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DevSecOps: op weg naar een wendbare krijgsmacht

Management samenvatting
Hoe kunnen Defensie-organisaties een wendbaar softwareontwikkel- en supportmodel ontwikkelen als basis voor informatiegestuurd optreden (IGO)? Hoe organiseer je een effectief
ontwikkelproces waarbij de autonomie van krijgsmachtdelen (organisatieonderdelen) gewaarborgd blijft? Hoe embed je securityeisen in het ontwikkelproces?
In dit Point of View (PoV) wordt antwoord gegeven op deze drie vragen. Daarbij baseert IBM
zich op reeds bekende en beproefde concepten zoals Agile werken en DevOps, aangevuld met
een aantal specifieke zaken dat van toepassing zijn op organisaties als Defensie.
Ten eerste benoemen we de basisvoorwaarden voor een wendbaar ontwikkelmodel.
Die behandelen we stap voor stap:
1. creëer autonome ontwikkelteams – dit vraagt om crossfunctionele ontwikkelteams,
met vertegenwoordigers van IT en de business.
2. stap over naar cloud-native development – volgens een model met drie lagen: een
applicatie-, platform- en infrastructuurlaag waarin respectievelijk App Ops-, Platform
Ops- en Infra Ops-teams werken.
3. gebruik een nieuwe team topology – met vier typen teams die gekoppeld zijn aan de
drie organisatielagen: Stream-aligned Teams, Enabling (Adoption Core) Teams, Platform
Teams en Complicated Subsysteem Teams.
4. maak softwareontwikkeling meetbaar – volgens een bewezen methode die het totaalresultaat op het gebied van ‘market agility’ voor alle teams meet.
5. Gebruik continuous enablement (Dojo) – in de Dojo leren crossfunctionele teams
alles over moderne software delivery met DevSecOps en hoe ze design thinking in de
praktijk brengen.
Ten tweede duiken we dieper in de software technologie. Om DevSecOps optimaal te kunnen
implementeren en uitvoeren heb je immers een passend software platform nodig: hoe richt je
dit platform in? In een optimale software supply chain ontwikkelen Infra Ops, Platform Ops en
App Ops Teams herbruikbare building blocks. Daarnaast ontwikkelen App Ops Teams applicaties
die van deze blocks gebruik kunnen maken. Dit is een ‘trusted’ software supply chain vanwege
de vaste, betrouwbare stappen in de pipeline. Kiest Defensie voor een workflow volgens een
as-a-service-aanpak? Dan zijn er twee opties: de traditionele ‘flow of change’-methode en de
aanpak waarbij compliance-kennis wordt doorvertaald naar een check in de self-service API’s.
Uiteindelijke doelstelling is dat Defensie gaat werken volgens een DevOps-aanpak die security,
risk en compliance waarborgt, waarbij ontwikkelteams werken volgens het principe ‘Trust, but
verify’. Daarom noemen wij dit dan ook DevSecOps.
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Ten derde kijken we naar mogelijke vervolgstappen die Defensie kan nemen na de realisatie
van een wendbaar ontwikkelmodel met een bijbehorend, optimaal ingericht software development platform. IBM adviseert om volgens drie fasen op te schalen. Te beginnen met een
pilotproject van het ontwikkelmodel. Om het model vervolgens te finetunen en op meer plekken
in de Defensie-organisatie te implementeren. In de derde en laatste fase kan Defensie het
nieuwe ontwikkelmodel uitrollen als standaard binnen de gehele organisatie.

Context
In de zomer van 2020 heeft IBM haar visie gegeven hoe IT kan bijdragen aan de transformatie
van de Nederlandse Defensie naar een informatiegestuurde organisatie. Een belangrijk
onderdeel van deze transformatie is dat IT-applicaties snel en naar behoefte opgeleverd
kunnen worden voor zowel de bedrijfsvoering- als de operationele processen.
In dit Point of View (PoV) wordt, op basis van ervaringen bij met name Defensie-organisaties,
uitleg gegeven hoe een wendbaar softwareontwikkel- en supportmodel ingevuld kan worden.
Daarbij wordt voldaan aan de doelstelling om IT-applicaties snel en goed op te leveren. Dit
softwareontwikkelproces heet DevSecOps en wordt in dit PoV verder uitgelegd.

Waarom wendbaar worden?
De behoefte aan wendbaarheid wordt uitgebreid beschreven in de IBM PoV ‘Informatie
Gestuurd Optreden: van overzicht naar overwicht’ en de Defensievisie 2035, uitgegeven door
het ministerie van Defensie in het najaar van 2020. Samengevat is de boodschap: hoe eerder
Defensie een wendbare en innovatieve organisatie wordt, hoe beter de organisatie kan inspelen
op snelle technologische ontwikkelingen, toenemende digitalisering en de bijbehorende
exponentiële datagroei. Daardoor kan Defensie eveneens snel reageren op veranderingen in
het dreigingsbeeld en de geopolitieke verhoudingen.
Wat zijn de praktijkvoordelen in het Defensie-domein van het verhogen van de informatiegereedheid? En hoe zet je de eerste stappen richting flexibiliteit en schaalbaarheid? IBM en Red
Hat hebben daarmee de nodige praktijkervaring opgedaan bij de U.S. Navy in het C2C24-programma, waarbij een wendbaar softwareontwikkelmodel de basis is voor Informatie Gestuurd
Optreden (IGO).
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U.S. Navy - Naval Information Warfare
Center Pacific
Het Naval Information Warfare Center Pacific (NIWC Pacific) zorgt dat de U.S. Navy en Joint
Services Informatiegestuurd kunnen opereren op het vlak van command and control, communicatie, computers, intelligence, surveillance & reconnaissance (C4ISR).

