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DE EERSTE STAP

Na enig vooronderzoek weet je het zeker: je wilt je website opnieuw
lanceren, een nieuwe mobiele app gebruiken of bedrijfsprocessen
automatiseren. Je hebt in ieder geval een technologie nodig om dit plan
te ondersteunen. Daarom heb je ervoor gekozen om een software
ontwikkelingsbedrijf in de hand te nemen. Goed gedaan! Je hebt de
juiste eerste stap naar succes gezet! Als je nog nooit eerder met een
software ontwikkelingsbedrijf hebt samengewerkt, wil je ze misschien
van alles vragen. Om dat proces gemakkelijker voor je te maken,
hebben we een speciale checklist gemaakt met vragen die je aan een
software ontwikkelingsbedrijf kunt stellen.
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WAT IS SOFTWARE -
ONTWIKKELING OP MAAT?

Het korte antwoord is: “een technische oplossing die is ontwikkeld om
te voldoen aan de unieke behoeften van een bepaalde organisatie,
bedrijf of afdeling”. 

Deze webapplicatie, mobiele app of interne tool is niet op de markt te
vinden. Meestal wordt een aangepaste softwareoplossing gebouwd om
een   specifieke inefficiëntie of probleem op te lossen. 

Wat je mag verwachten van een software ontwikkelingsbedrijf? Begrip,
communicatie, inzet en ervaring. Het klinkt misschien eenvoudig, maar
we weten dat niet elk software ontwikkelingsbedrijf deze vier dingen
kan bieden. Je wilt een bedrijf kiezen dat de tijd neemt om jouw
probleem te begrijpen, de oplossing communiceert, zich inzet voor het
bouwen van de oplossing die bij je past, en de ervaring hebben die
nodig is om je door het project te leiden.
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WELK BEDRIJF?

We hopen dat je, bij het eerste de beste software ontwikkelingsbedrijf,
alles vindt wat je zoekt, maar de waarheid is, dat dit zeldzaam is en
waarschijnlijk niet zal gebeuren. (Tenzij je eerst met ons praat) 

Je zult met verschillende bedrijven willen praten en naar aanleiding van
de gesprekken de lijst verkleinen. We hebben een uitgebreide lijst met
vragen samengesteld die je aan de softwareontwikkelaars wilt stellen
voordat je met ze aan de slag gaat.
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Deze vraag is eigenlijk complexer dan je misschien
denkt. Het antwoord zou niet alleen moeten zijn dat het
perfect past bij je eigen projectmanagement stijl, maar
ook dat het goed gestructureerd is vanuit de kant van
het software ontwikkelingsbedrijf. Als de workflow
goed doordacht is, merk je dat snel tijdens een
adviesgesprek of een simpel gesprek met het bedrijf.

Je dient je volledig bewust te zijn van hoe de
projectmanagement stijl eruitziet, wat voor soort
methodologie het software ontwikkelingsbedrijf van
jouw keuze gaat gebruiken in je project, en hoe sprints
of implementaties eruit zien, enz. Hoe gedetailleerder
de vragen die je stelt (vooral als het eerste antwoord
nogal generiek was), hoe beter je weet wat je kunt
verwachten, hoeveel kan worden geleverd en ook op
welke manieren. 

2. Hoe ziet de projectflow eruit? 

ERVARING
1. Kunnen jullie me echt helpen?

Misschien wil je deze vraag eerst stellen, rekening
houdend met de reikwijdte van de samenwerking, je
ervaring en verwachtingen. Evenals de aard van het
proces. Deze eenvoudige vraag kan je helpen te
bepalen of een bepaald software ontwikkelingsbedrijf
geschikt is en of ze zelfs de tijd of de wil hebben om
jouw project op zich te nemen. Het kan blijken dat het
software ontwikkelingsbedrijf van jouw keuze geen tijd
heeft, niet geïnteresseerd is in je project, of wordt
beperkt door strikte geheimhoudingsovereenkomsten. 
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3. Wat is jullie sterke punt?
Zelfs als je het zelf al hebt vastgesteld (omdat dit
meestal duidelijk wordt aangegeven op de de websites
van veel software ontwikkelingsbedrijven), is deze
vraag om vele redenen de moeite waard om te stellen.
Allereerst zul je zien of het bedrijf nog steeds op
dezelfde golflengte zit. Misschien is er een
gloednieuwe vaardigheid of technologie die ze al een
tijdje aan het ontwikkelen zijn, maar die ze nog niet
genoemd hebben. Ten tweede krijg je van hen te horen
dat ze het echt als hun sterke punt beschouwen en niet
alleen maar beweren dat het zo is. Als ze enig bewijs
hebben (bijvoorbeeld referenties en portfolio), is dit
alleen maar een pluspunt. 

