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

bruikte freewarecode zijn securityrisico’s 
hier anders dan bij de traditionele kantoor-
software. Daarnaast speelt hardware een 
grote rol bij de performance van de app en 
wordt usability steeds belangrijker.

Systeemlandschappen worden steeds 
complexer en om ketens te kunnen testen, 
wijken we uit naar servicevirtualisatie of 
testen we in productie. Het ene vereist dat 
we kennis opdoen van virtualisatieplat-
forms, het andere dat we betrokken zijn 
bij het release- en deploymentproces. Dit 
sluit mooi aan bij de ambitie van menig or-
ganisatie om toe te werken naar continue 
integratie, build en test. Automatisch tes-
ten is hiervoor wel een must, net als een 

grote beschikbaarheid van het testteam. 
Test automatisering is geschikt voor regres-
sietests, maar hoe gaan we op zoek naar 
de echte bugs? Exploratory testing daagt de 
crea tieve en kritische tester uit zijn sys-
teem- en businesskennis te gebruiken om 
verassende fouten te lokaliseren.

Door deze verbreding vereist goed testen 
veel verschillende vaardigheden. Samen-
werkende collega’s vullen elkaar aan qua 
skills en beschikbaarheid. Het is ondoenlijk 
om alles te weten en te kunnen. We moe-
ten soms gewoon vertrouwen op de kennis 
en vaardigheden van een ander. Onmisbaar 
zijn lijkt aantrekkelijk, maar daar waar be-
schikbaarheid steeds belangrijker wordt, is 
het wel zo fijn om de bal niet alleen, maar 
samen in de lucht te houden. Daarbij is het 
goed om persoonlijkheden te hebben die 
elkaar aanvullen. Doen wat past bij je inte-
resse en aard zorgt ervoor dat je in je kracht 
staat. Voor een effectieve samenwerking is 
het zaak om elke taak bij de juiste persoon 
neer te leggen. Dan sta je ook sterker als 
team. Testers die weten hoe ze moeten sa-
menwerken en die samenwerking kunnen 
bevorderen binnen hun team, hebben daar-
om echt een streepje voor. 

Z oek eens op het internet naar compe-
tenties die een softwaretester nodig 
heeft en je zult verbaasd zijn over wat 

die allemaal moet beheersen om goed voor 
de dag te komen. Dat varieert van relatief 
harde criteria, zoals analytisch vermogen, 
technisch inzicht en timemanagement-
skills, tot wat moeilijker te plaatsen begrip-
pen, zoals ‘in staat om businesssituaties in 
te schatten’, ‘respect voor de waarheid’ en 
‘intellectuele integriteit’. Zo’n breed scala 
aan competenties, je zou je er bijna in ver-
liezen. Waar moet je je als tester nu op 
 richten? Overal op natuurlijk, maar voor 
mij is er één vaardigheid die snel aan belang 
wint: samenwerken.

Het competentiewoordenboek definieert 
samenwerken als ‘samen met anderen de 
activiteiten richten op een gemeenschap-
pelijk doel, het gezamenlijke resultaat op de 
eerste plaats stellen en zich daarvoor vol-
ledig inzetten, een goede onderlinge sfeer 
bevorderen’. Volgens mij houdt dit in dat we 
werklast over meerdere schouders verde-
len en dat teamleden elkaar aanvullen, qua 
kennis, vaardigheden, beschikbaarheid en 
persoon. Bij samenwerken hoort ook dat je 
ideeën van je teamleden kunt uitwerken en 
omgekeerd dat jouw teamleden openstaan 
voor jouw verbetersuggesties.

Binnen Agile zijn samenwerken en con-
tinu verbeteren belangrijke pijlers. Scrum 
zet de teamverantwoordelijkheid centraal 
en probeert te voorkomen dat iemand zich 
achter andere teamleden verschuilt. Kwali-
teit is niet het probleem van de tester, de 
userstory’s niet het probleem van de pro-
ductowner. Het hele team is verantwoorde-
lijk: ontwikkelaars testen ook en iedereen is 
betrokken bij de refinement van de story’s.

Toch is het voor veel mensen moeilijk om 
echt samen te werken. Vroeger heb ik in een 
bandje gespeeld. Een muzikant gaf me toen 
een tip die ik nooit meer ben vergeten: ‘In 
een band moet je er alles aan doen om de 
ander goed te laten klinken.’ Het gaat dus 
niet om jou, maar om de solo van je collega. 
Je moet dus je eigen kindjes loslaten en faci-
literend zijn voor je overige teamleden. Dat 
is moeilijk, ook voor mij.

Maar testers moeten wel, want ons vak is 
enorm aan het verbreden. Gebruikers gaan 
massaal over op mobiele toepassingen. Het 
testen daarvan vereist specifieke kennis. 
Door cloudoplossingen en bij de bouw ge-

Het is wel zo fijn om de bal 
niet alleen, maar samen 
in de lucht te houden

Samen + werken = een streepje voor hebben
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