Snellere applicatieontwikkeling
De software development- en delivery-processen van de U.S. Navy hadden moeite om de
snelle technologische veranderingen bij te benen. Daarom wilde de Amerikaanse marine zo
snel mogelijk de kwetsbaarheden op het gebied van cybersecurity oplossen. Tegelijkertijd
wilde de U.S. Navy nieuwe functionaliteit en wapens kunnen leveren aan de operationele units.
Deze nieuwe ‘capabilities’ zijn nodig om de workload voor systeemgebruikers te beperken,
operationele gereedheid te verbeteren en de beperkte resources op de tactical edge optimaal
te kunnen inzetten.

Solution
Met het programma Compile to Combat in 24 Hours (C2C24) is de U.S. Navy op een ander
manier software gaan ontwikkelen en implementeren. C2C24 gebruikt open source tools en
is gebaseerd op best practices in software development, security & operations (DevSecOps:
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops). Daarmee kan de marine de
ontwikkeling, het beheer en gebruik van data en bijbehorende applicaties optimaliseren.
Dit resulteerde in betrouwbaardere, stabielere software met meer mogelijkheden. In
samenwerking met IBM-Red Hat Consulting, heeft de NIWC Pacific een veilige pipeline voor
applicatieontwikkeling gecreëerd en daarna succesvol de voordelen van automated application
deployments in de praktijk aangetoond. Op basis van de DevSecOps-pipeline breidt C2C24
zijn ondersteuning momenteel verder uit. Zo gaat de U.S. Navy vanuit dit programma ook de
locaties op land ondersteunen.
Voordelen
•

Meer mogelijkheden om de slagkracht te verbeteren doordat C2C24 snel applicaties kan
ontwikkelen en implementeren.

•

Aantoonbare, significante verbeteringen op het vlak van operatiegereedheid en het
sneller kunnen leveren van capabilities.

•
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De beperkte hoeveelheid resources aan de tactical edge kan optimaal ingezet worden.
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Het praktijkvoorbeeld van de U.S. Navy laat zien hoe belangrijk een wendbare IT-organisatie
is. De sleutel tot meer wendbaarheid in applicatieontwikkeling voor zowel bedrijfsvoering als
operationele processen is DevSecOps – een manier om snel, digitale oplossingen te ontwikkelen met aantoonbare kwaliteit die maximaal aansluiten op de praktijkbehoeften en -situatie. Een efficiënte en effectieve DevSecOps-aanpak vereist een geautomatiseerd software
development-proces. Dit proces bestaat uit tien fases: plannen, ontwikkelen, bouwen, testen,
vrijgeven, leveren, implementeren, gebruiken, monitoren en verbeteren naar aanleiding van
feedback. Dit is een iteratief proces, waarbij in elke fase ook aandacht is voor security.
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Diagram: de tien iteratieve processen van DevSecOps

Hoe voorzie je alle tien fasen van een grote mate van wendbaarheid? Dat vraagt een
transformatie van het ontwikkelproces bij de leverende (IT-)organisatie en de behoeftesteller
(demand-organisatie). De transformatie bestaat uit de volgende pijlers:
1. Implementatie van een enterpriseplatform dat is gebaseerd op de cloud native principes.
Dit enterpriseplatform bestaat uit drie servicelagen: infrastructuur-, platform- en
applicatieontwikkelservices. Binnen elk van deze servicelagen ontwikkelt een
DevSecOps-team de services en stelt deze operationeel ter beschikking.
2. Het creëren van een organisatiemodel waarin kennisoverdracht kan plaatsvinden binnen
de verschillende disciplines. Met als doel de kennis van het hele team te vergroten en de
adoptie van het DevSecOps-proces binnen de organisatie te versnellen.
3. Automatiseren van het voortbrengingsproces met CI/CD-tools (Continuous Integration,
Continuous Deployment).
4. Inrichting van een sterk leadership- en governance-model om de transformatie te
begeleiden en implementeren.
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Welke informatie vindt u in dit Point of View?
Het maken van een Target Operating Model is de eerste stap naar een wendbaar
ontwikkelmodel als basis voor een informatiegestuurde organisatie. In dit model worden de
organisatorische doelen en visie gekoppeld aan IT-middelen en -aanpak. We starten dit PoV
dan ook met het beschrijven van deze eerste stap: in het eerste hoofdstuk leest u meer over
de verschillende elementen van het Target Operating Model. In het tweede deel ontdekt u
hoe u het bijbehorende technische platform inricht en security integraal onderdeel wordt
van het ontwikkelmodel. In het derde hoofdstuk gaan we dieper in op eventuele
vervolgstappen die Defensie kan zetten om DevSecOps in de praktijk te brengen. Hoe kan
IBM Red Hat daarin ondersteunen en welke keuzes heeft Defensie daarin? Tot slot vindt u in
de appendix diepgaandere informatie over de technische functionaliteit, mogelijkheden en
ondersteuning van IBM Red Hat.
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Toewerken naar een
wendbaar ontwikkelmodel
Wat zijn de basisvoorwaarden voor een wendbaar ontwikkelmodel?
In dit hoofdstuk behandelen we die stap voor stap, te beginnen met het creëren van
autonome ontwikkelteams.

Stap 1. Autonome ontwikkelteams
Met autonome ontwikkelteams kan Defensie de verschillende krijgsmachtonderdelen en
eenheden voorzien van een continue stroom van passende IT-middelen: juist die applicaties
waar gebruikers behoefte aan hebben. Dergelijke teams zijn crossfunctioneel, met vertegenwoordigers van IT en de business. Dat is de basis voor het efficiënt en effectief ontwikkelen
van IT-middelen met aantoonbare kwaliteit. Daarbij zullen ontwikkelteams gedurende de
tijd steeds efficiënter gaan werken, omdat de teamleden elkaar goed leren kennen en meer
vertrouwen. Daardoor verbetert de samenwerking en zal het team complexe uitdagingen op
steeds creatievere en doeltreffendere manieren kunnen oplossen.
Bij traditioneel software development kunnen ontwikkelaars nog wel eens te veel op hun bordje
krijgen, waardoor sommige softwareontwikkelprojecten vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat
andere, nieuwe applicaties prioriteit krijgen of er gewerkt moet worden met een andere, nieuwe
technologie. Met DevSecOps wordt dit ondervangen. Elk team heeft een of meer afgebakende
projecten en zijn eigen specialiteiten. Komen er meer werkzaamheden of nieuwe technologieën
bij, dan kan Defensie een nieuw team formeren of kiezen om een bestaand team op te splitsen.
Zo worden taken ingekaderd en vertragingen voorkomen.