4. In welke technologieën zijn jullie gespecialiseerd?
Waarschijnlijk weet je al wat voor soort technologie je
nodig hebt, maar soms heb je wat advies nodig.
Ontdekken met welke technologieën een specifiek
software ontwikkelingsbedrijf bezig is, kan niet alleen
helpen bij een eenmalig project, maar desgewenst ook
bij het eventueel opschalen of ontwikkelen van een
gloednieuw product.  Bovendien kan het antwoord op
deze vraag je een overzicht geven van de reikwijdte
van je project. Als er één bepaalde programmeertaal is
die je zoekt, maar moet deze samenhangen met
andere talen, zal het simpelweg effectiever zijn om al
deze competenties aan boord te hebben.

Het antwoord op deze vraag zal relevanter voor je zijn
als je van plan bent de applicatie door een intern team
te laten onderhouden. Als je geen intern ontwikkelteam
hebt, is de programmeertaal misschien minder
belangrijk voor je.
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5. Hebben jullie met andere bedrijven in deze branche
gewerkt?

Eigenlijk wil je deze vraag zelf al beantwoorden
voordat je contact opneemt met een software
ontwikkelingsbedrijf. Je wilt contact opnemen met
softwarebedrijven op basis van een aantal van je eigen
criteria, inclusief portfolio en services die hun ervaring
weerspiegelen. 

Hoewel sommige softwareontwikkelaars zich niet
specialiseren, richten de meeste zich op een kleine
selectie van markten en mogelijk zelfs in slechts één
specifieke markt. Als ze aan succesvolle projecten in
jouw branche hebben gewerkt, kun je er meer op
vertrouwen dat ze jouw pijnpunten tijdens het project
zullen begrijpen.

6. Hebben jullie in het verleden soortgelijke projecten
gedaan?

Een marktsegment is een grote indicator, maar dat
geldt ook voor het type project. Als je een mobiele app
wilt, kies dan geen bedrijf dat voornamelijk
webgebaseerde applicaties van topkwaliteit levert.

Bekijk het werk dat vergelijkbaar is met jouw project
voordat je een bedrijf kiest.
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7. Waarom denk je dat jullie kunnen leveren?
Je gaat het natuurlijk vooral hebben over geld, effecten
en processen. Door bovenstaande vraag te stellen,
krijg je echter een beetje een psychologische en
"menselijke" achtergrond. Je hebt om de één of andere
reden een specifiek software ontwikkelingsbedrijf
gekozen, maar wat denken zij dat de reden is? Waarom
denkt dit software ontwikkelingsbedrijf dat ze jou
kunnen leveren wat nodig is? Wat onderscheidt hen
volgens hen van de concurrentie? De uitkomst van zo'n
vraag kan heel verrassend zijn, dus het kan geen
kwaad om hem te stellen als je de kans hebt. 

8. Hebben jullie vanuit deze locatie met klanten gewerkt?
Werken op afstand wordt steeds meer de norm.
Tijdzones moeten echter nog steeds een overweging
zijn. Dit hoeft je opties niet te beperken, maar zou een
factor moeten zijn bij het begrijpen van eventuele 
 planningsbeperkingen en andere uitdagingen.
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Referenties kunnen je  potentiële samenwerking maken
of breken, dus zorg ervoor dat je ze controleert wanneer
je de kans hebt. Elk software ontwikkelingsbedrijf mag
verwachten dat deze vraag wordt gesteld, dus ze
moeten al voorbereid zijn om een   paar projecten te
presenteren of bekend te maken.

