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Introductie 
Menig organisatie investeert tegenwoordig in het verbeteren van zijn testproces. Een efficiënter 
testproces leidt immers tot een kortere time-to-market en minder fouten in productie. Voor het 
verbeteren van testen zijn volwassenheidsmodellen beschikbaar zoals TMMi en TPI. Deze 
modellen fungeren als een meetlat waarlangs de volwassenheid van het testproces gemeten kan 
worden. Door middel van een scan wordt een snapshot gemaakt van het testproces. Het maakt de 
zwakke punten binnen het testproces zichtbaar en geven aan waar de potentiële verbeteringen 
gerealiseerd kunnen worden.  In veel organisaties worden verbetering doorgevoerd aan de hand 
van verbeterprogramma. Zo’n verbeterprogramma heeft tot doel het testen te verbeteren en een 
hoger niveau van volwassenheid te halen, bijvoorbeeld TMMi level 3. Dit soort 
verbeterprogramma’s stellen wel eisen aan de organisatie. Zo dient er een basisniveau van testen 
aanwezig te zijn. Er is kennis van testmethodieken vereist om de uit de volwassenheidsscan 
voortvloeiende verbetersuggesties te begrijpen en deze te kunnen plaatsen in de methodische 
context. 
 
Dit artikel omschrijft een aanpak voor het implementeren en verbeteren van testen in organisaties 
waarbij het testen nog in de kinderschoenen staat. Ik kies deze afbakening omdat er (nog steeds) 
veel organisaties zijn waarbij dit het geval is. In deze organisaties zijn in de regel een groot 
aantal medewerkers hard bezig met hun dagelijkse bezigheden; software ontwikkelen en deze in 
productie houden. Er wordt vaak wel getest, maar op ongestructureerde wijze. Er zijn geen of 
weinig ervaren testers en testen heeft geen duidelijk positie binnen de organisatie. Hierdoor gaan 
veel producten naar productie, die niet of beperkt getest zijn. Op lange termijn is deze situatie 
niet houdbaar. Doordat de IT-markt professionaliseert, de complexiteit van de systemen toeneemt 
en de klanten steeds kritischer worden, zullen deze organisatie gedwongen worden om een 
kwaliteitslag te maken. Formele verbetertrajecten aan de hand van volwassenheidsmodellen zijn 
in deze organisaties ‘een brug te ver’. Er is geen methodische testkennis aanwezig en veel van de 
argumenten die voor testers misschien triviaal zijn, zijn onbekend bij de betrokken medewerkers. 
Er is dus een kloof tussen de algemene waarheden die in de generieke testmethoden staan 
beschreven en de specifieke behoefte van de organisatie. Bij het verbeteren van testen dient de 
hiervoor verantwoordelijke medewerker (de testverantwoordelijke) daarom te zoeken naar een 
aanpak die aansluit bij de huidige werkwijze en beleving van de betrokkenen. Daarnaast dient de 
aanpak natuurlijk bij te dragen aan de initiële doelstellingen.  
 
Het verbeteren van testen richt zich op twee aspecten; de inhoud en het proces, het wat en het 
hoe.  
 

Inhoudelijk verbeteren 
Bij het zoeken naar een inhoudelijke verbetering maken we gebruik van de beschikbare 
testkennis. Deze is aanwezig bij de testverantwoordelijke en zijn team en kan geput worden uit 
de gepubliceerde testmethodieken. Bij het vergelijken van verschillende testmethodieken valt op 
dat deze vaak overlap vertonen. Dat is logisch omdat een goede testmethodiek minimaal een 
aantal onderwerpen moet omschrijven. Bij het toepassen van de methodieken zal een echter 
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vertaling gemaakt moeten worden naar de eigen situatie. Bij deze vertaling dient rekening 
gehouden te worden met een groot aantal organisatie specifieke variabelen. Bijvoorbeeld: 

 Het doel van de testactiviteiten 

 De time-to-market van het te testen product 

 De formaliteit en volwassenheid van de organisatie 

 De gebruikte ontwikkelmethode 

 De belangrijkste risico’s 

 De competenties van het testteam 
Bij het definiëren van een passende testaanpak gaan daarom testkennis hand in hand met kennis 
van de organisatie en domeinkennis.  
 

Proces van verbeteren 
Naast de testinhoudelijke aspecten dient ook veel aandacht te zijn voor het proces van 
veranderen. Hierbij dient aandacht te zijn voor de drie punten: 

 Het aansluiten op en veranderen van de bestaande werkprocessen 

 Het verkrijgen van commitment van medewerkers en managers voor de gekozen 
verbeteringen 

 Het borgen van de gemaakte verbeteringen in de organisatie 
Deze drie aandachtspunten komen in elk verbetertraject weer terug en versterken elkaar. Als aan 
één van de punten onvoldoende aandacht wordt gegeven, is het erg moeilijk om op de twee 
andere punten succes te boeken.  Alle drie de aandachtpunten zijn daarom ook ingebed in de 
volgende aanpak voor het verbeteren en implementeren van testen in een organisatie die weinig 
ervaring heeft met testen. 
 