Stap 2. Cloud native ontwikkeling
Een tweede voorwaarde voor een wendbaar ontwikkelproces is een cloud native organisatiemodel.
Software wordt dan door crossfunctionele, autonome ontwikkelteams gebouwd (volgens cloud
native principes, ook van toepassing voor on-premises situaties). In dit model is vastgelegd hoe
op een betrouwbare manier, hapklare IT-services en -applicaties geleverd worden via een nieuw
hybride cloud platform. Het model heeft drie verschillende organisatielagen waarop verschillende
teamleden, verschillende ontwikkeltaken uitvoeren: een applicatie-, platform- en infrastructuurlaag waarin respectievelijk App Ops-, Platform Ops- en Infra Ops-teams werken.

Application
Layer

Platform
Layer

Infra Layer
(Hybrid
Cloud)

Stream-aligned Product Development Teams

Platform Services

Application Services

Developer Services

Cluster Services

App Ops

Platform
Ops

Infra Ops
Physical

Virtual

Private cloud

Public cloud

Diagram: de lagen binnen cloud native organisaties
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Infra Ops: medewerkers in deze laag beheren de omgevingen die de capaciteit leveren om
applicaties te draaien. Dat kan een fysieke, virtuele of gecontaineriseerde applicatie zijn op
een lokale server of in de cloud.
Platform Ops: deze laag zorgt voor een stabiel ontwikkelplatform en de ondersteuning daarvan. Platform Ops is ook verantwoordelijk voor de tools en services die nodig zijn gedurende
de complete software development lifecycle. Deze tools en services worden gebruikt door de
ontwikkelteams en zorgen ervoor dat zij efficiënter kunnen werken.
App Ops: het idee achter deze organisatielaag is dat degenen die het uiteindelijke product
ontwikkelen, er ook verantwoordelijk voor zijn dat het product goed functioneert; 24/7 en
volgens de overeenkomst op basis van Service-Level Objectives (SLO’s), Service Level
Indicators en binnen het Error Budget. Deze manier van werken zorgt voor de gezonde balans
tussen wendbaarheid en betrouwbaarheid.
Alle drie de lagen hebben hun eigen SLA’s (o.b.v. SLO’s, SLI’s) en zijn verantwoordelijk om
elkaar bepaalde gestandaardiseerde services te leveren. Om een voorbeeld te geven; Infra
Ops kan hardware omzetten naar API’s die geschikt zijn voor het platform. Platform Ops
kan op zijn beurt met behulp van deze API’s een cluster aanbieden waarop deze
applicaties draaien.

Stap 3. Een nieuwe Team Topology
Nu het cloud native model is ingedeeld met verschillende organisatielagen, kunnen we daar
nieuwe type teams aan gaan koppelen. Dat is de derde stap richting een wendbaar ontwikkelproces en uiteindelijk een informatiegestuurde organisatie.

Maak onderscheid tussen vier typen teams:
1. Stream-aligned Teams
2. Enabling (Adoption Core) Teams
3. Platform Teams
4. Complicated Subsysteem Teams
Stream-aligned Teams zijn eigenlijk de ontwikkelteams, productteams of applicatieteams.
Deze functioneren autonoom, zijn crossfunctioneel en richten zich op een specifiek
product(groep). De Stream-aligned Teams zijn gekoppeld aan een bepaalde waardestroom
of businessactiviteit.
Enablement Teams bestaan uit opkomende materiedeskundigen. Deze teams verbinden
de platformservices met de levering van digitale zakelijke services. In plaats dat het Platform Team zijn aandacht moet verdelen tussen het leveren van een geweldig platform en
het ondersteunen van de gebruikers, neemt het Enablement Team deze rol op. Dit team gaat
daarmee door totdat de acceptatie en het gebruik van het platform zichzelf in stand houden.
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Naast de rol van platform enablement kan een Enablement Team ook worden ingezet om de
Stream-aligned Teams te faciliteren met meer generieke enablement.
Platform Teams bouwen en beheren het platform. Zij bieden de Stream-aligned Teams een
oplossing as-a-Service waarmee de Stream-aligned Teams de gebruikers kant-en-klare services
kunnen bieden via self-service. Het Platform Team werkt ook voor langere tijd samen en is
crossfunctioneel; het team herbergt alle expertise die nodig is om het platform te bouwen en
succesvol te laten functioneren.
Complicated Subsystem Teams zijn gespecialiseerde teams die nodig kunnen zijn om complexe technische diensten aan te pakken. Bijvoorbeeld een team van deep learning-experts
die samenwerken met een Stream-aligned Team. Dit type team is vaak tijdelijk en naarmate de
vraag groter wordt, kunnen er in de loop van de tijd capaciteiten worden gebouwd binnen de
genoemde Stream-aligned Teams.