9. Hebben jullie referenties die je kunt delen?
Een portfolio kan duidelijk maken wat men kan
realiseren, maar hard bewijs wordt zichtbaar door
aanbevelingen en referenties van andere klanten. Als
ze een aantal projecten hebben voltooid en tevreden
klanten aan boord hebben, hebben ze misschien al een
aantal geweldige referenties, getuigenissen of zelfs
casestudies verzameld. Als je deze dingen niet terug
kunt vinden in hun communicatie of op hun website,
wees dan niet bang om er rechtstreeks naar te vragen.
Je kunt ook een kort gesprek aanvragen met de partij
zelf, of kennismaken met klanten die eerder gebruik
hebben gemaakt van de diensten van het gekozen
software ontwikkelingsbedrijf. Vraag naar het
resultaat, maar ook naar hun ervaring met en algehele
tevredenheid over de samenwerking. 
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Innovatieve ideeën & een enthousiaste aanpak. Dat is hoe ik het team
van BYTE24 heb ervaren en nog ervaar. Een prima basis voor een

goede samenwerking voor je bedrijfswebsite, dashboard en/of
webshop. - Zabo Plant
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VoetbalDirectChat: Wij vinden dat BYTE24 meer doet dan wordt
verwacht, voornamelijk in de communicatie en in het meedenken op de

functies die we graag erbij willen hebben. Daarnaast wordt de
flexibiliteit ook zeer gewaardeerd waardoor we veel meer kunnen doen.

Ze hebben in meerdere gesprekken goed geluisterd naar wat ik wilde.
Hun advies was eerlijk en duidelijk. Hun tussentijdse updates over de

gang van zaken gaf mij vertrouwen dat ik een goeie partner aan ze had.
Zeker een aanrader in meerdere opzichten. Voor ieder budget creëren

ze iets moois. Waar voor mij kwaliteit geen prijs kent kan ik zeggen dat
BYTE24 zijn prijs meer dan waard is! - Rijschool van Os

 



KOSTEN
10. Wat zijn de kosten vooraf?

Als je begrijpt hoe een bedrijf je voor het project
factureert, kun je budgetteren en communiceren met
jouw belanghebbenden. Bij Byte24 schatten we de
totale kosten van het project en maken we een
indicatie van de benodigde tijd. Deze totale kosten
delen we door het aantal maanden dat het project
duurt. Er wordt altijd vooraf per maand betaald en de
totaal prijs wordt gebaseerd op de vooraf besproken
requirements, veranderen deze? Dan kan het project
hoger uitvallen en langer duren. Kan er vooraf geen
goede inschatting gemaakt worden? Dan werken wij op
uurbasis.

Van personeel tot vergaderingen tot te leveren
producten, het is onze overtuiging dat elk software
ontwikkelingsbedrijf precies moet schetsen waar de
klant voor betaalt. We gaan vaak verder dan de
gedocumenteerde lijst, maar geen enkel bedrijf mag de
dingen overslaan die ze een klant hebben beloofd. Als
de scope van het project, de verwachtingen verandert,
moet dit worden gedocumenteerd zodat alle partijen
het kunnen begrijpen en bevestigen.

11. Wat is bij de prijs inbegrepen?
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12. Hoe ziet de kostenverdeling eruit?
Je bent een klant. Je gaat geld uitgeven. Je wilt
natuurlijk weten waar je het aan uitgeeft. Het is
belangrijk om te begrijpen wat de prijs omvat en wat je
kunt verwachten. Als je weet wat er in de kosten is
inbegrepen en hoe deze wordt berekend (zonder in te
gaan op prijsmarges), krijg je een beter inzicht in de
structuur van het project, de verantwoordelijkheden en
de vereisten.

Bedrijven die steeds weer aan hetzelfde project
werken, hebben mogelijk een goed begrip van de
projectinspanningen, waardoor ze een
projectvergoeding in rekening brengen. Bij Byte24 zijn
onze projecten maatwerk, wat betekent dat we de
kosten alleen kunnen inschatten op basis van
projectplanning. Wij factureren per uur na de vooraf
gemaakte kosten.

13. Factureren jullie per uur of per project?

Als je werkt met een bedrijf dat uitstekend is in
communicatie - zoals wij, moet je weten of het project
meer zal zijn dan begroot, zodra er een vertraging
optreedt. We communiceren de voortgang van het
project en het budget gaandeweg, op deze manier is er
geen verwarring bij onze klanten en kunnen zorgen in
een vroeg stadium worden geuit. Als klanten een krap
budget hebben, bespreken we vaak scopewijzigingen
om de werkelijke tijd en geld binnen de schattingen te
houden.