Stap 1: Awareness kweken 
Als we gestructureerd testen gaan introduceren binnen een bestaande organisatie zullen de 
bestaande processen gaan wijzigen. Er is immers een nieuwe speler aan het veld toegevoegd. 
Op specifieke momenten in het software ontwikkelproces zal de tester producten willen 
beoordelen en toetsen. Dit is even wennen voor de bestaande medewerkers, die ineens 
rekening moeten houden met extra stappen in het proces, de extra doorlooptijd die dit kost en 
mogelijke bevindingen die de testers doen. Onderschat hierbij niet de dreiging die er uitgaat 
van een tester die ineens de kwaliteit gaat beoordelen van iemands werk. In de situatie waar 
een medewerker al jaren op zijn eigenwijze zijn werk doet, kan bemoeienis van een tester op 
weerstand stuiten. 
 
De eerste stap in de aanpak richt zich daarom op het kweken van awareness voor de noodzaak 
van verbeteringen. Maak in het bestaande proces de verantwoordelijkheden duidelijk. Het 
goed kiezen van de rollen en verantwoordelijkheden triggert de juiste discussies en 
afwegingen. In samenwerking met het afdelingshoofd of projectmanager wordt ervoor 
gezorgd dat de betrokken medewerkers begrijpen welke schakel ze zijn in het software 
ontwikkelproces. Als ze hun rol goed begrijpen, en deze serieus nemen, zullen ze bewust 
worden van bepaalde knelpunten in het ontwikkelproces en deze als hun eigen probleem 
ervaren. Deze knelpunten staan immers tussen hun en het succesvol invullen van hun 
verantwoordelijkheid in. 
Door inzichtelijk te maken waar de knelpunten zitten en medewerkers deelgenoot te maken 
van de knelpunten wordt de acceptatie van de oplossing vergroot. Idealitair ontstaat er een 
situatie waarbij de betrokkenen de problemen begrijpen en zelf oplossingen aandragen. De 
betrokkenen hebben veel domeinkennis en weten vakinhoudelijk vaak beter weten waarover 
ze spreken dan de tester. Door deze kennis te gebruiken wordt voorkomen dat er vanuit de 
methode een mooie oplossing bedacht wordt die helaas niet werkt in de praktijk.   
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Stap 2: Processen ombuigen en aanpassen 
De testverantwoordelijke zal nadat de knelpunten in kaart zijn gebracht en er oplossingen zijn 
aangedragen interventies doen op het bestaande ontwikkelproces. Hij zal zijn testkennis en de 
aangedragen oplossingen gebruiken om testactiviteiten te introduceren en deze te laten 
aanhaken op het bestaande proces. Het bestaande ontwikkelproces wordt op bepaalde punten 
omgebogen en loopt nu via de testers.  Nauw aansluiten op de bestaande werkmethode 
vergroot de acceptatiegraad van de verbeteringen, daarom wordt er gezocht naar kleine 
interventies die de bestaande werkzaamheden zo weinig mogelijk hinderen.  De 
testverantwoordelijke speelt hier een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat iedereen op de 
hoogte is van de wijzigingen die hij doorvoert en stemt deze af met de betrokkenen voor wie 
de wijziging impact heeft.  
Tevens stuurt hij het verbeterproces. De geïntroduceerde testactiviteiten worden gebruikt om 
nieuwe knelpunten inzichtelijk te maken. Elke verbetering levert de medewerkers inzicht in 
mogelijke verdere verbeteringen. De testverantwoordelijke gebruikt de testresultaten van de 
genomen interventies om overzicht en inzicht te creëren in de status van het testproces en de 
kwaliteit van zaken als de testbasis, testobject en testomgeving. Op basis hiervan wordt het de 
het begrip en commitment van de betrokkenen vergroot en kunnen nieuwe interventies 
gepland worden. Daarom worden de verbeteringen bij voorkeur in vele kleine stapjes 
doorgevoerd, en wordt er niet gewerkt met ingrijpende ‘big-bang’ scenario’s. 
 
Stap 3: Laten zien dat het werkt 
Zonder medewerking van de bestaande medewerkers wordt het moeilijk om verbeteringen op 
lange termijn te borgen in de organisatie. Commitment van hen die dagelijks met het testen in 
aanraking komen is cruciaal voor het vinden van de juiste testaanpak. Als de medewerkers 
niet in de verbeteringen geloven zal het erg moeilijk zijn om de verbeteringen te effectueren. 
De testverantwoordelijke zorgt er daarom voor dat het resultaat van zijn interventies duidelijk 
zijn en de betrokken medewerkers bewust ervaren dat hun werk gemakkelijker is geworden of 
dat ze hun verantwoordelijkheid beter kunnen invullen. De overige medewerkers worden ook 
geïnformeerd over de successen. Hoe klein ook, het algemene gevoel dat de interventies een 
toegevoegde waarde hebben, is het fundament onder de volgende verbeteringen. 

