
Digital business met Microservices



Wat betekent digitale transformatie voor de 
business? Hoe kun je als organisatie mee gaan 
met deze digitale ontwikkelingen? Wat is de 
huidige status en hoe pakken organisaties dit 
onderwerp in de praktijk aan? En, wat is de rol 
van microservices hierin? 

Voor dit Digital Magazine zijn blogs van het 
blogplatform van Trivento geselecteerd, 
die inhaken op het onderwerp digitaal en 
de bijdrage die microservices hierin kunnen 
leveren. 

Welke mogelijkheden zijn er om met een 
nieuwe generatie technologie een organisatie 
te ondersteunen in deze transformatie? 

Veel leesplezier!
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In de meeste gevallen is het vinden van een oplossing 
voor een probleem een kwestie van het beste compromis 
sluiten. Als het echter gaat om bijvoorbeeld mobile 
apps, dan lijkt deze vlieger niet op te gaan. Het moet 
beter, sneller én goedkoper. De verwachtingen van apps 
nemen alleen maar toe: ze moeten altijd werken, onder 
alle omstandigheden en ze moeten ons leven makkelijker 
en beter maken. Microservices bieden uitkomst.

Als je dat vertaalt naar de software en systemen die 
dat mogelijk moeten maken, dan is dat een behoorlijk 
complex verhaal.

De voorbeelden van Google en Amazon
Cloud leveranciers als Amazon, Microsoft en Google 
helpen je wellicht om een deel van de eisen in te 
vullen (schaalbaarheid, beschikbaarheid), maar lossen 
het complexiteitsprobleem niet voor je op. Een van 
de symptomen hiervan is een uit de hand lopende 
maandelijkse rekening van je cloud provider.

Grote jongens als Netflix en Paypal hebben nagedacht 
over hoe ze hun software/systemen anders kunnen 
opzetten. 

Met behulp van nieuwe generatie technologie, hebben 
ze het kunnen opdelen in een heleboel kleine stukjes 
software. Zo wordt een groot en complex probleem 
vertaald naar veel en vooral kleine probleempjes.

Een voorbeeld daarvan is een stukje software, app of 
service als ‘doe een betaling’. Een service met een zeer 
beperkte scope, waarvan de bijbehorende software 
wordt onderhouden en verbeterd door een dedicated 
team.

In de wereld van Netflix heb je als voorbeeld een service 
‘user reviews’ in het voorbeeld van Amazon een service 
‘stop in het winkelwagentje’. Verschillende teams van 
developers onderhouden en managen een of meerdere 
van deze services.”

01 Waarom zijn microservices populair? 
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Makkelijk aanpasbare microservices
Het op deze manier realiseren van software wordt ‘microservices’ 
genoemd. In plaats van een groot stuk software wordt benodigde 
functionaliteit gerealiseerd door een verzameling van kleine 
componentjes.

Deze zijn door de beperkte omvang makkelijker aan te passen, te 
vervangen en te onderhouden. Vooral het beperken van de scope van 
een stukje software is daarbij van belang.

Het idee is niet nieuw, maar nieuwe technologie gecombineerd met 
bestaande principes (denk aan service oriëntatie) zorgt ervoor dat er 
nieuwe en betere mogelijkheden zijn om op deze manier te werken. Veel 
partijen duiken hier vol overtuiging en enthousi- asme bovenop.

PayPal CTO James Bareese noemt als belangrijkste voordeel van 
microservices dat PayPal hierdoor wendbaarder dan ooit is geworden.

Neem het voorbeeld van Docker, een startup met technologie om 
microservices makkelijk te kunnen deployen op cloud infrastructuur, dat 
binnen twee jaar een waarde van 1 miljard euro vertegenwoordigt.



Het probleem van een monoliet 
Iedereen die te maken heeft met software en software 
ontwikkeling, weet dat door aanpassingen van een bestaande 
applicatie, deze steeds complexer, moeilijker te onderhouden 
wordt.

Dit wordt veelal veroorzaakt door de mate waarin de software 
code op meerdere plekken in de applicatie verweven is. Dit 
wordt ook wel een ‘monoliet’ genoemd, omdat hij als één geheel 
is opgezet.

Een monoliet niet per definitie groot, zwaar, maardoor 
de verwevenheid moeilijk te bewegen.

