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Visual management 
binnen de 
testafdeling

Het is vrijdagmiddag Simon, Suzanne 
en Maik hebben afgesproken bij het  
whiteboard. Zij willen weten of  kanban 
waarde heeft voor hun testafdeling. 
Suzanne denkt aan de rol met bruin 
papier die beneden ligt, kijkt naar de 
post-its in haar hand en besluit dat ze 
deze net zo goed op het whiteboard 
kunnen plakken. Ze pakt de stift en 
schrijft op het bovenste post-it: Kanban 
binnen onze testafdeling.  Ze plakt 
hem midden op het whiteboard en kijkt 
haar collega’s aan. “Zo goed? “. Maik 
corrigeert haar. Eigenlijk is het niet 
“kanban”, maar “visual management” 
legt hij uit.
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bottlenecks en verbeteringen te sprake. Door deze 
te verzamelen, raken ze niet verloren en kunnen ze 
beheerst worden doorgevoerd.“  
  
“Goed, ik ben overtuigd” zegt Suzanne, ze schrijft 
een nieuwe post-it en plakt deze over de eerste 
heen: Visual Management voor testafdelingen.

Nu wordt het tijd voor het echte werk. Een goede 
brainstormsessie over de rol van visual 
management binnen testteams volgt. 

Hieronder delen zij een paar van de conclusies:

Workflow? Dan kan kanban
Kanban is toe te passen op veel verschillende 
processen. Eigenlijk is het toepasbaar zodra je een 
workflow hebt met een aantal vaste stappen die je 
doorloopt. Dat komt mooi uit want veel 
testafdelingen werken met een redelijk standaard 
workflow, die mogelijk zelfs in een algemene 
teststrategie is verwoord.  Toch is het vaak moeilijk 
om overzicht te houden, omdat een afdeling werkt 
voor verschillende projecten met elk hun eigen 
projectmanagers. 

Daarnaast worden testafdelingen vaak betrokken 
bij het testen van productieverstoringen of 
wijzigingen die buiten projecten omgaan. 

K anban is een lean procesmanagement 
systeem dat erop gericht is om de flow te 
optimaliseren. Je gebruikt hiervoor een 

een kanbanbord, dat kan bestaan uit een 
whiteboard met verschillende kolommen erop. Elk 
van de kolommen vertegenwoordigt een stap in het 
proces. Dit proces wordt ook wel de value stream 
genoemd”.

“Door middel van post-its worden taken op het bord 
geplakt. Elke post-it, of taak, maakt gedurende zijn 
levensloop een reis van de linker kolom op het bord 
(de back-log), door alle stappen in het proces naar 
de meest rechter kolom (afgeronde taken)”.

Suzanne voegt daar aan toe “In organisaties die 
kanban doen, wordt elke ochtend een meeting 
gehouden bij het bord. Hierbij zijn alle teamleden 
betrokken. Kanban helpt om het werk te verdelen, 
maakt inzichtelijk waar de bottlenecks zitten en 
zorgt voor een optimale afhandeling van 
werkpakketten”.

“Dat is precies wat we willen!”, roept Simon 
enthousiast, “Een betere beheersing van de 
testtaken en het vergroten van onze efficiëntie. 
Onze testafdeling heeft veel taken. We moeten 
reviewen, testen ontwerpen en uitvoeren, 
regressietesten uitvoeren. We werken aan 
verschillende projecten en releases en er  loopt er 
een TPI traject. De business staat geregeld op de 
drempel met wijzigingen of productie- verstoringen. 
Een betere grip op onze activiteiten, dat klinkt goed.  
Daarbij ook nog kostbare testtijd besparen klinkt 
nog beter !”.

Maar, Maik is nog niet klaar: “Bij visual 
management maken we gebruik van kanban, maar 
naast het kanbanbord hebben we nog twee andere 
borden. Dit zijn het keek op de week en 
verbeterbord. 

Op het keek op de week bord wordt de 
stuurinformatie bijgewerkt. Aan de hand van een 
aantal dashboards wordt bijgehouden wat de 
productie van het team is. Dit bord wordt gebruikt 
om de effecten van beslissingen en verbeteringen 
inzichtelijk te maken, maar maakt tevens de waarde 
van het team zichtbaar. 

