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NA DE POSITIEVE ONTVANGST VAN DE EERSTE EDITIE 
VAN PAARSZ HIERBIJ EEN NIEUWE UITGAVE VOL LEUKE 
EN INTERESSANTE, VAKINHOUDELIJKE ARTIKELEN. 
GESCHREVEN DOOR ONZE GETALENTEERDE MEDEWER-
KERS. MADE BY BARTOSZ!

De oplettende lezer heeft inmiddels opgemerkt dat het voor-
woord dit keer van mijn hand komt. Ik heb het stokje van Roel 
Dagevos als Algemeen Directeur van Bartosz mogen overnemen. 
Een eervolle en uitdagende stap. Want Bartosz werkt als 
toonaangevende dienstverlener op het gebied van software 
testen voor de grootste en mooiste organisaties van Nederland. 
Aan mij de uitdaging om Bartosz op dit hoge niveau te laten 
blijven acteren. En om alle medewerkers en opdrachtgevers 
daarbij mee te nemen in de snel veranderende ICT-wereld om 
ons heen. In deze Paarsz gaan we uitgebreid in op hoe we daar 
tegenaan kijken. In het artikel A Journey Towards Qualiwty 
Infected Teams lees je bijvoorbeeld over onze visie met betrek-
king tot de snel veranderende markt rondom software testen: 
een reis - gevisualiseerd binnen het thema ruimtevaart - die 
vragen beantwoordt rondom de doorontwikkeling van Agile en 
de impact hiervan op het testvak in het algemeen en de test-
professional in het bijzonder. 

Hoe snel de ICT-wereld ook verandert, ons bestaansrecht blijft 
hetzelfde. Wij blijven mensen, bedrijven en systemen kwalitatief 
beter maken dan dat ze zijn. Dat is waar alle Bartoszians samen 
met onze klanten elke dag gepassioneerd aan werken. Onze 
medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht achter Bartosz. 
Daarbij blijven we hen uitdagen en halen we hen uit hun com-
fortzone. Bijvoorbeeld met het publiceren van vakinhoudelijk
blogs op onze vernieuwde website en het schrijven van artikelen 
voor deze Paarsz. Ook met hun deelname aan Bartosz Labsz: 
een ‘laboratorium’ omgeving waar we via experimenten nieuwe 
innovatieve producten en diensten ontwikkelen. Meer hierover 
lees je op onze blog. In deze Paarsz vertellen we over de 
workshop Specification by Example met de mBot die binnen 
Bartosz Labsz is ontstaan.

Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn de voorbereidingen 
voor het vieren van ons 10-jarige bestaan in volle gang. Met als 
hoogtepunt ons bezoek aan New York met alle Bartosz collega’s! 
The city that never sleeps gebruikten we eerder voor onze 
‘komuitjecomfortzone’ campagne. Maar ook de New Yorkse 
slogan if you can make it there, you can make it anywhere 
onderschrijft onze ambitie en onze cultuur. Namelijk een 
organisatie zijn waarin je continu uitgedaagd wordt om het 
beste uit jezelf te halen en je opdrachtgever positief te verras-
sen! Waar ’s avonds het licht nog brandt omdat een groepje 
gelijkgestemden hun kennis deelt, een training volgt of binnen 
een Labsz experiment een nieuwe propositie vormgeeft. 
Kortom, een organisatie waar het bruist van de energie!

Ik hoop dan ook dat deze Paarsz zal inspireren en als ‘reisgids’ 
fungeert in onze snel veranderende ICT-wereld!

MET GEPASTE 
TROTS SCHRIJF IK 
DIT VOORWOORD 

VOOR PAARSZ 
EDITIE 2

[Vincent Verhelst]
Directeur Bartosz ICT

If you can
make it there, 
you can make 
it anywhere

Van Dale:paars 
(p·aa·rs) 
~  bijvoeglijk naamwoord: met een kleur tussen rood en blauw.
~ paars staat voor kracht, luxe, elegant, overtuiging, mysterieus, 
zelfvertrouwen, waardigheid, vastbeslotenheid, onder controle 
hebben, genezing, ambitie, wijsheid, rijkdom, dromen, spirituali-
teit en de zoektocht naar persoonlijke en diepere betekenis. 
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volgens
Bartosz

QUALITY INFECTED TEAMS
Als klein mannetje zat ik iedere zaterdagavond naast mijn vader op de bank. Ik had me net 
gedoucht en mijn haartjes waren gekamd. Met een wekelijks bakje chips binnen handbereik 
keken we in eindeloze fascinatie naar de televisie. Captain Kirk en zijn mannen reisden door verre 
sterrenstelsels en kwamen in contact met onbekende beschavingen. We hielden van de spanning 
van het onbekende, maar tegelijkertijd waren we in het volste vertrouwen dat ook deze aflevering 
weer tot een goed einde zou komen. 

Dertig jaar later werk ik als lead agile consultant bij Bartosz en is ruimtereizen nog steeds geen 
gemeengoed. Toch komen we langzaam dichterbij. Het is zelfs niet ondenkbaar dat we binnen 
15 jaar voet gaan zetten op Mars. Die voet zal hoogstwaarschijnlijk niet van mij zijn, want ik heb 
hoogtevrees. Maar ik bekijk de ontwikkelingen van de Space-X Dragon 2 met dezelfde fascinatie 
als dat ik destijds de USS Enterprise bekeek. En heel wat IT nerds met mij. Unreal-engine ontwik-
kelaar Tim Sweeney gaf ons vorig jaar de reality-check van de eeuw toen hij in een tweet zijn leven 
in een herkenbaar maar nietig perspectief plaatse. ‘Elon Musk is going to Mars. And here I am, 
debugging race conditions in single threaded Java Script code’. 

Ik heb daar nog eens over nagedacht, maar eigenlijk voel ik me niet aangesproken door die tweet. 
Als agile consultant nodig ik teams en organisaties ook uit om mee te gaan op reis. Niet naar 
Mars, maar naar een ontwikkelproces dat wendbaar en voorspelbaar genoeg is om als organisatie 
succesvol te blijven in een snel veranderende markt. Die reis is vaak spannend en onbekend, maar 
mijn wortels in het testvak maken dat ik mettertijd een steeds bekwamere reisleider ben geworden.

Ik leerde namelijk dat een reis naar een wendbaar ontwikkelproces eigenlijk alleen succesvol 
volbracht wordt door teams die bewust een expliciete keuze maken voor kwaliteit. Die keuze 
laten ze doorklinken in elke stap die ze zetten. Bij Bartosz zijn we dit ‘Quality Infected Teams’ gaan 
noemen. Met dit soort teams heeft een organisatie een belangrijke sleutel in handen om snel 
stappen te kunnen maken richting een écht wendbare software-ontwikkelorganisatie. Een goede 
agile tester is een change agent voor zo’n Quality Infected Team en daarmee een katalysator voor 
organisaties die willen groeien richting Continuous Delivery en DevOps. 

EEN QUALITY INFECTED TEAM 
• hanteert een Whole Team Approach als het gaat om kwaliteit;
• kent de onschatbare waarde van Fast Feedback;
• gebruikt Exploration om te leren wat ze nog niet weten.

Opmerkelijk genoeg zijn dit ook gelijk aandachtsgebieden die maakten dat Captain Kirk steeds 
weer veilig het einde van de aflevering haalde. 

WHOLE TEAM APPROACH
De Whole Team Approach towards Quality is de eerste eigenschap van een Quality Infected Team. 
De tester in verbindende rol binnen een team door kwaliteit te injecteren in elke stap die gezet 
wordt. Maar ook in de rol van de kritische vriend die steeds de ‘wat als’-vraag blijft stellen.

 

In de meest succesvolle agile teams waar ik mee werkte stonden de neuzen dezelfde kant op. We 
hadden niet alleen een doel voor ogen, maar ook het vertrouwen dat de manier van werken die 
we voor onszelf uitgedokterd hadden ons in staat zou stellen om dat doel te bereiken. We wisten 
wat onze klant wilde, soms beter dan de klant dat zelf wist. Ook vulden we elkaar aan: als de een 
een steekje liet vallen, dan vulde een ander dat zonder veel moeite op. Het maakte daarbij niet uit 
of het ging om een deploy naar productie of het refactoren van een unit test. What needs to be 
done, needs to be done. 

Het was niet dat iedereen alles even goed kon of alles even leuk vond, maar het team kon en wilde 
wel alles doen. ‘En anders leren we het toch?’ Successen werden gevierd, maar andersom was ook 
waar: voor een plotseling opduikende bug in productie voelde iedereen zich verantwoordelijk en 
stiekem een beetje beschaamd. Achteraf stelden we onszelf de vraag hoe we ons proces konden 
aanpassen, zodat een soortgelijke bug niet nog een keer kon optreden. Een extra test? Een code 
review? Hadden we gewoon pech? Ik leerde dat een ‘Whole Team Approach’ een voorwaarde is 
om als team succesvol te blijven. 

WAT ZIJN DE EIGENSCHAPPEN 
VAN QUALITY INFECTED TEAMS EN 
WELKE ONDERSCHEIDENDE ROL 
KAN EEN TESTER BINNEN DEZE 
TEAMS SPELEN? ROBERT LOURENS, 
LEAD AGILE CONSULTANT BIJ 
BARTOSZ, ONDERZOEKT HET 
AAN DE HAND VAN ZIJN RUIMTE 
HELDEN CAPTAIN KIRK EN ELON 
MUSK.

[Robert Lourens] 
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Toch mist er iets: dit team is alleen succesvol onder de aanname dat er onderweg 
geen dingen gebeuren die we niet verwacht hadden. We mogen niet vergeten dat 
het ‘Whole Team’, als schepper van de oplossing, verblind kan raken voor fouten 
in de eigen logica. Daarnaast geeft Fast Feedback alleen invulling aan de ‘known 
knowns’: van het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde check leren we eigenlijk 
niets nieuws. Terwijl je bij het maken van een reis naar een plek waar je nog nooit 
geweest bent één ding zeker weet: je gaat dingen tegenkomen die onvoorspelbaar 
zijn. Deze ‘known unknowns’, of zelfs ‘unknown unknowns’ zitten vaak in obscure 
hoekjes. 

Wat je kunt doen om de ‘known unknowns’ en ‘unknown unknowns’ te ontdekken, 
is steeds blijven verkennen: experimenteren, waarnemen, leren en op basis van je 
waarneming een volgend experiment opstarten. Dat betekent dat het team de 
vaardigheden en de tools moet hebben om het onbekende in een zo vroeg mogelijk 
stadium te ontdekken. 

Van huis uit zijn testers bij uitstek in staat om software binnenstebuiten te keren. 
Om de hoekjes en de gaatjes van het systeem te leren kennen, op zoek naar de 
‘unknowns’ van het systeem. Dat is geen magische gave: testen is een vak en testers 
moeten constant trainen om de skills te hebben en de tools te beheersen om de 
belangrijkste onbekende in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden. 

A JOURNEY TOWARDS QUALITY INFECTED TEAMS
Gebleken is dat een investering in Quality Infected Teams een investering is in een 
wendbare software-ontwikkelorganisatie en dat een goede tester is een change 
agent voor zo’n Quality Infected Team. 

Een Quality Infected Team is een team dat beseft dat kwaliteit een keuze is en dat 
een expliciete keuze voor kwaliteit zich uit zal betalen in succes en wendbaarheid. 
Het is een team met de neuzen in dezelfde richting en een gedeeld begrip over 
hoe we onze doelen gaan bereiken. Ook is het een team dat de waarde van snelle 
feedback kent. Feedback op alles wat van belang is om de reis veilig te volbrengen. 
En het is een team dat de uitdaging van het onbekende met open vizier aangaat, 
in de wetenschap dat ze de kennis en de tools hebben om met deze situatie om te 
gaan.

Een tester injecteert het kwaliteitsbewustzijn in een team door constant een 
andere rol aan te nemen. Allereest die van de advocaat van de duivel als het 
gaat om maximale klantwaarde, de verbinder die zijn kritische blik in de groep 
injecteert. Als het gaat om Fast Feedback is het de feedback engineer die constant 
zoekt naar de feedbackloops die het team van waardevolle informatie voorziet om 
de juiste beslissingen te kunnen maken over de volgende stap. Tenslotte is de tester 
een software explorer: constant verkent hij onbekende situaties. Hij koppelt steeds 
terug wat hij leert, zodat het pad naar de volgende bestemming oplicht.

Ik hoop dat het team dat straks de Space-X Dragon 2 naar Mars gaat sturen over 
dezelfde eigenschappen beschikt als de beste Quality Infected Teams waar ik 
mee werkte. Als dat nog niet helemaal het geval is, zou ik adviseren om een tester 
mee te sturen in de shuttle. Wellicht moet ik zelfs overwegen om mijn stoute 
ruimteschoenen aan te trekken en over mijn hoogtevrees heen te stappen. ‘To 
boldly go where no man has gone before’. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Een goede tester maakt in zo’n team het verschil door het team te verbinden rondom de 
gewenste oplossing en de beoogde kwaliteit. Hierbij neemt hij de rol aan van de kritische vriend; 
de advocaat van de duivel met het oog op de waarde die het team wil leveren. De ‘wat als’–vraag is 
een machtig wapen in de strijd voor een gedeeld begrip van wat goede software is. En een goede 
tester beheerst deze vraag als geen ander. 
Die tester maakt het team beter door vroegtijdig mensen samen te brengen om na te denken 
over acceptatiecriteria en concrete voorbeelden die duiden hoe het systeem moet gaan werken. 
Nog voor de eerste regel code is geschreven. Dankzij deze verbindende rol van de tester denkt 
het team al vroeg kritisch na over hoe het product straks, in productie gaat werken. Dit collectieve 
bewustzijn voorkomt fouten. ‘Begin with the end in mind’ is wat Steven Covey beschrijft als 
een gewoonte van erg effectieve mensen. ‘Voorkomen is beter dan blussen’, zal de directie van 
Space-X zeggen.

FAST FEEDBACK
Het streven naar Fast Feedback op alles wat er gebeurt, is de tweede eigenschap van een Quality 
Infected Team. De tester pakt hier de rol van Feedback Engineer en maakt een shift-left én een 
shift-right ten opzichte van zijn klassieke rol.

 

Ik weet wel wanneer ik wil weten dat mijn shuttle naar Mars van zijn koers afwijkt. Namelijk nu 
direct. Of anders zo snel mogelijk. Zelfs het allerbest samenwerkende team is namelijk kansloos 
zonder Fast Feedback. Daarbij maakt het niet uit of je software maakt of naar Mars reist. Op het 
moment dat er ergens een foutje optreedt, wil je het weten. Dan is bijsturen nog mogelijk en 
zinvol. Zonder snelle feedback zal je niet merken dat je je koers verlaat. En als je reist met de 
snelheid van het licht, zit je voor je het doorhebt in een naburig zonnestelsel.

Het bekendste voorbeeld van Fast Feedback in een software-ontwikkeltraject is testautomatisering. 
Door testautomatisering goed in te richten, stelt een team zichzelf in staat om razendsnel de 
gewenste feedback op een softwareaanpassing te krijgen, en afwijkingen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te onderkennen. Goede testautomatisering blinkt niet alleen uit door zijn snelheid, maar 
is ook robuust en goed onderhoudbaar. 

Doordat snelle feedback meer en meer als een teamverantwoordelijkheid wordt gezien, zien we
dat de tester steeds minder vaak de rol van test automatiseerder bekleedt. Test automatiserings-
code is immers programmacode, en in een Quality Infected Team wordt die code met productie-
kwaliteit geschreven door ontwikkelaars. 

De tester maakt twee bewegingen om de snelle feedback-loops met zoveel mogelijk waarde te 
laden. Enerzijds zien we de ‘shift-left’, waar de tester maximaal waarde toevoegt door het team 
samen te brengen rondom de testuitdagingen die we op proberen te lossen. Hierbij worden 
onder andere technieken als Specification by Example en Impact Mapping gebruikt om het 
gezamenlijke begrip binnen een team te maximaliseren en daarmee de kans op fouten te 
reduceren. Anderzijds zien we de tester een ‘shift-right’ maken: de ultieme feedback op een 
systeem is immers feedback van échte gebruikers in productie. Tijdens het bouwen van software 
kan al nagedacht worden over indicatoren die in productie weergeven of het systeem gebruikt 
wordt zoals verwacht. Net zoals de shuttle naar Mars: als we het systeem niet gebruiken zoals 
bedoeld, willen we het zo snel mogelijk weten, ook als we daadwerkelijk airborne zijn.