Application
Team

Application
Stream-aligned Product Development Teams
Team

Complicated
Subsystem Team

Platform
Layer

Infra Layer
(Hybrid
Cloud)

Platform Services

Services
PlatformApplication
Team
Cluster Services

Platform
Enablement

Application
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Platform
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Infra Ops
Physical

Virtual

Private cloud

Public cloud

Let op, er is in deze topologie geen ‘Ops-team’ of ‘Support-team’. Dat is een bewuste keuze.
Alle teams zijn immers zelf van start tot finish verantwoordelijk voor het bouwen, aanbieden en
functioneren van hun producten – of het nou gaat om een applicatie of een platform service. Er
is dus geen overdracht van het product naar een ‘Ops-team’ of een ‘Support-team’.
De volledige eigen verantwoordelijkheid die elk team heeft, is ook inherent aan DevSecOps in
een cloud native model. Binnen deze aanpak zijn alle teams crossfunctionele DevOps-teams
die zelfstandig werken aan een IT-product(groep). Deze teams moeten echter wel goed
kunnen samenwerken. Dat is belangrijk voor de productiviteit en uiteindelijke kwaliteit en
betrouwbaarheid van het eindproduct. Met deze gedachte in het achterhoofd hebben we
enkele aanbevelingen op een rijtje gezet. Deze concrete tips kunnen Defensie helpen om het
cloud native model met drie organisatielagen en vier teams in de praktijk te brengen.
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Aanbevelingen
•

Verdeel de aandacht niet maar focus.
Het is beter als teamleden hun aandacht niet verdelen over verschillende legacy-systemen
en cloud native Platform Teams. Dit voorkomt dat ze continu moeten schakelen tussen
verschillende werkwijzen en applicaties. Daarnaast zorgt focus voor minder cognitieve
taken en stress. Dus werk met aparte ontwikkelteams voor legacy-systemen en cloud
native-systemen. Zorg wel dat de legacy-teams leren van de nieuwe inzichten en
werkmethoden van de cloud native-teams.

•

Geef Platform Teams autonomie.
Leg de rollen en verantwoordelijkheden vast per team, niet per persoon. Zo kan het
team zelf bepalen wie welke taken oppakt, net als in een agile ontwikkelteam. Door
deze zelfstandigheid, vrijheid en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen de teams
bottlenecks voorkomen.

•

Spreid kennis en vaardigheden.
Meer teamleden moeten dezelfde vaardigheden en kennis in huis hebben. Zo wordt
voorkomen dat projecten vertraging oplopen doordat specifieke taken maar door één
teamlid uitgevoerd kunnen worden. Binnen elk Platform Team moeten bijvoorbeeld
meerdere personen wat afweten van het automatiseren van CI/CD (Continuous
Integration, Continuous Delivery).

•

Overload Platform Teams niet met de taak van enablement.
Formeer aparte Enablement Teams als schakel tussen de Platform en Stream-aligned
Teams. Het Enablement Team kan gevormd worden uit experts van verschillende Platform Teams. Laat hen roteren zodat om de beurt een andere specialist een bepaalde
periode deel uitmaakt van het Enablement Team.

•

Stimuleer diversiteit binnen teams.
Formeer geen teams rond specifieke onderwerpen als architectuur, QA, storage of
security. De beste Platform Teams zijn crossfunctioneel. Binnen elk team moeten zoveel
mogelijk capabilities vertegenwoordigd zijn.

•

Organiseer teams rond platform services.
Het is niet de bedoeling dat delivery teams continu met vragen zitten en support tickets
aanmaken. Hoe meer self-service functionaliteit een platform heeft, hoe beter. Self-service
zorgt er eveneens voor dat Stream-aligned Teams zelfstandiger kunnen werken. Maar let
op, niet elke platform service hoeft een eigen apart team te hebben. Sommige services
kunnen bijvoorbeeld door hetzelfde team ontwikkeld en beheerd worden.
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Stap 4. Het meetbaar maken van softwareontwikkeling
De vierde stap op weg naar een wendbaar ontwikkelproces is ‘meten’. Ofwel, het meetbaar
maken van de prestaties van software developers en development teams.
Is de prestatie van ontwikkelteams überhaupt meetbaar? Jazeker, hiervoor bestaan verschillende methoden. De meeste methoden focussen zich op de productiviteit. Dat heeft echter
twee nadelen. Ten eerste ligt de nadruk dan op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Ten
tweede geeft het een beeld van individuen in plaats van teams. Daardoor ontbreekt ook
een totaaloverzicht van alle teams binnen Defensie.
Een succesvolle meetmethode moet zich richten op het meten van een totaalresultaat voor
alle teams. Zo wordt voorkomen dat teams onderling gaan concurreren in plaats van samenwerken. Daarnaast moet niet de hoeveelheid geleverd werk, maar de kwaliteit daarvan gemeten
worden. Zo wordt voorkomen dat teams en hun leden worden beloond voor werk dat niet
bijdraagt aan de uiteindelijke businessdoelen en geen meerwaarde biedt voor de organisatie.
Bij Defensie kunnen de vooruitgang en verbeteringen van ontwikkelteams gemeten worden
aan de hand van onderstaand model:
SOFTWARE DELIVERY PERFORMANCE
QUALITY

EFFICIENCY
FREQUENCY

SDLC

LEAD TIME

DEVELOPMENT

FAIL % IN
PRODUCTION

TESTING

MEAN TIME TO
RESOLUTION

PRODUCTION

Diagram: vier KPI’s om de prestaties van softwareontwikkeling te meten

Hoe snel kan Defensie tegemoetkomen aan IT-behoeften die spelen binnen de organisatie?
Dergelijke ‘market agility’ is meetbaar aan de hand van de:
•

Tijdsduur tussen drie ontwikkelfases: van goedgekeurde code naar deployed naar productie.

•

Hoe vaak de softwarecode uitgerold wordt naar productie.

•

Lengte van ontwikkelcycli: hoe korter, hoe beter. Het mogelijk maken van snelle feedback loops.

•

Omvang van de batch. Hoe kleiner de batch, hoe hoger de wendbaarheid.

Hoe betrouwbaar zijn de applicaties en platformen die Defensie ontwikkelt? Betrouwbaarheid
is meetbaar aan de hand van de:
•

Tijd die het duurt totdat een productiestoring verholpen is.

•

Percentage van deployments die teruggedraaid moeten worden en waarbij problemen
opgelost moeten worden.

•

Het verzekeren dat snelle delivery en deployment niet ten koste gaat van de kwaliteit en
dus ten koste van de gebruikers.
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Het is aan degenen die dicht op de business resultaten zitten om te bepalen wat bruikbare
parameters zijn. Zij kunnen de cijfers het beste in context plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer de
efficiency van een wijzigingsverzoek gemeten wordt. In dat geval is het raadzaam om de tijd
te meten die iemand bezig is met een request voordat deze afgetekend wordt en in productie
genomen wordt.