Als een monoliet ‘down’ gaat, is het probleem ook groot. 
Het werken aan een monoliet vraagt om zorgvuldig 
coderen en testen voor je een aanpassing naar productie 
kan brengen. Dit heeft grote invloed op de snelheid van 
innovatie en time-to-market.

Dit is voor partijen als Paypal of Soundcloud reden 
geweest om een monoliet langzaam maar zeker te 
vervangen en op te delen in kleine, onafhankelijke stukjes 
software met een zeer beperkte scope.Belangrijk middel 
hierbij is het concept van API’s.

Microservices communiceren met elkaar door middel 
van API’s en deze kunnen worden ingezet om bestaande 
functionaliteit van een monoliet beschikbaar te stellen 
aan andere applicaties.

Als een monoliet ‘down’ gaat,is het 
probleem ook groot.
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Het opdelen van een monoliet in microservices kan in 
meerdere stappen gebeuren, waarbij grotere services verder 
opgedeeld kunnen worden in steeds kleinere services.

Zoals gezegd wordt op deze manier een groot probleem 
opgedeeld in veel kleine probleempjes. Het updaten van deze 
kleine eenheden kan onafhankelijk van de rest plaatsvinden
waardoor de aanpasbaarheid en de snelheid toenemen. 

En in het geval van een storing gaat niet het hele systeem 
‘down’, maar blijft het probleem beperkt tot een of meer 
specifieke services, waardoor slechts een deel van de 
functionaliteit tijdelijk niet beschikbaar is.

Deze manieren van software bouwen biedt ook belangrijke 
voordelen voor het gebruik van cloud resources. Het opschalen 
kan namelijk op basis van specifieke services die bijvoorbeeld 
meer gebruikt worden. 

Denk aan een service als ‘payment proces- sing’ die tijdelijk 
opgeschaald moet worden in plaats van het opschalen van 
een complete monoliet. Op deze manier wordt echt efficient 
gebruik van cloud mogelijk gemaakt.

Docker en microservices
Het idee van microservices dateert uit 2011, maar leidde tot 
een aantal nieuwe uitdagingen. In die zin dat er geen tools 
waren om alle services en API’s te kunnen managen. Door de 
komst van Docker werd het echter mogelijk om kleine stukjes 
software te verpakken in zogenaamde software containers.

Met behulp van containers kan de software (microservices) 
op willekeurige infrastructuur gerund worden en kunnen 
aanpassingen/updates eenvoudig worden doorgevoerd.

Met de komst van Docker is er een nieuw ecosysteem 
ontstaan van software en tools die helpen om het runnen van 
containers makkelijker te maken. 

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende 
infrastructuren die als een virtuele omgeving gemanaged 
kunnen worden. Belangrijke hulpmiddelen worden geboden 
door bijvoorbeeld Kubernetes en Openshift. 

Samengevat bieden nieuwe technologie frameworks, tools 
en architectuurstijlen, geweldige nieuwe mogelijkheden om 
in een digitale wereld kansen te benutten.

“In het geval van een storing gaat niet het hele systeem 
down, maar blijft het probleem beperk tot een of meer 

specifieke services”
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Van tijd tot tijd krijgen we te maken met zogenaamde 
paradigma shifts. Paradigma shifts vragen om een 
nieuwe manieren van denken, in veel gevallen gepushed 
door technologische ontwikkeling, innovaties. Nieuwe 
mogelijkheden, kansen, met de uitdaging om anders 
tegen bestaande situaties aankijken en problemen 
anders op te lossen.

Snelle opkomst IT ecosystemen
Een voorbeeld van de noodzaak om anders te denken, is 
de snelle opkomst van IT ecosystemen (reactive systems) 
die zijn opgebouwd uit (micro)services, die functionaliteit 
bieden om de business processen te ondersteunen. 
Hiermee ontstaat een microservices architectuur.

Micro heeft hierin vooral betrekking op het domein dat 
door een betreffende service wordt afgedekt. Denk 
daarbij aan afgebakende services als ‘doe een betaling’, 
‘stop artikel in winkelmandje’ en ‘check out’.

