

case 4 

Overheid 23

16

20

case 1 

Financiële sector 13

07

05

12

3



 Als je niet weet naar welke haven je 
vaart, is geen enkele wind gunstig

[SENECA]



Op Koers. Met QSM

Benieuwd hoe realistisch uw software-

ontwikkeltrajecten zijn ingeschat en of deze 

binnen de gestelde budgetten, tijdslijnen en 

teamsamenstelling haalbaar zijn? 

Vindt u het lastig om te bepalen of u de 

juiste keuzes zoals kosten, planning en 

reikwijdte heeft gemaakt? 

Onafhankelijk en feitelijk inzicht in de 

haalbaarheid en productiviteit van uw IT-

ontwikkeling, voor tijdens én na afronding, 

is wat QSM u biedt. 

Grip op uw IT

Optimaliseer uw IT-organisatie en zet koers richting uw eindbestemming. 
Met QSM Europe blijft uw IT-ontwikkeling in het juiste vaarwater. Wij 
doen dit op een statistische en methodische basis waarbij wij gebruik 
maken van onze eigen database, van maar liefst 13 duizend afgeronde 
softwaretrajecten, marktonderzoek en geavanceerde tools. Onze objectieve 
stuurinformatie ondersteunt u bij het bepalen van uw doelen. Van 
verwachtingsmanagement, risicobeheersing tot aan kostenbesparing, wij 
denken met u mee met als doel inzicht en grip op uw IT.

Kostenbesparing

Optimaliseer uw IT-ontwikkeling & -beheer van lopende applicaties en krijg inzicht in 

de financiële status. Met het benchmarken van uw IT-organisatie ten opzichte van de 

markt, het meten van de geleverde productiviteit of het valideren van uw leverancier op 

marktconformiteit ziet u direct waar en welke besparingen mogelijk zijn. 

Want noodzakelijke investeringen kunnen veelal aanzienlijk worden teruggebracht. Het 

efficiënt en effectief inrichten van uw (beheer)organisatie is daarom cruciaal. Onze scans 

bieden inzicht en handvatten om uw besparingspotentieel waar te maken.
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Op Koers. Met QSM

Risicobeheersing

Herkent u de veranderende vraag die ontstaat tijdens de ontwikkeltrajecten binnen uw 

IT-organisatie en waardoor de koers wellicht verandert? Bewaak uw ontwikkelproces 

gedurende het gehele verloop van het traject of benchmark de productiviteit van uw 

geleverde software met het marktgemiddelde. Zo behoudt u niet alleen de controle en 

regie tijdens de ontwikkeling maar ook na oplevering. 

Stelt u vast dat u van uw koers dreigt af te wijken dan bieden onze onafhankelijke inzichten 

u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Verwachtingsmanagement

Elk IT-traject en/of portfolio kent bepaalde verwachtingen en eisen waarbinnen het 

opgeleverd dient te worden. Maar welke keuzes hebben welke invloed op de mate van 

haalbaarheid? Met diverse scenario’s gebaseerd op uw eigen traject of portfolio ontvangt 

u van ons feitelijke transparantie en daarmee keuze uit verschillende opties om de gestelde 

verwachtingen waar te maken. Dit schept niet alleen duidelijkheid in uw plan maar biedt 

ook een onderbouwd uitgangspunt om uw doelstellingen te realiseren. 

Om onze onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen vervult QSM  

ten allen tijde de rol van Adviseur of Auditor.
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Uitdagingen

Hoe krijg ik het beste inzicht in de 

IT-ontwikkeling en hoe overweeg ik 

verschillende scenario’s zodat alles 

volgens plan verloopt?

Hoe maak ik een objectief 

onderbouwde analyse, zodat ik op 

basis van de geleverde kwaliteit en 

productiviteit prijsafspraken met 

mijn leverancier kan maken?

Hoe kunnen we steeds efficiënter 

kwalitatief goede software leveren, 

zodat we de business value van de 

klant maximaliseren?

