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

juist afneemt? Of: de vrijkomende gassen 
worden niet afgevoerd, of juist teveel. Of: 
het vuur onder het reactievat gaat uit, of 
brandt juist harder, waardoor de tempera-
tuur in het vat snel stijgt.

Al snel redeneren we dan in oorzaken en 
gevolgen. Want hoe kan het dat het vuur 
uitgaat? Draait er iemand aan een knop, is 
er een klep ontregeld, stokt de aanvoer van 
aardgas of is misschien de thermosensor 
kapot? Om dit te analyseren, gebruiken we 
vaak een Ishikawa- of visgraatdiagram.

Aansluitend kunnen we de analyse uit-
breiden met tweede of derde orde failure-
modi. Hierbij onderzoeken we het falen 
van meerdere componenten tegelijk. Bij-

voorbeeld de situatie waarbij de druk in het 
reactievat hoog oploopt én het drukventiel 
vastzit. Ik zei het al: in de chemie is het alle-
maal wat tastbaarder en explosies zijn een 
duidelijk risico.

Binnen de testdiscipline bedienen we ons 
zelden van een dergelijke FMEA. Eigenlijk 
is dat best vreemd. Testen draait toch om ri-
sico’s, dus waarom nemen we genoegen met 
prioritering en lijstjes van plusjes en minne-
tjes die we nauwelijks kunnen vertalen naar 
begrijpelijke businessimpact? Ik vermoed 
dat we soms iets te vast zitten in het chec-
ken van de specificaties. Het zou ook kun-
nen dat de systemen waarmee we te maken 
hebben te complex zijn en dat de technische 
risico’s te ver afstaan van de klantbeleving.

De belangrijkste reden is volgens mij ech-
ter dat we bang zijn voor een te lange lijst met 
risico’s. Als we deze in kaart brengen, wordt 
pas echt duidelijk hoe moeilijk het is om goe-
de systemen te bouwen. Daarnaast verplicht 
het ons om de business te overtuigen dat we 
echt alle risico’s voldoende hebben gemiti-
geerd. En dat kunnen we vaak niet. 

I n het testvak zijn we erg risicobewust. 
Althans, dat denken we. Elke tester 
heeft weleens een beroep gedaan op het 

legendarische ‘No risk, no test’-principe en 
menig testmanager heeft in zijn testplan 
opgenomen dat er een risicosessie moet 
worden gepland met de stakeholders.

De algemeen aanvaarde methodieken 
schrijven voor dat we onze testaanpak ri-
sicogebaseerd maken. Daarom prioriteren 
we de functies of businessscenario’s, bere-
kenen we de kans op fouten en de impact 
van een fout als deze zich voordoet. Gere-
geld zie ik testplannen die een risicoana-
lyse uitwerken in mooie tabelletjes en met 
plussen en minnen aangeven waar de tests 
zich op moeten richten. Maar hoe risico-
gedreven zijn we nu eigenlijk? En hebben 
we het  eigenlijk wel echt over risico’s?

Vorige week dronk ik een kop koffie bij 
mijn buurman, expert in projectrisico’s. We 
bespraken de relaties tussen die risico’s en 
verschillende planningstechnieken. Daarbij 
kwamen we uit op de FMEA, de failure mode 
and effects analysis, bij velen welbekend.

Ineens moest ik denken aan een bezoek 
dat ik ooit bracht aan Shell. Ik was nog 
student en als groep kregen we een case-
opdracht die me ineens weer levendig voor 
ogen kwam. Het ging om risicoanalyse in de 
petrochemie, een sector waarbij de impact 
van de risico’s concreet zijn: producten die 
mislukken, reactievaten die exploderen en 
gezondheidsgevaren voor betrokkenen en 
omwonenden wanneer er iets misgaat.

In tegenstelling tot in de IT is een proces 
in de chemie veel tastbaarder. Ik gebruik 
deze context daarom graag om risicoanalyse 
uit te leggen. Stel je een reactievat voor, een 
grote metalen silo waar een aantal buizen 
op zijn aangesloten. Deze dienen voor de 
aan- of afvoer van vloeistoffen en gassen. 
Onder het vat brandt een vuurtje en erbo-
venop zit een drukventiel, dat voorkomt dat 
de interne druk te hoog oploopt.

In de analyse die we uitvoeren, gaan we 
elk van de onderdelen langs en kijken we 
systematisch wat er kan gebeuren. Bijvoor-
beeld: er wordt meer waterstof aangevoerd, 
waardoor de samenstelling in het reactie-
vat verandert. Wat gebeurt er dan? Wat 
gebeurt er als de aanvoer van waterstof 
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