“Dankzij Enbisys konden we snel opschalen”

De Nederlandse producent van een schaalbaar softwareplatform dat maar liefst
100.000 gebruikers kent, maakt al sinds zijn start gebruik van de software-developers
van Enbisys. Aanvankelijk om snel op te kunnen schalen, maar inmiddels ook omdat de
developers van Enbisys een onmisbaar onderdeel zijn geworden van het Nederlandse
team.

“Het is in Nederland best wel lastig om goede mensen te vinden,” vertelt een woordvoerder
van het bedrijf. “We begonnen drieënhalf jaar geleden met een kleine groep van ongeveer
tien mensen. Ons development-team bestond uit de CTO en één developer. Door het snelle
succes dat we kenden, moesten we klaar zijn om snel op te kunnen schalen. We kwamen net
uit de pilotfase met ons platform en als je in Nederland een capabel team wilt opbouwen, dan
ben je zo zes maanden verder. Daar hadden wij geen tijd voor in deze razendsnelle markt.”

Een transparante partner
Maar met wie ga je in zee, als je per direct een team developers zoekt? Voor deze producent stond de samenwerking voorop: “We zochten een partner die ons de nodige transparantie kon bieden en waarmee het prettig
samenwerken was. Een partner waarbij het niet alleen om het snel geld verdienen gaat, maar die echt voor
kwalitatieve samenwerking gaat. En dat is nog niet eenvoudig; er zijn heel veel ‘cowboys’ op de markt en ik
heb om me heen veel afschrikwekkende praktijkvoorbeelden gezien waar het misging. De samenwerking
met Enbisys voelde echter meteen goed. Inmiddels zijn we drie jaar verder en we werken nog altijd met de
developers van Enbisys, hoewel we inmiddels ook ons eigen team hebben opgebouwd. Dat zegt wel wat,
natuurlijk.”

Ver weg en toch dichtbij
De softwareontwikkelaar groeit nog altijd hard. Er werken nu ongeveer 140 mensen en er worden nog altijd
nieuwe medewerkers aangenomen. “We zijn van twee developers in Nederland gegroeid naar 30 FTE. We
werken met drie scrum-teams en in elk team zitten twee mensen van Enbisys. We proberen de afstand tussen
onze mensen en de mensen van Enbisys zo klein mogelijk te houden. We zien elkaar elke dag via een voiceen beeldverbinding, zodat we het gevoel hebben dat we bij elkaar zitten.”
Dankzij deze continue beeldverbinding, de dagelijkse standup-meetings en de scrum werkwijze, is een optimale communicatie gegarandeerd. “De developers van Enbisys spreken ook uitstekend Engels. Alles loopt op
rolletjes. In mei was het buitenlandse team nog in Nederland voor een teambuilding week en om elkaar wat
beter te leren kennen. Ze maken echt onderdeel uit van ons eigen development team, maar bieden ons de
flexibiliteit en schaalbaarheid die we soms nodig hebben, zodat we tempo kunnen houden.”

