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Digitale Transformatie: Hoeveel kost een applicatie op 

maat? 

 

Naast het gebruik van bestaande paketten en cloud 

applicaties, blijven er interessante scenario’s om applicaties op 

maat te ontwikkelen. De vraag wordt dan al snel: hoeveel kost dat: 

een applicatie op maat? 

 

Het eenvoudige antwoord: je stelt de vraag aan een ervaringdeskundige. Iemand die 

het al eens heeft gedaan. Dat noemen we dan de Expert methode. Dit kan goede 

resultaten opleveren. Maar het houdt ook wat risico in: misschien heeft de expert een 

slechte dag, of is hij is eigenlijk niet zo bewaam. Je kan die risico’s proberen vermijden 

door dezelfde vraag aan twee experts te stellen. Als de ene zegt dat 100 mandagen 

vereist zijn, en de andere 200, dan neem je 150 mandagen. Of je stopt beide experts 

in 1 ruimte en ze komen er niet uit voor ze het eens zijn. Je kan dat proces zoals in 

een labo proberen versnellen door de experts minder koffie, broodjes, tafels, stoelen, 

licht, verse lucht, … te geven. Dat noemen we dan Delphi: oftwel schatten met twee. 

Om minder van individuen afhankelijk te zijn kan je een work-breakdown maken, of 

vergelijken naar analogie met gelijkaardige projecten uit het verleden. 

En dan komen de methodes die een wetenschappelijke onderbouw hebben. Aan de 

ene kant is er FunctiePuntAnalyse. Bij FPA kijken we naar functionaliteit die de 

eindgebruikers willen, en daar kennen we via vaste structuren punten aan toe. Dit op 

basis van toegepaste statistiek op historische projecten. Zo kunnen we de omvang en 

prijs van een applicatie vrij objectief bepalen zelfs wanneer er weinig informatie 

beschikbaar is. Meer informatie kan je vinden op http://nesma.org/, die ik wel eens met 

enige affectie de Nederlandse Schattersbond noem.  

Ook Lean & Agile zijn wetenschappelijk onderbouwd. Hier ligt de focus op het continu 

leveren van toegevoegde waarde en wordt er minder tijd geïnvesteerd in schatten van 

werklast dan bij FPA. Het werk wordt typisch in heel kleine stukjes verdeeld zodat 

schatten makkelijker/minder relevant wordt. De kans dat je iets heel klein fout inschat 

is namelijk heel klein.  

 

http://nesma.org/
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Bij Lean wordt wel eens muntwerpen gebruikt om te illustreren dat (grote blokken) 

schatten niet betrouwbaar is. Het idee: als u een muntstuk gooit, heeft u 50% kans op 

munt, 50% op kop. Nu begint u verschillende keren na elkaar een munt te gooien. U 

houdt een teller bij, en telkens u kop gooit telt u 1 bij. Telkens u munt gooit, trekt u 1 

af. Na 10 duizend worpen verwacht u dat de teller op nul staat niet? Want 50% plus 1 

en 50% min 1 = 0 toch? Wel, nee zoals de grafiek onder toont is de teller na 1000 

worpen min 50, en na 10000 worpen plus 50. 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt dus alsof FPA en Lean elkaar uitsluiten. Maar dat hoeft in de praktijk niet zo te 

zijn. Meerdere organisaties zijn reeds gestart met de combinatie van beide. Ze 

gebruiken FPA vanwege het goede voorspellende karakter en mogelijkheden om hun 

efficiënte te benchmarken. Lean en Agile gebruiken ze om de focus te houden op het 

leveren van toegevoegde waarde en de creatie van software efficient en wendbaar te 

realiseren. 

 

Wim is Expert Leader in Digital Business bij Sogeti. Hij heeft verschillende certificaten 

in Lean/Agile, en is ook lid van NESMA. 