EXPLORATION
Exploration is de derde eigenschap van een Quality Infected Team. Het team zoekt constant naar 
wat ze nog niet weten. De tester neemt hierbij de rol aan van Software Explorer. Hij heeft de skills 
en de tools om steeds het grote onbekende op tijd te vinden. Exploration is de metaforische kop-
lamp van de raket; de schijnwerper die steeds het pad verlicht zodat risico’s die zich in het duister 
ophouden op tijd gezien worden. 

Dus we hebben een team dat samen hetzelfde doel voor ogen heeft en daar vol voor gaat terwijl 
constant de snelst mogelijke feedback wordt gezocht op alles wat er gedaan wordt. Awesome! 
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BIJTANKEN 
BIJ

BARTOSZ
10

WAAROM ORGANISEERT BARTOSZ HET KENNISEVENT BIJTANKEN 
BIJ BARTOSZ?
Wij vinden het belangrijk om ontwikkelingen die we zien in het 
vakgebied te delen met onze klanten en andere testprofessionals. 
Omdat we door kennis te delen ons vakgebied willen blijven inno-
veren. Dit maakt onderdeel uit van ons bestaansrecht. Met onze 
Bijtanken bij Bartosz sessies maken we dit waar. Een mooi voorbeeld 
is de sessie over ‘Future trends in testing’. Bezoekers werden op de 
hoogte gebracht van wat momenteel hot is in testland, waar het 
testvak naartoe gaat en welke trends belangrijk zijn om in de gaten 
te houden. Verder organiseerden we een Bijtank-sessie over ‘De 
wereld verandert, hoe verander jij mee?’. Centraal stond de toene-
mende vraag naar technisch onderlegde testers die kunnen werken 
in een Agile context. Daarin bespraken we: wat zijn de skills die 
een tester succesvol maken in een Agile wereld? Kan elke tester of 
testcoördinator zich ontwikkelen tot een succesvolle Agile tester? En 
als techniek en testautomatisering niet zo je ding zijn, is er dan nog 
een rol voor je weggelegd in een Agile organisatie? Vragen waar niet 
alleen veel testers mee worstelen, maar ook organisaties die worden 
uitgedaagd door de nieuwe manier waarop testen is georganiseerd. 
En daarmee is het een goed onderwerp voor een Bijtanken bij 
Bartosz sessie. 

VOOR WIE IS BIJTANKEN BIJ BARTOSZ BEDOELD EN WAT STEKEN 
ZIJ ERVAN OP? 
De Bijtanken bij Bartosz organiseren wij voor klanten en relaties. 
Daarnaast is het ook bedoeld voor iedereen met interesse in en 
kennis van ons vakgebied of het specifieke onderwerp dat we tijdens 
de Bijtank-sessie behandelen. Dus heb je zin om inhoudelijk bij te 
tanken? Vragen te stellen? Te discussiëren? Of gewoon te luisteren en 
meer te leren over onze kennis van en kijk op testen? Dan zijn onze 
Bijtank-sessies echt iets voor jou! Het is meteen een leuke gelegen-
heid om vakgenoten te ontmoeten.
 
HOE IS EEN BIJTANKEN BIJ BARTOSZ SESSIE OPGEZET?
Het enige dat vaststaat is dat deelname gratis is en dat we altijd 
beginnen met een uitgebreid, lekker en informeel drie gangen diner. 
Verder willen we verrassen en inspireren dus een vast format hebben 
we niet. Wel belichten we een onderwerp altijd vanuit verschillende 
perspectieven en combineren we theorie en praktijkervaring. Gaat 
een Bijtank-sessie over wearables? Dan sta je als deelnemer ineens in 
een volledig uitgerust VR-station om games en simulaties te ervaren. 
En nemen we je mee in de wereld van Augmented Reality (AR) en 
Virtual Reality (VR). Want wearables en visual computing zijn volgens 
ons in 2020 gemeengoed. Hoe ga je als testers met deze ontwikke-
lingen om? We bespraken en beleefden het tijdens onze Bijtanken 
bij Bartosz sessie ‘Het testen van wearables’. Door steeds een ander 
format te kiezen blijven de sessies levendig en interactief. Het moet 
voor de doelgroep steeds weer een verrassing zijn hoe de avond 
eruit ziet. 

“ONZE TEST-
PROFESSIONALS 

WETEN WAT 
ACTUEEL IS 

EN WELK 
ONDERWERP 

DUS EEN 
BIJTANK-SESSIE 

WAARD IS”

DE WERELD VAN SOFTWARE TESTEN IS VOLOP IN BEWEGING 
EN ONTWIKKELINGEN VOLGEN ELKAAR OP DE VOET. 
EIGENLIJK ZOU JE VAKER TIJD WILLEN NEMEN OM DEZE 
INFORMATIE TOT JE TE NEMEN... DAAROM ORGANISEERT 
BARTOSZ DRIE KEER PER JAAR HET KENNISEVENT 
BIJTANKEN BIJ BARTOSZ! TIJDENS DEZE INTERACTIEVE 
SESSIES VERDIEPEN WIJ ONS MET KLANTEN EN RELATIES 
IN EEN ACTUEEL ONDERWERP UIT HET TESTVAK. DAT 
DOEN WE IN DE VORM VAN EEN WORKSHOP, PRESENTATIE, 
DEMONSTRATIE OF WELKE VORM DAN OOK, WAT PAST BIJ 
HET ONDERWERP. IN DIT ARTIKEL VERTEL IK, ALS ÉÉN VAN 
DE INITIATORS VAN BIJTANKEN BIJ BARTOSZ, JULLIE GRAAG 
MEER OVER DIT SUCCESVOLLE KENNISEVENT. 

[Maarten Piepers]
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WIE BEPAALT DE ONDERWERPEN?
Onze testprofessionals weten wat actueel is en welk onderwerp dus een Bijtank-sessie waard is. 
We gebruiken als basis vaak hun presentaties of publicaties. Op die manier kozen we de invulling 
van de sessie over ‘Regie van Kwaliteit’. Senior Bartosz consultants Jos van Rooyen en Jurgen van 
Amerongen schreven verschillende artikelen over Regie van Kwaliteit, gaven presentaties en 
publiceerden boeken over dit onderwerp. Bartosz heeft met hen dus veel kennis in huis over Regie 
van Kwaliteit. Door de grote aandacht voor het onderwerp besloten we om een avond hierover te 
organiseren voor klanten en relaties.  Maar we horen ook graag van onze deelnemers over welk 
onderwerp zij meer willen weten! Laat dus vooral van je horen na afloop. 

WAT ZIJN DE LEUKSTE EN OPVALLENDSTE REACTIES VAN BIJTANKERS? 
Tijdens de Bijtanken bij Bartosz over ‘Testen op basis van gedrag’ verdiepten we ons in ‘Behaviour 
Driven Development’. Een van de onderdelen was een filmpje van onze workshop BDD met Robots. 
Tijdens die workshop maakten deelnemers kennis met BDD, Specification by Example, Gherkin 
en… programmeerbare robots! Veel klanten bleken te worstelen met de snelle ontwikkelingen 
binnen ons vakgebied en de veranderende rol van testers daarbinnen. Wat ons verraste was de 
opvallend enthousiaste reacties op onze workshop en het grote aantal klanten dat deze workshop 
binnen hun eigen bedrijf wilden organiseren. 

EN WAT ALS JE NA ZO’N SESSIE HELEMAAL BIJGETANKT BENT?
Dan kun je ons altijd vragen om de presentatie, workshop, filmpje of wat we ook inzetten te mogen 
gebruiken voor een sessie binnen je eigen bedrijf. Wij delen onze kennis namelijk graag en zijn 
altijd bereid om de mogelijkheden hiervoor te bekijken. 
 
BIJTANKEN BIJ BARTOSZ OVER TWEE JAAR…. 
Over twee jaar bestaat Bijtanken bij Bartosz nog steeds en is het echt een begrip in de markt 
geworden. Een avond waarop wij je iedere keer op een verrassende wijze laagdrempelig bijpraten 
over een actueel onderwerp. Het is dan nog steeds een avond waarbij je, na samen te hebben 
genoten van een uitstekend diner, interessante gesprekken met gelijkgestemden voert. 

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Positief, energiek en chaotisch.

LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ?
De wijze waarop we met z’n allen vorm geven aan het 
bedrijf. De lijnen zijn heel kort, iedereen kan echt invloed 
hebben op besluiten. Dat geeft een heel prettig werk
klimaat.

WAAR VINDEN WE MAARTEN IN ZIJN VRIJE TIJD?
Bij mijn gezin! Ik woon met Patricia en Thijs (uit 2004) in 
Alphen aan den Rijn. In de weekenden coach ik het hoc-
key team van Thijs. Ik ga graag een rondje hardlopen en 
geniet daarbij van de natuur.

FAVORIETE QUOTE?
“Behandel anderen zoals je door hen 
behandeld wilt worden.”

1 DING DAT WEINIG MENSEN 
OVER JOU WETEN?
Één van mijn hobby’s is vogels kijken…

“DE WERELD 
VERANDERT, 
HOE
VERANDER
JIJ MEE?”

MAARTEN PIEPERS

Bekijk hier de aftermovies 
                       van onze Bijtanken bij Bartosz



14 15

MIJN KLANT & IK

bol.com MET RUIM 7 MILJOEN KLANTEN IS BOL.COM DE WINKEL VAN ONS ALLEMAAL. BOL.COM 
BEHOORT TOT DE MEEST POPULAIRE WINKELS VAN NEDERLAND EN BELGIË EN BIEDT 15 
MILJOEN PRODUCTEN IN MEER DAN 20 VERSCHILLENDE CATEGORIËN. OP HET HOOFD-
KANTOOR IN UTRECHT WERKEN RUIM 1.200 PROFESSIONALS. ZO OOK RIK GALENKAMP 
DIE SINDS 2007 IN DIENST IS BIJ BOL.COM EN MOMENTEEL DE FUNCTIE VERVULT VAN 
PRODUCT OWNER & BUSINESS ANALIST. HIJ WERKT SAMEN MET JANNEKE VAN DEN 
BRAND, ZIJ IS WERKZAAM BIJ BARTOSZ EN MET PLEZIER ACTIEF ALS TEST ENGINEER & 
SCRUM MASTER BIJ BOL.COM. 

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ERUIT?
Rik is de product owner van mijn scrumteam. De producten 
waar we aan werken zijn ‘zijn’ producten en in mijn rol als test 
engineer ben ik er samen met het team verantwoordelijk voor 
dat de software die wij opleveren goed functioneert en voldoet 
aan alle eisen. Vanuit mijn rol als scrummaster ben ik bezig met 
de processen in het team en het verbeteren daarvan. Rik en ik 
sparren daar regelmatig over. We hebben verschillende verant-
woordelijkheden en verschillende belangen, maar de neuzen 
staan wel dezelfde kant op. We proberen beide het beste uit 
het team te halen. Rik weet goed waar het team mee bezig is, 
snapt hoe het in elkaar zit en test de opgeleverde functionaliteit 
ook vanuit het business perspectief. Daarnaast is hij erg 
betrokken en laat hij ons vrij om eigen initiatieven te nemen. 
Dat maakt hem voor mij, vanuit de rol als scrummaster, een 
prettige sparringspartner.
Over het algemeen ervaar ik bol.com als een uitdagende klant. 
Er worden hoge eisen gesteld en het tempo ligt hoog. De hele 
organisatie is constant bezig met verbeteren, groeien en 

finetunen. Dat maakt het een heel inspirerende werkomgeving 
en elke dag weer leuk.

WAT IS JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR RIK?
Ik ga niet stilzitten en wil mijzelf, de dynamiek in het team, en 
de kwaliteit van datgene wat we opleveren altijd verbeteren. 
Daar zet ik me voor de volle 100% voor in. Ik ben altijd scherp 
op wat er in en om het team gebeurt en zoek altijd naar verbe-
termogelijkheden. Verder houd ik van heldere communicatie 
en probeer ik de lijnen kort te houden. Rik kan er daardoor op 
rekenen dat als er iets speelt in het team, hij dat ook te horen 
krijgt. Mijn toegevoegde waarde is dat ik meer breng dan alleen 
technische vaardigheden en analytisch vermogen. Ik breng 
creativiteit en het vermogen tot het overzien en verbeteren van 
sociale processen in en om het team. Mijn achtergrond ligt in 
de sociale wetenschap, en de softskills die ik daardoor ontwik-
keld heb, zijn in een omgeving waarin teamwork en teamdyna-
miek belangrijk zijn, een welkome aanvulling op de pure ‘ hard 
skills’, die overigens niet minder belangrijk zijn.

WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Janneke en ik zijn beide op zoek naar hoe dingen in de praktijk 
beter kunnen. Als scrumteam ben je nooit uitgeleerd en er is 
altijd ruimte voor verbetering, ook al worden functionaliteiten 
volgens planning opgeleverd. Het is goed voor een team om de 
leden continu op scherp te zetten en te streven naar de werk-
zaamheden nog beter te doen.
 
HOE HERKEN JE DE BARTOSZIAN IN JANNEKE? 
De strategie van Bartosz is onder andere om de kwaliteit van 
systemen en applicaties net dat stapje extra te verbeteren en 
processen te versnellen. Ik herken dit in Janneke. Begrijpen waar 
het om draait en wat belangrijk is, zodat de gevraagde kwaliteit 
geleverd kan worden. Kansen om haar niveau te verhogen of 
kennis uit te breiden grijpt ze dan ook met beide handen aan 
om dit vervolgens te gebruiken bij het bereiken van haar doel.
 

HOE ZIET EEN WERKDAG ER VOOR JULLIE UIT BIJ BOL.COM?
Geen enkele werkdag bij bol.com is hetzelfde. De ene dag 
zit vol met uitdagende of inspirerende meetings met het 
scrumteam of stakeholders, terwijl de andere dag enkel wordt 
gewerkt aan documentatie of werkvoorbereiding vanachter de 
laptop. Dagelijks keren echter wel de korte voortgangssessies 
terug, de daily stand-up. Dit is het moment dat Janneke en ik 
elkaar gegarandeerd spreken over zaken die goed gaan of juist 
beter kunnen om zo de afgesproken deadlines te behalen.
De werkdag wordt altijd onderbroken door een gezellige lunch 
in de kantine van bol.com of een wandeling in de omgeving.
  

RIK OVER JANNEKE JANNEKE OVER RIK
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SOFTWARE TESTEN IS GEEN DANKBAAR WERK. 
TEGENWOORDIG STAAT HET CONSTATEREN VAN FOUTEN 
EN BUGS CENTRAAL. EN DOOR BEZUINIGINGEN IS EEN 
TESTTEAM MET EEN TESTMANAGER EN EEN AANTAL 
FULLTIME TESTERS VOOR EEN PROJECT VERLEDEN TIJD. 
FLEXWERKPLEKKEN, DEELTIJD WERKEN EN CROSS 
FUNCTIONELE TEAMS ZIJN DE HUIDIGE WERKNORMEN. 
DEZE VERANDERINGEN HEBBEN INVLOED OP DE ROL
VAN DE TESTMANAGER. DEZE KRIJGT NAMELIJK TE 
MAKEN MET MEER WERKDRUK, EEN ONSTABIEL TEAM EN 
LASTIGERE DAGELIJKSE AFSTEMMING. HET IS BELANGRIJK
OM DE TESTMANAGER GELUKKIG TE HOUDEN, MAAR DE 
VRAAG IS ‘HOE’?

Psycholoog Jonathan Freedman beweert in zijn boek ‘Happy 
People’ dat mensen over het algemeen gelukkiger zijn wanneer 
ze vertrouwen hebben in hun eigen richtlijnen, gerichte doel-
stellingen hebben in het leven, en zelf de controle hebben over 
gebeurtenissen. Verder geeft professor Martin Seligman van de 
Universiteit van Pennsylvania aan dat mensen die - letterlijk- 
hun zegeningen tellen, gelukkiger zijn dan mensen die dit niet 
doen. In dit artikel bespreek ik 6 tips om een gelukkige test-
manager te worden of te blijven.  

“DOOR DAGELIJKS 
STIL TE STAAN BIJ 

DRIE POSITIEVE 
GEBEURTENISSEN 

WORD JE 
ENTHOUSIASTER 

OVER JE 
WERKZAAMHEDEN”

HOE WORD JE 
EEN   gelukkige 
TESTMANAGER?