 
De bovenstaande werkwijze maakt het mogelijk om in kleine stapjes verbeteringen door te 
voeren zijn. De stappen worden doorgevoerd op de eigen afdeling en zijn erg gericht op de 
individuele medewerker en de wijze waarop hij zijn verantwoordelijkheid kan invullen. Dit 
typeert de gekozen bottum-up benadering. Voordeel van deze benadering is dat er snel resultaten 
geboekt kunnen worden en de organisatie direct profiteert van de gemaakte verbeteringen. 
Daarnaast worden de medewerkers bewust van het belang van testen en verkrijgen ze een betere 
methodische kennis. Ervaring leert echter dat er ook een plafond zit in de hoeveelheid 
verbeteringen die op deze wijze doorgevoerd kunnen worden. Om dit plafond te doorbreken zal 
borging van het test proces in de organisatie noodzakelijk zijn. De volgende stappen richten zich 
dan ook meer op de organisatie dan de individuele medewerkers. 
 

Stap 4: Borgen in de organisatie 
Bottom-up maatregelen kunnen snel tot resultaat leiden, maar de grenzen van de afdeling of 
het project worden snel bereikt. Jammer want vaak liggen de oorzaken van de problemen juist 
buiten de invloedsfeer van het project of de afdeling. Toch zijn de voorgaande stappen nodig 
omdat het moeilijk is om de betrokkenen die buiten de directe invloedsfeer opereren te 
overtuigen, zonder eerst de op de eigen afdeling het testen op orde te hebben.  
 
Een reden om de verbeteringen in de organisatie te borgen is dat deze vaak in generieke vorm 
te herbruiken zijn. Ze kunnen ingezet worden binnen andere projecten of afdelingen. Een 
duidelijke positie binnen de organisatiestructuur van de organisatie of het commitment van 
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het management helpt intern het testen te borgen. De rollen en verantwoordelijkheden zoals 
die in de voorgaande stappen gegroeid zijn, worden in deze stap formeel vastgelegd. Ook het 
testproces wordt vaak vastgelegd in een cook-book of algemene teststrategie. 
 
Niet zelden ligt een deel van de oorzaak niet binnen de organisatie, maar zelfs bij de klant of 
gebruiker. Om problemen bij de klant op te lossen dient er een nieuwe organisatorische grens 
te worden overschreden. In feite beginnen we hier weer met stap 1, het creëren van awareness. 
Weet de klant wat wij allemaal voor hem doen? Is hij zich bewust van de problemen die wij 
oplossen om hem te kunnen helpen. De klant wordt dikwijls geholpen door helderheid in de 
diensten die hij af kan nemen en de toegevoegde waarde die dit voor hem heeft. Ervaring leert 
dat klanten een stuk toeschietelijker worden als ze begrijpen wat er voor hun gedaan wordt. 
Ze willen best meedenken en zijn zelfs bereid zijn om meer te betalen als inzichtelijk wordt 
gemaakt waarvoor ze betalen en hoe dit bijdraagt aan hun doelstellingen. Hiertoe dient de 
testorganisatie zich wel in te leven in de klant en zijn problemen. Dat dit vaak als een 
positieve ontwikkeling wordt ervaren is niet zo verwonderlijk; wie wordt er niet blij van een 
partij die de tijd neemt om je problemen te begrijpen en helpt deze op te lossen? 

 
In de laatste stap zien we dat we de verbeteringen waarvan we hebben gezien dat deze in de eigen 
afdeling werken borgen in de organisatie. We zetten oplossingen breder in, of gebruiken de 
successen als hefboom voor maatregelen binnen andere organisatie onderdelen. We gebruiken 
hierbij het testproces om inzicht te geven in de mogelijke knelpunten en proberen net als op de 
eigen afdeling stap voor stap naar een volwassenen testproces te groeien. Ook hierbij houden we 
de initiële doelstellingen voor ogen, een kortere time-to-market en minder fouten in productie.  
 
De beschreven aanpak kan als uitgangspunt dienen om het testen te implementeren in een 
organisatie die weinig ervaring heeft met testen. Verbeteren is een continu proces waarbij de 
ervaring en volwassenheid van de organisatie blijft toenemen. Zodra de organisatie een initieel 
nivo van volwassenheid heeft bereikt, zal ze open staan voor formelere verbeterprogramma’s. Is 
de methodische kennis ook van voldoende niveau, dan zijn de genoemde 
volwassenheidsmodellen  opportuun.  
  

Presentatie 
In lijn met bovenstaande uitgangspunten zal ik in mijn presentatie stil staan bij het 
implementeren van test verbeteringen in de organisatie. Graag wil ik met jullie concluderen dat 
dit meer behelst dan het uitvoeren van een TMMi of TPI assesment. We zullen in meer detail 
stilstaan bij de drie genoemde aandachtpunten en deze verhelderen aan de hand van praktijk 
voorbeelden.  
 

 

 


