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

aanzienlijk minder te coördineren en krijgt 
hij ruimte om echt te gaan managen.

Daarnaast kan de testmanager zich ont-
poppen als kwaliteitsambassadeur: hij 
mengt zich in de politiek van het project om 
ervoor te zorgen dat kwaliteit en testen vol-
doende aandacht krijgen. Testmanagers in 
deze rol werken aan de randvoorwaarden. 
Dit geldt ook voor projecten waarbij veel 
verschillende ketenpartners betrokken zijn. 
Daar is de testmanager bezig testomgevin-
gen, -data en -momenten af te stemmen.

Een andere belangrijke factor voor de 
invulling van de testmanagersrol is Agile. 
Agile-projecten kennen formeel geen test-
coördinator of testteam. Sommige organi-

saties schaffen de testafdeling zelfs hele-
maal af. Wat moet je dan als testmanager? 
In de praktijk zie je dat er binnen Scrum-
teams toch wel een of meerdere testers zijn 
en dat een van hen de rol van meewerkend 
voorman op zich neemt. Meestal is er ook 
ruimte voor een kwaliteitsambassadeur, die 
over de verschillende Scrum-teams de ver-
antwoordelijkheid neemt voor een totale 
QA-aanpak. Bovendien vallen veel testers 
binnen de staande organisatie onder een 
teamleider. Uiteraard heeft een goed op-
gezette regressietest minder coördinatie 
nodig dan een nieuw project waarbij er nog 
onduidelijkheden zijn rondom opleverin-
gen, omgevingen en samenwerking, maar 
ook dan is er over het algemeen voldoende 
ruimte voor testmanagement.

Gezien het grote aantal factoren dat een 
rol speelt, is het niet verwonderlijk dat de 
dagelijkse werkzaamheden van een testma-
nager per organisatie verschillen. Deze ver-
scheidenheid maakt de functie juist interes-
sant. Het betekent wel dat een testmanager 
in spe even moet doorvragen: ‘Wat verwach-
ten jullie eigenlijk dat ik voor jullie doe?’ 

E en collega zei tegen me: ‘Ik zit nu al vele 
jaren in het testvak. In elke testmana-
gersklus die ik heb uitgevoerd, was mijn 

rol compleet anders.’ Ongeveer tegelijkertijd 
had ik een klant die meer duidelijkheid wilde 
over de rol van testmanager. In de discussie 
die hierop volgde, kwamen we tot de conclu-
sie dat er vele factoren zijn die invloed heb-
ben op de wijze waarop je het testmanage-
ment in je project of organisatie inricht.

Het werk van de testmanager hangt 
sterk af van dat van de testcoördinator. 
De scheidslijn tussen beide rollen ligt in 
verschillende organisaties op verschil-
lende plekken. Bepalend is de grootte van 
het testteam en het aantal testsoorten. 
Bij kleine teams, tot drie medewerkers, is 
er doorgaans een meewerkend voorman. 
Soms is er een testcoördinator of -manager 
die de mensen aanstuurt, maar die heeft 
eigenlijk alleen toegevoegde waarde als hij 
meerdere teams onder zich heeft. Bij gro-
tere teams zie je de meewerkend voorman 
vaak een formelere rol aannemen als testco-
ordinator. Bij meerdere testteams heeft hij 
meestal nog een testmanager boven zich. 
Diens werk wordt bepaald door de definitie 
van manager die de organisatie hanteert. 
Zijn managers autonoom en budgetverant-
woordelijk, dan zal de testmanager ook tijd 
besteden aan hr en financiële rapportages.

De binnen de organisatie gangbare ma-
nagementstijl bepaalt de werkwijze van de 
testmanager. Er zijn organisaties die sterk 
vanuit de inhoud managen. Er zijn er ook 
waar delegerende managers wel de verant-
woordelijkheden dragen maar voornamelijk 
sturen op kosten en deliverables. In het eerste 
geval zal de testmanager in het project op-
gaan; in het tweede geval kan hij gemakke-
lijker meerdere projecten tegelijk aansturen.

Onafhankelijk van hoe de organisatie de 
rol van testmanager definieert, is de invul-
ling ervan sterk afhankelijk van de kwali-
teit van het team. Een goed team dat sterk 
zelfsturend is, doet minder vaak een beroep 
op de testmanager. Omgekeerd zal die zich 
bij minder sterke teams meer bezighouden 
met testcoördinatie. Daarnaast heeft de 
professionaliteit van onder meer project-
management, businessvertegenwoordigers 
en producteigenaar een belangrijke invloed 
op het werk van de testmanager. Als zaken 
goed geregeld zijn in het project, hoeft die 
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