[Oktorijanto Wahjuwibowo]
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1. WEES AVONTUURLIJK
De rol van een testmanager is omvangrijk. Het is een uitdaging 
om nieuwe vaardigheden te blijven (her)ontdekken en te leren. 
Creativiteit helpt bij het interessanter maken van de dagelijkse 
werkzaamheden. Tevens helpt dit de testmanager om scherp te 
blijven op de veranderingen om hem heen. Ik ben van mening 
dat de testmanager met een avontuurlijke instelling in het 
algemeen gelukkiger is, omdat hij weet wat hij doet en niet 
bang is om fouten te maken.

2.  ACCEPTEER DAT JE ALS TESTMANAGER OOK AF EN TOE 
MOET TESTEN

De testmanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
uitgevoerde tests. Het is voor de testmanager aan te raden om
af en toe ook mee te testen. Vooral omdat dit leuk is om te 
doen. Het meest effectief is om je dan te richten op de test-
werkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn door de tester. 
Bijvoorbeeld de testactiviteiten die buiten het scrumteam 
vallen, zoals de ketentest. De testmanager voert de test uit in 
samenwerking met eindgebruikers op basis van de business 
eisen op hoog niveau. De erkenning dat de testmanager 
over deze testkennis beschikt geeft energie! Het toont tevens 
aan dat het testwerk een belangrijk onderdeel is van het 
veranderingsproces in de organisatie. Deze erkenning zorgt voor 
een gelukkig en plezierig gevoel.

3. CREËER EEN BUDDY-SYSTEEM
Een buddy is een vriend die ‘vrijwillig’ een ander helpt. Het 
woord ‘vrijwillig’ duidt op de praktische ondersteuning die 
indirect in relatie staat tot het testproject. En tegelijkertijd 
bijdraagt aan het succes van het testproject. De testmanager 
bouwt zijn netwerk binnen de organisatie volgens een buddy-
systeem. Buddies willen hun kostbare tijd inzetten voor de 
testmanager om het testtraject succesvol te maken. Een 
netwerk binnen de organisatie bestaand uit buddies zorgt
ervoor dat de testmanager op een eenvoudige en laag-
drempelige wijze toegang krijgt tot benodigde resources.

4. LEG CONCRETE EN MEETBARE DOELSTELLINGEN VAST
De rol van een testmanager is de afgelopen jaren veranderd en 
krijgt bij iedere organisatie een andere invulling. Maar het doel 
en de inzet van een testmanager blijft hetzelfde, namelijk de 
kwaliteit van test- en testmanagementprocessen regisseren. 
De testmanager legt concrete, meetbare doelstellingen vast, 
ongeacht het managementniveau. 

Op het scrumteam niveau, het laagste managementniveau, is 
een stabiel en soepel testproces het voornaamste doel. Waarin 
de relatie tussen requirements en testuitvoering is vastgesteld. 
Op projectniveau, waar meerdere scrumteams tegelijk actief 
kunnen zijn, is een robuust testbeleid een ‘must-have’. Zodat 
de testaanpak gelijk is en de testactiviteiten die buiten de 
scrumteams vallen opgevangen kunnen worden. Waardoor de 
productrisico’s overzichtelijk zijn voor de projectstakeholders. 
Voor een testmanager op programmaniveau, het hoogste 
managementniveau, is de continuïteit en goede kwaliteit van 
het businessproces een strategisch doel. Van belang is dat de 
bedrijfsrisico’s en maatregelen voor alle business stakeholders 
duidelijk zijn. 

Een testmanager die werkt met duidelijke doelstellingen op 
verschillende niveaus is in het algemeen gelukkiger op het 

werk. Omdat hij samen met zijn team de uitdaging aangaat. 
Daarnaast geven behaalde doelstellingen munitie om draagvlak 
te creëren voor de volgende opdracht of het groeien naar een 
volgend niveau binnen de organisatie.

5. HEB CONTROLE
Met concrete en meetbare doelstellingen is de testmanager 
in staat om elk moment antwoord te geven op vragen als: 
Waar gaan we naartoe? Waar staan we nu? En, wat moeten we 
nog doen om het doel te bereiken? Dit is het fundament van 
de planning en control; de hoofdtaak van een testmanager. 
Een testmanager die controle heeft over zijn teams en de 
werkzaamheden is in het algemeen gelukkiger én presteert 
beter. De controle verliezen levert stress op, en dit zorgt 
automatisch voor een ongelukkig gevoel.

6. VIER JE SUCCESMOMENTEN
Iedereen kent de uitspraak ‘tel je zegeningen’. Waarbij je kijkt 
naar wat je allemaal hebt in het leven en waar je gelukkig 
van wordt. Meestal wordt er alleen maar gekeken naar wat 
er misgaat, en minder naar waar men trots op is. Tel elke dag 
je succesmomenten! Het gaat niet altijd om groot resultaat. 
Belangrijk is erkenning voor de positieve dingen vanuit het 
team. In een sprint review vier je letterlijk de succesmomenten 
met bijvoorbeeld kleine traktaties, zoals gevulde koeken of 
cakejes. Daarna maak je de viering compleet door het sturen 
van een e-mail en/of nieuwsbrief naar het managementteam 
en de stakeholders om het goede nieuws te delen. Door 
dagelijks drie positieve gebeurtenissen te noteren word je 
enthousiaster over je werkzaamheden.

TOT SLOT
Mijn testmanager carrière begon zeventien jaar geleden 
en ik ben nu, net als toen, gelukkig in het vak omdat 
ik een belangrijke bijdrage lever aan het proces van 
softwareontwikkeling. Wanneer mijn vrienden vragen “kan 
iedereen een softwaresysteem testen?” antwoord ik dat een 
Formule 1 autocoureur ook niet hetzelfde is als een ‘gewone’ 
automobilist. Net als een autocoureur werkt een professionele 
tester systematischer en sneller. Bovendien is er steeds meer 
wetenschappelijk bewijs dat een gelukkiger mens, en dus ook 
een gelukkige testmanager, beter presteert.

OKTORIJANTO 
WAHJUWIBOWO
WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP OM EEN GELUKKIGE TEST-
MANAGER TE WORDEN?
Zoals gezegd: je hoeft niet goed te zijn om te beginnen. Je 
moet wel beginnen om goed te kunnen zijn.

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Gestructureerd, overwegend, eenvoudig. 

LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ?
Mensen staan centraal. Bartosz is er voor de medewerkers en 
hun gezinnen. Voor wat betreft persoonlijke groei: ‘sky is the 
limit’. 

LEUKSTE ERVARING BIJ EEN KLANT?
Eens per maand gezamenlijk Indiaas lunchen met medewer-
kers van diverse afdelingen. Prima gelegenheid om te netwer-
ken.

1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN?
Dat ik na de middelbare school arts wilde worden. Ik had bijna 
de opleiding geneeskunde gekozen, maar koos op het laatste 
moment voor techniek. Dit vanwege de hype die ervoor ont-
staan was.

“TEL ELKE DAG 
JE SUCCES-
MOMENTEN! 
HET GAAT NIET 
ALTIJD OM GROOT 
RESULTAAT” 
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WAT IS JOUW LEUKSTE/ERGSTE TESTERVARING?
Als de belangen maar groot genoeg zijn, kan alles live..
 
WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT
OM WERKEN MET GHERKIN?
Haal vooral je voordeel uit het lezen van het artikel, 
voordat je- zonder je ingelezen te hebben- ‘koud’ start 
met het werken met Gherkin. Tackle de valkuilen zo vroeg 
mogelijk!
 

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Nieuwsgierig, analytisch, praktisch.
 
WAT DOE JIJ GRAAG IN JE VRIJE TIJD? 
Sporten, motorrijden en stedentripjes, aangevuld 
met wat films & series.
 
WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN? 
Een sociale, mondige en meedenkende IT-er.

ROB DEN BROEDER

HET ONVOLDOENDE BETREKKEN VAN DE 
BUSINESS
Wanneer de business onvoldoende betrokken 
is bij het opstellen van de requirements in 
Gherkin dan is de kans aanwezig dat de 
acceptatieperiode langer duurt. Bij een 
acceptatieperiode van (tijdens de sprint) 
geautomatiseerde tests kan het zijn dat 
niet het juiste is getest en er in productie 
vervolgens fouten ontstaan. Met handmatige 
acceptatie van de software begrijpt de 
business niet altijd wat er in de requirements 
staat en kan het zijn dat gedurende die 
periode meer issues (bugs) ontstaan. Door 
samen met de business de requirements 
zo veel mogelijk als Gherkin scenario’s te 
beschrijven, is de business al in een vroeg 
stadium betrokken. Met het opstellen van 
acceptatiecriteria in Gherkin scenario’s zijn 
user stories namelijk ‘smart’-er en voor alle 
stakeholders leesbaar. Hierdoor ontstaat 
bewustwording en betrokkenheid. Dat geeft 
de business een beter gevoel over de kwaliteit 
van de opgeleverde software. De scenario’s 
zijn door met Gherkin te werken bovendien 
te gebruiken voor geautomatiseerde 
acceptatietests en zo is de acceptatieperiode 
te verkorten.

HET BESCHRIJVEN VAN ACTIES INPLAATS 
VAN GEDRAG
Het beschrijven van acties in plaats van gedrag 
in de Gherkin scenario’s kan zorgen voor een 
langere acceptatieperiode en meer issues in 
die periode.

Fout:   
Het beschrijven van acties in een scenario
 Scenario Show welcome message
 Given I have a user called ‘Peter’
 And I have opened the login page
 When I enter my login name
 And I enter my password
 And I press the login button
 Then I see a welcome message

Goed:   
Het beschrijven van gedrag in een scenario
 Scenario Show welcome message
 Given I have a user called “Peter”
 When I log on
 Then I see a welcome message

Het eerste voorbeeld is voor de business niet 
of minder goed leesbaar dan het tweede voor-
beeld, omdat het tweede voorbeeld beter scan-
baar is. Door de formuleringswijze van het 
eerste voorbeeld voelt de business zich minder 
betrokken bij het scenario. Hierdoor is de business 
minder gemotiveerd om samen nieuwe (accep-
tatie) scenario’s op te stellen. In voorbeeld twee 
is voor zowel de business als de IT-afdeling duide-
lijk wat het doel van de test is en wat er mee 
bereikt wordt. Daarnaast zijn de stappen uit het 
scenario beter te onderhouden en te hergebrui-
ken. Dit voorkomt in de toekomst problemen 
bij een gewijzigde user interface, omdat dan 
alleen de achterliggende code herschreven 
hoeft te worden en niet het hele scenario.

1 32 4 5

valkuilen 
BIJ GHERKIN

Gherkin is niets meer dan gewone tekst die volgens een bepaalde structuur het gedrag van een 
systeem beschrijft. Zonder daarbij in detail te treden over hoe dat gedrag geïmplementeerd is of 
moet worden. Simpel voorbeeld: 
Scenario: Multiple Givens. Given one thing. And another thing. When I open my eyes. Then I see 
something. But I don’t see something else.

TE COMPLEX DOOR MEERDERE 
GIVEN’S/WHEN’S/THEN’S
Maak een scenario geschreven in 
Gherkin niet te complex. Het kan 
voorkomen dat enkele Given’s en Then’s 
nodig zijn, maar probeer het gebruik van 
meerdere When’s te voorkomen. Schrijf 
liever meerdere simpele scenario’s 
die uit gaan van een enkele actie, dan 
enkele complexe en slecht leesbare 
scenario’s die uit gaan van meerdere 
acties.

 

VERKEERD OF MEERTALIG TAALGE-
BRUIK IN EEN SCENARIO
Gherkin kan in verschillende talen 
geschreven worden. Denk vooraf goed 
na en bepaal in welke taal jullie de 
scenario’s gaan schrijven. Gebruik 
vervolgens de juiste termen uit die 
taal. Wanneer er is gekozen voor 
Engels, gebruik dan Given/When/Then. 
Wanneer er is gekozen voor Nederlands, 
gebruik dan Gegeven/Wanneer/Dan. 
Verkeerd taalgebruik in een scenario - 
bijvoorbeeld door slechte beheersing 
van de gekozen taal - kan ervoor zorgen 
dat een andere persoon het scenario 
verkeerd interpreteert. Hierdoor ontstaan 
fouten. In het algemeen wordt gekozen 
voor de taal die de business hanteert. 
Zodat zij de terminologie niet hoeven 
te vertalen of twee talen door elkaar 
gebruiken, zoals in onderstaande 
voorbeelden:

Fout:  
Given a user with status ‘Weduwe’
  When the user opens the 

pensioenoverzicht
  Then partnerpensioen is 

mentioned apart

Goed:  
Gegeven een gebruiker met status 
‘Weduwe’
  Wanneer de gebruiker het 

pensioenoverzicht opent
  Dan staat het partnerpensioen 

apart vermeld

GHERKIN EN REFACTORING
Bij elk goed softwareontwikkelingsproces 
is refactoring (herstructureren) van de 
code een belangrijk onderdeel van 
het proces. Net als dat je de code van 
de software refactored, is refactoring 
van de Gherkin-scenario’s ook aan te 
raden. Het komt de leesbaarheid en 
onderhoudbaarheid ten goede. Let op 
dat wanneer er sprake is van scenario 
refactoring, de aanpassingen ook 
doorgevoerd moeten worden in de 
achterliggende code van het scenario. 
Dit geldt ook voor aanpassingen in de 
code van de software. Elke keer als deze 
code verandert, is het ook belangrijk 
om te kijken of het bijbehorende 
scenario ook aangepast dient te worden. 
Refactoring werkt dus beide kanten op!

ZELF DE SLAG MET GHERKIN?
Het vergt de nodige oefening om niet 
alleen syntactisch correcte Gherkin, 
maar ook praktisch werkbare scenario’s 
te schrijven. Maar goed geschreven 
scenario’s zijn voor alle stakeholders 
leesbaar, wat zorgt voor betrokkenheid. 
Betrek de business bij het opstellen van 
de testscenario’s voor wederzijds begrip 
en inzicht in de businesswens. Denk 
vooraf goed na over wat je opschrijft. 
Beschrijf gedrag en houd de scenario’s 
beknopt. Bekijk op een later moment de 
scenario’s en refactor indien nodig.

GHERKIN IS EEN SYNTAX DIE DOOR ZOWEL BUSINESS ALS IT TE BEGRIJPEN IS. HIERMEE 
WORDT DE KLOOF DIE ER VAAK TUSSEN BEIDEN IS VERKLEIND. EN DAT DRAAGT BIJ 
AAN DE ONTWIKKELING VAN KWALITATIEF BETERE SOFTWARE. DE TOEPASSING VAN 
GHERKIN LIJKT DUS VEELBELOVEND EN MAKKELIJK, MAAR IS DAT WEL ZO? IN DIT 
ARTIKEL KOMEN DE VIJF VALKUILEN AAN BOD DIE VOORKOMEN BIJ HET SCHRIJVEN 
VAN SPECIFICATIES EN ACCEPTATIETESTS IN GHERKIN.

[Rob den Broeder]

“BETREK DE 
BUSINESS BIJ 
HET OPSTELLEN 
VAN DE 
TESTSCENARIO’S 
VOOR 
WEDERZIJDS 
BEGRIP EN 
INZICHT IN DE 
BUSINESSWENS”
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“EEN LEERGANG OPZETTEN 
BETEKENT SAMEN EEN 
ONDERWERP UITDIEPEN 
OM ZO WAARDEVOLLE 
RESULTATEN VOOR JEZELF, 
VOOR BARTOSZ EN 
VOOR ONZE KLANTEN TE 
BEHALEN”

          Uitdaging: 
ONTWIKKEL
ZELF EEN
LEERGANG

[Jochem Pollmann]
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Bartoszians mogen ongelimiteerd gebruik maken van training, 
opleiding en coaching. En omdat we dat niet genoeg vinden 
bieden we hen ook de mogelijkheid om binnen Bartosz hun 
eigen Competence leergang op te zetten. Om binnen die leer-
gang specifieke kennis eigen te maken of een onderwerp uit 
te diepen. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze testcon-
sultants altijd op de hoogte zijn van de laatste testmethodes, 
testtechnieken, testtooling, en andere ontwikkelingen. Maar wat 
bedoelen wij eigenlijk met ‘leergang’? En is zoiets nou makkelijk 
op te zetten of ontzettend veel werk? Als Competence Manager 
binnen Bartosz vertel ik je er graag alles over. 

