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Microservice-architectuur is een immens populair gespreksonderwerp. Veel IT-specialisten 
kampen met Fear Of Missing Out (FOMO) en starten nog liever vandaag dan morgen omdat 
microservices een krachtige aanpak biedt. Maar het heeft ook een inherente complexiteit; 
onderschat die niet! Het is belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen wat een omschakeling 
naar microservices betekent voor jouw organisatie en processen. Deze whitepaper geeft een 
praktisch advies over het juiste moment om over te schakelen naar microservices en wat je 
eerst moet aanpakken voor je de sprong waagt.
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Maar er zijn ook nadelen. Zo moet je rekening houden met de veerkracht van het systeem in geval 
van een servicefout. Ook moet je nadenken over logging, het coördineren van releases en het 
eventueel terugdraaien van aangetaste services tijdens de release. 

Sta je in de beginfase van jouw project, dan zijn microservices (nog) niet de juiste oplossing. 
In deze fase zijn ontwikkelingsprocessen niet goed georganiseerd en veranderen eisen nog te vaak. 
Zet Team A een enigszins gewijzigde code in, dan zou de microservice van Team B in productie 
kunnen uitvallen omdat ze niet goed werden geïnformeerd. 

In een monolithische architectuur worden deze codewijzigingen tijdens de compilatiefase 
opgevangen. Met microservices zou je continue end-to-end testen nodig hebben, wat natuurlijk 
zorgt voor extra kosten vanwege de veranderende eisen.  

Microservices inzetten in een vroege fase kan een goed idee zijn binnen geïsoleerde delen 
van een systeem. Denk hierbij aan autorisatie of het aanmaken van entiteiten in het systeem. 
Hierbij is het belangrijk om het niet afzonderlijk te implementeren in iedere applicatie binnen een 
groot systeem, maar om een centrale module te implementeren. Hierin zorg je voor de benodigde 
cruciale validatie en begrijpelijke resultaten, inclusief fouten en rapportages.

WANNEER EN HOE 
OVERSTAPPEN OP 
MICROSERVICES
MICROSERVICES HEEFT VEEL VOORDELEN. HET IS 
EFFICIËNT, GEEFT TEAMS ONAFHANKELIJKHEID EN 
VRIJHEID, GEEFT JE MEER CONTROLE OVER JE 
CODEBASE EN MAAKT TESTEN EENVOUDIGER.
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COMMUNICATIE 
EN UITGEBREID 
TESTEN
WANNEER JE OVERSCHAKELT NAAR MICROSERVICES IS HET 
BELANGRIJK DAT HET TEAM AL EEN FEILLOOS 
ONTWIKKELINGSPROCES HEEFT; VAN HET ONTWIKKELEN EN 
TESTEN TOT EEN VOLLEDIGE CONTROLE VAN DE RELEASE. 

Ook een goede communicatie binnen het team en uitgebreide testprocedures zijn cruciaal voor je aan de 
slag kunt met microservices. 

Daarom ben ik het eens met de aanbeveling van Martin Fowler over een ‘Monolith First’ aanpak: 
‘bouw je nieuwe applicatie in eerste instantie als een monoliet, zelfs wanneer je denkt dat de 
applicatie in een latere fase hoogstwaarschijnlijk meer baat heeft bij een microservice-architectuur’. 

Bij een kleinschalig project is het altijd logisch om een monoliet te gebruiken voor het ontwerp, of meerdere 
monolietdiensten. In een latere fase evalueer je welke modules echt cruciaal zijn voor de applicaties en 
verwerkt kunnen worden. Vervolgens wijs je ze, indien nodig, geleidelijk toe aan microservices. 

Het ontwikkelen van microservices vanaf de beginfase kan een overweging zijn bij grootschalige 
projecten of in sommige uitzonderlijke gevallen, maar dan blijft voorzichtigheid geboden.
Een mooi voorbeeld hiervan is een project waaraan meerdere teams moeten samenwerken in 
verschillende programmeertalen. 
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Wordt jouw code moeilijk te onderhouden? Dat wil nog niet zeggen dat het tijd is om over te 
stappen naar microservices. Hoogstwaarschijnlijk wil het zeggen dat het tijd is om code in 
modules te verdelen. Deze zijn eenvoudig overdraagbaar aan andere developers. Ook het 
isoleren van de build- en de kwaliteitscontrole is bij deze modules eenvoudiger. In tegenstelling 
tot bij microservices worden bouwfouten onmiddellijk ontdekt, in plaats van in productie. 