Voordelen voor gebruiker
De voordelen van een dergelijke architectuur zijn in 
potentie groot en hebben zowel betrekking op de 
software als op de infrastructuur:

Naadloze, elastische schaalbaarheid door services
op en af te schakelen.
Robuustheid doordat het ecosysteem uit kleine,
zelfstandig werkende eenheden bestaat.
Korte time to market omdat aanpassingen op service
(geïsoleerd) niveau gedaan en getest kunnen  worden.

Met een microservices architectuur kun je zogenaamde 
‘reactive systems‘ realiseren. Software die tegemoet 
komt aan de steeds hogere eisen van eindgebruikers 
in termen van interactie met de gebruiker, snelheid en 
beschikbaarheid  van de software.”

02 Microservices: voordelen voor de gebruiker

•

•

•
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Het gaat om software maken die rekening houdt met 
‘failure’. Het is geen ramp als er delen van de software 
niet beschikbaar zijn, het systeem is alsnog in staat 
om basale functionaliteit te bieden om het proces te 
ondersteunen en vooral: de gebruiker te informeren 
over de status. De software is in staat om te reageren op 
events en kan hierdoor beter tegemoet komen aan de 
verwachtingen van de gebruiker. 

Nieuwe uitdagingen
Er ontstaan, met de mogelijkheden van microservices 
architecturen of reactive systems, echter ook nieuwe 
uitdagingen. Een ecosysteem van microservices kun je 
niet beheren zoals je dat met bestaande IT systemen 
gewend bent om te doen. Denk aan een omgeving waar 
in potentie honderden services bestaan met allemaal 
hun eigen kenmerken.

Uitdagingen het hoofd bieden
We hebben het hier over de uitdagingen en de 
complexiteit van het managen van een microservices 
architectuur. Het goede nieuws is dat deze problematiek 
is onderkend en dat er software tooling beschikbaar is 
om deze uitdagingen het hoofd te bieden. En ook daar 
zien we dat er om een andere manier van denken wordt 
gevraagd. 

De wereld van software ontwikkeling en operatie (IT 
beheer) kruipen naar elkaar toe. Het managen van een 
microservices architectuur heeft betrekking op zowel 
software als op infrastructuur. Daarmee verandert de 
rol van de operator, systeembeheerder en natuurlijk ook 
van de software developer.

Tenslotte is het niet de bedoeling om lezers in verwarring 
achter te laten. In de wereld van reactive systems en 
microservices architecturen zijn nieuwe veelbelovende 
microservices platformen opgedoken. Een voorbeeld 
daarvan is VAMP van Magnetic.io. De uitdagingen die het 
managen van een microservices architectuur met zich 
meebrengen kunnen hiermee het hoofd geboden worden. 

Met een aantal veelbelovende features als canary releasing 
en autoscaling op basis van SLA’s. De Enterprise versie is in 
Q1 2017 gelanceerd. 

Onder bepaalde voorwaarden kun je in je huidige 
landschap opschalen door meer hardware in te zetten en 
kun je performance bottlenecks oplossen door meerdere 
instanties van kritische software componenten uit te rollen.

Maar wat als de architectuur van de software dit niet toelaat 
en hoe efficiënt is deze oplossing in de praktijk? Laat ons 
dat laatste verduidelijken met een tastbaar vereenvoudigd 
voorbeeld. 

Stel, je bezit een supermarkt. Je hebt te maken met lange 
rijen wachtende mensen voor de kassa. Dat geeft een 
slechte gebruikerservaring en dit is uiteindelijk niet goed 
voor je omzet. Wat je nodig hebt om dit op te lossen zijn 
dus meer kassa’s. Maar, wat nou als het ontwerp van je 
supermarkt niet toestaat dat je meer kassa’s bijbouwt?

Dan rest de optie om er een complete tweede supermarkt bij 
te bouwen om zo over meer kassa’s te kunnen beschikken. 
Deze aanpak zal het probleem waarschijnlijk oplossen, 
maar is een dure, inefficiënte en tijdrovende opgave.
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Cloud, Docker, Microservices en Continuous Delivery, 
buzzwords in de wereld van software ontwikkeling anno
2016. Tegelijkertijd zien we dat bestaande software 
leveranciers hun ‘middleware’ en integratie oplossingen 
als een ‘Enterprise Service Bus’ (ESB) nog nadrukkelijk 
promoten. Is er nog leven voor de ESB in een 
microservices landschap?