Op het verbeterbord worden verbeterideeën 
vastgelegd. Omdat het hele team rond het bord 
staat en de voortgang bespreekt, komen er vaak 
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Sander knikt instemmend. “Overzicht houden is een 
probleem op onze testafdeling. We houden ons 
bezig met: 

• Review van specificaties
• Opstellen van  testgevallen
• Uitvoeren van testgevallen
• Hertesten van opgeloste bevindingen
• Uitvoeren van regressietesten
• Assisteren bij productieproblemen
• Doorvoeren van changes
• Wegwerken van testautomatiseringsbacklog
• Testverbeteringen en –innovaties

Dat zijn erg veel verschillende taken om het 
overzicht op te houden”.

Kanban helpt om een goed overzicht te houden op 
al deze activiteiten. Door de activiteiten te chuncken 
in kleinere werkpakketten, kan op het kanbanbord 
worden bijgehouden welke activiteiten onderhanden 
zijn of worden afgerond. Het overzicht maakt het 
mogelijk om een balans te houden tussen: 

• hoge en lage prioriteit functies, 
• operationele- en projectactiviteiten
• testverbeteringen en -innovaties en operationele
  activiteiten.

Flow boven utilisatie
Kanban is gebaseerd op de theory of constrains 
(TOC). TOC richt zich op een maximale throughput 
door het verwijderen van bottlenecks. Van 
oorsprong is dit toegepast op fabricageprocessen, 
waar, als je op utilisatie stuurt, elk van de teams hun 
deelproducten de workflow in drukken.  Als er 
echter een bottleneck in het fabricageproces zit, 
bijvoorbeeld bij de integratie, ontstaan er grote 
stapels deelproducten en loopt het proces vast. Er 
worden geen extra eindproducten verkocht. Veel 
traditionele managers sturen nog op utilisatie en “we 
betalen je om  te werken” is hun motto. Zo zorgen 
ze ervoor dat iedereen maximaal bezig is.

Door het accent te verleggen van utilisatie naar 
flow, ontstaat er oog voor de bottlenecks.  De focus 
verlegt zich naar het maximaliseren van het aantal 
afgeronde producten. Deze vertegenwoordigen 
businesswaarde. Er ontstaat een pull in plaats van 
een push waarbij in dit voorbeeld de integratie-
afdeling aangeeft hoeveel deelproducten ze kan 
verwerken. Binnen kanban werken we daarom met 
WIP-limieten. 
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WIP staat voor ‘work in progress’ en de WIP-limiet geeft aan hoeveel taken een team kan verwerken.  
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Dat mag; immers we weten 

dat onze doorlooptijd 

optimaal is. 

Als er voldoende deel- producten gemaakt zijn, zit een teamlid misschien eventjes niets te doen. 

 

 

 

 

“Dit principe is natuurlijk prima te 

vertalen naar de eerdergenoemde 

testactiviteiten”, legt Suzanne uit,

“De maximale flow levert een maximaal aantal geteste systeemonderdelen, changes, bugs of afgedekte risico’s op die naar productie kunnen”.

WIP-limieten 



Het is adaptief
Bij kanban leg je niet alles van te voren vast, je 
bent dus als team zeer adaptief. Je kunt dus 
optimaal meebewegen als de inhoud van de 
releases wordt aangepast, de functionaliteit wijzigt 
of het team moet bijspringen bij productie-
verstoringen. 

Dit maakt dat het team echt risicogebaseerd kan 
werken. Elke dag wordt er opnieuw bepaald welke 
risico’s aangepakt moeten worden. Nieuwe 
inzichten kunnen meteen worden meegenomen en 
het kanbanbord helpt daarbij om de resources te 
managen. Zo kunnen taken in de ‘priority lane’ 
worden geplaatst, en met zeer veel spoed worden 
afgehandeld. De impact van wijzigingen wordt 
direct inzichtelijk. Omdat ook het management bij 
de daily meetings betrokken is, wordt duidelijk 
wanneer inzet ten koste gaat van geplande 
verbeterslagen. 
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Grotere zichtbaarheid en betere samenwerking
Daarnaast triggert kanban een grotere 
zichtbaarheid en een betere samenwerking. Met 
het bord als de nieuwe hang-out plaats, worden de 
testers binnen het competence center uitgedaagd 
om elkaar te helpen. Met zijn teamgenoten kan hij 
bespreken wat er nodig is om zijn taak  zo snel 
mogelijk af te ronden. Maar het kan lonen om ook 
andere disciplines uit te nodigen bij de standing 
meetings. Suzanne: “Ik sprak recent een klant van 
ons over dit voorstel en hij vertelde dat hij  liever de 
testers laat aanschuiven bij de daily meetings van 
het ontwikkelteam”. “Een goed idee”, reageert 
Simon, maar binnen zijn organisatie wordt agile 
ontwikkeld. Dat gaat niet op voor de testafdelingen 
die werken in meer traditionele organisaties, zoals 
de onze. In deze organisaties levert het veel 
betrokkenheid op als je iemand van de business, 
de releasemanager of iemand van het ontwikkel-
team uitnodigt bij het kanbanbord van de testers.”