Stap 5. Continuous enablement (Dojo)
Continuous enablement (Dojo) is de vijfde stap op weg naar een wendbare IT-organisatie.
Veel commerciële organisaties gebruiken Dojo’s om hun digitale transformatie te versnellen.
Dojo is een Japans woord en betekent ‘de plaats waar men de weg leert’. In de Dojo krijgt de
DevSecOps-adoptie een vaste vorm. Hier leren crossfunctionele teams alles over moderne
software delivery met DevSecOps. Daarnaast leren ze hoe ze design thinking in de praktijk
brengen met als uiteindelijke doel een meer infomatiegestuurde organisatie. Tijdens hun
periode in de Dojo ronden teams verschillende sprints van hun eigen product af. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van de nieuwste technologieën zoals een beleidsgedreven automated pipeline,
nieuwe architecturen en innovatieve product development-methoden. Hierdoor vergroten
teams hun kennis en vaardigheden.

Cloud Native Dojo Operating Model
Catalyse

Accelerate

Use Cases

Automation
Kubernetes Services
Product Delivery
New Implementation

Immersive expiriment aligned
to business outcome to develop
new skills on new technoology

Train the Trainer

Rapidly maturing team achieves
sustainable pace, skill liquidity
and resiliancy

Incubate

Foundalienal Skills
Upskill / Train New
Members
Reskill / Transition
Existing Experts

High performing team
demonstrates definition
of succes

Showcase

Resilient full stack team continues to
deliver, innovate and evolve

De Enabling Teams gebruiken de Dojo’s om de andere teams te faciliteren. Daardoor ontstaan
rond de Dojo’s vaak communities met praktijkkennis over open source principes; een bron van
thought leadership, samenwerking en ambassadeurs binnen Defensie.
Een Dojo kan binnen elk organisatieonderdeel vormgegeven worden, bijvoorbeeld in de
centrale IT-organisatie maar ook bij lokale Defensie-onderdelen.
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Het Software Technology Platform
voor DevSecOps
Naast de eerder beschreven vijf stappen, vereist wendbare software development met DevSecOps ook een stabiele technische basis, ofwel, een passend en betrouwbaar Software Technology Platform. In dit hoofdstuk leest u hoe Defensie dit platform kan inrichten.

Software development-proces
Om te beginnen gaan we dieper in op het proces van software development zelf, ook wel de
(trusted) software supply chain genoemd. Welke fases kunnen we onderscheiden en waar
vinden die plaats? Dat inzicht is een belangrijk startpunt bij het inrichten van een betrouwbaar
ontwikkelplatform voor DevSecOps.
Softwareontwikkeling doorloopt vier stadia:
•

Develop: code-ontwikkeling in een ontwikkelomgeving.

•

Build: combineren van code tot een package in de Authoritative Build-omgeving.

•

Validate: testen in een (user) acceptance-omgeving.

•

Deploy: implementatie in de productieomgeving.

Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

DEVOLOPMENT ENVIRONMENTS
Approved
Base
Images

Develop

Source
Code

Internet
pull

Development
team
trial

Test

AUTHORITATIVE
BUILDER (DECAL)

pull

Logging Proxy

Build
ship

container

Central facility to build containers
on demand; recording the
provenance of the container.

Validate
Check provenance of
containers; Static and
Dynamics scanning

QUARANTINE

Deploy
PRODUCTION
ENVIRONMENT

AUTHORITATIVE BUILDER

Diagram: de vier stadia van softwareontwikkeling

In bovenstaand figuur is te zien dat Defensie softwareontwikkelomgevingen zowel binnen als
buiten zijn eigen IT-omgeving kan creëren en inrichten. Voorbeelden van een externe ontwikkelomgeving zijn de locatie waar open source libraries worden gecreëerd en omgevingen van
derde partijen waarvan Defensie (delen van) applicaties afneemt.
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Applicatieontwikkeling vindt dus plaats op twee niveaus:
1. Het ontwikkelen van herbruikbare building blocks (libraries, platform as code, etc). Zowel de
Infra Ops en Platform Ops als de App Ops Teams kunnen deze building blocks ontwikkelen.
2. Het ontwikkelen van applicaties die gebruik kunnen maken van building blocks. Dat is
het domein van de App Ops Teams.
Idealiter verloopt het proces rond software development met building blocks als volgt: met
behulp van een secure (certificate based) methode kunnen developers de softwarecode
ophalen uit de ontwikkelomgeving(en). Daarna vinden er securityvalidaties plaats en kunnen
de building blocks in een repository van Defensie opgeslagen worden. De code
bevindt zich nu in het interne, vertrouwde domein; de Authoritative Build-omgeving.
Daarna zijn sommige applicaties gereed om gepackaged te worden. Deze worden dan door middel
van het Build-proces samengesteld. Dit Build-proces bestaat uit een aantal code quality- en
securityvalidaties. Na dit proces wordt het package vanuit de Build-omgeving naar de Quarantineomgeving gehaald en wordt het onderworpen aan diverse acceptatietesten (use, security en
performance). Is het package is goed bevonden? Dan wordt deze vrijgegeven binnen de productie-repository. Vervolgens kan het package deployed worden naar de gewenste omgevingen.
Het hierboven beschreven softwareontwikkelproces is binnen DevSecOps zo veel mogelijk geautomatiseerd om de doorlooptijd van ontwikkeling tot productiegereed te optimaliseren. Deze automatisering wordt Continuous Integration, Continuous Delivery (CI/CD) genoemd. Het is raadzaam om voor
het samenstellen van de CI/CD workflow een aparte toolchain in te richten. Worden er AI-applicaties
ontwikkeld? Dan is het slim om daar nog een processtap aan toe te voegen, namelijk Continuous
Training (CT). De reden hiervoor is dat AI-modellen continu getraind moeten worden met nieuwe
data. In onderstaand figuur is het CI/CD-proces inclusief CT schematisch weergegeven.
Development /
Expiriment