14. Betaal ik meer als jullie over de tijdlijn gaan?
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15. Hoe wordt omgegaan met intellectuele rechten?
Wie is de eigenaar van het project en alle
componenten? Jij zou het moeten zijn. Als het jouw
idee en merk is, hoeft een ontwikkelingsbedrijf geen
eigenaar te zijn van het eindproduct of de
onderliggende code. Bij Byte24 beschermen we het
intellectuele eigendom van onze klant door je vooraf te
vertellen - jij bezit alles. 
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PROJECTMANAGEMENT EN
TIJDLIJNEN
16. Hoeveel tijd hebben jullie nodig om het team en de
capaciteit op te schalen?

Soms werkt een software ontwikkelingsbedrijf al op
volle capaciteit, maar is het op zoek naar het volgende
project. Dat snappen we, dat doen wij ook. Een
belangrijke vraag zou moeten zijn wanneer het bedrijf
tijd heeft om zich op jouw project te concentreren! De
meeste teams zullen een systeem hebben om van het
ene project af te schalen en het andere op te schalen.
Meestal kan dit 2-4 weken duren, om van het ene naar
het volgende te rollen. Maar het kan ook langer of
korter zijn, afhankelijk van de huidige werklast.

17. Hoe zorg je ervoor dat klanten het gewenste resultaat
krijgen?

Als het bedrijf dat je checkt hier geen duidelijk
antwoord op heeft, ren dan zo snel mogelijk weg. Je
wilt een bedrijf vinden dat zich inzet voor het voltooien
van het project dat de doelen de eerste keer levert - of
op zijn minst duidelijk communiceert wat er nodig is
om daar te komen. Soms hebben we klanten die erg
ambitieus zijn en communiceren we een releaseplan
voor versiebeheer dat hen stapsgewijs naar hun doelen
brengt. De sleutel is dat we een gesprek hebben met
de klant om deze doelen te begrijpen, onze
verwachtingen uiteen te zetten en een duidelijk teken
te krijgen voordat we met ontwikkelingswerk beginnen.
Dan hebben we regelmatig check-ins met de
belanghebbenden om te controleren of we nog steeds
op schema liggen en dat er aan hun kant niets is
veranderd. Communicatie is de sleutel.
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18. Hoe wordt mijn project beheerd (proces/rapportage)?

Je wilt een software ontwikkelingsbedrijf vinden die
jouw taal spreekt. Ben jij een bedrijf dat veel input en
communicatie wil met het ontwikkelteam? Wil je het
project uit handen geven en een project verwachten
dat op tijd en binnen budget wordt opgeleverd zonder
enige tussenkomst van jou?

19. Hoe schatten jullie de projecttijdlijnen in?

Om een   tijdlijn te kunnen inschatten, moet het
ontwikkelteam de productvisie en doelen begrijpen. Als
je dat niet aan het team hebt gecommuniceerd, wees
dan sceptisch over de tijdlijn. Bij Byte24 besteden we
veel tijd aan het praten met de potentiële klant over het
product, omdat dit belangrijke functies en systemen
kan benadrukken die van invloed zijn op de scope. Hoe
meer ervaring het software ontwikkelingsbedrijf heeft,
hoe gemakkelijker het een tijdlijn kan inschatten. Zelfs
voor extreem aangepaste projecten.

20. Worden er onderaannemers gebruikt voor het werk?

Sommige softwareontwikkelaars besteden werk uit om
deadlines te halen of helpen met expertise. Vaak zal
het uitbestede werk bij een bedrijf in het buitenland zijn
om geld te besparen voor het bedrijf. Je wilt specifiek
vragen of dit de werkwijze van het bedrijf is. Byte24
gebruikt vooralsnog niemand buiten ons in het in
Nederland gevestigde team om werk te voltooien. Of je
dat goed vindt, is geheel aan jou en je bedrijf, maar het
is belangrijk om te weten of het bedrijf waarmee je
werkt van plan is dit te doen. Je wilt in je contract
duidelijk zijn over deze voorwaarden en eventuele
geheimhoudingsovereenkomsten die je nodig hebt.
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COMMUNICATIE
21. Krijg ik rechtstreeks contact met de ontwikkelaars van
het project?