Hoe krijg ik optimaal inzicht in  

de jaarplanning en budgettering 

om een optimale balans te vinden 

in het plannen van resources en 

minimaliseren van eventuele risico’s?

En is een Agile/Scrum aanpak een 

oplossing voor mijn resource-vraag?
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Hoe kom ik erachter of een IT-traject 

haalbaar is? 

Hoe kan ik het beste de IT-trajecten 

beoordelen op haalbaarheid en hoe 

presteren wij t.o.v. de markt?

Hoe kan ik een zo goed mogelijke 

offerte opstellen en een 

onafhankelijke check (laten) doen 

op de verschillende ingestuurde 

aanbiedingen van de leveranciers?

Hoeveel zekerheid hebben we met 

het gestelde budget? 

Wat als het budget niet toereikend is, 

hoe weet ik dan waar dit aan ligt en 

hoe kunnen we het in de juiste banen 

leiden zodat het budget niet teveel 

overschreden wordt?

Uitdagingen
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Oplossingen

Beheerscan
De kosten voor beheer bedragen tegenwoordig 70% van de 
totale kosten van informatiesystemen. Onze beheerscan geeft 
inzicht of het beheer efficiënt wordt uitgevoerd en brengt 
verbeterings- en besparingspotentieel in kaart. Ook krijgt 
u antwoord hoe de beheerkosten van uw organisatie zich 
verhouden t.o.v. de markt. 

Haalbaarheid
Hoe realistisch is uw IT-plan of de offerte van uw leverancier? 
QSM Europe toetst uw business case, plan of de offerte van 
uw leverancier en levert onderbouwde uitgangspunten voor 
een haalbaar IT-traject. De verschillende scenario’s bieden u 
de keuze tussen het snelste, voordeligste en kwalitatief beste 
plan. 

Benchmark
Verbeter uw productiviteit met het achteraf vaststellen van 
de daadwerkelijke omvang en hetgeen is geleverd. Maar kijk 
ook naar de uiteindelijk behaalde productiviteit, gerealiseerde 
functionaliteit en feitelijke kwaliteit. Zo heeft u een troef in 
handen om volgende IT-doelstellingen in een vergelijkbare 
setting aan te sturen.

Procesaudit
Hoe is een IT-traject verlopen, waar zaten de eventuele 
knelpunten en verbeterpunten en waar kunt u in de toekomst 
rekening mee houden? QSM Europe voert gericht en 
onafhankelijk onderzoek uit met als doel inzicht te geven in 
de besturing en processen betreffende een IT-traject. Op basis 

van onze ervaringscijfers bieden wij u inzicht.

Contract- en inkoopmanagement
Hoe marktconform zijn uw sourcingcontracten? QSM Europe 
vergelijkt uw contract met ruim 13.000 software referen-
tieprojecten, zodat u inzicht krijgt in de marktconformiteit 
en haalbaarheid. U ontvangt een objectieve analyse over de 
productiviteitsontwikkeling van uw sourcingpartners versus 
de markt. 

Kostenreductie
Breng uw IT-kosten omlaag, of doe meer met dezelfde 
middelen. De betrouwbaarheid van planningen en begrotingen 
worden verbeterd én de kosten kunnen significant gereduceerd 
worden, door middel van onze kwantitatieve en kwalitatieve 
benadering.
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Oplossingen

Productiviteitsscan
Benieuwd wat daadwerkelijk is opgeleverd vanuit uw IT-team? 
Wat is de behaalde productiviteit, gerealiseerde functionaliteit 
en kwaliteit van de geleverde software? Onze objectieve en 
feitelijke benchmark draagt bij aan een juiste afsluiting en 
gegronde evaluatie en biedt inzichten voor vervolgtrajecten.