Om te beginnen wordt het begrip Microservices 
nogmaals toegelicht voor we verder gaan naar het 
nut en de noodzaak van een Enterprise Service Bus of 
integratie platform in een Microservices landschap. 

Microservices is geen technologie, maar een software 
architectuurstijl die mede gebaseerd is op Domain Driven 
Design (DDD) principes. Daarbij heeft de term ‘micro’ 
vooral betrekking op het domein of het functionele 
bereik van een service. Een ander uitgangspunt is dat 
een service zo autonoom mogelijk is.

03 Microservices. Het einde van ESB!

Functional microservices

Graphic User
Service

Node JS, Angular, 
React

Skala, Akka, 
Spray

API
User Service

Third 
Party 

Een veel gehoorde mening is dat 
Microservices een Enterprise Service 
Bus overbodig hebben gemaakt, omdat 
microservices zijn gebaseerd op het 
principe van ‘smart endpoints’ en ‘dump 
pipes’.
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Geen zware integratie platformen met (overbodige) functionaliteit en 
intelligentie, maar lichtgewicht oplossingen voor de ondersteuning van 
asynchrone messaging.

Door verder in te zoomen op een microservices architectuurstijl en te 
kijken naar relevante kenmerken en verschillen ten opzichte van een 
Service Oriented Architecture (SOA), wordt duidelijk wat de rol van een 
ESB in een microservices landschap moet zijn.

Microservices en SOA
Microservices wordt ook wel aangeduid als SOA 2.0 of SOA zoals dit 
oorspronkelijk bedoeld was. In een microservices architectuur kunnen 
services onafhankelijk ontwikkeld, gedeployed en op- en afgeschaald 
worden. Een service heeft een beperkte set van functies, afgebakend 
door een specifiek domein (bijvoorbeeld ‘billing’ of ‘ordering’). Mede 
hierdoor wordt een hoge mate van autonomie bereikt.

Een belangrijk verschil met SOA is, dat in het geval van microservices, 
meerdere technologieën naast elkaar gebruikt kunnen worden. Oftewel 
voor een specifieke microservice kan indien gewenst of noodzakelijk 
een andere technologie ingezet worden. Communicatie en deployment 
voldoet daarbij aan industrie standaarden.



Microservices moeten niet alleen onafhankelijk zijn met 
betrekking tot ontwikkeling of deployment maar ook 
onafhankelijk als het gaat om data management. 

Dit heeft wederom een directe relatie met het ontwerp 
van een specifieke service en de afbakening van het 
business domein waar een service betrekking op heeft. 
Verder kan een microservice voor intern gebruik zijn of hij 
kan beschikbaar gesteld worden aan derden.

Als we gaan kijken naar het speelveld van middleware 
en integratie voor bovenstaande architectuurstijlen 
wordt duidelijk waar deze aan moeten voldoen in een 
microservices tijdperk.

Integratie in het microservices tijdperk. De behoefte aan 
integratie met de opkomst van cloud, Internet of Things, 
mobile en Big Data alleen maar groter geworden. 

Denk aan software van bijvoorbeeld Booking.com die met 
behulp van API’s aan derde partijen beschikbaar worden 

gesteld. Of de opkomst van Data Lakes (Hadoop, Elastic) 
die vragen om de integratie met ERP systemen, Twitter 
feeds en andere Social Media bronnen als Facebook. 
Data van mobiele telefoons die geïntegreerd wordt in 
software applicaties, portals om location based services 
te kunnen bieden.

Daar zien we ook een aantal belangrijke verschillen met 
het tijdperk van de Service Oriented Architecture, waar 
de behoefte aan integratie vooral werd gevoed door 
End to End Business processen die over verschillende 
systemen of applicaties lopen. 

Denk aan eCommerce omgevingen met order to cash 
processen die vragen om de integratie van onderliggende 
applicaties (ERP, DWH, CRM).

Daarbij wordt het meer en meer belangrijk om realtime te 
kunnen beschikken over data die gerelateerd is aan een 
event dat zich afspeelt. Ook dit heeft gevolgen voor de 
eisen die worden gesteld aan een integratie oplossing.
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Microservices support platform
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Requirements van nieuwe middleware
Als we het voorgaande proberen te vertalen naar requirements 
die we stellen aan de nieuwe generatie middleware integratie 
oplossingen of ESB’s dan levert dat onderstaande op:

Flexibele oplossing, die schaalbaar en gedistribueerd is en die
verder gaat dan een API management oplossing.  