Hoewel veel bedrijven, waaronder Byte24,
 projectmanagers hebben om toezicht te houden op de
communicatie met klanten en te coördineren met
ontwikkelaars, zullen niet alle ontwikkelaars toestaan   
om rechtstreeks met de belanghebbenden te
communiceren. Wij wel. We vinden dat de meest
efficiënte en productieve samenwerking plaatsvindt via
directe communicatie.

22. Hoe zorgen jullie ervoor dat je de vereisten van mijn
project begrijpt?

Aan het begin van elk project ontmoet het
ontwikkelteam de stakeholders van de klant om diep in
de doelen en inzichten rond het project te graven. Maar
deze gesprekken vinden niet alleen plaats aan het
begin van het project - ze vinden plaats tijdens elke
vergadering, elke e-mail en elke presentatie. Als het
geen constante discussie is, is het geen agile project.

23. Welke betrokkenheid wordt er tijdens het project van
mij verwacht?

Klanten die besluiten samen te werken met een
software ontwikkelingsbedrijf willen meestal alles
buiten hun gezichtsveld houden. Ze geven het liefst al
het werk uit handen en krijgen het pas terug als het
verwachte (en betaalde) resultaat klaar is. Dit is echter
niet hoe sommige softwareontwikkelaars de
samenwerking zien en het is waarschijnlijk ook niet
hoe jij het zou moeten zien, vooral als je wilt dat de
resultaten de verwachtingen overtreffen.
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Je dient je ervan bewust te zijn dat jouw inbreng van
onschatbare waarde is en het hele project in goede banen
zal leiden, zeker in het begin van de samenwerking. Als
een software ontwikkelingsbedrijf niet alle vereiste
informatie heeft, kan het project nog steeds worden
opgeleverd, maar het kan de persoonlijke touch van jouw
merk missen.

Een software ontwikkelingsbedrijf vragen "wat heb je van
mij nodig?" geeft je een beter overzicht van jouw rol in het
project, maar laat je ook zien hoe dat bedrijf elke
onderneming behandelt en hoe graag ze willen dat je erbij
betrokken bent. Dit kan jou ook helpen vaststellen of de
door hen voorgestelde structuur bij jouw bedrijf past.

24. Hoe vaak communiceren we?

Bij Byte24 proberen we projectvertragingen waar
mogelijk te voorkomen. Dit betekent constante
communicatie, zelfs als het tussen geplande
besprekingen is. We dringen er bij je op aan om alleen
bedrijven te overwegen die duidelijk zijn over hun
communicatieplan en ook bereid zijn contact op te
nemen wanneer een dergelijke behoefte zich voordoet.
Waarom 7 dagen wachten om een   vraag van 30
seconden te beantwoorden, alleen omdat er een
gepland gesprek in de agenda staat?
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LANCERING EN BEYOND
25. Worden wij eigenaar van de broncode?

Wie de eigenaar van de code is, na het afronden van
het project, moet een belangrijke factor zijn bij het
overwegen van een nieuw bedrijf voor je
softwareontwikkeling. Onze aanbeveling: laat het
bedrijf de code niet bezitten. Het is jouw baby, jouw
geesteskind, de ontwikkelaars zijn de bouwers. Als ze
de code bezitten, kunnen ze deze mogelijk verkopen
aan één van je concurrenten.

26. Hoe wordt mijn aanvraag getest?

Deze is zo belangrijk voor de kracht en
gebruikerservaring van je nieuwe applicatie, ongeacht
het platform. Je wilt weten dat het bedrijf een sterk
testplan heeft. Elk bedrijf heeft een manier van testen
die bij hen past; je zult willen begrijpen waarom en hoe
ze voor deze methoden hebben gekozen. We
vertrouwen bijvoorbeeld op een mix tussen
geautomatiseerd testen en gebruikerstesten om de
issues en problemen in de code en de
gebruikerservaring te vinden.
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27. Hoe worden bugs/problemen bijgehouden en
opgelost?

