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

we naar hoe een taak zo snel mogelijk kan 
worden afgerond.

Bij Kanban leggen we niet alles van tevoren 
vast. Het team kan optimaal meebewegen als 
de inhoud van de releases verandert, de func-
tionaliteit wijzigt of als het moet meedraaien 
met productieverstoringen. Dit maakt dat 
we daadwerkelijk risicogebaseerd kunnen 
werken. Elke dag bepalen we opnieuw welke 
risico’s we moeten aanpakken en nieuwe in-
zichten kunnen we meteen meenemen. De 
impact wordt direct duidelijk. Ik plak weer 
een post-it op het whiteboard.

Het is ook heel belangrijk om een goed 
‘testverhaal’ te vertellen. Visueel manage-
ment is een perfect gereedschap om dit te 
doen. Het bord maakt inzichtelijk wat er ge-
beurt: een manager kan elk moment van de 

dag zelf de status bekijken en ook andere ge-
interesseerden kunnen met eigen ogen zien 
welk werk klaar is en wat er nog openstaat. 
Dit bevordert betrokkenheid en betrekt be-
langhebbenden in de besluitvorming.

Op zijn beurt wordt de tester door het bord 
uitgedaagd om zijn hulpvraag te definiëren. 
Met teamgenoten kan hij bespreken wat er 
nodig is om zijn taken zo snel mogelijk af te 
ronden. Nodigen we ook de business, de re-
leasemanager en iemand van het ontwikkel-
team uit, dan ontstaat er in de regel al snel 
wederzijds begrip en samenwerking. De aan-
pak helpt om de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. Namelijk in de richting van de flow.

Werken met lean, Kanban en visueel ma-
nagement zorgt voor een positieve uitda-
ging. Mensen hebben een plek in het team. 
De workflow wordt een persoonlijke flow.

Mark zegt: ‘Dit werkt stimulerend en 
maakt dat teams beter presteren en meer 
plezier hebben. Niemand wil dit zijn team 
toch onthouden?’ Gert en ik schudden nee. 
Wij in ieder geval niet. Tevreden met het 
resultaat van deze eerste brainstorm be-
sluiten we snel tot een vervolgsessie. Dit 
smaakt naar meer. 

D Het is vrijdagmiddag en ik sta met 
Mark en Gert voor een whiteboard. 
We hebben elkaar de vraag gesteld 

welke waarde Kanban heeft voor testteams. 
Ik pak een geel briefje, schrijf er ‘Kanban in 
het testteam’ op en plak het midden op het 
whiteboard.

Kanban is een lean procesmanagementsys-
teem dat erop is gericht de workflow te op-
timaliseren. Het gebruikt hiervoor visueel 
management, bijvoorbeeld in de vorm van 
een whiteboard met verschillende kolom-
men erop. Elke kolom vertegenwoordigt 
een stap in het proces, de value stream in 
jargon. Het bord beplakken we met kaart-
jes waarop taken staan. Elk kaartje maakt 
een reis van links (de backlog), door alle 
 processtappen, naar de meest rechtse ko-
lom (afgeronde taken). De teamleden hou-
den elke dag een statusmeeting bij het bord. 
Kanban helpt hen om het werk te verdelen, 
maakt inzichtelijk waar de bottlenecks zit-
ten en zorgt voor een optimale afhandeling 
van werkpakketten.

‘Dat is precies wat we willen’, roep ik en-
thousiast, ‘een betere beheersing van de test-
taken en vergroting van de efficiëntie.’ Test-
teams krijgen in de regel te maken met een 
groot aantal taken. Ze moeten reviewen, tests 
ontwerpen, uitvoeren, regressietests doen. 
Daarnaast hebben ze vaak te maken met ver-
schillende projecten en releases, TPI-trajec-
ten en de business die op de stoep staat met 
wijzigingen of productieverstoringen. Dus 
een betere grip op activiteiten klinkt goed. 
Hierbij kostbare testtijd besparen nog beter.

Terwijl Mark, Gert en ik de voordelen uit-
wisselen, plakken we de ene post-it na de an-
dere op het whiteboard. We concluderen dat 
visueel management toepasbaar is bij elke 
workflow met een aantal vaste stappen. Bij 
ontwikkelteams valt te denken aan: ontwerp, 
bouw, test. Ook veel testteams doorlopen een 
redelijk vast proces. Hoe dit eruitziet, kunnen 
we per team vaststellen. Als review, design, 
uitvoering, hertest te traditioneel klinkt, 
bedenken we gewoon andere kolomtitels. Ik 
schrijf ‘Kanban is adaptief’ op een nieuwe 
post-it en plak die erbij op het bord.

Met visueel management kunnen we de 
efficiëntie van ons team vergroten. De erva-
ring leert dat het werk sneller gebeurt. Het 
grote verschil is dat we niet langer op uti-
lisatie sturen, maar op flow. Daarbij kijken 
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