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Derk-Jan de Grood helpt organisaties meer 
grip te krijgen op hun (test)project.

aanmelden en gegevens van het netwerk 
achterhalen. Uit de loadtest bleek dat dit in-
vloed kan hebben op de snelheid. Omdat de 
organisatie veel met applicaties in de cloud 
werkt, zou dit betekenen dat medewerkers 
hun dagelijks werk niet goed kunnen uit-
voeren en dat de helpdesk geen klanten-
calls kan verwerken, met alle consequenties 
van dien voor de klanttevredenheid.

Als ongewenste personen het netwerk 
overnemen, kunnen ze onopgemerkt data 
inzien, bijvoorbeeld de strategische klant-
gegevens of de nieuwste producten. Omdat 
de netwerkmonitoring op een laag pitje 
stond, konden we onze opdrachtgever daar-
bij vertellen dat hij dit dan waarschijnlijk 
niet eens direct zou merken. Met dit laatste 

punt hadden we de volledige aandacht van 
de business. ‘Verdorie’, zag je ze denken, 
‘hier moeten we zeker wat mee.’

De parallel tussen de rampen en de ge-
schetste scène lijkt me duidelijk. Kleine 
fouten worden vaak over het hoofd gezien 
of terzijde geschoven als onbelangrijk. De 
problemen met de O-ring in de boosterra-
ket van de Challenger waren bekend voor 
de laatste lancering. Toch hebben ze beslo-
ten de vlucht door te laten gaan. Blijkbaar 
hebben ze het risico onderschat of was het 
onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit 
mankement kon hebben.

Om rampen te voorkomen, dienen we ver-
der te kijken dan het incident lang is. Het is 
belangrijk om ook de andere incidenten te 
kennen. Dat alleen is echter niet genoeg. We 
moeten onze kennis van de organisatie en de 
business gebruiken om fouten te combineren. 
Om scenario’s te bedenken waarbij verschil-
lende factoren elkaar kunnen versterken. 
Doen we dat goed, dan hebben we terecht de 
volledige aandacht van de business, en kun-
nen we gezamenlijk rampen voorkomen. 

I k ken veel testers die zich interesseren 
voor vliegtuigrampen. Lee Copeland kan 
bijvoorbeeld smakelijk vertellen over wat 

er gebeurde in de uren voordat vlucht zus en 
zo voortijdig eindigde. Ook kom ik regelma-
tig testcollega’s tegen die details kunnen op-
dissen uit het Nasa-rapport dat is geschre-
ven naar aanleiding van beide verongelukte 
spaceshuttles, de Challenger en Colombia. 
De Ariane-raket is een ander favoriet ge-
spreksonderwerp in testerskringen.

Op zich niet zo gek dat we als verant-
woordelijken voor en ambassadeurs van de 
kwaliteit graag kijken naar die gevallen waar 
het misging. Het geeft ons een mooi doel en 
maakt duidelijk waarom we ons dagelijks in-
zetten: juist om zulk soort rampen te voorko-
men. Misschien biedt het ook wel troost. Als 
er eens een fout in productie optreedt, kun-
nen we ons geruststellen met de gedachte dat 
zelfs grote jongens als de Nasa fouten maken.

Maar bovenal lezen testers graag over 
vlieg- en ruimtevaartrampen omdat ze leer-
zaam zijn. In tegenstelling tot bij gemid-
delde softwareprojecten wordt daar uitge-
breid onderzoek gedaan naar de oorzaken. 
De les: vrijwel alle rampen gebeuren door 
een opeenstapeling van meerdere kleine 
fouten. Weinig hebben er een enkelvoudige 
oorzaak; het is bijna altijd een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden.

Dat het goed is om je hier ook bewust van 
te zijn binnen het gemiddelde testtraject, 
werd me onlangs duidelijk. Met een aantal 
collega’s was ik een wifinetwerk aan het tes-
ten. Dit deden we redelijk ad hoc: sommigen 
liepen door en om het pand heen om net-
werksterkte te peilen, anderen hadden een 
loadgenerator aangezet om de netwerkca-
paciteit te meten en weer anderen bedach-
ten dat het leuk zou zijn om het netwerk te 
spoofen. Spoofing is een techniek waarbij 
de verbinding wordt overgenomen door 
een ander netwerk dat zich voordoet als het 
vertrouwde netwerk. Dit bijvoorbeeld om 
stiekem gebruikersgegevens te achterhalen.

Elke collega had wel een aantal bevindin-
gen. Tijdens de debriefing rapporteerden we 
die aan de business. Allemaal waren het legi-
tieme bevindingen die de ontvangende partij 
herkende en accepteerde. Maar toen gebeur-
de er iets moois: in de dialoog die ontstond, 
begonnen we de fouten te combineren.

Als er buiten het pand bereik is, kunnen 
ongewenste personen zich onopgemerkt 

Een ramp bestaat uit 
een opeenstapeling 
van kleine incidenten

Een plus een maakt drie
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