Ondersteuning van lightweight integratie in de vorm van
Asynchrone Messaging, zeker met de opkomst van Internet of
Things.

Service delivery platform functionaliteit in plaats van integratie 
platform functionaliteit.

Specifieke functionaliteit voor Service Discovery, Deployment,
Auto Scaling en Monitoring.

Het is interessant om vast te stellen wat bestaande integratie 
platformen en ESB’s hierin kunnen betekenen of hoe deze zich 
ontwikkelen. 

Maar ook is het de moeite waard om te kijken naar de 
mogelijkheden en beperkingen van API management oplossingen 
die zich in het speelveld van API’s en microservices architecturen 
manifesteren.

•

•

•

•
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Microservices heeft in 2016 nadrukkelijk in de belangstelling 
gestaan en dat is in 2017 zeker niet minder geworden. Conferenties, 
artikelen, presentaties en meer. Toch is het daadwerkelijk gebruik van 
microservices nog beperkt. ‘Veel geschreeuw en weinig wol,’ zegt een 
Nederlands spreekwoord hierover.

Early adopters
Organisaties als Nike, Netflix en Twitter zijn de usuals suspects op dit 

gebied, de partijen die microservices hebben omarmd. Gelukkig 
hebben we ook mooie voorbeelden in Nederland, waaronder 
wehkamp.nl. 

Wat alle early adopters delen is de boodschap dat microservices 
geen heilige graal is en alle problemen van monolitische 
applicaties oplost. Business voordelen op termijn zijn 
desondanks meer dan duidelijk: hogere efficiency, flexibiliteit 
en kortere time to market.

Een microservices benadering vraagt wel om discipline, nieuwe 
toolsets en een andere teamdynamiek. In deze blog worden 
drie checklists gedeeld, die zijn gebaseerd op een mooie blog 
van thenewstack. Deze checklists zijn bedoeld als leidraad 
voor partijen en organisaties die de adoptie van microservices 
overwegen of zoekende zijn.

Deze checklists kunnen je enerzijds helpen om vast te stellen 
waar je staat en of de overweging van microservices de moeite 
waard is. Anderzijds kan de informatie je helpen om op de juiste 
manier te experimenteren.

“Microservices staan aan de vooravond van 
massa adoptie en zal snel common zijn in de 
wereld van IT. Genoeg reden om er nu mee 

aan de slag te gaan”

04 Microservices checklists: symptomen, must-haves en starters
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Checklist 1: Symptomen 
Om te beginnen gaat het over symptomen die gerelateerd zijn aan 
omgevingen met traditionele monolitische applicaties als mogelijke 
trigger voor de stap naar microservices. 

Denk daarbij aan bestaande ERP pakketten, 
CMS oplossingen inclusief het maatwerk.

Checklist 2: Must Haves 
Door te kiezen voor een meer modulaire opzet van de applicatie, kan 
de impact van changes beperkt worden tot één of een beperkt aantal 
modules. Zo kan ook de downtime door fouten beperkt worden tot één 
of een beperkt aantal modules. Hier kunnen microservices bij helpen. 
De praktijk laat daarbij een aantal terugkerende patronen zien, deze 
zogenaamde ‘must haves’ zijn onderdeel van checklist #2.

Keuzes met betrekking tot 
aanpassen van technologie, 
design, upgrades worden 
uitgesteld, omdat de impact op 
regressie en business op korte 
termijn (te) groot is.

Een nieuwe versie van een 
applicatie naar productie 
brengen, zorgt voor lange 
doorlooptijden en wachttijden 
van een of meer teams, omdat 
een nieuwe versie van de 
applicatie als één geheel moet 
worden ‘gedeployed’.

Het inwerken van nieuwe 
teamleden vraagt veel tijd, 
gezien de omvang van de 
applicatie en ‘codebase’. 
Hierdoor is de afhankelijkheid 
van bestaande teamleden 
groot.

De beste manier is om te  
starten met een beperkt aantal, 
wellicht grotere maar autonome, 
services (apps). Kleinere services 
zijn onderdeel van de stap naar 
volwassenheid.

