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"We hebben bijna al onze seed funding 
geïnvesteerd in software development. Na 4 
maanden kwamen we erachter dat al dit geld was 
besteed aan een product dat op technisch gebied 
niet gemakkelijk opschaalbaar was..."  
 
Dit fenomeen komt helaas regelmatig voor. De focus van de 
startup founder(s) ligt dan vaak op het snel op de markt 
brengen van een product.  
 
Doordat er te veel wordt gekeken naar opleveren binnen de 
deadline, kunnen verkeerde keuzes worden gemaakt 
omtrent de software componenten en/of product 
architectuur.  
 
Men komt hier pas achter als het product moet worden 
aangepast aan bijvoorbeeld nieuwe inzichten of indien het 
tijd is om naar een versie 2.0 te gaan. In het ergste geval moet 
een groot gedeelte van de bron code opnieuw worden 
geschreven. Dit vinden wij zonde. Een WeGotYourStack CTO 
kan dit voorkomen door, voordat er ook maar 1 regel code 
wordt geschreven, de product roadmap te vertalen naar: 
benodigde development stack, een product blue print en 
functional requirements.  Als beide partijen het eens zijn over 
de interpretatie zal de ontwikkeling starten.

GET THE RIGHT 
DEVELOPMENT  

STACK NOW 
OR CRY LATER
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"Het software ontwikkeling bedrijf dat we hadden 
ingehuurd begon meteen met het bouwen na onze 
briefing. Zoals afgesproken kregen we een product 
binnen 12 weken. Helaas bleek dat we verschillende 
interpretaties hadden..." 
 
Wij noemen dit het 'black box model'. Een situatie waar de 
software 1 op 1 wordt ontwikkeld op basis van de initiële 
briefing. Voortgang wordt gecommuniceerd op 
functionaliteitsniveau. Product Owners denken dat het 
product op de juiste manier wordt gebouwd. Maar tijdens het 
testen ziet men dat, voor hun "logische" relaties tussen 
componenten, niet zijn geimplementeerd door het software 
bedrijf.   
 
"Ja maar wij dachten dat de gebruiker ook X en Y kon doen. 
Net zoals de gebruiker dat ook kan op platform Z...."  
 
In dit geval komt het door beide partijen dat het product niet 
is opgeleverd zoals gewenst. Een WeGotYourStack CTO heeft 
in dit geval de initiële requirements getoetst en besproken 
met de Product Owner. Vervolgens worden de requirements 
herschreven volgens het WeGotYourStack model en 
nogmaals besproken met de Product Owner. Ervaring leert 
dat uit deze sessies "nieuwe" requirements boven water 
komen drijven.  
 
Pas als alles helder is voor alle partijen zal worden begonnen 
met het ontwikkelen van de software.  

EEN CTO 
INCLUSIEF ZIJN 

DEVELOPMENT 
TEAM VANAF  
€105,- PER UUR



I N V E S T E E R D E R ( S )
wegotyourstack.com

"De startup waar ik in heb geïnvesteerd had geen 
technische kennis in het team. Na het ontvangen en 
beoordelen van 3 verschillende offertes van software 
development bedrijven, kozen we er een die het 
mocht bouwen. Gedurende het proces kwamen we 
er achter dat het toch geen goede match was. Het 
switchen van software bedrijf was onmogelijk 
omdat er geen technische documentatie was 
opgesteld..." 
 
Bij WeGotYourStack geloven wij naast time-to-market ook in 
time-for-documentation. Documentatie volgens het 
WeGotYourStack model zorgt voor een helder beeld van wat 
er gebouwd moet gaan worden. Dit resulteert in een snellere 
oplevering van het product waardoor de benodigde 
investering lager zal zijn.  
 
Daarnaast zorgt goede documentatie voor transparantie.  
Op het moment dat er een wijziging plaats moet vinden in 
het development team, kunnen anderen sneller aan de slag. 
Hierdoor wordt er geen tijd verspild aan het onderzoeken en 
interpreteren van code.  
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WIJ HEBBEN 
CTO's MET 

TECH STARTUP 
ERVARING
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Het pricing model van WeGotYourStack is gebaseerd op 
volledige (dedicated) development teams voor een project. Er 
zijn drie mogelijke pakketten af te nemen: 
 
1. Medium Web 
De CTO's in dit team hebben ervaring in het opzetten van 
multi-sided web platformen. Het team bestaat naast een 
hands-on CTO uit een Back-end developer, een Front-end 
developer en een QA Engineer.  
 
2. Big Web 
De CTO's in dit team hebben ervaring in het opzetten van 
multi-sided web platformen. Het team bestaat naast een 
hands-on CTO uit twee Back-end developers, twee Front-end 
developers en een QA Engineer.  
 
3. Medium AR/VR/NATIVE 
De CTO's in dit team hebben ervaring met diverse IT 
Projecten. De exacte samenstelling hangt af van het 
gewenste product.   
 
De onderstaande uur tarieven zijn voor het gehele team.  
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