Het argument dat verschillende technologieën kunnen worden gebruikt in microservices is 
aantrekkelijk, maar het inzetten van zoveel mogelijk technologieën is voor niemand een doel 
op zich. Verzorg je een implementatie voor een derde partij, dan is het beter om de 
communicatielaag in json- of xml-formaat te implementeren met de nodige codering en 
autorisatie. Deze communicatielaag kan worden gevalideerd via bijvoorbeeld XSD. Zo 
voorkom je dat men extra tijd moet besteden aan cross-team communicatie. 

De fouttolerantie en schaalbaarheid van microservices op zichzelf zijn geen reden om over te 
schakelen. Overweeg in plaats daarvan een aantal load-balancing, failover-oplossingen voor 
een monoliet-architectuur. 

Pas op voor valse besparingen zoals het groeperen van code op basis van 
verantwoordelijkheden of het hergebruiken van code. In werkelijkheid leidt deze benadering tot 
veel codeduplicatie. Bijvoorbeeld: controles voor nul-waarden verschijnen in duizenden 
plaatsen, wat nog meer complexe controles noodzakelijk maakt. Fouten en duplicaten worden 
gecorrigeerd op de ene plaats, maar blijven onopgemerkt op andere plaatsen. Dit leidt zeker 
tot een substantiële en ongecontroleerde toename van de codebasis. 

MICROSERVICE-
MYTHES
HET IS VAAK EEN MYTHE DAT 
MICROSERVICES BESTAANDE PROBLEMEN 
ALS SNEEUW VOOR DE ZON DOEN VERDWIJNEN. 

In No Silver Bullet wijst Frederick Brooks op twee soorten complexiteit: toevallig en essentieel. 
Volgens mij moeten ontwikkelaars streven om het grootste deel van hun tijd te besteden aan het 
oplossen van essentiële taken. Wat zijn die veelgehoorde microservice-mythes?  
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WANNEER  
LOONT HET OM MET 
MICROSERVICES TE 
STARTEN?

Wanneer je verwerkingen, berekeningen of andere bewerkingen met een andere 
technologie of paradigma moet implementeren. Bijvoorbeeld wanneer alles 
geïmplementeerd is als een objectmodel en voor één specifieke taak (onderdeel van 
ontwikkeling) is een functioneel paradigma nodig (veel wiskunde). In dit geval is het gebruik 
van verschillende technologieën gerechtvaardigd. 
 
Wanneer sommige taken grote hardware resources nodig hebben die veel verwerkingstijd 
vergen. Door ze te verhuizen naar een afzonderlijke server komt de architectuur van 
microservices goed tot zijn recht. 
 
Waar beperkingen voor codetoegang vereist zijn, zoals bij toegang tot gevoelige informatie 
of beveiligde algoritmen. 
 
Als een deel van de uitvoerbare logica veel geheugen verbruikt, zoals een woordenboek, is 
het de moeite waard om het toe te wijzen en te verplaatsen naar een afzonderlijke server. 
Of wanneer hierdoor een andere module efficiënter gaat werken.
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VERDEEL EN HEERS

WANNEER OVERSCHAKELEN 
VAN DE MONOLIET NAAR 
MICROSERVICES?

ER ZIJN EEN AANTAL ONBETWISTE VOORDELEN BIJ HET VERDELEN VAN MONOLIETEN 
IN MICROSERVICES, OP VOORWAARDE DAT DIT OP HET JUISTE MOMENT GEBEURT:

Door de mogelijkheid om onafhankelijke wijzigingen aan te brengen in verschillende 
delen van een systeem, lever je meer functionaliteit met minder vertraging 

Het is eenvoudiger om autotests in te voeren en toe te voegen 

Er is een duidelijke scheiding tussen bedrijfslogica en gegevenspresentatie 

Snellere release-cycli en veel eenvoudigere implementatie 

WANNEER IS HET LOGISCH OM VERANTWOORDELIJKHEDEN OVER TE DRAGEN NAAR 
VERSCHILLENDE CODES EN DE RELEASES TE SCHEIDEN IN ONAFHANKELIJKE RELEASES? 
IK ZET ENKELE SITUATIES OP EEN RIJ:

Wanneer omwille van de groei van het project, beveiligingsreden, de bedrijfsstructuur of andere 
redenen meerdere teams werken zonder elkaar te overlappen. 

Wanneer jouw eigen software een ‘functionaliteitsmakelaar’ wordt en wanneer je functionaliteit 
als bouwstenen aanbiedt. 