Je wilt geen ontwikkelingsbedrijf die je in de steek laat.
Als je een ontwikkelteam in huis hebt dat het
onderhoud van het project op zich neemt, heb je een
systeem nodig waarmee ze de bugs kunnen
monitoren. Als je de ontwikkelingsfirma aanhoudt voor
onderhoud, moeten ze een bugvolgsysteem hebben en
een duidelijk gecommuniceerd plan om eventuele
problemen op te lossen. Geloof geen enkel bedrijf dat
zegt dat ze "zo goed zijn, en dat ze daarom we geen
bugs hoeven te controleren en op te lossen".

28. Wat zijn de mogelijkheden voor updates na de
lancering?

Afhankelijk of je bedrijf een intern ontwikkelingsteam
heeft dat de applicatie kan onderhouden, ben je
misschien niet alleen geïnteresseerd in ontwikkeling,
maar ook in onderhoud en updates, vooral als je een
mobiele applicatie maakt. Breng dit in kaart met het
softwarebedrijf dat je kiest voordat je een contract
ondertekent.

29. Wat gebeurt er met de applicatie na lancering?

Dit is geheel aan jou en de middelen van je bedrijf.
Waar wordt de software gehost? Hoe wordt het
bijgewerkt? Hoe worden gegevens bijgehouden en
wordt de applicatie verbeterd? Dit zijn belangrijke
vragen om in kaart te brengen voordat je iets tekent of
aan een project begint.
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MOET IK ALLES VRAGEN? 

Het is duidelijk dat je niet al deze vragen hoeft te stellen. Hoe meer
vragen je stelt voordat je de deal sluit, hoe beter. Allereerst elimineer je
enkele mogelijke misverstanden of onaangename situaties onderweg.
Ten tweede weet je dan zeker dat jij en jouw software
ontwikkelingsbedrijf de neuzen dezelfde kant op hebben. Tot slot is het
ook voor het software - ontwikkelingsbedrijf van belang om te bepalen
of ze echt met je willen samenwerken.

AFRONDEN

Tijdens het interviewen en doorlichten van verschillende bedrijven voor
softwareontwikkeling, is het aan te raden hen de vragen te stellen die in
dit e-book worden beschreven. Het product dat je softwarepartner voor
je bouwt, is een investering van jouw kant. Daarom moet je ervoor
zorgen dat het ontwikkelteam dat je kiest aan bepaalde normen
voldoet. Een softwarebedrijf dat kan voldoen aan de criteria die we in dit
e-book hebben besproken, zal zeker softwaretoepassingen produceren
die aan je behoeften en kwaliteitsnormen voldoen, waardoor jouw tijd-
en geldinvestering de moeite waard is. 
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EXTRA TIPS

Bereid altijd een elevator pitch voor: Een elevator pitch is een korte,
overtuigende samenvatting waarin jouw idee in minder dan 30
seconden wordt uitgelegd. Je wilt de softwaretoepassing die je wilt
laten ontwikkelen kort en bondig kunnen uitleggen.
Doe altijd je eigen onderzoek: Je wilt onderzoek doen voor elke
claim en referentie die een software ontwikkelingsbedrijf aan je
verstrekt. Controleer alle verstrekte informatie om een   
weloverwogen beslissing te nemen.
Neem de tijd: het plannen en selecteren van het juiste software
ontwikkelingsbedrijf is de belangrijkste beslissing van je project.
Vergeet niet de tijd te nemen om het bedrijf grondig te interviewen
en te evalueren, zodat je de juiste keuze kunt maken.

Hier volgen drie belangrijke tips om je interviewproces efficiënt te
maken:

1.

2.

3.

We hopen dat onze beknopte handleiding je vragen heeft beantwoord,
of liever gezegd, je een aantal vragen heeft gegeven die je nu kunt
stellen! Als je op zoek bent naar de juiste match als software
ontwikkelingsbedrijf, kun je altijd contact met ons opnemen. We nemen
graag je behoeften en verwachtingen door en matchen deze vervolgens
met onze eigen ervaring en vaardigheden. Zullen we dan maar? 

Veel geluk! 

Luc en Lucas
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OVER BYTE24

Byte24
Byte24 bouwt mobiele, web- en stand-alone applicaties
op maat voor groeiende bedrijven met unieke behoeften.
We werken samen met kleine, middelgrote en grote
bedrijven die een proces moeten stroomlijnen, zowel voor
hun werknemers als voor hun klanten.

Ga voor meer informatie naar www.byte24.nl

Email info@byte24.nl

22

http://www.byte24.nl/