DOE-HET-ZELF
Een leergang is bij ons echt iets anders dan een training omdat 
een leergang helemaal door deelnemers zelf vorm wordt ge-
geven. Daarmee bezig zijn leert je al veel over het onderwerp. 
Het doel van een leergang kan bijvoorbeeld het gezamenlijk 
onderzoeken van een bepaalde markt zijn of het schrijven van 
een factsheet of whitepaper. Om de juiste kennis daarvoor te 
vergaren, bezoeken deelnemers lezingen, seminars, gaan ze een 
dagje meekijken bij interessante bedrijven, kortom: alles mag 
en kan. Zolang er maar kennis vergaard en gedeeld wordt en 
iedereen in intensieve discussies meedenkt over het onderwerp. 

AFTER DINER LES 
Een leergang duurt altijd zes maanden. Als groep kom je één 
avond per maand samen op ons kantoor in Veenendaal. Voor-
afgaand aan iedere bijeenkomst gaan we eerst samen eten en 
dan: aan de slag! Tussen de bijeenkomsten door hebben deel-
nemers natuurlijk contact met elkaar over de inhoudelijke en 
praktische invulling van de leergang. Andere eisen die wij aan 
een leergang stellen zijn dat deze moet zorgen voor positieve 
energie, inspanning van de deelnemers vraagt, een innovatief 
karakter heeft en resultaat en rendement oplevert voor de con-
sultants en Bartosz. Wij investeren graag, maar stellen uiteraard 
wel eisen aan de kwaliteit! 

GA JE GANG?
Het opzetten van een leergang behelst bij Bartosz meer dan 
het indienen van een voorstel: als je een goed idee hebt, stel je 
vervolgens met elkaar ook zelf het hele inhoudelijke program-
ma vast. Zo kun je als consultant een leergang gebruiken om 
je kennis van nieuwe gebieden verder te ontwikkelen. Jij kiest 
wat je interessant en relevant vindt en wij faciliteren je op alle 
mogelijke manieren.

JOCHEM POLLMANN 
WAAR VINDEN WE JOCHEM IN ZIJN VRIJE TIJD?
In mijn vrije tijd ben ik een enthousiast sporter waarbij wielrennen en fitness mijn favorieten zijn. 
Met mijn wielerploeg ga ik er dan ook regelmatig op uit om mooie cyclo’s in Frankrijk en de Bene-
lux te fietsen. Daarnaast maak ik graag tijd vrij voor mijn gezin en hou ik van vakanties in het zuiden 
van Europa.

WAT IS VOLGENS JOU HET SUCCES VAN COMPETENCE LEERGANGEN?
Het succes van de competence leergangen zit hem in het samenkomen van  drie essentiële as-
pecten: 1. ontwikkelingen in de brede ICT wereld, 2. de vragen die onze consultants krijgen van de 
klant, 3. ambities en wensen vanuit de consultants zelf. Door deze drie te combineren worden de 
vragen uit de markt en persoonlijke ambities uitgewerkt in een leergang.
 
WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN? 
Een Bartoszian is een professional die zijn vakgebied verstaat en voorop in ons vakgebied loopt. 
Daarnaast gaat hij/zij respectvol met de omgeving om en probeert partijen samen te brengen 
zodat er optimaal samengewerkt wordt met goed eindresultaat. 

SIGNALEREN EN VOOR BLIJVEN LOPEN
Waarom we onze mensen zelf leergangen laten organiseren? 
Omdat we daardoor steeds voor blijven lopen en trends en 
nieuwe ontwikkelingen in de markt al in een zeer vroeg stadi-
um kunnen onderzoeken of gaan gebruiken. Dat zie je wel aan 
onze leergang over Agile werken die we al in 2009 organiseer-
den. Zo kan Bartosz dankzij de inbreng van haar medewerkers 
verder blijven groeien als ‘state of the art’ testbedrijf. 

ONBEPERKT INVESTEREN, ONBEPERKT RENDEMENT
Bartosz investeert bovengemiddeld in training en opleiding. Ie-
der type training of opleiding is bespreekbaar en behoort tot de 
mogelijkheden. Omdat wij vinden dat je als consultancybedrijf 
binnen de ICT alleen toegevoegde waarde hebt als je datgene 
kan bieden dat bedrijven zelf niet in huis hebben. Daarnaast 
moet je je als tester ook op het gebied van soft skills blijven 
ontwikkelen omdat interactie steeds belangrijker wordt. Altijd 
genoeg te leren dus! Door onbeperkt te investeren in het volgen 
van trainingen en het opzetten van leergangen geven we onze 
consultants precies die voorsprong in kennis en kunde waar-
mee zij iedere keer weer het verschil maken. 

LEERGANGEN 2016/2017
Onderwerpen van onze leergangen bepalen Bartoszians dus 
zelf. Voor het seizoen 2016/2017 kozen zij de volgende onder-
werpen: 
1. Security Testen
2. Advanced Techniques in Agile testing
3. Requirements & Specifications
4. BDD Javascript
5. Model Driven Testen met CA
6. Software Development voor testers

NIET ZELF ONTWIKKELDE TRAININGEN
Naast leergangen die Bartoszians zelf opzetten, bieden we ook 
individuele en groepstrainingen aan bij Bartosz. Het individuele 
traject stelt een consultant in overleg met zijn manager vast zo-
dat iedereen zijn persoonlijke opleidingstraject kan doorlopen. 

Onze klassikale trainingen hebben altijd betrekking op één van 
onderstaande categorieën: 
•  Human Factors: soft skills, communicatieve vaardigheden, 

etc.
•  Methoden en Technieken: Agile testen, Scrum, TMap Next, 

ISTQB, etc.
•  Proces en Projectmanagement: Scrummaster, TMap Next 

Testmanager, Agile practitioner, etc.
•  Techniek voor Testers: SQL, XML, Microsoft, Java, Testtooling, 

etc.
•  Domeinkennis: Inleiding Verzekeringsbedrijf, Opleiding 

Bankbedrijf, etc.

WAT WE AL DEDEN
Succesvolle leergangen die we in voorgaande jaren zelf ontwik-
kelden waren onder andere: 
2015:   Scaled Agile, DevOps, Continuous delivery & Integrations, 

Geautomatiseerd testen met Protractor / Cucumber
2014:   Java voor Testers, DWH/BI testen, Testmanagement 3.0, 

Agile Practitioner
2013:   Testautomatisering in de praktijk, Regie van kwaliteit, 

Publiceren & presenteren, Non-Functional testen
2012:  Mobile app testen, Agile Autoriteit
2011:  Testen in de zorg, Testtooling
2010:   Offshore testen, Microsoft, Security testen, Effectief 
  kennis delen
 2009:   Ketentesten, Product Risico Analyse, Agile Test 
  Verbetering 

“IEDER TYPE 
TRAINING OF 
OPLEIDING IS 
BESPREEKBAAR 
EN BEHOORT 
TOT DE 
MOGELIJKHEDEN”
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WIE VRAAGT, KAN EISEN
Voordat vervoersbedrijf GVB een metro kan laten rijden op de 
ondergrondse Noord/Zuidlijn, moet zij kijken of en hoe zij hun 
bestaande processen hiervoor aan moeten passen. Want:
-  Wat verandert er voor de metrobestuurders die straks in een 

tunnel gaan rijden? 
-  Hoe komen alle reizigers – ook reizigers met beperkingen - 

veilig en comfortabel 32 meter onder de grond?
-  Hoe zit het met wet- en regelgeving? Welke veiligheidseisen 

gelden er? 
-  Hoe passen de modernere technieken die in de nieuwe 

infrastructuur verwerkt zijn - beveiligingssystemen, omroe-
pinstallaties, camerasystemen, intercomsystemen, digitale 
reisinformatieborden - binnen de bestaande beheer- en 
onderhoudsprocessen van GVB? 

Allemaal vragen die leiden tot eisen waaraan de Noord/Zuidlijn 
moet voldoen. Als ervaren kwaliteitsregisseurs die breder den-
ken dan alleen software, hebben wij GVB geholpen om vooraf 
vast te stellen en vast te leggen welke - interne - eisen zij had-
den. Om zo afspraken te kunnen maken waaraan alle betrokke-
nen zich committeren. Om uiteindelijk succesvolle exploitatie, 
onderhoud en beheer van de Noord/Zuidlijn te bereiken en 
gedoe achteraf te voorkomen. 

QUALITY FRAMEWORK
De opdracht die wij uiteindelijk van GVB kregen was: verzamel 
alle eisen en ontwikkel een dashboard dat aantoont in hoever-
re operational readiness bereikt is zodat wij als GVB de Noord/
Zuidlijn kunnen gaan exploiteren, onderhouden en beheren. 
Vanuit ons gedachtengoed als kwaliteitsregisseurs bouwden 
we hiervoor gezamenlijk ons zogeheten Quality Framework. 
Een kwaliteitsmonitoring tool opgezet volgens onze aanpak en 
principes van Regie van Kwaliteit: Quality Framed. Dit Quality 
Framework is gericht op het structureren van het project en 
kwaliteitsmonitoring. Onze tool is niet gericht op projectma-
nagement, maar puur op de inhoud: het vastleggen van eisen 
en het inzichtelijk maken daarvan, inclusief de onderlinge 
afhankelijkheden. Daarbij biedt het wel meteen input voor 
procesverbetering want ook projectmanagers en implementa-
tiemanagers moeten aan de slag om vast te stellen en vast te 
leggen welke eisen er zijn. Zo heeft de tool effect op de operati-
onal readiness van de hele organisatie.

ALS GRENSVERLEGGEND SPECIALIST IN 
KWALITEITSMANAGEMENT EN TESTMANAGEMENT IN HET 

BIJZONDER, HOUDEN WIJ ONS BIJ BARTOSZ PRIMAIR 
BEZIG MET SOFTWARESYSTEMEN. MAAR OOK MET DE 

GEBRUIKERS EN DE BEDRIJFSPROCESSEN DIE DOOR 
DEZE SYSTEMEN WORDEN ONDERSTEUND. OMDAT 

WIJ GELOVEN DAT EEN INTEGRALE VERBONDENHEID 
TUSSEN PROCESSEN, SYSTEMEN EN GEBRUIKERS 

EEN VOORWAARDE IS OM VERANTWOORD EEN 
NIEUW SYSTEEM IN PRODUCTIE TE NEMEN. VANUIT 

DIE GEDACHTE HELPEN WE GVB OM INZICHTELIJK TE 
KRIJGEN WANNEER DE NOORD/ZUIDLIJN OPERATIONAL 

READINESS BEREIKT HEEFT. ZODAT ZIJ DAAR HUN 
METRO’S KUNNEN LATEN RIJDEN. EEN FLINKE 

UITDAGING, EEN FLINKE KLUS DIE LEIDEN TOT EEN ZEER 
BRUIKBARE AANPAK EN OPLOSSING OM TROTS OP TE 

ZIJN! WANT BEGIN DIT JAAR REED DE EERSTE (TEST) 
METRO OVER HET TRAJECT.

HOE HET
QUALITY 

FRAMEWORK

JURGEN VAN AMERONGEN
WAT IS JOUW ERGSTE TESTERVARING?
Dat na 10 dagen lang 18 uur per dag on-site testen en herstellen van de software, het 
resultaat volledig werd teniet gedaan door een collega. Hij loste mij af en maakte een 
totaal verkeerde opmerking waardoor de opdrachtgever besloot om de stekker op het 
allerlaatste moment uit het project te trekken.

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Creatief, doorzetter en sociaal.

LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ?
Bartosz is een platte organisatie met oog voor de mens waar professionaliteit hoog in het 
vaandel staat.

1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN?
Dat ik ooit naar Canada geëmigreerd ben geweest. 

DE NOORD/
ZUIDLIJN IN 

GOEDE
BANEN LEIDT

[Jurgen van Amerongen]

“VERZAMEL ALLE EISEN EN
ONTWIKKEL EEN DASHBOARD DAT 
AANTOONT IN HOEVERRE 
OPERATIONAL READINESS BEREIKT IS.”
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DRIELAGENMODEL
Het Quality Framework is een drielagenmodel bestaande 
uit de gegevenslaag, integratielaag en presentatielaag 
(het dashboard). 

De gegevenslaag
De gegevenslaag bevat alle gegevens en eisen die je nodig 
hebt. Daarbij maakten we het mogelijk om de eisen te 
koppelen aan onder andere projecten, afdelingen en 
bedrijfsfuncties. Want je wilt je bak met eisen op meerdere 
manieren kunnen sorteren. Eisen op het gebied van 
kaartverkoop kunnen immers terugkomen bij commercie 
(bijvoorbeeld: kan ik als gebruiker mijn OV-kaart gewoon 
gebruiken op de NZL?), maar ook bij onderhoud (hebben 
we de juiste onderdelen om de kaartautomaten te 
onderhouden? Of moet ik mensen gaan opleiden en 
onderdelen aanschaffen?). 

De integratielaag
In de integratielaag geef je aan wat je over de vastgelegde 
eisen wilt weten. Zodat je kunt gaan testen en toetsen 
of aan die eisen voldaan is. Daarbij geef je aan wat je 
bevindingen zijn, hoe belangrijk een bevinding is en wat 
de impact is op je bedrijfsproces wanneer wel of niet aan 
een eis wordt voldaan. Over de manier waarop het Quality 
Framework de resultaten verwerkt en toont, maakten we 
vooraf afspraken met GVB. Want uiteraard kiezen we hier 
voor de manier die voor hen het meest bruikbaar is. 

De presentatielaag (het dashboard)
Alleen het verzamelen van eisen is niet voldoende voor een 
goed eindresultaat. Het dashboard visualiseert daarom op 
een simpele manier in hoeverre aan vastgestelde eisen is 
voldaan. Op basis van deze resultaten kunnen beslissingen 
genomen worden voor volgende stappen in het traject. 
Meer over de drie lagen van ons Quality Framework zie en 
lees je op onze blog op www.bartosz.nl/blog.

DE NOORD/ZUIDLIJN: 
DOET ‘IE HET OF 
DOET ‘IE HET NIET?
STRAKS - De Noord/Zuidlijn. De metrolijn die Amsterdam 
Noord met Amsterdam Zuid verbindt, daarbij de reistijd tussen 
die twee eindhaltes halveert tot een kwartier en per dag straks 
121.000 reizigers snel, veilig, en comfortabel dwars door de bin-
nenstad van Amsterdam gaat vervoeren. 

TOEN - Maar ook de metrolijn waar men al sinds 2001 mee 
bezig is. Meermaals werd de oplevering uitgesteld en werd de 
lijn een paar miljoen duurder. 

NU - Inmiddels heeft de RVE Metro en Tram (MET) de stations 
en de rails zo ver afgebouwd dat de metro’s van vervoersbedrijf 
GVB in januari 2017 voor het eerst op eigen kracht testritten 
konden uitvoeren op de hele Noord/Zuidlijn. 

PRAATJES VULLEN GAATJES
Hoe brachten we alle eisen die GVB stelde aan Operational 
Readiness van de Noord/Zuidlijn nou in kaart? Daarvoor 
moesten we weten waar GVB naartoe wilde zodat we het 
Quality Framework konden inrichten met het einddoel in 
gedachten. Via meer dan zeventig interviews en vele workshops 
haalden we zo veel mogelijk eisen boven water. Daarbij:
•  Was het belangrijk dat de juiste mensen mandaat kregen om 

de benodigde informatie te leveren. 
•  Spraken we een meetlat af zodat iedereen op tijd weet wat er 

van hem verwacht wordt en  wat er wanneer gemeten wordt. 
•    Legden we vast wie, wat en hoe gaat testen en rapporteren. 

Interesse?
IS DE AANPAK VAN QUALITY FRAMED IETS 
WAARMEE WE JOUW ORGANISATIE KUNNEN 
HELPEN OM STRUCTUUR, INZICHT EN OVERZICHT 
TE BIEDEN IN GELDENDE EN GEWENSTE EISEN 
EN HUN BELANG EN IMPACT? 

WIJ GAAN GRAAG MET JE IN GESPREK OVER DE 
MOGELIJKHEDEN DIE ONZE AANPAK QUALITY 
FRAMED BIEDT. NEEM DAARVOOR CONTACT MET 
ONS OP.