Wanneer je vrij intensief nieuwe functionaliteiten moet releasen. De mate van intensiteit is hier 
behoorlijk subjectief. Dit hangt allemaal af van de ernst van de release. Bij een release van een 
kleine functionaliteit hebben we het over een dagelijkse release. Voor zware releases is zelfs 
een wekelijkse release pijnlijk. Alles wordt bepaald door het project en de specifieke situatie.
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WAARAAN MOET JE 
AANDACHT BESTEDEN 
BIJ HET ONTWIKKELEN 
VAN MICROSERVICES?

Het opbreken van de monoliet.  
Het is belangrijk om zelfvoorzienende modules toe te wijzen en dubbele code in nieuwe services 
te voorkomen. Het is bijvoorbeeld niet nodig om gebruikersautorisatie in iedere module te 
dupliceren. Kies voor afzonderlijke autorisatie in een afzonderlijke module. Elke service die een 
controle op gebruikersrechten nodig heeft, communiceert met deze autorisatieservice. Of je 
zorgt ervoor dat elk verzoek wordt verwerkt door de autorisatiediensten. Deze genereert 
vervolgens een token waarin alle gebruikersrechten worden geregistreerd. De keuze voor de 
beste interactie van services en hun logische scheiding hangen af van de belasting. 
 
Omgaan met servicefouten.  
Negeer de negatieve scenario’s niet wanneer je start met het ontwerpen van microservices. Wat 
zou er gebeuren als een van de microservices niet werkt? Overweeg load balancing en een filter 
voor requests richting de servicereplica's in geval van een storing. Denk na over de veerkracht 
en weerbaarheid van het hele systeem. Zo voorkom je dat het stopt wanneer een bepaalde 
service dienstweigert.  
 
Updaten van services.  
Het testen van de interfaces voor de interactie tussen microservices, methodes voor het 
bijwerken van interfaces en een gedeeltelijke migratie naar nieuwe interfaces zijn noodzakelijk. 
De releasetijden voor microservices kunnen variëren, daarom moet je manieren beschrijven om 
de nieuwe logica te wijzigen en te testen. 
 
Monitor de status van microservices.  
In tegenstelling tot een monoliet kunnen microservices zich op veel machines bevinden, 
geschreven in verschillende talen en met verschillende methoden en besturingsmogelijkheden. 
Het beheren van een microservice-architectuur is daarom een moeilijke en complexe taak. 
Onderschat dit niet! 
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Governance en management 
Besteed niet alleen aandacht aan technische issues maar denk ook aan governance en management. 
Het is lastig om je bewust te zijn van alle eindpunten en flows. De tijd die wordt besteed aan het 
samenstellen van een kennisplatform, het leren en de competenties kan zorgen voor vertraging. 
 
Test- en ontwikkelomgeving 
Neem de tijd om een goede test- en ontwikkelomgeving in te richten. Hier kan elk element een 
eerdere versie simuleren, haal je snel eerdere versies terug en herstel je deze zodat het systeem 
weer in een consistente staat komt. 
 
Back-up plan 
Werk een strategie uit voor het identificeren en terugdraaien van een keten-afhankelijke service in het 
geval van een slechte release. 

MICROSERVICE-ARCHITECTUUR BIEDT KRACHT MET COMPLEXITEIT; MAAR DEZE KRACHT IS 
NIETS ZONDER CONTROLE. DOOR TE ZORGEN VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING EN TIMING 
DRAAG JIJ BIJ AAN EEN SUCCESVOLLE OVERSTAP NAAR MICROSERVICES.

WAARAAN MOET JE 
AANDACHT BESTEDEN 
BIJ HET ONTWIKKELEN 
VAN MICROSERVICES?
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HEB JE NOG VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE WHITEPAPER 
OF WIL JE ANDERE ASPECTEN VAN MICROSERVICES MET HEM 
BESPREKEN? NEEM DAN GERUST CONTACT OP MET VENIAMIN: 
 
vem@e-ngineers.com

HEB JE ANDERE VRAGEN OVER HOE E-NGINEERS JE KAN HELPEN 
MET SOFTWAREONTWIKKELING OP MAAT & DEVOPS-PROJECTEN? 
NEEM DAN CONTACT OP MET HANS PEETERS  
 
+31 (0)6 51245088  
hanspeeters@e-ngineers.com 
 

VENIAMIN  MEDVEDEV
DE AUTEUR

Heeft een brede kennis opgedaan in IT wat betreft architectuur van 
ontwerp en implementaties. Hij zorgt altijd voor een uitstekende en 
effectieve communicatie in de teams. In deze whitepaper geeft 
Veniamin zijn visie op het onderwerp.  Hij staat open voor een gesprek 
en deelt met plezier zijn ervaringen en visie op specifieke details. 
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