Source code

Pipeline continuous
integration

Packages

Pipeline continuous
delivery

New data

Automated pipeline

Continuous training

Trained model

Model continuous
delivery

Prediction service

Continous Integration, Continious Deployment
Diagram: CI/CD inclusief CT
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Het implementeren van de software supply chain
In bovenstaande alinea’s heeft u kunnen lezen hoe een software supply chain voor DevSecOps
er in het ideale geval uit ziet. Maar hoe realiseert u een dergelijke ontwikkelketen?
Allereerst is het goed om in het achterhoofd te houden aan welke overkoepelende voorwaarden
een optimale software supply chain moet voldoen. Een DevSecOps-supplychain moet in de
eerste plaats de complete applicatie-lifecycle ondersteunen, van de business framing tot de
architectuur, ontwikkeling, integratie, implementatie en beheer. Ten tweede moet de supply
chain geïntegreerde capabilities bevatten voor testen, security en compliance. In de appendix
van dit Point of View wordt hier dieper op ingegaan.
De software supply chain is een policy-driven automation pipeline. Dit wordt ook wel de ‘trusted’
software supply chain genoemd. Deze pipeline is namelijk uiterst betrouwbaar, vanwege de
vaste stappen die moeten worden doorlopen tijdens de softwareontwikkeling en -implementatie. Op deze manier vormt de pipeline ook een garantie voor de DevSecOps-cultuur en agile
manier van werken bij bijvoorbeeld het Test Driven Development (TDD) en de Continuous
Integration/Continuous Delivery (CI/CD) van development tot productie.
‘Trust’ omvat vier aspecten: security, compliance, privacy en transparency.
Security – de beveiliging van de intern gebouwde software is uitvoerig gecontroleerd en waterdicht beveiligd tegen cybercrime. Dit dankzij ingebouwde security zoals zero trust networking.
Compliant – compliance issues en checks zijn meegenomen tijdens de bouw. Zo heeft Defensie
niet alleen de controle over de software zelf maar ook over de specifieke functionaliteit die de
software moet leveren.
Privacy – zowel informatie over de software zelf als gevoelige data die software gebruikt,
worden te allen tijde beveiligd.
Transparency – software produceert zinvolle feedback en alle stappen, feedback en
meldingen tijdens de softwareontwikkeling worden bijgehouden en bewaard.

Workflow
Een Compliance-as-a-Service-aanpak ligt voor de hand. Wanneer Defensie hiervoor kiest, kan
de workflow binnen de software supply chain op twee manieren ingericht worden. Ten eerste
op een traditionele manier met een ‘flow of change’, zoals weergegeven in het linkerdeel van
onderstaand figuur. Hierbij moet een overdracht tussen verschillende development teams
plaatsvinden wanneer de software een nieuwe ontwikkelfase ingaat. De tweede mogelijkheid
is in dat opzicht beter ingericht. Hierbij wordt de overdracht van compliance-kennis ook doorvertaald naar een check in de self-service API’s op het ontwikkelplatform. Dat is te zien in het
rechterdeel van het figuur.
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Flow of change

Flow of change
Compliance

Stream-aligned team

Stream-aligned team
Stream-aligned team

Compliance-as-a-Service

Stream-aligned team
Handover

Platform team

Figuur: twee opties voor Compliance-as-Service

Wanneer teams nauw samenwerken, kunnen ze bruikbare patronen ontdekken en laten opnemen in het platform. Dat opent de poorten voor een volledige ‘managed’, as-a-Service workflow door middel van een API. Deze situatie is verduidelijkt in onderstaande figuur.
Collaboration

Collaboration

Discover

X-as-a-Service

Establish

Figuur: een verbeterde workflow van de interactie tussen teams

Vandaag de dag wordt van developers vereist dat ze beter bekend zijn met security implicaties,
risico’s kunnen identificeren en hardening van applicaties implementeren als onderdeel van
hun dagelijkse werkzaamheden.
Terwijl het scannen van de source code voor securitykwetsbaarheden gemeengoed is, worden
mogelijke configuratiefouten in Kubernetes-omgevingen (het platform) vaak over het hoofd
gezien. Daardoor worden kwetsbaarheden soms onbewust overgenomen in de productiefase.
Kijken we verder, bijvoorbeeld naar de fase waarin traditionele ITIL-rollen vertaald worden
naar de cloud native situatie, dan kan de vraag boven komen drijven: ‘wie wordt in de nieuwe
situatie eigenlijk verantwoordelijk voor de applicatiesecurity?’ Andere vragen die opkomen
zijn: ‘kunnen we wel verschillende teams verantwoordelijk maken voor policy management?’
en ‘wat is de beste manier om dit vast onderdeel te maken van onze nieuwe werkwijze?’
Ook hier is onze aanbeveling om de principes te adopteren met betrekking tot het creëren
van stabiele, langlevende, crossfunctionele, autonome applicatieteams. Verplaats ontwikkelactiviteiten op het vlak van security, compliance en policy operations naar het technologisch
platform en creëer gateways, automatiseer hapklare processen die consumeerbaar zijn door
deze Stream-aligned Teams.
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Hoe maak je de vertaalslag van een traditionele aanpak voor security, compliance en policy
naar DevSecOps? In de praktijk zijn de overgangsfasen binnen een pipeline te definiëren met
policies (zie onderstaand figuur). Deze policies kunnen validaties geautomatiseerd uitvoeren,
zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit voor beheerders. Defensie kan hierbij kiezen
voor een combinatie van oplossingen, zoals Open Policy Agent met GitOps.
In het onderstaande figuur is te zien hoe Defensie in elke fase bepaalde tools kan inzetten.
Dit figuur is gebaseerd op best practices, dus de uiteindelijke praktijksituatie kan anders zijn,
bijvoorbeeld omdat Defensie andere tools gebruikt voor specifieke ontwikkeltaken.
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Deploy A