Leveranciersselectie
Heeft u een sourcingcontract of offerte van uw softwarele-
verancier ontvangen? Verbeter uw onderhandelingspositie en 
krijg inzicht in de marktconformiteit en haalbaarheid van de 
uitgebrachte offerte alsook duidelijkheid over de omvang en 
haalbaarheid van uw project.

Projectstatus
Bent u op de hoogte van de actuele status van uw IT-trajecten? 
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van tijd, geld en 
kwaliteit om trajecten te realiseren. Een objectief en op feiten 
gebaseerde analyse biedt uitkomst bij het rekening houden 
van verschillende belangen en besluitvormingsprocessen.

De vijf belangrijkste factoren: omvang, door-
looptijd, inspanning, kwaliteit, productiviteit 
In onze visie bepalen vijf managementfactoren het begroten, bijsturen en 
analyseren van softwareprojecten: omvang, doorlooptijd, inspanning,  
kwaliteit en productiviteit. 

Portfoliomanagement
Een goed portfoliomanagement ondersteunt de strategische 
optimalisatie van IT-doelstellingen binnen een organisatie. 
Ontvang een inventarisatie voor een compleet inzicht in 
de status van alle IT-trajecten. De QSM sanity-check geeft 
antwoord op de juistheid van uw gemaakte schattingen.

Marktconformiteit
Hoe productief is uw IT-team? Toets uw performance en 
vergelijk deze met het marktgemiddelde. Ook laten wij u inzien 
in hoeverre de behaalde productiviteit scoort ten opzicht van 
de marktconforme bandbreedte. Zo ontvangt u een objectief 
onderbouwde analyse waarmee u doelgericht aanpassingen 
kunt doorvoeren.
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We kunnen niet zelf bepalen uit welke 
hoek de wind waait, maar wel de 
stand van de zeilen aanpassen

[HOWARD AGNEW JOHNSTON]



QSM in de praktijk

Onze Cases



Nooit meer een ‘ambitieuze’ deadline missen bij de 
implementatie van een IT-project
Nieuwe functionaliteiten en aanpassingen in de financiële IT-systemen waren 

noodzakelijk om te voldoen aan een nieuwe internationale standaard binnen het bank- 

en verzekeringswezen. Onze klant, een financiële dienstverlener had minder dan een 

jaar (beschikbare) tijd om deze uitdaging te realiseren. Het behalen, van de door de 

overheid gestelde deadline, was dan ook het uitgangspunt voor QSM Europe. 

Grip op implementatie, voortgang en besturing

Bij elk project moeten alle afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Wat behelst 

het IT-project, binnen welke tijd moet het opgeleverd worden, hoeveel mensen 

werken eraan en op welke werkwijze wordt dit project uitgevoerd? Kortom, het 

plan bevat alle ins en outs en dient als basis voor een juiste uitvoering ervan. 

De juiste alternatieven voor een haalbare planning

Bij elk project moeten alle afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Wat 

behelst het IT-project, binnen welke tijd moet het opgeleverd worden, 

hoeveel mensen werken eraan en op welke werkwijze wordt dit project 

uitgevoerd? Kortom, het plan bevat alle ins en outs en dient als basis 

voor een juiste uitvoering ervan. 

QSM in de praktijk

Financiële sector – Haalbaarheid
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QSM in de praktijk

Financiële sector – Analyse

•   Kleinere teams – betere prestaties 

Met de wetenschap dat het verdelen van een team in kleinere teams (met 

ieder een eigen stukje functionaliteit) productiever uitpakt hebben wij 

alternatieven doorgerekend. Uiteindelijk is het team verdeeld over twee 

kleine teams. 

•   Menselijk aspect 
Met het alleen opvolgen van advies en opsplitsen van het team in 

kleinere teams maakt nog niet dat het project ook daadwerkelijk 

voorspoediger zal verlopen. De teams zelf moeten er ook vertrouwen 

in hebben. Aandacht voor het menselijke aspect door het 

management, projectleider en scrummaster is hiervoor noodzakelijk. 