Er zijn meerdere invalshoeken 
voor service composition: 
autonome business features, 
gebruikte technologie of 
integratie met backend 
systemen waarmee gewerkt 
wordt.

Tools noodzakelijk in een
microservices omgeving:
monitoring van services,
geautomatiseerde deployments, 
service discovery, automatisch 
up- en downscaling.

3 3

4 4

5 5

6

2 2

1 1Om een change uit te rollen 
moeten meerdere teams 
betrokken worden met risico’s
van fouten, lange 
doorlooptijden en vertraging 
voor de business. 

Een monolitische applicatie 
naar de ‘cloud’ brengen 
zorgt in foutsituaties voor 
hogere operationele kosten, 
complexiteit en daardoor 
vaak onterecht gebrek aan 
vertrouwen in cloudplatforms.

Operations, test, 
development en QA moeten 
bij elkaar worden gebracht 
om de voordelen echt te 
benutten. DevOps is daarvoor 
de beste benadering.

Gebruik van service templates
voor efficiency: een standaard
voor te ontwikkelen services 
en daarmee ook voor 
operations.

Neem niet direct afscheid van
bestaande monolitische
applicaties. Kies eerst voor
een hybride model en migreer
geleidelijk naar een 
doelarchitectuur
van microservices.
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Checklist 3: Starters 
Deze checklist geeft aan dat de introductie van microservices een 
aantal uitdagingen met zich meebrengt. 

Het goede nieuws is dat er geen sprake hoeft te zijn van een ‘big bang’ 
maar dat op kleine schaal gestart kan worden met microservices. En 
daar gaat de derde checklist over: hoe kunnen we starten?

Ontwikkel nieuwe features
niet binnen de bestaande
(monolitische) applicaties.
Ontwikkel juiste deze features
in de vorm van microservices.
Kijk bij voorkeur naar minder
kritische features die redelijk
autonoom zijn.

Maak gebruik van een
gestandaardiseerde interface
(API) voor communicatie
tussen de bestaande systemen
en de microservices.

3

4
2

1 Microservices moeten over
een eigen omgeving en
infrastructuur beschikken,
gescheiden van de bestaande
systemen. Dit om de
zelfstandigheid, beschikbaarheid
en bruikbaarheid te
kunnen garanderen.

Organiseer een DevOps team
dat verantwoordelijk is voor
ontwikkeling, onderhoud en
operatie van de microservices.

Overweeg en experimenteer 
Deze ideeën bieden de mogelijkheid om op een veilige 
manier ervaring op te doen met microservices in 
combinatie met bestaande systemen (monolitische 
applicaties).

Kies bij voorkeur om te starten met kritische services, 
zodat de organisatie de ruimte en tijd heeft om 
bijbehorende uitdagingen, die met de introductie van 
nieuwe technologie gepaard gaan, onder de knie te 
krijgen.

Ten aanzien van de benodigde tools zijn er genoeg 
oplossingen die hier bij kunnen helpen. Een van de 
ontwikkelingen om in de gaten te houden op dat vlak is 
Vamp van Magnetic.io.

Bovenstaande informatie kan je enerzijds helpen om 
vast te stellen waar je staat en of de overweging van 
microservices de moeite waard is. Anderzijds kan 
de informatie je helpen om op de juiste manier te 
experimenteren. Microservices staan aan de vooravond 
van massa adoptie en zal snel ‘common’ zijn in de wereld 
van IT. Genoeg reden om er nu mee aan de slag te gaan.



Kernprocessen zijn essentieel voor je bedrijfsvoering. Maar wat als de processen 
in het hart van je organisatie zo specifiek zijn dat er geen standaardoplossing 
voorhanden is? Trivento helpt organisaties met het realiseren en optimaliseren 
van maatwerk processen. Dit doen we door verkenning, ontwerp en inzet van 
digitale oplossingen. Samen creëren we een oplossing die bij jouw situatie past, 
zodat het resultaat klopt én blijft kloppen.

Kennismaken? 

Ik leer je graag kennen onder het 
genot van een (virtueel) kopje koffie. 

Juul Beekers
Consultant digital change

Contact

033 - 720 06 20
Blij@trivento.nl

Trivento BV
Ruimtevaart 26, 
3824 MX Amersfoort

Software in het hart.