Integration
Test

Security
Scan

Code
Quality
Security
Test

Security
Scan
Build
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Dev
Unit
Test

Authorative Build

Development environments

De verschillende horizontale stappen zijn eveneens niet in beton gegoten.
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execution

Container
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versioning of
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Reporting and
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Figuur: voorbeeld van een policy-driven automation pipeline

Om meer teams te laten werken volgens het principe ‘Trust, but verify’, moet Defensie
overstappen naar een DevOps-aanpak voor security, risk en compliance. De gewenste policies
moeten declaratief uitgedrukt worden in code, te allen tijde te updaten zijn zonder dat een
nieuwe uitrol vereist is en automatisch gehandhaafd worden. Dit realiseren vraagt om een
policy-driven CI/CD pipeline. Daarmee krijgt Defensie de zekerheid dat resources geen
negatieve invloed hebben op compliance. Om de ontwikkelteams zelfstandig te laten werken
volgens de regelgeving (zorgdragen voor governance, compliant werken), zijn quality gates
nodig. Meer informatie hierover is terug te vinden in de appendix van dit PoV.
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Mogelijke vervolgstappen
Met een wendbaar ontwikkelproces en een passend ingericht Software Technology Platform
legt Defensie de basis voor DevSecOps en een informatiegestuurde organisatie. Welke stappen
Defensie daarna neemt, is afhankelijk van interne beslissingen omtrent de planning, budget,
legacy-systemen, mankracht, werkwijze en meer. Wij stellen voor om de inrichting van het
ontwikkelmodel stapsgewijs in drie fasen op te schalen.
Phase 1: Build

Phase 2: Adopt

Months 1-4

Enterprise Platform

DevSecOps
Dojo

Technical
Enablement

Government &
Leadership

Design

Foundation

Experiment

Phase 3: Accelerate

Months 5-6

Refine and Improve

Months 7 - Year 3

Launch

Scale and Iterate

Business Alignment, Open Leadership Coaching

Align

Business
Strategy
Financial
Analysis
Value Stream
Roadmap

Value Stream Delivery, Project to Product, and Organisational Delivery
Discovery & Pilot

Metrics Driven Dashboard Measurement & Optimization

Talent and Skill Development - Security, DevOps, Operators.... Enterprise Enablement Plan - Communities of Practice

Learn

Mentor
Workshops
Skills
Assesment
Skills
Development

Red Hat universitie & Certification
Build Workshops

Accelerate & Sustaining Workshops

Adoption Workshops

Lean, DevOps, Agile Portfolio Management
Expirience

APP2 Prep

Pilot Iterative Development

Pilot Prep

Teams

APP2 Residency

Pilot
Residency

Practices
Outcome

Application Assesment & Prioritize

APP3 Prep
APP3 Prep
APP3 Prep

APP3 Residency
APP3 Residency
APP3 Residency

Application Launch and Scale
Application Modernation and Migration (AMM) Onboarding

AMM ID And Prioritization
Modernize

Current (As Is)Desired (To Be)
States
Multi-Site /
Multi-Cloud
Resiliency

Container

and Scale
Secure Operating Experiment

Multi-Site/Multi-Cloud Env

Fase 1 – het toepassen van het ontwikkelmodel in een pilotproject
Fase 2 – de adaptatie van het model en het doorvoeren van verdere verbeteringen naar
aanleiding van bevindingen in de pilot
Fase 3 – het opschalen van het model naar een standaard binnen de organisatie.
We onderscheiden daarbij vier werkstromen:
1. Leaderschip en governance. Het begeleiden van het transformatieproces vereist sterk
leiderschap. Dit is meer dan alleen het inrichten van de IT-organisatie zoals weergegeven in de overige drie werkstromen. Het is met name ook de overstap van de gehele
Defensie-organisatie naar deze nieuwe manier van werken.
2. Technical enablement. Het opleiden van technisch personeel om te werken volgens
het Target Operating Model (TOM) en de daarbij behorende tooling die ingericht moet
worden
3. DevSecOps Dojo. Het inrichten van de Dojo-organisatie met zowel ontwikkelaars
(supply) als de afnemers
4. Enterprise platform. Het leveren van de infra- en platform-capabilities volgens de
doelstellingen van het GrIT-programma
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Conclusie
Een goed ingerichte en uitgedachte DevSecOps-aanpak voor softwareontwikkeling maakt
Defensie wendbaar: hierdoor kan Defensie binnen haar verschillende voortbrengingsketens
direct inspelen op de snel veranderende omgeving waarin zij acteert. Defensie heeft dan alle
mogelijkheden om informatiegestuurd te opereren. Dit vraagt wel een transformatie op drie
punten:
1. Implementeer een cloud native operating-model en maak daarin duidelijk onderscheid
tussen Infra Ops-, Platform Ops en Applicatie Ops.
2. Implementeer een beleid gedreven ‘trusted’ software supply chain die zowel softwareontwikkeling als AI-development ondersteunt. Maak security en compliance een
integraal onderdeel van de software supply chain.
3. De transformatie naar DevSecOps is een leerproces, dus voer deze verandering
stapsgewijs in. Start met een relatief klein maar impactvol project en breidt deze uit
tot een nieuwe ontwikkelorganisatie. Zo kan Defensie binnen ongeveer drie jaar op
een gecontroleerde en overzichtelijke manier uitgroeien tot een volwassen
DevSecOps-organisatie.