•  Continue voortgang meten 

Na elke sprint heeft QSM Europe de voortgang gemeten om 

zodoende het zicht op de eigen gestelde planning (ruim voor 

de gestelde deadline) te houden. Deze werkwijze gaf de teams 

inzicht en daarmee vertrouwen in het werkproces en daarmee 

in het verdere verloop van het project. Zij ervoeren minder 

druk waardoor er productiever en efficiënter gewerkt werd.
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VOOR MEER INFORMATIE
KLIK OP HET SCHERM

Conclusie
Het bestuderen en uitwerken van mogelijke alternatieven 

aan het begin van het traject gecombineerd met voldoende 

commitment vanuit de gehele projectgroep, leverde 

nieuwe inzichten en werkwijzen op om het project volgens 

planning af te ronden. Ook het belang van tussentijdse 

evaluatiemomenten en het evalueren van elke sprint 

bood kansen om, waar nodig, tijdig bij te sturen. Door 

de precisie van dit proces heeft onze klant de uitdaging 

succesvol aangepakt en binnen de gestelde tijdslijn 

opgeleverd.

Succesvolle lancering, binnen de 
gestelde deadline, van het IT-project 
dankzij de analyses en tussentijdse 
metingen per sprint door QSM

QSM in de praktijk

Financiële sector – Conclusie

15



De groene golf voor uw continuous  
delivery omgeving 
Net als het verkeer is IT ook altijd in beweging; innovaties op het gebied 

van softwareontwikkeling volgen elkaar in een hoog tempo op. IT en 

business werken steeds nauwer samen. Hoe houdt u grip op uw IT-

projecten en daarmee de cyclus draaiende? Het management van een 

transportorganisatie was benieuwd naar de efficiëntie van haar IT-

organisatie. Uiteindelijk was snelheidswinst niet het doel maar juist de 

wetenschap om met een veilige route alle IT-projecten te implementeren 

en eventueel dwarsverkeer zo goed mogelijk te ondervangen.

Proces & productiviteitsverbetering – uw IT-navigatie

In samenwerking met onze klant hebben onze Consultants een 

dashboard gecreëerd om de efficiëntie en performance van de IT-

organisatie inzichtelijk te maken. Het dashboard is gebaseerd op 

de analyses, voortgangs- en benchmarkrapportages van QSM 

Europe. Het startpunt voor dit traject was een onderzoek naar 

de ontwikkelorganisatie. Wij hebben de gehele IT-organisatie 

gemeten en een overzicht van alle ontwikkelstraten en 

projecten gemaakt.

QSM in de praktijk

Transport - Productiviteitsmeting
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•  0-meting – objectieve evaluatie 

Bij alle projecten wordt gestart met een 0-meting op teamniveau, waarbij kosten, 

kwaliteit, complexiteit, productiviteit en doorlooptijd wordt afgezet tegen de markt 

en eigen projecthistorie. 

•  Dashboard – objectieve indeling 

Projecten worden opgenomen in het dashboard en na meting gemarkeerd met 

groen of rood. De rood gemarkeerde projecten worden verder geanalyseerd 

en geoptimaliseerd, denk hierbij aan procesmatige aanpassingen: het team 

verkleinen of vergroten e.d.

•  Periodieke metingen – afhankelijkheden 

Afhankelijk van o.a. de complexiteit, interne afhankelijkheden en/of 

druk vanwege wetmatige aanpassingen worden het aantal tussentijdse 

periodieke metingen bepaald.

•  Tussentijdse bijsturing - procesverandering 

De onderzoeks- en analyseresultaten worden gebruikt voor tussentijdse 

bijsturing en de metingen resulteren in objectieve analyses. Op basis 

hiervan stuurt de organisatie zelf op procesverandering en daarmee 

op productiviteitsverbetering. Daarnaast wordt het effect van eerder   

genomen maatregelen of procesveranderingen zichtbaar.