QUALITY
FRAMED
ALS DE COMPLEXITEIT OF OMVANG VAN EEN PROCES 
GROEIT, KUN JE ALS ORGANISATIE HET OVERZICHT 
EN DE GRIP OP HET PROCES VERLIEZEN. DAN IS ER 
BEHOEFTE AAN REGIE VAN KWALITEIT. IN DIT KADER 
ONTWIKKELDEN WIJ  EEN NIEUWE AANPAK: QUALITY 
FRAMED. MET DEZE AANPAK IDENTIFICEER JE 
BELEMMERINGEN BINNEN BEDRIJFSOVERSTIJGENDE 
KETENS EN COMPLEXE PROCESSEN. ZODAT JE 
DEZE KUNT AANPAKKEN EN HET PROCES WEER 
BEHEERSBAAR WORDT. EEN AANPAK DUS DIE VEEL 
VERDER GAAT DAN SOFTWARE TESTEN. 

QUALITY FRAMED: ONTSTAAN VANUIT BEHOEFTE 
AAN INZICHT
Onze aanpak Quality Framed is geschikt voor organisaties 
die:
• een einde willen maken aan inefficiënte processen; 
• het aantal besturingslagen willen verminderen;
• procesfragmentatie tegen willen gaan;
• succesvol nieuwe software in productie willen zetten;
•  voortdurend een actueel inzicht willen hebben in de 

stand van zaken;
• overzicht en grip willen houden op hun processen;
•  hun processen willen ontleden in behapbare brokken;
• onderlinge afhankelijkheden in kaart willen brengen. 

TIJDIGE EN JUISTE BESLUITVORMING MADE POSSIBLE!
Quality Framed ontstond omdat wij bovenstaande 
behoeftes bij klanten signaleerden. Met de aanpak creëren 
we een actueel inzicht in alle relevante aspecten van een 
proces. Zo dient het als stuurinstrument of hulpmiddel ter 
ondersteuning van tijdige en juiste besluitvorming. 

Martijn Meijer

Door eisen en afspraken zo concreet vast te leggen kun je later 
- als blijkt dat iets niet goed is opgeleverd - op basis van feiten 
met elkaar in discussie gaan. Wanneer de tijd dringt en het geld 
op is, gaan emoties vaak een rol spelen. Bovendien zijn er altijd 
verschillende partijen met verschillende belangen die anders 
naar de eisen kijken. Het Quality Framework dient dan als 
feitelijk en objectief instrument waarin alle partijen binnen GVB 
zich kunnen vinden; een gemeenschappelijk kader.

HERLEIDBAAR MAATWERK
Op basis van de informatie die we kregen van GVB vulden we
de tabbladen van het Quality Framework steeds verder in. 
Daarbij moet alles herleidbaar zijn. Daarom vermelden we alle
bronnen zodat de eisen traceerbaar zijn. Het vullen van het 
Quality Framework en de inrichting van het dashboard is dus
echt klantspecifiek en daarmee maatwerk. De generieke 
stappen van het configureren kunnen we ook bij andere 
organisaties doorlopen. Zo werkten we ook bij onder andere de 
Belastingdienst met ons drielagenmodel. Van belang is altijd 
dat het Quality Framework goed onderhouden en gevoed blijft 
worden. Anders verliest het zijn waarde.  

TESTRITJE
En dan maakt op 3 januari 2017 de eerste metro een testrit 
over een deel van de Noord/Zuidlijn! Een belangrijke mijlpaal 
in het behalen van de geplande opleverdatum op 22 juli 2018. 
Bij Bartosz zijn we trots dat we met onze aanpak Quality 
Framed GVB hebben kunnen helpen met het vastleggen en 
registreren van de kwaliteit van de gerealiseerde eisen die 
belangrijk zijn voor de bepaling van de operational readiness 
van de Noord/Zuidlijn. Daarbij zijn met het Quality Framework 
als middel gaandeweg veel andere doelen behaald. Dat komt 
omdat betrokkenheid van alle partijen nodig is om een goed 
framework neer te zetten. Zo ontstaat in alle lagen van de 
organisatie awareness en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat 
verhoogt de betrokkenheid, acceptatie en bovenal grip.

“HET QUALITY 
FRAMEWORK 
IS EEN 
BEGRIJPELIJKE, 
TOEGANKELIJKE 
TOOL DIE EISEN 
EN HUN BELANG 
OVERZICHTELIJK 
IN KAART 
BRENGT.”
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GEAUTOMATISEERD TESTEN HOUDT SOFTWAREONTWIKKELING NIET BIJ
Aanvankelijk werd testautomatisering gebruikt om handmatige regressietesten te automatiseren 
in een waterval ontwikkelmethode. Voor sommige bedrijven werkt dit archetype geautomati-
seerd testen nog steeds goed. Behalve wanneer zij agile gaan werken. Dan moeten er namelijk 
binnen relatief korte tijd veel updates doorgevoerd kunnen worden omdat er een kortere time-
to-market nagestreefd wordt. Voor die snelheid vragen bestaande testautomatiseringstools veel 
onderhoud. En dus groeien software en testautomatiseringstools uit elkaar. Daarbij kunnen de 
geautomatiseerde testen niet langer regressie in de software aantonen omdat door gebrek aan 
snelle terugkoppeling de geautomatiseerde testen ingehaald worden door de actuele stand van 
zaken. Daarbij is achteraf automatiseren is binnen agile geen optie omdat je dan eveneens achter 
de feiten aanloopt. 

TEST TOOLS: ZWAAR EN DUUR OF OPEN EN FLEXIBEL?
De valkuil is dat er vaak vanuit de tooling gedacht wordt. Zware tools met dure licenties en 
defect-tracking tools passen niet binnen agile omdat ze niet flexibel zijn. Volwassen cross-functi-
onele teams zitten dan ook niet op dergelijke tooling te wachten. Want niet alleen bieden ze te 
weinig flexibiliteit, ook vragen ze een diepte-investering in toolexpertise; het leren gebruiken van 
de tool neemt veel tijd in beslag. Terwijl de focus moet liggen op het opleveren van waarde voor 
de business. Teams kunnen daarom beter gebruikmaken van open source tools of nog beter, van 
de ontwikkelomgeving waar de klant mee werkt. 

TESTTOOLING BEPAAL JE NIET VOORAF
Agile drijft op empirie. Vooraf de vraag stellen welke testtooling het beste is, is tasten in het duis-
ter. Een testautomatiseringstool kiezen zonder de bedrijfsprocessen goed te kennen, is een veel 
voorkomende valkuil. Als testers krijgen wij regelmatig vragen over welk gereedschap te gebruiken 
voor testen. Maar deze vragen laten een 1.0 mindset zien uit de watervalwereld waarbij de focus 
meestal ligt op tijd en budget in plaats van op kwaliteit, bijvoorbeeld: 
• Welke automatiseringstool kunnen we het beste gebruiken binnen ons bedrijf? 
• Waar vinden we testautomation engineers met expertkennis van verschillende testtools?
• We willen naar agile. Welke tooling hebben we nodig voor testautomatisering?

Met deze vragen lijkt het alsof de klant kwaliteit denkt te kunnen bereiken door eerst een keuze 
te maken in testtooling. Maar het is een gevaarlijke aanname om een verkorte time-to-market te 
laten afhangen van een stuk gereedschap. Als de ‘waarom’-vraag op het automatiseren van testen 
onbeantwoord blijft, dan maak je gegarandeerd een valse start met de ‘wat’- en ‘hoe’-vraag. Wat 
uiteindelijk resulteert in een matig software product. Er moet nog flink aan de weg getimmerd 
worden tijdens de transformatie naar agile/DevOps. Binnen de huidige 3.0 wereld houden we ons 
vooral bezig met een andere manier van denken in plaats van met het vasthouden aan het (oude) 
vertrouwde en het toepassen van nieuwe methoden en technologieën.

IN DE MARKT IS BEHOEFTE AAN EEN GEÏNTEGREERDE KWALITEITSWAARBORGING IN HET 
SOFTWAREONTWIKKELPROCES BINNEN EEN RELATIEF KORTE OPLEVERCYCLUS. OMDAT 
STEEDS MEER (IT) AFDELINGEN AGILE HEBBEN GEADOPTEERD IS ER EEN GROEIENDE 
VRAAG NAAR TESTAUTOMATISERING, TEST ENGINEERS EN TECHNISCHE TESTERS. MAAR 
WAT WIL MEN BEREIKEN MET TESTAUTOMATISERING? ALLEREERST HET ONTWIKKELEN 
VAN BETROUWBARE SOFTWARE VOOR HET OPTIMALISEREN VAN DE KLANTWAARDE. 
DAARNAAST IS TESTAUTOMATISERING NOODZAKELIJK OM HERHAALBAARHEID MOGE-
LIJK TE MAKEN DOOR (REGRESSIE)TESTEN ELK MOMENT UIT TE KUNNEN VOEREN. EN ALS 
LAATSTE IS HET ESSENTIEEL BINNEN AGILE DAT ER EEN VANGNET VOOR ONTWIKKELAARS 
ONTSTAAT DOOR REFACTORING VAN SOURCE CODE. DIT IN ACHTNEMING, WIL IK JULLIE 
IN DIT ARTIKEL GRAAG VERTELLEN HOE JE TESTAUTOMATISERING SUCCESVOL TOEPAST 
BINNEN EEN AGILE OMGEVING. 

TESTAUTOMATISERING

IN EEN AGILE 
OMGEVING

[Kwok-Tjing Lam]
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TESTAUTOMATISERING NOODZAKELIJK BINNEN AGILE
Je kunt je nu afvragen of testautomatisering wel kan werken binnen agile. Het antwoord daar op is 
ja.  Informatietechnologie ondersteunt bedrijfsprocessen om het doel te bereiken en wordt ingezet 
voor zowel hele organisaties als voor cross-functionele teams. Het toepassen van tooling en testauto-
matisering binnen agile zou een standaard moeten zijn. Voer testautomatisering in binnen de ont-
wikkelomgeving zelf en zorg dat het eigenaarschap bij de teams ligt. Zo kun je betrouwbare software 
bouwen en handhaven omdat de source code op deze manier wordt gereviewed en testbaar is. Koppel 
daarnaast de unittesten aan de gewenste functionaliteiten die het team samen met de gebruiker op-
stelt om uiteindelijk het hogere doel te bereiken met ‘Impact Mapping’ en ‘Specification By Example’ 
(Adzic, 2011). En neem de business altijd als uitgangspunt. Het softwareteam sluit zich daarbij aan en 
samen werken ze aan de specificaties, testcases en documentatie. Hiermee wordt de wat-vraag van de 
business voor iedereen in het team beantwoord.

TDD ALS VANGNET BINNEN AGILE 
Test Driven Development (TDD) werkt goed bij testautomatisering binnen agile omdat TDD er voor 
zorgt dat het testen dynamisch meegroeit met de software zonder apart nog testcases op te stel-
len, uit te voeren en vervolgens (weer) te automatiseren. De testen binnen TDD zijn unittesten die de 
developer(s) helpen om kwalitatief goed werkende source code te schrijven. Zodoende is deze manier 
van werken inherent aan ‘technical excellence’ ontwikkelen en kwaliteit inbouwen. Daarbij kunnen de 
testen binnen TDD ook op ieder moment in de sprint gebruikt worden voor het regressietesten; ze zijn 
immers al gebouwd voordat er source code geschreven is. De unittesten in TDD zijn daarom waardevol 
als je een refactorslag wilt maken in bestaande source code en wanneer je wilt toetsten of er regressie 
is opgetreden; ze geven direct terugkoppeling aan de developer na het wijzigen van de bestaande 
source code. Zo creëren de testen een vangnet. Wanneer je consequent TDD beoefent worden zowel 
op korte als lange termijn de voordelen zichtbaar. Op de korte termijn creëer je direct klantwaarde 
(inclusief testen). Bovendien is de kwaliteit meetbaar. Op de lange termijn komen er meer functiona-
liteiten bij, wordt potentiële regressie die optreedt in de software snel gelokaliseerd en zijn regressie-
testen al geïntegreerd in de software. In continuous delivery draaien regressietesten bovendien in elke 
build mee. De unittesten zijn dan regressietesten. Deze zijn snel, onafhankelijk, herhaalbaar, validerend 
en pragmatisch (Martin, 2008). Een systeemintegratietest kan met deze terugkoppeling een causaal 
verband maken tussen het potentiële defect en het gedrag van de software. Deze informatie kan een 
dialoog openen tussen het team en de business.

EXPLORATORY TESTING OM TE LEREN
Exploratory Testing (ET) leert iedereen in het team om het systeem en het gedrag beter te begrijpen 
(Bach, 2003). Belangrijk, want pas dan kun je echt met de klant meedenken. Met kennis van het sys-
teem kan het team de kwaliteit immers beter toetsen aan de behoeftes van de gebruiker. ET beperkt 
zich niet tot de gebruikersinterface alleen. API en source kunnen ook op deze manier getest worden 
(Hendrickson, 2013). In agile is kwaliteit aantoonbaar en meetbaar. Features in werkbare software vol-
doen aan de minimale kwaliteitseisen van de gebruiker ofwel Minimum Viable Product (MVP) om het 
systeem beter te leren kennen met weinig inspanning (Ries, 2009). Het opleveren van een MVP leent 
zich uitstekend voor aanvullende testen zoals ET om vervolgens het systeem beter te maken voor de 
gebruiker. 

KWOK-TJING LAM
WAT IS JOUW LEUKSTE TESTERVARING?
Dat was het testen van een prototype klimaat- en procesbeheersysteem. Een 
deel van de R&D afdeling was de testomgeving. Daardoor zaten we geregeld 
in het donker en dat gaf hilarische momenten. 

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Gepassioneerd, speels, gedisciplineerd.

LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ?
De diversiteit aan leuke collega’s. Met de ene collega kan ik klankborden over 
het testvak en met de ander kan ik een lang weekend motorrijden.

FAVORIETE QUOTE?
“I have no idols. I admire work, dedication and competence.” - Ayrton Senna

ACHTERAF AUTOMATISEREN GEEN OPTIE BINNEN AGILE
Met achteraf automatiseren loop je achter de feiten aan. Bovendien moet je je afvragen waarom 
je dit zou willen als automatiseren ook al tijdens het ontwikkelproces kan. Testen die geautoma-
tiseerd worden tijdens het bouwen gaan vanzelf een eigen test-framework worden die met de 
build meebeweegt en waarbij regressietesten ook worden uitgevoerd. Achteraf testen ontwikkelen 
levert vaak functionele (front-end) ketentesten op met lange doorlooptijden. Zulke testen kunnen 
door hun omvang en aard niet elk moment uitgevoerd worden. Ze kunnen zelfs het proces in 
Continuous Delivery afremmen terwijl de klassieke testautomatisering natuurlijk bedoeld is om 
de time-to-market te verkorten. Dure testtools gebruiken om testen te automatiseren naast de 
software biedt ook geen oplossing. Het automatiseren van testen kost immers minstens zoveel 
inspanning als het software bouwen zelf. Daarbij weet je niet wat de ROI van een tool is omdat de 
kwaliteit van de software niet uitgedrukt kan worden in de gemaakte kosten. Wel weet je hoeveel 
het kost om personeel op te leiden voor het juist gebruiken van de tool. 

AUTOMATISCH DE JUISTE PROFESSIONALS
De formele testrol in een agile ontwikkelteam verandert. Daarnaast gebeurt het ook dat ontwikke-
laars het testen en testautomatisering een integraal onderdeel maken van hun werkzaamheden. 
Wanneer een volwassen DevOps team ‘quality infected’ is, dan gaat het team vleugels krijgen. Om 
de testdiscipline van het team verder te verbeteren is coaching en bewustwording van het belang 
van kwaliteit bouwen nodig. Dus niet meer testen nadat de software klaar is, ook al is de sprint 
halverwege, maar tijdens de ontwikkeling. Test engineering is dus wel nodig, alleen is de vraag wie 
de mindset en de wil heeft om dit te gaan doen. In agile zijn het developers die testautomatiseren 
en van Exploratory Testing een gewoonte maken. Dat idee is voor velen nog onwennig. Belangrijk 
om daarbij in gedachten te houden is dat testautomatisering niet zaligmakend is; het kan het 
echte testwerk niet vervangen. Het is complementair aan mensenwerk. En dus zijn er juist mensen 
nodig om de waarde van de software te bepalen. Dit is een team-effort. Zoek dus mensen die de 
agile-mindset al hebben en kijk dan naar de vakinhoudelijke vaardigheden. De juiste instelling is 
een voedingsbodem om vakmanschap te ontwikkelen. Een organisatie of project hoeft nauwelijks 
tijd te steken in deze getalenteerde mensen, omdat ze opgegroeid zijn in de huidige marktveran-
deringen. Waarom we dingen zo doen - agile in dit geval - is voor hen kristalhelder.

