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

Persoonlijke voorkeur bepaalt wat ons op-
valt en welke verbeteringen we voorstellen. 
Daarbij spelen ook geloof en ervaring een 
grote rol. Soms gaat het om dogma’s, din-
gen die we voor waar aannemen maar waar 
we eigenlijk geen empirisch bewijs voor 
hebben. Soms stellen we iets voor omdat we 
elders hebben gezien dat het werkt.

In het tweede deel van ons experiment 
hebben we met een rollenspel het gesprek 
gesimuleerd tussen de leidinggevende en 
de nieuwe medewerker. Een mooie set-
ting, helemaal omdat we voor de manager 

 iemand kozen met een tegengesteld we-
reldbeeld. De gesprekken gingen al snel 
over in  discussies waarbij de deelnemers 
elkaar met inhoudelijke argumenten pro-
beerden te overtroeven.

Toch is vaak niet de inhoud doorslag-
gevend, maar de ontvangende partij. Deze 
heeft zijn eigen referentiekader. Terwijl 
jij een securityrisico ziet, maakt jouw op-
ponent zich druk over die uitgedroogde 
planten. Zijn waarnemingen en dus zijn 
werkelijkheid zijn anders. Doordat ook zijn 
ervaring of geloof anders is, zal hij boven-
dien een heel ander beeld hebben bij wat de 
beste oplossing is.

Dit is een waardevol inzicht, want veel 
meer dan de systemen, de ontwikkelme-
thodiek of de testrisico’s bepaalt dit welke 
verbeteringen werkelijk worden doorge-
voerd. Het verklaart waarom we soms het 
gevoel hebben tegen een muur op te lopen, 
of waarom we (als we zelf de manager zijn) 
teleurgesteld zijn in de voorstellen die onze 
medewerkers aandragen. Door onze eigen 
kleuring en voorkeuren te herkennen, zijn 
we beter in staat om aansluiting te vinden 
bij de belevingswereld van onze collega’s. De 
context, dat zijn wij. 

V aak gaan we ervan uit dat de beste aan-
pak in het testen wordt bepaald door 
de context. We denken hierbij snel aan 

de systemen, de ontwikkelmethodiek of de 
testrisico’s. Er is echter nog een veel grotere 
factor die bepaalt hoe en wat we verbeteren, 
en die zien we vaak over het hoofd.

Stel je eens voor: je hebt er een nieuwe 
collega bij gekregen. Niet een junior, maar 
een ervaren professional die voor verschil-
lende bedrijven heeft gewerkt. Ze begon 
twee maanden geleden enthousiast en vol 
verwachtingen. Hoopvol dat een aantal din-
gen beter zijn geregeld dan bij haar vorige 
baas. Open-minded, want een frisse blik 
hoort er nu eenmaal bij.

Op een dag roept de manager haar bij zich. 
Meedraaiend in het team is haar vast het een 
en ander opgevallen; elke organisatie heeft 
haar eigen problemen en in elk bouwwerk zit 
wel een scheurtje. Hij maakt graag gebruik 
van haar frisse blik en daagt haar uit om en-
kele verbetering voor te stellen.

Wat denk jij dat zij zal vertellen? Wat 
is haar opgevallen? Zouden dat dezelfde 
 dingen zijn als waar jij je aan ergert? Welke 
maatregelen zou ze aandragen? Zouden dat 
dezelfde oplossingen zijn als waarmee jij 
zou komen?

Laten we dit gedachte-experiment nu 
eens herhalen. Een nieuwe collega. Dit keer 
geen vrouw, maar een man. Ook met erva-
ring, maar met een heel ander trackrecord. 
Na twee maanden organiseer jij een sessie 
waarin je dezelfde vragen stelt als jouw ma-
nager. Hoe loopt dit gesprek? Wat is hem 
opgevallen? Reageer jij hetzelfde op zijn 
verbetervoorstellen?

Tijdens de Belgium Testing Days heb ik 
samen met Huib Schoots, Jean Paul Var-
wijk en Fiona Charles dit experiment geën-
sceneerd. We vroegen de deelnemers om in 
groepjes na te denken over verbetervoor-
stellen die een bepaald type tester zou aan-
dragen. Hierbij werd duidelijk dat iemands 
persoon en eerdere ervaring bepalend zijn 
voor de dingen die hem opvallen.

Waarom maakt de een zich druk over de 
uitgedroogde plantjes in de vensterbank 
en de ander over de securitypolicy van het 
bedrijf? Waarom stoort de een zich aan de 
ad-hocmentaliteit in de organisatie, terwijl 
de ander blij is dat geen dag hetzelfde is? 

Iemands persoon en 
eerdere ervaring bepalen 
wat hem opvalt

Wij zijn de context
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