Meer informatie over DevSecOps en eventuele ondersteuning
van IBM Red Hat?
Mark Ostendorf
Client Executive Defense & Intelligence
Email: mark.ostendorf@ibm.com
Tel: +31 6 2573 2090
Edwin van der Burg
Client Technical Advisor
Email: edwinvdb@nl.ibm.com
Tel: +31 6 2255 5748
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Appendix
Ondersteuning van IBM Red Hat voor het DevSecOps-platform
IBM Red Hat ondersteunt alle architectuurlagen van het DevSecOps-platform. In deze appendix
geven we een overzicht van de huidige, relevante IBM Red Hat-producten en -features.
In onderstaand schema is te zien welke processen IBM Red Hat-producten en -features
ondersteunen op welke locaties.
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Figuur: locatie en ondersteuning van IBM Red Hat

Red Hat OpenShift is een uitstekende basis voor een DevSecOps-platform. Dit is een
OCI-compliant Enterprise Kubernetes-platform. Kubernetes zelf is onvoldoende uitgerust voor
het draaien van een container stack, net zoals de kernel niet de enige component is waaruit
een besturingssysteem (bv. RHEL) bestaat.
Red Hat OpenShift biedt automatische installatie, upgrades en automatisch lifecycle
management voor de complete container stack; het besturingssysteem, Kubernetes en de
clusterservices en -applicaties. Als besturingssysteem gebruikt het platform Red Hat Enterprise
Linux CoreOS. Dit RHEL compatible operating system is speciaal gebouwd voor OpenShift en
wordt geleverd als een OpenShift-component. Het besturingssysteem is verwant aan RHEL en
biedt ook OTA-updates (Over the Air). Daarnaast wordt het besturingssysteem gedistribueerd
aan de hand van container-beelden en voert het patches en upgrades uit met zero downtime.
Het signen, packagen en distribueren van software wordt uitgevoerd door OCI compliant container
repositories die vanuit een centrale locatie gedistribueerd kunnen worden. Op deze centrale plek
kunnen ze ook ontwikkeld en/of beschikbaar gesteld worden voor uiteenlopende soorten run-time
clusters: on-premise, fysiek en virtueel, edge, private en public cloud. Binnen dit landschap kunnen
CI en CD volledig geautomatiseerd worden, waar en wanneer dat nodig is.
Orkestratie op basis van Kubernetes is zowel ‘zelfbewust’ als ‘zelfhelend’. Applicaties (en
hun componenten) draaien in schaalbare compartimenten. Kubernetes houdt bij hoe, welke
resources binnen het cluster in welke mate gebruikt worden. Deze informatie is zeer bruikbaar
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bij het maken van planningsbeslissingen. Neemt de workload voor bepaalde functionaliteit
(tijdelijk) toe of af? Dan kan Kubernetes daarop reageren door – al naar gelang de behoefte
– meer of minder compartimenten toe te wijzen. Wanneer een node niet goed werkt, worden
alle compartimenten automatisch herverdeeld over de resterende nodes. IBM Red Hat heeft
OpenShift hiervoor uitgerust met een subsysteem voor monitoring en logging, dat onder andere ingezet kan worden bij het beheer.
De security in OpenShift is gelaagd. Op elke laag kunnen diverse maatregelen genomen worden. Security is vandaag de dag een belangrijk en uitgebreid item binnen IT-omgevingen. Daarom hanteren we bij IBM Red Hat een aparte OpenShift Security Guide met alle functionaliteit.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste security per laag:
•

OS-laag. Geïmplementeerd door CoreOS: Immutable, Atomic, volledige encryptie
tijdens installatie door gebruik van TPM2 en/of NBDE (Network Bound Disk Encryption),
SELinux (Security Enhanced Linux), SSH disabled by default, Optionally FIPS mode
tijdens installatie, OTA (Over the Air Upgrades), Custom hardening.

•

Container-laag. Rootless, SELinux (in de actieve containers), namespaces, seccomp
(selectief enablen van benodigde kernel capabilities), Security Context Constraints, FIPS
mode (in de actieve container).

•

Container Images-laag. Signing, Vulnerability scanning, UBI (Universal Base Image),
trusted registries, RBAC.

•

Kubernetes-laag. Multi-tenancy, RBAC, Authentication & Authorisation (OAuth), Admission Controllers, Auditing, Monitoring.

•

Networking-laag. Network Policies (microsegmentatie, ingress/egress firewall),
encryption-in-flight (verschillende TLS termination architectures mogelijk), Plugable
SDN’s (CNI compatible).

•

Storage-laag. ODF (OpenShift Data Foundation) is een add-on op OpenShift met CNS
compatible capabilities. De add-on biedt volledige containerized storage-functies voor
gedistribueerde storage van OpenShift-workloads op divers interfaces (File, Block,
Object). Encryptie (at-rest, in-flight) met KMS, multi-cluster-replicatie, RBAC.

•

Service Mesh-laag (optioneel). De Service Mesh voorziet OpenShift van een extra
security-laag om applicaties te beveiligen door middel van zero trust networking.
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Er is ook de mogelijkheid om OpenShift-security uit te breiden met IBM Red Hat Advanced
Cluster Security. Dit is een Kubernetes native security-product met capabilities verspreid over
verschillende clusters:
•

Inzicht in de volledige OpenShift-omgeving op het vlak van security, inclusief de images,
containers, en kwetsbaarheden die te maken hebben met CVE en severity scores.

•

Vulnerability Management. Detecteer kwetsbare container images en voorkom dat
deze gebruikt worden (optioneel). Deze functionaliteit kan geïntegreerd worden in de
CI/CD pipeline.

•

Compliance. Controleer en rapporteer compliance issues binnen de complete omgeving. Deze functionaliteit bevat voorgeconfigureerde compliance testsets die ook te
customizen zijn.

•

Netwerksegmentatie. Dit biedt inzicht in de traffic-patronen en maakt het mogelijk
Kubernetes Network Policies van verschillende clusters centraal te beheren.

27

© Copyright IBM Corporation 2021
IBM Nederland B.V.
Johan Huizingalaan 765
1066 VH Amsterdam
Produced in The Netherlands -11-2021
IBM, the IBM logo, and ibm.com are trademarks of International Business
Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product
and service names might be trademarks of IBM or other companies.
A current list of IBM trademarks is available on the Web at
ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Other product, company or service names may be trademarks
or service marks of others. This document is current as of the initial date of
publication and may be changed by IBM at any time. Statements
regarding IBM’s future direction and intent are subject to change or
withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

00-NLNL-00