Referenties
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TAKEAWAY TESTAUTOMATISERINGS TIPS
•    DOEN! DAT IS DE ENIGE KRITISCHE SUCCESFACTOR OM TESTAUTOMATISERING IN EEN AGILE 

OMGEVING TE LATEN WERKEN. 

•    CREËER GEEN APART TEST ENGINEER-SCHIEREILAND, MAAR MAAK TESTAUTOMATISERING 

EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET TEAM. ZO KAN SOFTWARE BIJ 

ELKE BUILD OF EERDER AUTOMATISCH GETEST WORDEN. 

•   GA VOOR TECHNICAL EXCELLENCE BINNEN HET TEAM; COACH DEVELOPERS IN HET TESTEN. 

•    WERK AAN MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP), DAN IS DE STAP NAAR TESTAUTOMATISE-

RING LAAGDREMPELIGER EN BEHEERSBAAR. 

•   HOUD HET EENVOUDIG EN KLEIN; BEGIN MET SPECIFICATION BY EXAMPLE EN TEST DRIVEN 

DEVELOPMENT.

•  GA HET GEDRAG VAN DE SOFTWARE ONTDEKKEN MET EXPLORATORY TESTING. 
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TIJS OVER ERIK 
 

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ER UIT?
Op de afdeling Softwareontwikkeling van Cito werken we met 
5 scrumteams. Erik is als tester werkzaam in één van die teams. 
Dit houdt in dat we niet op dagelijkse basis samenwerken maar 
elkaar treffen tijdens een aantal scrum events en in het Test 
Gilde. Ik zit zelf ook bij de teams en op die wijze hebben we 
geregeld informeel contact.
 
WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Op het testvlak heb ik veel behoefte aan onafhankelijke 
adviezen. Ik hoor graag wat we goed doen, maar heb minstens 
zoveel interesse in de zaken die we kunnen verbeteren. Erik 
geeft gevraagd en ongevraagd input waar ik mee verder kan. 
Dat doet hij 1 op 1 maar ook in ons Test Gilde.
 
HOE HERKEN JE DE BARTOSZIAN IN ERIK?
Erik maakt gebruik van de mogelijkheden die er bij Bartosz zijn 
om zich bij te scholen en is geregeld op pad voor een training 
of examen. Onlangs ben ik met een aantal collega’s naar een 
kennissessie Bijtanken bij Bartosz geweest en heb daar dezelfde 
ambitie gezien ten aanzien van vakontwikkeling. Ik vermoed 
dat dit geen toeval is. 
 
HOE ZIET EEN WERKDAG ER VOOR JULLIE UIT BIJ CITO?
Waarschijnlijk niet anders dan bij andere bedrijven waar ze in 
scrumteams ontwikkelen. De dag begint om 09.00 uur met
daily stand-up, regelmatig met één of meer stakeholders erbij.
Vervolgens zijn er op sommige dagen planning-, review- of 
andere scrumevents. Echter op de meeste dagen gaan de 
mensen, na de stand-up, aan de slag met openstaande of
nieuwe user stories. Hopelijk is er in de sprint ook nog tijd gere-
serveerd om te werken aan nieuwe technieken en methodes. 
Wij zijn bijvoorbeeld hard bezig met het verder automatiseren 
van regelmatig terugkerende testwerkzaamheden.

ERIK OVER TIJS 
 

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ER UIT?
Tijs en ik werken vooral samen in het Test Gilde, de verzameling 
van software testers binnen Cito. We wisselen daarbij veel 
informatie en kennis uit, en bespreken nieuwe tools en mogelijke
verbeteringen. Van Tijs krijgen wij de ruimte en tijd om ons 
te verdiepen in nieuwe technieken en methodes, naast onze 
gewone werkzaamheden.
 
WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Door mijn kennis van software testen en leergierigheid ben ik 
breed inzetbaar en zoek ik continu naar verbetermogelijkheden. 
Tijs staat hier hetzelfde in en stimuleert iedereen om verder te 
denken.
 
WAT IS JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR TIJS?
Bij Bartosz word je gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en
veel (nieuwe) kennis op te doen. De kennis die ik op doe 
tijdens trainingen en leergangen probeer ik zoveel mogelijk 
toe te passen bij Cito. Zo zijn we bezig met een traject om 
de testprocessen naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast 
help ik met het automatiseren van testen met behulp van 
Specflow en Selenium. Verder ben ik in staat om als ‘relatieve’ 
buitenstaander met een andere blik naar Cito te kijken. Dat is 
van toegevoegde waarde wanneer ik onder andere adviezen 
geef.  
                   

MIJN KLANT & IK

Cito
CITO WORDT INTERNATIONAAL ERKEND ALS EXPERT 
IN HET ONTWIKKELEN EN AFNEMEN VAN EXAMENS EN 
TOETSEN. DAARNAAST VERZORGT CITO TRAININGEN EN 
ADVIESWERK, EN ONDERZOEKEN ZE DE KWALITEIT VAN 
HET ONDERWIJS. SINDS 2015 WERKT CITO SAMEN MET 
BARTOSZ VOOR TEST GERELATEERDE VRAAGSTUKKEN. 
OP DE AFDELING SOFTWAREONTWIKKELING DOORGRON-
DEN CONSULTANTS VAN BARTOSZ OF DE COMPLEXE 
SOFTWARE VAN CITO VOLDOET AAN DE GESTELDE EISEN. 
AAN HET WOORD: MANAGER SOFTWAREONTWIKKELING 
TIJS LATIERS VAN CITO EN TESTANALIST ERIK MEIJER VAN 
BARTOSZ. 
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HACKEN VOOR DUMMIES
Zembla besteedde in de uitzending ‘Hacken voor Dummies’ uitgebreid aan-
dacht aan vertrouwelijke informatie van particulieren en bedrijven die niet goed 
afgeschermd was. Bewakingscamera’s die via internet te bedienen (en dus ook 
uit te schakelen) zijn, harde schijven die niet zijn afgeschermd; als je eenmaal 
beseft dat iedere device een kwetsbaarheid heeft waar misbruik van gemaakt 
kan worden, dan besef je hoe relevant het onderwerp security testen is. Bij Bartosz 
zijn we veel met dit onderwerp bezig. Bij onze klanten, maar ook intern met 
bijvoorbeeld de leergang Security Testen, zodat onze kennis altijd up-to-date is. 

OMGAAN MET VERTROUWELIJKE BEDRIJFSINFORMATIE: ACHT TIPS
Even snel informatie opslaan op je usb-stick, smartphone of tablet kan voor 
grote datalekken zorgen als je device niet goed beveiligd is. Door op een aantal 
eenvoudige dingen te letten, creëer je al een stuk minder risico’s.

TIP 1: TEST ALLE GEBRUIKERS, DUS OOK ADMINISTRATORS
Denk eraan dat het account van iedere gebruiker getest moet worden ook als 
iemand veel rechten heeft. Iedereen kan immers een beveiligingsrisico zijn. 
Klanten geven ons vaak de opdracht alleen de normale gebruikers te testen. 
Dan geven wij aan dat ook de administrators en gebruikers met meer rechten 
getest moeten worden. Je weet immers nooit wat ze met hun credentials doen 
en aan wie ze het geven. 

TIP 2: MAAK GEBRUIK VAN ACTIEVE MONITORING
Actieve monitoring biedt een stuk meer veiligheid dan automatische 
monitoring. Hierbij wordt namelijk alleen naar patronen gekeken. Als ik als 
kwaadwillende met hetzelfde patroon dezelfde hoeveelheid MB’s of mails
verstuur als iemand binnen een organisatie, dan wordt dat dus niet gedetec-
teerd. Toch kan ik met die mails veel schade toebrengen. Bij actieve monitoring 
wordt van ieder onbekend IP-adres of apparaat melding gemaakt om zo 
misbruik te voorkomen. Er zijn ook Eventlog Analyzers die removable devices 
binnen een netwerk in de gaten houden. Een Eventlog Analyzer genereert 
rapporten waarin staat welke usb-devices een connectie hebben gemaakt 
met het netwerk en welke uit het netwerk zijn gehaald. De Analyzer kan ook 
identificeren wie, waar en wanneer gebruik maakt van een removable device. 

TIP 3: STUUR GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN WACHTWOORDEN 
PER MAIL
Breng vertrouwelijke data het liefst persoonlijk over. Kan dat niet? Verstuur 
het dan versleuteld en gebruik een ander medium om je wachtwoord over te 
brengen. Bijvoorbeeld via de telefoon. Daarmee maak je het moeilijker voor 
derden om data te onderscheppen. Stuur het wachtwoord dus niet alsnog in 
een tweede mail naar de ontvanger. 

TIP 4: GEBRUIK BITLOCKER OM JE DEVICES TE BEVEILIGEN
Bitlocker is een tool om je removable devices of gegevenstations te encrypten. 
Bitlocker is een schijfencryptie-programma van Microsoft, ontworpen om 
gegevens te beschermen door hele gegevensstations te versleutelen. Het 
programma is te vinden in Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, 
Windows 8 en Windows 10. 

TIP 5: GEEF VERTROUWELIJKE INFORMATIE ALLEEN VRIJ IN EEN 
BEVEILIGDE OMGEVING
Geef geen informatie vrij als daar niet om wordt gevraagd. Wordt er wel om 
informatie gevraagd? Controleer dan of je in een beveiligde en veilige omgeving 
zit. Praat anders niet over vertrouwelijke, werkgerelateerde zaken. Werk in de 
trein bijvoorbeeld niet even snel verder aan een vertrouwelijk document: wees je 
ervan bewust dat iedereen kan meelezen.

TIP 6: WEES ALERT OP PHISINGMAILS
Phishingmails zijn mails die er vertrouwd uitzien, maar er in werkelijkheid op 
gericht zijn je persoonlijke gegevens te stelen, je geld over te laten maken of 
je computer te infecteren met een virus of programma dat je computer of 
gegevens blokkeert. Vervolgens moet je losgeld in een lastig te traceren valuta 

“DATA OVERAL 
ONLINE EN 

OFFLINE 
OPSLAAN, IS 
NATUURLIJK 

HEEL HANDIG!“
MAAR OOK HEEL GEVAARLIJK. WANT 

GEVOELIGE BEDRIJFSINFORMATIE KAN OP 
DEZE MANIER OVERAL BELANDEN. EN DAT 

GEBEURT OOK. ALS SECURITY TESTER ZIE 
IK IN DE PRAKTIJK TE WEINIG AWARENESS 
VAN DE RISICO’S RONDOM DE VEILIGHEID 

VAN BEDRIJFSGEGEVENS. DENK AAN 
BELEID RONDOM HET OPSLAAN EN 

PRINTEN VAN INFORMATIE. MAAR OOK 
ENCRYPTIE METHODES EN MONITORING 

ZIJN STEEDS BELANGRIJKER IN EEN 
DYNAMISCHE WERELD. VANUIT MIJN 

ERVARING ALS PROGRAMMEUR, TESTER 
EN INTERESSE IN ETHISCH HACKEN GEEF 

IK GRAAG TIPS: WAAR MOET JE OP LETTEN 
BIJ HET OPSLAAN VAN EN OMGAAN MET 

VERTROUWELIJKE BEDRIJFSINFORMATIE? 

BRING
YOUR own
DATALEAK

[Dewika Alakhramsing – Badal]
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DEWIKA ALAKHRAMSING – BADAL
WAT IS JOUW LEUKSTE OF ERGSTE TESTERVARING? 
Ergste ervaring: een volledige ketentest uitvoeren waarvan de helft van de verkregen data 
niet klopt.

WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT OM SECURITY TESTEN? 
Een veiligere omgeving begint bij jezelf. Wees bewust waar je mee bezig bent, of het wel 
secure is.

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Doorzetter, divers, gestructureerd.

LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ? 
Bartosz is persoonlijk en geeft om kwaliteit en dat is waar ik ook voor sta.

1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN? 
Naast Security testing ben ik in mijn vrije tijd vooral bezig met Full contact Karate Kyokushin.

FAVORIETE QUOTE? 
“If you do not overcome your tendency to give up easily, your life leads to nothing.”

– bijvoorbeeld Bitcoin - betalen om je computer weer te ‘bevrijden’. Kijk daarom altijd naar de 
afzender van een mail. Is dit een adres dat je vertrouwt? Als dat zo is, controleer dan vervolgens de 
grammatica en de inhoud van de tekst. Phisingmails staan vaak vol fouten omdat ze automatisch 
worden opgesteld. Open een mail pas als je zeker weet dat het van een betrouwbare afzender 
komt. Twijfel je? Open dan hooguit de mail, maar nooit de bijlagen. Staat er een link in de mail? 
Hover hier met je muis overheen om te checken waar de link je daadwerkelijk heen leidt. Klik er 
dus niet op! Staat het vast dat het om een phisingmail gaat? Meld dit dan bij de afdeling die daar 
binnen jouw bedrijf over gaat. 

TIP 7: KOPPEL EEN DEVICE NIET ZOMAAR AAN JE COMPUTER OF LAPTOP
Denk na voordat je een usb-stick of ander device aan je computer of laptop koppelt. Ook als je 
alleen maar even wilt kijken wat erop staat. Als dit device namelijk een virus bevat, kan dit je 
computer ernstige schade toebrengen. Denk eraan je eigen device te encrypten met bijvoorbeeld 
bitlocker (zie tip 4). Op die manier kan niet iemand stiekem iets – zoals een virus - op jouw device 
zetten.

TIP 8: GEBRUIK GEEN CLOUD SERVICES
Maak geen gebruik van cloud services zoals Dropbox of Google Docs. Deze services slaan name-
lijk alles - dus ook gevoelige data - op een server op. Sla nooit wachtwoorden of andere gevoelige 
information in cloud services op. Wil je dit toch doen? Maak dan zip-bestanden met een wacht-
woord. Wil je toch een cloud service gebruiken? Verdiep je dan in de alternatieve mogelijkheden. 

BE AWARE!
Bij alle tips geldt: bewustwording is het belangrijkst. Dat geldt niet alleen voor medewerkers, maar 
ook voor bedrijven zelf. Alleen als het management zich bewust is van het belang van security 
kan het verder uitgedragen worden binnen een bedrijf. Bij klanten gaat het nu nog vaak over het 
oplossen van risico’s die ik door mijn testing boven tafel krijg. Ze vragen vaak of het probleem 
opgelost is als ze een aanpassing doen die ik voorstel. Dan wordt er dus niet naar het grotere 
geheel gekeken waarin awareness en policies belangrijk zijn. Wees als bedrijf dus vooral zelf actief 
bezig met security en preventie. Ik voer veel gesprekken met klanten om awareness hierover te 
creëren. Wil je ook een keer van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan gerust 
contact met ons op! 

“EVEN SNEL INFORMATIE OPSLAAN OP JE USB-STICK, 
SMARTPHONE OF TABLET KAN VOOR GROTE DATALEKKEN 
ZORGEN ALS JE DEVICE NIET GOED BEVEILIGD IS” 

PRIVACY-OFFER
Hoe proberen geheime diensten en inlichtingendiensten 
aanslagplegers altijd één stap voor te zijn? Hoe verzamelen zij 
informatie en wat zijn hun bevoegdheden? Hierover vertelde
mr. drs. Willemijn Aerdts, docent aan de Universiteit van Leiden 
ons alles tijdens het college over veiligheidsdiensten dat 
we bijwoonden. Het verkrijgen van informatie en data zijn 
belangrijk om onze rechtsorde te beschermen. Maar hoeveel 
privacy zijn we bereid op te offeren in ruil voor meer veiligheid? 
Dit college gaf inzicht in hoe veiligheidsdiensten te werk gaan, 
hoeveel informatie er over een persoon te vinden is en hoe deze 
informatie gebruikt kan worden om aanslagen te voorkomen. In 
hoeverre overheden en bedrijven informatie mogen verzamelen 
is een ethische discussie die voor ons vakgebied nu niet direct 
van belang is. Wel interessant voor ons als testprofessionals is de 
vraag: hoe beschermen we al deze verkregen informatie? 

INFORMATIEBRONNEN
Informatie is het nieuwe goud en moet daarom goed beschermd 
worden. Daar hebben bedrijven en overheden een 
verantwoordelijke taak, maar ook de burger zelf moet zich 
realiseren welke informatie hij of zij deelt en hoe waardevol en 
vooral risicovol deze informatie kan zijn. Inlichtingendiensten 
gebruiken de volgende bronnen om informatie te verzamelen:

•  Human Intelligence: ook wel menselijke bronnen: de naaste 
omgeving van een persoon kan veel waardevolle informatie 
verschaffen. Samen met openbare bronnen kan deze 
informatie een goed beeld geven van een persoon. 

