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

waarbij de tester op zijn gevoelens mag ver-
trouwen. Een activiteit primair geregisseerd 
door de rechter hersenhelft.

Testen is er niet meer alleen op gericht 
om fouten te vinden. Het draagt bij aan ver-
trouwen in het systeem en levert objectieve 
informatie over de werkelijke projectvoort-
gang. Door aan te tonen dat een punt van 
zorg is getest en prima in orde is bevonden, 
kunnen we belanghebbenden geruststellen. 
Door nieuwe risico’s aan te kaarten, kan het 
project adequate maatregelen nemen.

Dit vraagt enerzijds om empathie. Pun-
ten van zorg vaststellen en rapporteren be-
tekent dat we in dialoog moeten met onze 
stakeholders. We dienen te luisteren en ons 

in te leven in hun werkwijze en wereld. An-
derzijds vergt het creativiteit. Bij het rap-
porteren moeten we technische details ver-
talen naar informatie die de stakeholders 
begrijpen en die voor hen waarde heeft.

Een ander aspect van de menselijke factor 
is kwetsbaarheid. Met Scrum en Kanban staat 
de teamprestatie centraal. De beste resulta-
ten worden bereikt door teams die de taken 
verdelen en toewijzen aan die medewerkers 
die hierbij in hun kracht staan. Daarbij hoort 
dat teamleden aangeven wat ze goed kunnen 
en wat ze moeilijk vinden. Het heeft geen nut 
dat ze reclame gaan maken voor zichzelf tij-
dens de daily stand-up bij het management. 
Het is juist de hulpvraag die waarde heeft en 
andere teamleden in staat stelt om te helpen.

Om dit spel goed te spelen, is veiligheid 
nodig en, wederom, empathie. Wat drijft 
teamleden, wanneer komen ze in de flow 
en waarom schieten ze in de weerstand of 
maken ze zich kwaad? Ook hier probeer ik 
te luisteren naar de argumenten en zoek ik 
tegelijk naar achterliggende emoties.

De menselijke factor als laatste succesfac-
tor voor onze projecten. Het lijkt zo gemak-
kelijk, maar in de hectiek van alledag, onder 
de druk om problemen snel op te lossen, 
kijken we er snel overheen. Maar als je erop 
let, dan ga je het zien. 

E r is een groeiende interesse voor de 
menselijke factor binnen de IT. Vorige 
maand gaf ik samen met mijn uitgever 

SDU een training over dit onderwerp. Tij-
dens de voorbereidende gesprekken trok-
ken we de volgende conclusie: als je erop let, 
ga je het zien.

Ik schrijf dit ook in mijn boek ‘De held die 
voor mijn nachtrust zorgt’, waarin ik het 
effect schets dat angst heeft op de slagings-
kans van IT-projecten. In organisaties waar 
een angstcultuur heerst, reageren medewer-
kers door bijvoorbeeld extra ruimte in te 
bouwen in hun planning of problemen niet 
te melden in de hoop dat er andere obstakels 
komen die de aandacht afleiden. Mensen 
gaan risico’s negeren, of juist sterk overdrij-
ven met het idee dat als ze maar genoeg ri-
sico’s aandragen hun manager wel inziet dat 
hij het onmogelijke van hen vraagt. Dan kan 
hun ook geen falen worden aangerekend.

Daarnaast is het moeilijk om te innove-
ren en te verbeteren in een angstcultuur. Je 
nek uitsteken om iets nieuws en onzekers 
uit te proberen, is een riskante zaak. Ik was 
ooit de zevende testmanager op een project 
binnen anderhalf jaar. Bij elk verbetervoor-
stel dat ik deed, kreeg ik te horen dat mijn 
voorgangers dat ook al hadden geprobeerd 
en die stonden binnen een week op straat.

Sinds ik me ben gaan verdiepen in angst-
culturen, herken ik ze ook. In gesprekken 
met stakeholders en projectverantwoorde-
lijken luister ik naar de argumenten die ze 
opvoeren, maar zoek ik eveneens naar hints 
voor achterliggende emoties. Als je erop let, 
dan ga je het zien.

Dat geldt ook voor de groeiende interesse 
in menselijke aspecten. Het lijkt wel of we 
daar evolutionair aan toe zijn. We hebben me-
thodieken, we kennen onze technieken, maar 
waarom mislukken zo veel projecten? In de 
zoektocht naar mogelijke oorzaken stuiten 
we op het werkelijke probleem: onszelf.

Steeds vaker kom ik stukken tegen die de 
menselijke aspecten centraal stellen. In zijn 
blog van 24 april legt Frank Titulaer bijvoor-
beeld de werking van beide hersenhelften uit. 
Hij stelt dat testen vroeger een top-analyti-
sche bezigheid was. Bij het doorgronden van 
een systeem en het afleiden van testgevallen 
doen we vooral een beroep op onze linker 
hersenhelft, die staat voor ratio en feitelijk-
heden. Volgens Titulaer wordt testen echter 
meer en meer gezien als een crea tief proces, 
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