QSM in de praktijk

Transport - Analyse
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VOOR MEER INFORMATIE
KLIK OP HET SCHERM

Conclusie
Op basis van de bevindingen en conclusies in de 

QSM-benchmarkanalyses is de organisatie in staat 

om doorgaand verbeteringen aan te tonen én de 

ontwikkelomgeving continue te optimaliseren. De 

benchmarkanalyses bieden de organisatie een 

objectieve vergelijking met het marktgemiddelde 

alsook de eigen historie, samengevat in het 

dashboard.

De optimalisering van de IT-processen 
resulteerde in een verhoogde 
productiviteit. Met hetzelfde budget is 
meer software gerealiseerd.

QSM in de praktijk

Transport - Conclusie
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Je moet oppassen als je niet weet 
waar je naartoe gaat, omdat je er dan 
wel eens niet zou kunnen komen

[LAWRENCE PETER, “YOGI” BERRA]



QSM in de praktijk

Overheid - Contractmanagement 

Realistische IT-projectplannen en  
marktconforme offertes 
Het ontwerp van een nieuw IT-landschap en de samenwerking met externe 

leveranciers zorgde ervoor dat onze klant, belast met de verkeersveiligheid 

in Nederland, behoefte had aan inzicht in de omvang van een te bouwen 

IT-programma met als doel de touwtjes in handen te hebben voor de 

minicompetitie waarin zij haar preferred suppliers vroeg aanbiedingen te 

doen voor de realisatie van haar nieuw te bouwen IT-programma. 

Omvangbepaling en projectscenario’s – de leidraad

Aangezien het traject grotendeels door externe leveranciers uitgevoerd 

zou worden, wilden zij vooraf weten of de doorlooptijden en de 

gerelateerde investeringen door de leveranciers marktconform 

waren ingeschat. Voor het opstellen van projectplannen is 

een gefundeerde omvangbepaling van het gehele project 

nodig. Hiervoor heeft de organisatie data aangeleverd zoals 

(functionele) beschrijvingen en templates. Aan de hand van 

deze omvang hebben wij verschillende marktgemiddelde 

scenario’s opgesteld.
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•   Inzicht – verschillende mogelijkheden 

Om het IT-programma te realiseren boden de verschillende 

scenario’s inzicht in de haalbaarheid. Hierdoor had onze 

klant de keuze om te kiezen uit het snelste, voordeligste 

en kwalitatief beste plan. 

•   Reduceert risico’s 

De scenario’s golden als ideale basis voor onze klant. 

Een objectieve leidraad waartussen marktconforme 

offertes van leveranciers zich zouden moeten 

bevinden. Onhaalbare plannen werden uitgesloten 

en met de overige leveranciers kon zij in gesprek 

gaan. 

•   Bevordert de communicatie 

Wij boden onze klant een solide basis voor het 

opstellen van haar projectplannen maar ook 

voor de communicatie met haar leveranciers. 

Zij had daarmee de touwtjes in handen om te 

komen tot een optimaal plan.

QSM in de praktijk

Overheid - Contractmanagement 
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VOOR MEER INFORMATIE
KLIK OP HET SCHERM

Conclusie
De realistische projectscenario’s die onze klant van ons heeft 

ontvangen boden een bandbreedte waartussen haalbare- en 

marktconforme offertes zich dienden te bevinden. Het komt 

namelijk wel eens voor dat leveranciers te laag aanbieden 

om daarna alsnog discussies te voeren omtrent meer of 

minder werkzaamheden en daarmee extra omzet proberen 

te generen. Onze klant had hiermee een troef in handen 

waarmee de juiste leveranciers geselecteerd werden, de 

daarmee gepaarde projectplannen op eventuele risico’s 

en haalbaarheid getoetst werden. Deze konden hiermee 

op voorhand, waar nodig, worden bijgesteld. Kortom, 

een solide projectstart en een vertrouwde basis voor het 

beheersen van het project.  