•  Signals Intelligence: hierbij worden signalen onderschept. 
Bijvoorbeeld bij het aftappen van telefoongesprekken, 
het inzien van e-mails en het vergaren van meta-data. Zo 
stellen inlichtingendiensten vast wie contact heeft met 
wie om vervolgens netwerken in kaart te brengen. Hackers 
gebruiken Signals Intelligence om wachtwoorden en 
creditcardgegevens te onderscheppen.

•  Geospacial Intelligence: inlichtingendiensten gebruiken 
verkenningsbeelden, drone beelden en infraroodbeelden om 
informatie over een gebied of route te verkrijgen.

•  Open Source Intelligence: hierbij wordt informatie uit 
openbare bronnen zoals internet gebruikt. Risico hierbij is dat 
de informatie die je vindt onjuist is of niet meer actueel. 

PUZZELEN VOOR JE EIGEN VEILIGHEID
In het college over veiligheidsdiensten behandelden we de 
verschillende informatiesoorten als puzzelstukjes. Niet alle 
informatie die je via verschillende bronnen krijgt, is even 
waardevol. Maar door verschillende bronnen en soorten 
informatie juist te combineren, kun je verbanden leggen die 
veel over een persoon zeggen. Daarom is informatie waardevol 
voor inlichtingendiensten, maar ook voor commerciële 
doeleinden van bedrijven en individuen. Ervoor zorgen dat 
informatie niet in verkeerde handen valt, is een uitdaging die 
hoort binnen ons vakgebied software testen.

KWETSBARE COMPUTERS EN SMARTPHONES
Het tweede college dat we bijwoonden met onze leergang 
ging over hacken. Ineens stond daar een persoonlijke foto 
van iemand uit het publiek op het grote scherm waarna zijn 
telefoon muziek begon af te spelen: zijn smartphone was live 
in het college gehackt! Dus was het ook mogelijk om meteen 
even vanaf zijn account een facebook bericht te posten. Beter 
kon Herbert Bos, hoogleraar systeem en netwerkbeveiliging aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, het onderwerp van dit college 
niet illustreren. 

ZOVEEL CODE, ZOVEEL FOUTJES
We begonnen het college met de geschiedenis van het hacken. 
Daaruit leerden we dat programmeerfouten gemaakt in de 
jaren tachtig nog steeds aan de orde van de dag zijn. Bos 
illustreerde dat met een buffer overflow: door het gebruik van 
geheugenbuffers kunnen fouten in een computerprogramma 
ontstaan als deze buiten zijn buffer leest of schrijft. Vanaf dat 
moment kan er ongewenst of onverwacht gedrag ontstaan in 
een programma. Hackers maken gebruik van deze fouten in 
programma’s om de controle over te nemen. Bos vertelde dat 
hele goede programmeurs vandaag de dag nog gemiddeld 
twee fouten per duizend regels code maken. Aan ons software 
testers de uitdaging om dit aantal programmeerfouten te 
reduceren! Uiteraard niet alleen aan ons. Ook programmeurs 
zelf hebben deze uitdaging, door code review en bijvoorbeeld 
unit testing.

SECURITY TESTEN IS HOT. VRIJWEL DAGELIJKS KUN JE 
NIEUWS LEZEN OVER SECURITY ISSUES IN SOFTWARE- 
OF WEBAPPLICATIES. DAAROM BESLOTEN WIJ BIJ BAR-
TOSZ OM HIEROVER EEN LEERGANG TE ONTWIKKELEN. 
MET DEZE LEERGANG VERDIEPTEN WE ONS IN DE SE-
CURITY RISICO’S VAN SOFTWARE EN WAT DE GEVOLGEN 
VAN VEILIGHEIDSFOUTEN IN SOFTWARE ZIJN. ZO HAD-
DEN WE ONDER ANDERE EEN EX-BLACK HAT HACKER 
OP BEZOEK DIE VERTELDE HOE HIJ TEGENWOORDIG 
SOCIAL ENGINEERING EN TOOLING DAGELIJKS GEBRUIKT 
OM SOFTWARE VEILIGER TE MAKEN, EN WE BEZOCHTEN 
EEN COLLEGE WAAR WE ALS PUBLIEK ZELF GEHACKED 
WERDEN. 

LEERGANG
SECURITY TESTEN

[Frank Mooiman]
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AGILE
FRAMEWORKS
geven je vleugels

“CREËER, 
BOETSEER EN 
BOUW EEN 
EIGEN SCALING 
FRAMEWORK!”

WAT IS JOUW LEUKSTE/ERGSTE TESTERVARING?
Toen ik voor de eerste keer de vraag kreeg of ik wilde ‘testen’, dacht ik eigenlijk dat dit net zoiets zou zijn 
als het doen van de ‘Pepsi Cola versus Coca Cola test’. Ik kwam dus van een koude kermis thuis. Wat een 
administratie! Tegelijkertijd kreeg ik te zien hoe je je nieuwsgierigheid voor nieuwe dingen kan botvieren, 
omdat je vaak de eerste bent die iets nieuws ziet. 

WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT OM AGILE FRAMEWORKS?
Ga het gewoon doen!

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Mensenmens, nieuwsgierig, chaotisch. 
 
LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ? 
De kwaliteit waarvoor Bartosz staat en de Can-do mentaliteit.
 
FAVORIETE QUOTE?
  “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”FR

A
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K
 O

U
W

E
H

A
N

D

[Frank Ouwehand]
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DE KRACHT VAN HET FRAMEWORK
In de markt zoeken bedrijven en instellingen traditioneel buiten 
hun eigen organisatie naar ‘nieuwe’ bestaande ideeën. Deze 
bedrijven en instellingen proberen de ideeën en structuren 
vervolgens één op één over te nemen of juist passend te maken 
binnen hun eigen organisatie. Hopende dat de bedrijfscultuur 
de nieuw opgelegde structuur volgt. Dit gebeurt ook bij veel 
organisaties waar scrum en agile worden vervangen door een 
van de eerder genoemde scaling frameworks: SaFe, LeSS en 
Rage. Maar wat deze organisaties lijken te vergeten, is dat de 
werkwijzen uit deze frameworks niet één op één toepasbaar 
zijn. Omdat ze tot stand komen dankzij de kracht van de 
mensen die ermee werken. Door te proberen deze werkwijzen 
één op één over te nemen gaat de zelfsturing en hard bevochten 
onafhankelijkheid van de succesvolle scrumteams verloren. Dat 
moet voorkomen worden. Creëer, boetseer en bouw daarom 
een eigen Scaling Framework.

VRIJHEID EN STRUCTUUR OP BASIS VAN DE 4A’S
Laat het eigen framework ontstaan. Om te voorkomen dat 
deze aanpak tot totale anarchie leidt, zijn enkele spelregels 
van belang. Gelukkig zijn er twee zaken waar ICT’ers van 
houden: vrijheid maar - paradoxaal genoeg - ook structuur. 
Voor sommige ICT’ers is werken met de 4A’s al een bekende 
(management)structuur die tegelijkertijd de juiste handvatten 
en vrijheden geeft en neemt. Deze managementstructuur is 
zeer goed te gebruiken bij het opzetten van een eigen scaling 
framework. Het geeft zelforganiserende teams namelijk 
niet alleen de lusten, maar ook de lasten - lees: 
verantwoordelijkheden - die bij schaalvergroting horen.

WERK OP BASIS VAN DE 4A’S IN ONDERSTAANDE VOLGORDE:

AANSLUITEN,
AFSPREKEN,
AANSPREKEN,
AFREKENEN.

Hoe werkt dat in de praktijk? Vind aansluiting bij de ander 
zodat er heldere afspraken gemaakt kunnen worden. Wie 
heldere afspraken maakt, kan de ander makkelijker aanspreken, 
mocht dit nodig zijn. Wie op tijd en met wederzijdse 
instemming aanspreekt of wordt aangesproken, boekt betere 
resultaten en hoeft niet bang te zijn om op zijn functioneren te 
worden afgerekend.
 
EEN VOORBEELD: ACCEPTEREN IN SPRINTS
Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Hiervoor gebruik ik een 
voorbeeld met betrekking tot het accepteren in sprints:

1.  Aansluiten: het ontwikkelteam en de business op elkaar 
aansluiten door hen samen te laten werken aan een idee 
van begin tot eind.

2.  Afspraken: het ontwikkelteam en de business spreken 
af dat er geaccepteerd wordt in de sprint. Om dit te 
bewerkstelliggen wordt de business actief uitgenodigd 
bij stand-ups. Bovendien zijn er vanaf de ideevorming tot 
de ontwikkeling en oplevering verschillende momenten 
waarop de business meekijkt en meedenkt met de 
totstandkoming van het product.

3.  Aanspreken: wanneer de business besluit om niet actief 
deel te nemen aan de ontwikkeling of wanneer het 
ontwikkelteam gaat ontwikkelen zonder daarbij interactie te 
zoeken met de business, spreken zij elkaar daar op aan.

4.  Afrekenen: aan het eind van een sprint bij oplevering 
van Potential Shippable Product rekenen business en 
ontwikkelteam eenvoudig met elkaar af. Omdat ze allebei 
een continue betrokkenheid hebben gehad bij het product.

FRAMEWORKS GEVEN JE VLEUGELS: YOUR OWN WAY!
Juist in deze tijd, met deze frameworks en deze 4 eenvoudige 
afspraken, zijn er mogelijkheden om een eigen Scaling 
Framework te kiezen, zelf te bouwen, zelf te falen en zelf te 
creëren. Mits men er zelf achter staat! Zolang jij zelf kunt 
uitleggen waarom voor deze werkwijze is gekozen, is het goed. 
En geven deze en andere potentiële frameworks jou en de 
organisatie vleugels.

BRON: Leiderschap op een A4tje; Rage Rabobank presentatie, 
Scaling Agile the Game. Auteur: Frank Ouwehand

SCRUM EN AGILE ZIJN HET HYPE-STADIUM INMIDDELS 
VOORBIJ. HET OPSCHALEN EN ORGANISATIEBREED 
TOEPASSEN VAN DE AGILE MANIER VAN WERKEN IS 
REALITEIT GEWORDEN. ORGANISATIES MET MEERDE-
RE SUCCESVOLLE AGILE- EN SCRUMTEAMS KOMEN 
VOOR NIEUWE UITDAGINGEN TE STAAN. DEZE TEAMS 
MET IEDER HUN EIGEN WERKWIJZE LIJKEN ZICH NU TE 
CONFORMEREN AAN DE WERKWIJZEN VAN ’PREFAB’ 
SCALING FRAMEWORKS, ZOALS SAFE, LESS EN RAGE. EEN 
NIEUWE HYPE! HET ADVIES IS DAAROM EIGEN SCALING 
FRAMEWORKS TE BOUWEN. IN DIT ARTIKEL LEG IK UIT 
HOE JE DIT HET BESTE KAN DOEN.

DE TIENDE 
VERJAARDAG 

VAN 
BARTOSZ, 
DAT MOET 

GEVIERD 
WORDEN!

[Roel Dagevos]

IEDERE VERJAARDAG VAN BARTOSZ WORDT GEVIERD 
MET Z’N ALLEN, TIJDENS EEN MEDEWERKERSWEEKEND. 
MOOIE HAPPENINGS, MET ALTIJD DEZELFDE ELEMENTEN: 
ENERZIJDS WAT OPSTEKEN OVER DE PLEK WAAR JE
BENT EN ANDERZIJDS EEN GOEDE TIJD HEBBEN MET
ELKAAR. IN LIJN MET DE BASIS VAN BARTOSZ: JEZELF 
ENERZIJDS VOORTDUREND ONTWIKKELEN EN TEGE-
LIJKERTIJD VEEL PLEZIER HEBBEN IN WAT JE DOET, MET 
RESPECT VOOR EN IN HARMONIE MET JE OMGEVING. 

In 2017 vieren we de tiende verjaardag van Bartosz, een zéér 
bijzondere verjaardag. En, zoals gebruikelijk, wordt ook bij 
Bartosz een bijzondere verjaardag grootser gevierd dan een 
gewone verjaardag. Al vanaf het begin hebben we gezegd dat 
het tiende medewerkersweekend een weekend in New York 
zou moeten zijn en die belofte gaan we nu gestand doen! 
De datum is bepaald, de tickets zijn geboekt, het hotel is 
vastgelegd, ik heb er nu al verschrikkelijk veel zin in.

Bartosz heeft vanaf de eerste dag van haar bestaan New York 
gebruikt als metafoor. Bartosz biedt de medewerkers een 
uitdagende werkomgeving waar altijd wat te doen is, ‘the 
company that never sleeps’. En biedt diensten van hoog niveau, 
‘if you can make it there, you can make it everywhere’.

Onze tiende verjaardag is ook een moment van bezinning. 
Stiekem genieten van de groei en het succes, van de ‘meest 
tevreden medewerkers’ en de heerlijke sfeer onderling en van 
onze ongekend mooie groep opdrachtgevers uit de fine fleur 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze medewerker van Bartosz 
loopt straks trots, tevreden en dankbaar door ‘The Big Apple’!

10 
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17 
17 NOVEMBER
Vandaag vliegen we om 10.35 uur 
vanaf Schiphol, en om 10.45 uur 
vanaf Düsseldorf naar JFK in New 
York. We verblijven in The Empire 
Hotel, bij sommigen vast bekend 
van de serie Gossip Girl. Dit hotel 
heeft twee mooie rooftop bars 
met fantastisch uitzicht. Wat ons 
betreft de ultieme locatie voor de 
Bartosz borrelsz. 

‘IF YOU CAN MAKE 
IT THERE, 
YOU CAN MAKE IT 
EVERYWHERE’
Je voelt de kansen die er liggen, 

de ambitie van de mensen om 

vooruit te komen. De concurren-

tie is groot, de lat ligt hoog, de 

kwaliteit en het serviceniveau 

dat je biedt moeten top zijn en 

je ziet duidelijk wie zich heeft 

weten te onderscheiden en zijn 

kansen heeft weten te pakken, 

maar ook wie niet heeft weten 

aan te klampen. Ook bij Bartosz 

moeten kwaliteit en service-

niveau top zijn en ligt de lat 

hoog!

19 NOVEMBER
De sportievelingen starten vandaag 
met een klassiek hardlooprondje, 
namelijk de Central Park Loop van 
9,7 km. Of je kiest voor de Gospel 
tour in de wijk Harlem. Het 
bijwonen van een gospelmis is een
ongelofelijke ervaring. Helaas 
vliegen vandaag om 21.40 uur de
eerste Bartoszians weer richting 
huis. Voor hen zitten drie 
fantastische dagen New York er 
alweer op.

20 NOVEMBER
Vandaag staat in het teken van 
het volgen van een volledig 
eigen programma. Bartosz doet 
vanzelfsprekend suggesties, maar 
iedereen is vrij om de dag naar 
eigen inzicht in te delen. Daarbij 
gaan we natuurlijk wel gezamenlijk 
dineren en organiseert Bartosz een 
borrel. Om 17.25 uur vertrekt een 
tweede groep Bartoszians terug 
naar Düsseldorf. 

21 NOVEMBER
Veel Bartoszians hebben 
gekozen voor het vieren van een 
memorabele 10e verjaardag met 
twee extra dagen New York. Voor 
een goede indruk van de stad 
en het bekijken van al die gave 
plekken. In de ochtend heb je 
tijd om die laatste must-see te 
bezoeken en we sluiten af met 
een gezamenlijk lunch. Om ver-
volgens (helaas) weer terug te 
vliegen naar Düsseldorf.

2118 
18 NOVEMBER
Vandaag bezoeken we de 
highlights van New York. Het 
Empire State Building, de Top 
of the Rock, de Statue of Liberty 
of bekende musea zoals het 
Guggenheim en het Metropolitan 
Museum of Art. Maar onder 
begeleiding van een gids fietsen 
door Central Park en shoppen 
in Macy’s, Bloomingdale’s of op 
Fifth Avenue behoort ook tot de 
mogelijkheden!

19
‘THE CITY THAT 
NEVER SLEEPS’

Iedereen die de stad kent zal 

beamen dat de energie en de 

dynamiek onder je huid kruipt, 

een soort permanente staat 

van opwinding veroorzaakt, je 

uitdaagt en energie geeft. Het 

is er nooit stil of donker, er is 

voortdurende bedrijvigheid. Ook 

bij Bartosz is altijd wat te doen, 

er is een onbeperkt aanbod aan 

trainingen, er wordt gewerkt 

aan productontwikkeling en 

innovatie, er wordt gepubliceerd, 

gepresenteerd, ontwikkel jezelf 

en kom uit je comfort zone! 

