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

bij te betrekken, kunnen we voorkomen dat 
we de verkeerde oplossing maken en tijdens 
late testfases (de user acceptance test of de 
demo) ineens onverwachte bevindingen 
doen. Efficiëntie, acceptatie en vroege fout-
detectie leveren een belangrijke bijdrage 
aan een filterproces dat juist aan het begin 
voldoende kritisch is.

Het filterproces in het testtraject noemen 
we de defecttrechter. Net als de sales funnel 
geeft deze informatie waarmee we het pro-
ces kunnen sturen en verbeteren. Hij biedt 
inzicht in de fases in het proces waar we kri-
tischer moeten testen en waar we tijdwinst 
kunnen boeken.

Onlangs besprak ik met een klant de ef-
ficiëntie van zijn testproces. Hij was begon-
nen om te meten hoeveel issues er boven 

water kwamen in productie, vergeleken 
met het aantal bevindingen in de ontwik-
kelfase. We herkenden hierin meteen het 
DDP, het defect detection percentage, maar 
constateerden ook dat dit voor stakehol-
ders een abstract begrip is. Ineens legden 
we de link met de sales funnel. ‘Dat moet 
ze wel aanspreken’, concludeerden we ge-
lijktijdig. ‘De stakeholders denken hier al-
lemaal in salestermen, dus deze weergave 
sluit aan bij hun belevingswereld.’

Is de defecttrechter oude wijn in nieuwe 
zakken? Misschien. Google geeft geen re-
sultaten op de zoekterm, dus de zak is ze-
ker nieuw. Het belangrijkst is dat we met 
een duidelijk beeld meer begrip kunnen 
kweken bij stakeholders, voor wie het test-
proces vaak ongrijpbaar is. Het helpt daar-
mee om de kloof tussen business en IT te 
overbruggen en samen te werken aan een 
efficiënt ontwikkelproces.

Tot slot: het is altijd goed om te profiteren 
van kennis die beschikbaar is binnen andere 
disciplines. Google op ‘sales funnel’ en je vindt 
vele Excel-templates die in een handomdraai 
zijn omgebouwd tot een mooie defecttrech-
ter. Met dank aan onze salescollega’s. 

V eel salesafdelingen gebruiken de zoge-
heten sales funnel als instrument om de 
effectiviteit van hun verkoopproces te 

meten. Boven in deze trechter gaan de leads, 
de potentiële deals. De salesmanager onder-
zoekt hiervan of er serieuze kansen zijn om 
tot een deal te komen. Is de kans erg klein, 
dan kiest hij er waarschijnlijk voor zijn kost-
bare tijd te besteden aan een lead met meer 
potentie. De interessante leads zakken verder 
de trechter in en krijgen een vervolg in de 
vorm van een klantgesprek. Dit gesprek kan 
aanleiding zijn om een offerte te maken. In-
dien aantrekkelijk voor de potentiële klant, 
komt er onder uit de trechter een deal gerold.

De sales funnel geeft inzicht in hoeveel 
leads leiden tot een klantgesprek en hoeveel 
offertes daadwerkelijk een deal opleveren. 
Idealiter zijn juist de eerste fases het meest 
kritisch. Beter kritisch bij klantgesprekken 
dan veel tijd steken in offertes die niets op-
leveren. Bij een weinig kritisch proces zou de 
salesmanager juist veel aandacht besteden 
aan offertes met weinig potentie. Hierdoor 
is de slagingskans per offerte klein. Zonde 
van de tijd, helemaal omdat er op deze ma-
nier juist minder tijd overblijft om op zoek 
te gaan naar nieuwe leads en een goede in-
schatting te maken van hun potentie.

Het salesproces is een filterproces en de 
sales funnel geeft inzicht in hoe goed het 
filter is in elke stap. Als we in de eerste fases 
niet kritisch filteren, ontstaat er inefficiëntie. 
De latere stappen gaan dan onevenredig meer 
tijd kosten. Als we voor deze tijd gaan com-
penseren in de toch al weinig kritische eerste 
fases, ontstaat er een vicieuze cirkel met nog 
meer inefficiëntie als gevolg. De salestrechter 
biedt inzicht in dit mechanisme en veel orga-
nisaties gebruiken hem om het verkooppro-
ces te sturen en efficiënter te maken.

Ook binnen de softwareontwikkeling 
hebben we een filterproces. Dit proces heet 
testen. We willen graag fouten elimineren 
voordat ze doorwerken in de vervolgstap-
pen. Door kritisch te zijn aan het begin 
voorkomen we dat de laatste fases alle aan-
dacht opslurpen, wat het project onnodig 
onder druk zou zetten en zou leiden tot een 
 vicieuze cirkel.

Door de juiste tools in te zetten en bij-
voorbeeld pairwise te werken, kunnen we 
vroegtijdig fouten vinden in het ontwerp 
en de code. Door de business er vroegtijdig 
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