Met de door QSM Europe geleverde 
omvangbepaling en inzicht in de 
verschillende marktgemiddelde 
scenario’s boden wij onze klant 
een referentie om de aanbiedingen 
van haar leveranciers te checken 
op productiviteit qua doorlooptijd, 
inspanning en budget

QSM in de praktijk

Overheid - Conclusie 
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Voorkom misstanden tussen  
leverancier en opdrachtgever
De inschrijving voor een Europese aanbesteding was aanleiding voor een 

softwareleverancier om contact met ons op te nemen. Met als voornaamste 

doel een offerte in te dienen die enerzijds marktconform was en 

anderzijds de financiële risico’s tot een minimum zou beperken. In het 

aanbestedingstraject was een Programma van Eisen met requirements 

opgenomen. Inschrijvende partijen moesten hieraan voldoen om kans te 

maken op de opdracht. 

Onafhankelijke kwaliteitscheck – validatie en 

haalbaarheidsanalyse

QSM Europe was door deze leverancier gevraagd een onafhankelijke 

kwaliteitscheck te doen op zijn offerte. Zij wilden naast het 

indienen van hun offerte een gefundeerde onderbouwing 

en bevestiging van een onafhankelijke partij toevoegen. Een 

accurate en realistische offerte tezamen met een rapportage 

van ons moest doorslaggevend zijn voor de opdrachtgevende 

partij. 

QSM in de praktijk

Softwareleverancier - Leveranciersselectie
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QSM in de praktijk

Softwareleverancier - Leveranciersselectie

•   Omvangschatting 

Voor het valideren van de projectomvang hebben wij relevante documentatie 

ontvangen en interviews afgenomen. Via een intake zijn de uitgangspunten 

vastgesteld, de project- en programmakenmerken en randvoorwaarden zoals tijd, 

geld en kwaliteit afgestemd. 

•   Haalbaarheid 

Al deze gegevens hebben wij verzameld ten behoeve van een analyse en 

verslag omtrent haalbaarheid en om inzicht te verschaffen in marktgemiddelde 

projectscenario’s. 

•   Concrete offerte 

De door ons gepresenteerde bevindingen en daaruit voortgekomen vragen 

heeft onze klant inzicht geboden om een verdere verduidelijking in zijn 

aanbieding aan te brengen om misstanden en discussies tussen beide 

partijen voor te zijn.

•   Verbeterslag 

Met behulp van onze analyses kon onze klant aanpassingen doorvoeren 

met betrekking tot doorlooptijden en hetgeen opgeleverd diende 

te worden, zoals de typen activiteiten en specificaties rondom het 

hergebruik van functionaliteiten.
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VOOR MEER INFORMATIE
KLIK OP HET SCHERM

Conclusie
Onze klant ontving concrete handvatten om te offreren 

en voorkwam onduidelijkheden op de lange termijn. Zijn 

offerte zorgde er mede voor dat deze beter vergelijkbaar en 

objectief onderbouwd was. Kortom, meer zekerheid voor 

beide partijen. Dit gaf niet alleen onze klant maar ook de 

opdrachtgever een goede uitgangspositie voor het verdere 

verloop van de uit te voeren opdracht; een aanbieding 

conform het marktgemiddelde, exclusief negatieve 

verrassingen tijdens of na oplevering van de opdracht.  

Met een onafhankelijk QSM-review 
ontving de leverancier concrete 
handvatten voor het opstellen van 
een accurate offerte en had hierdoor 
een grote voorsprong op de andere 
leveranciers

QSM in de praktijk

Softwareleverancier - Conclusie
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Meer weten? >

QSM Europe 

De Corridor 5c 

3621 ZA Breukelen 

+ 31 346 566 952 

info@qsm-europe.com  

www.qsm-nl.com

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn dé pijlers van QSM Europe.  

Om ons kwaliteitsmanagementsysteem te borgen zijn wij conform ISO 9001 gecertificeerd.

IT-oplossingen op maat zodat 

u in het juiste vaarwater blijft
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