 

 

 

 



Het is belangrijk om als testafdeling je toegevoegde 
waarde voor de business zichtbaar te maken. 
Samenwerken is perfect hiervoor, omdat de 
mensen met wie je samenwerkt als geen ander 
weten welk verschil je maakt. Daarnaast is het 
belangrijk om een goed ‘testverhaal’ te vertellen.

Visual management  is een in de schoot geworpen 
tool om dit te doen.  De borden maken zeer 
inzichtelijk wat er gebeurt. Een manager kan elk 
moment van de dag naar een van de borden lopen 
en zelf zien wat de status is. Visual management 
zorgt ervoor dat ook anderen weten wat er gebeurt. 
Geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien, 
welk werk klaar is en wat er nog open staat. Dit 
bevordert betrokkenheid en betrekt belang-
hebbenden in de besluitvorming.

Meer plezier, van workflow naar personal flow
“Hebben jullie weleens in de flow gezeten?”, vraagt 
Maik ineens. Suzanne en Simon kijken elkaar aan. 
Dit is een onverwachte vraag. Ze zitten graag in de 
flow en dat weten zij van elkaar. Ze zoeken elkaar 
niet voor niets op voor brainstormsessies zoals die 
van vandaag. Blijkbaar is dit voor veel mensen een 
relevante vraag omdat flow niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Maik licht zijn vraag toe:

“Veel mensen zitten in de flow als ze bezig zijn met 
hun hobby, niet op hun werk. Werken met lean, 
kanban en visual management zorgt ervoor dat 
mensen positief worden uitgedaagd. Ze hebben 
een plek in het team en komen veel sneller in de 
flow.”

Simon fronst niet begrijpend zijn wenkbrauwen, 
maar voordat hij kan vragen hoe dat dan komt, 
neemt Susanne het woord. “Als je met kanban 
werkt, dan werk je samen. Het hele team werkt aan 
een gemeenschappelijk doel. Teamleden worden 
hierdoor ingezet op die dingen waar ze sterk in zijn 
en kunnen hierdoor meer zichzelf zijn.  Je krijgt 
meer verantwoordelijkheid en hebt veel autonomie. 
Daarnaast krijg je directe feedback over je 
prestaties. Het bord maakt zichtbaar wat je hebt 
bereikt”

“Ja, en zo wordt de workflow een persoonlijke flow”, 
zegt Maik, “Dit werkt stimulerend en maakt dat 
teams beter presteren en meer plezier hebben in 
hun werk”. “Meer resultaat en meer plezier?” vat 
Simon het betoog samen. Maik en Suzanne 
knikken bevestigend.
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“Welke manager wil dat zijn team onthouden?” 
Maik, Simon en Suzanne in ieder geval niet. 
Enthousiast geven ze elkaar een high-five. 
Tevreden met het resultaat van deze eerste 
brainstorm maken ze een foto van het whiteboard. 
“We moeten meer mensen in deze discussie 
betrekken”, stelt Simon, “we moeten nog veel leren, 
maar hiermee kunnen we vast meer halen uit onze 
bestaande testprocessen.”

 

 

 

 

Derk-Jan de Grood werkt als testexpert bij 
Valori. Hij adviseert organisaties bij het 
inrichten en verbeteren van hun 
testactiviteiten. Als productmanager werkt hij 
aan innovaties in het Valori dienstaanbod. 
Daarnaast spreekt en publiceert hij met groot 
enthousiasme over ontwikkelingen in het 
testvak.