20 
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“ALS TESTCONSULTANT BEN IK ENORM 
TROTS OM VOOR EEN GEZOND, 
DYNAMISCH EN INNOVEREND 
BEDRIJF ALS BARTOSZ TE MOGEN 
WERKEN”

MEEST
TEVREDEN 
WERKNEMERS 
ZIJN 
BARTOSZIANS
[Narin Kanhai]
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NARIN KANHAI
KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Perfectionist, resultaatgericht en enthousiast.

LEUKSTE ERVARING BIJ EEN KLANT? 
Leukste ervaring bij de klant is het samen genieten met het projectteam van een prachtige 
voetbalwedstrijd vanuit de skybox.
  
1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN?
...dat toen ik in Suriname woonde, ik ‘leverancier’ ben geweest van diverse smaken 
fruitdrankjes, allemaal ambachtelijk geproduceerd.
 
FAVORIETE QUOTE?
“If it doesn’t challenge you, It doesn’t change you. ”
 
WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN? 
Work hard, play harder and enjoy the fullest.

DE MEEST TEVREDEN WERKNEMERS VAN NEDERLAND 
WERKEN BIJ BARTOSZ. ALDUS HET BESTE WERKGEVERS 
ONDERZOEK VAN NRC UITGEVOERD DOOR ONDER-
ZOEKSBUREAU SATISACTION VAN DE TILBURG 
UNIVERSITY. BARTOSZ WON DEZE AWARD VOOR MEEST 
TEVREDEN WERKNEMERS MEERDERE JAREN OP EEN 
RIJ. EN TERECHT ALS JE HET AAN MIJ VRAAGT! WANT 
ALS MEDEWERKERS STAAN WE BIJ BARTOSZ ECHT OP 
NUMMER 1. GRAAG VERTEL IK JULLIE WAT BARTOSZ 
ALLEMAAL DOET OM ONS BARTOSZIANS TOT DE MEEST 
TEVREDEN WERKNEMERS VAN NEDERLAND TE MAKEN. 

OPEN CULTUUR VOL BETROKKENHEID
•  Onze open cultuur voorkomt geruchten en roddels. Ben 

je benieuwd naar de grootste testblunder van je collega? 
Wil je meer weten over Vincents visie voor het bedrijf? Of 
ben je benieuwd hoeveel je manager eigenlijk verdient? 
Daar wordt bij Bartosz niet geheimzinnig over gedaan. Die 
vragen stel je gewoon tijdens onze jaarlijkse ‘everything you 
always wanted to know, but were afraid to ask’ meeting 
waar je altijd een open en eerlijk antwoord krijgt. Of je loopt 
tussendoor gewoon even bij je collega langs. 

•  We kiezen ieder jaar een goed doel om te steunen. Zo 
rennen we voor Kika, zamelden we geld en laptops in voor 
schoon, lekker en gezond drinkwater in Kenia via Stichting 
Dutch Water Limited. Doneerden we geld aan de Roparun, 
die collega’s al rennend van Parijs naar Rotterdam voerden, 
en aan onze collega die voor Artsen zonder Grenzen fietste 
met de Tour for Life. Dat doen we omdat we beseffen dat 
wij een bevoorrechte groep mensen zijn: jong, gezond 
en werkend in een uitdagend beroep. Daarom willen we 
mensen die minder bevoorrecht zijn graag helpen.

ONBEPERKTE TOEGANG TOT TRAININGEN, LEERGANGEN, 
BEURZEN, CONGRESSEN EN SEMINARS
•  Iedere avond is er wel een training, cursus, leergang of 

workshop bij te wonen op ons kantoor. Eerst samen eten 
en dan aan de slag! Het leuke hieraan is dat je zelf bepaalt 
waarin je je wilt bijscholen. Meer leren over de DevOps-
werkwijze? Leren programmeren met een robot? Of je 
schrijfvaardigheden bijscholen zodat je betere artikelen 
schrijft? Het kan allemaal. Bij Bartosz geldt: jouw carrière, 
jouw route, jouw keuzes. 

•  Als Bartoszian mag je vakinhoudelijke beurzen, congressen 
en seminars onbeperkt bijwonen, zowel lokaal als 
internationaal. Je kiest waar je heen wilt, legt vervolgens 
aan het management uit waarom dit bijdraagt aan jouw 
ontwikkeling als tester en Bartosz vergoedt graag de kosten 
die je maakt.

PUBLICEREN, PRESENTEREN EN NETWERKEN: LAAT JEZELF 
ZIEN
•  Als testconsultant bij Bartosz is je kennis altijd up-to-

date. Die kennis delen we graag. Daarom publiceren we 
in verschillende media en natuurlijk op onze eigen blog. 
Als Bartoszian bepaal je zelf over welk onderwerp je wilt 
schrijven en hoeveel hulp je daarbij nodig hebt. Zo kunnen 
wij onszelf als testers profileren en is Bartosz trots op alle 
publicaties die dankzij ons al verschenen zijn! Daarnaast 
zijn we met onze presentaties en workshops over actuele 
onderwerpen vast onderdeel van de TestNet events. 

•  Binding met elkaar en met onze klanten speelt een belang-
rijke rol bij Bartosz. Vandaar de vele netwerk- en klantevents. 
Dit zijn fun events, zoals ons jaarlijkse Golfevent, het Open 
Huis of een bezoek aan het ABN AMRO World Tennis Tour-
nament. Maar ook inhoudelijke events zoals de Bijtanken 
bij Bartosz sessies waar we onze relaties bijpraten over de 
laatste ontwikkelingen in het testvak.

WORK HARD, PLAY HARD
•  Kom je werken bij Bartosz? Dan ga je werken voor de 

top van Nederlandse bedrijven en geniet je, naast een 
prestatieafhankelijk salaris, van uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Wat denk je van een premievrije 
ziektenkostenverzekering (basis en aanvullend)? Of een 
winstdeling? En veel praktischer: zo kort mogelijke reistijd 
tussen jou en de klant om de motivatie en de kwaliteit van 

het werk te waarborgen. Bij Bartosz regelen ze het.
•  Ontspanning na inspanning en andersom: ook daarvoor 

zorgt Bartosz. Naast het vergroten van kennis en waarmaken 
van de ambities van ons als Bartoszians is er ook aandacht 
voor sport, cultuur en plezier omdat Bartosz graag iets 
terug doet voor de tijd die wij in Bartosz investeren! Veel 
Bartoszians werken op locatie bij de klant. Samen leuke 
dingen doen is daardoor extra belangrijk voor onze binding 
met elkaar en met het bedrijf. Ik denk zelfs dat het een van 
de unieke succesfactoren van Bartosz is. Eén van de jaarlijks 
terugkomende hoogtepunten is het medewerkersweekend, 
waar we met z’n allen de verjaardag van Bartosz vieren. Veel 
steden zijn de revue al gepasseerd! Waar we ook heengaan, 
er is tijd voor gezelligheid, teambuilding, cultuur, lekker eten, 
samen het nachtleven ontdekken, maar bovenal genieten! 
Niet alleen samen met ons als Bartoszians, maar ook met 
onze partners en kinderen. En natuurlijk met onze klanten, 
relaties en leveranciers. 

FLEXIBILITEIT EN BETROUWBAARHEID
•  Bartosz is een relatief klein bedrijf met een platte 

organisatiestructuur. Dat betekent flexibiliteit: korte lijntjes 
en snel kunnen reageren op veranderingen in de markt. 
Maar ook wanneer er iets in iemands persoonlijke situatie 
verandert, kan daar snel op ingespeeld worden. Ik heb 
heel regelmatig contact met mijn manager en hij is op de 
hoogte van zowel mijn werk- als privé situatie. 

•  Bij Bartosz geldt: afspraak is afspraak. Richting onze klanten 
maar ook richting medewerkers. Als medewerker kun je 
er op vertrouwen dat afspraken worden nagekomen en er 
geen valse beloftes worden gedaan. 

AWARDS OM TROTS OP TE ZIJN
Als testconsultant ben ik enorm trots om voor een gezond, 
dynamisch en innoverend bedrijf als Bartosz te mogen 
werken. Want naast de award voor beste werknemer wordt 
Bartosz jaarlijks voor veel andere awards genomineerd: de Best 
Managed Companies, FD Gazelle Awards, Deloitte Technology 
Fast 50, High Growth Award en de Financieel Gezond Award 
door Graydon. Heel veel om trots op te zijn en om samen naar 
te blijven streven!

“DE MEEST 
TEVREDEN 
WERKNEMERS 
VAN NEDERLAND 
WERKEN BIJ 
BARTOSZ. ALDUS 
HET BESTE 
WERKGEVERS 
ONDERZOEK!”

 
“BARTOSZ IS EEN 
RELATIEF KLEIN 
BEDRIJF. 
DAT BETEKENT 
FLEXIBILITEIT: 
KORTE LIJNTJES 
EN SNEL KUNNEN 
REAGEREN”
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HET TESTEN VAN EEN NATIVE APP
Test je een web app of een native app? Dat is namelijk een groot verschil. Bij het testen van een 
web app kun je de broncode bekijken en eenvoudig de ID van knoppen opvragen. Bij native apps 
zijn er meer zaken om rekening mee te houden voordat je begint:
•  Sluit de juiste hardware aan op een laptop met de juiste drivers.
•  Test de programmatuur die op Android, iOS of Windows Mobile draait via een device of gebruik 

een emulator. 
•  Houd er rekening mee dat een emulator niet representatief is voor hoe iets op een device werkt, 

omdat de uiteindelijke weergave afhankelijk is van welke hardware je gebruikt. 
•  Wil je gebruik gaan maken van virtualisatie? Denk er dan aan dat je in een virtuele omgeving niet 

nóg een virtuele omgeving kunt draaien. Dat is over het algemeen te intensief voor het systeem. 
•  Zorg voor een programma en apparatuur waarmee je de ID’s kunt uitlezen zodat je deze in je 

tests kunt verwerken. Kun je de ID’s niet uitlezen, dan wordt het schrijven van testscenario’s 
moeilijk. Je kunt dan gaan theoretiseren en in de broncode gaan kijken naar wat er al gebouwd 
is. Een snellere oplossing is echter de ontwikkelaar of bouwer vragen hoe de app in elkaar steekt 
of afspraken maken over welke naamconventies gebruikt worden voor de ID’s. 

Is bovenstaande allemaal op orde en kun je aan de slag met het testen van de native-app? Houd 
onderstaande tips dan in gedachten:

TIP 1: ZORG DAT JE ERVARING HEBT MET DE GEBRUIKTE PROGRAMMEERTAAL 
Kennis van de programmeertaal en de bijbehorende ontwikkelomgeving bij het testen van apps 
lijkt voor de hand liggend, maar is een echte must. Ervaring met de programmeertaal helpt je 
immers enorm bij het schrijven van je tests, het maken van je specificaties en het ontwikkelen van 
je stappendefinitie. Zorg er voor dat je ook de juiste plug-ins downloadt zodat de IDE (Integrated 
Development Environment) al veel code voor je schrijft. Dat scheelt enorm veel tijd. Voor Java 
wordt meestal Eclipse of IntelliJ gebruikt, bij C# en .NET is dat Microsoft Visual Studio. 

TIP 2: TEST DE NATIVE APP EN DE TESTSCENARIO’S IN EEN TESTCLOUD 
De testcloud is een cloud die bestaat uit miljoenen devices. Handig omdat je zelf meestal geen 
toegang hebt tot alle verschillende Android-apparaten, beeldformaten etcetera. Het testen in een 
cloud is een dienst die door bijvoorbeeld Xamarin wordt aangeboden. Je ontwikkelt je mobiele 
tests gewoon op de devices die je bij je hebt. Daarna upload je de broncode van de applicatie 
inclusief de uit te voeren testen naar je account. Daar vandaan wordt het geheel gedistribueerd 
naar de verschillende apparaten die deel uitmaken van de cloud. Zo weet je zeker dat alle 
functionaliteiten optimaal op alle andere mobiele apparaten werken. Binnen de testcloud kun je 
tests ook geautomatiseerd draaien. Aan testen in een testcloud zijn wel kosten verbonden.

TIP 3: KIJK NAAR WELKE NAVIGATIE AL AANWEZIG IS
Android gebruikt andere navigatieknoppen waardoor navigatie anders verloopt dan bij iOS. Daar 
moeten ontwikkelaars rekening mee houden. De programmatuur is anders, onderdelen bevinden 
zich op een andere plek, de menubalk moet soms anders enzovoorts. Hier kan een ervaren tester 
op inhaken: bepaal welke elementen en frameworks al aanwezig zijn in het native Android-
systeem en bepaal vanuit daar of het nodig is om bijvoorbeeld een heel nieuw hamburgermenu te 
ontwikkelen. Kun je hier als tester niet over meedenken, dan kun je je ontwikkelaars ook niet helpen. 

TIP 4: TOETST DE NATIVE APP AAN KLANTEN
Wil je zeker weten of er met het ontwikkelen van een app een afzetmarkt bediend wordt en of 
je de juiste app aan het ontwikkelen bent? Toetst dit dan bij klanten. De meningen over hoe een 
app eruit moet zien of gebruiksvriendelijk is, verschillen namelijk vaker dan bij websites. Als tester 
kun je daarop inspelen. Je praat immers veel met mensen en weet hoe de ontwikkelaars en 
ontwerpers werken. Daardoor kun je heel goed gericht een interview afnemen met een gebruiker. 
Bij mijn huidige opdrachtgever komen er elke week twee à drie mensen langs voor een interview. 
Ze krijgen een build te zien waar ze doorheen lopen. Daarna vragen we hen wat goed is en wat 
beter kan. Een gebruiker kijkt immers heel anders tegen een app aan dan een ontwerper en dit 
levert zeer nuttige feedback op!

HET TESTEN VAN 
EEN WEB APP
OF native app
[Wilco van den Brink]

IN PAARSZ EDITIE 1 
BESTEEDDEN WE AL 

AANDACHT AAN HET 
TESTEN VAN APPS. HOE 

DOE JE DAT EN WAAR 
MOET JE OP LETTEN? 
IN DIT ARTIKEL GA IK 

VANUIT MIJN ERVARING 
ALS TECHNISCHE TESTER 

GRAAG DIEPER IN OP 
HET TESTEN VAN NATIVE 

APPS. OMDAT DIT TOCH 
ECHT IETS ANDERS 
IS DAN HET TESTEN 

VAN WEB APPS. WAAR 
MOET JE AAN DENKEN 

VOORDAT JE BEGINT? EN 
WAT IS BELANGRIJK ALS 

JE EENMAAL AAN HET 
TESTEN BENT?

WILCO VAN DEN BRINK
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MIJN KLANT & IK

Achmea

JOHAN OVER STEPHAN
HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ERUIT?
We werken al meerdere jaren samen op dezelfde projecten. 
Daardoor kennen we elkaar goed en weten we wat we aan 
elkaar hebben. Waar ik de grote lijnen bewaak, zorgt Stephan 
voor de invulling van de details. Als testmanager ben ik nog 
maar een beperkt aantal uur betrokken bij het project. 
Daardoor is Stephan één van de eerste aanspreekpunten 
bij vragen over het testtraject. Door zijn rol als systeem- en 
acceptatie tester in een scrum team, maar ook door zijn rol 
als functioneel beheerder, is hij goed op de hoogte van de 
applicatieketen en productieverstoringen.

WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
We kunnen op het scherpst van de snede discussiëren over alle 
facetten van testen. Van aanpak tot testen in scrum teams en 
over verschillende disciplines in de keten heen. Daarbij leren we 
nog steeds van elkaar. 

STEPHAN OVER JOHAN
WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Ik ben absoluut van de details en kan hier met mijn testsets 
best ver in gaan. Ik geniet ervan om de randen en uithoeken 
van de systemen op te zoeken, met name in de keten. Dit 
is waardevol omdat juist in die situaties de defects worden 

geconstateerd. Johan houdt het totaaloverzicht en is 
eindverantwoordelijk voor Test, inclusief securitytests en 
performance testing. Wanneer er voorbereidingen getroffen 
moeten worden (zoals het regelen van accounts, of specifieke 
eigenschappen op een polis) dan weet hij me te vinden. We 
werken al enige jaren samen en kennen elkaars krachten, 
het vertrouwen dat is ontstaan zorgt voor ruimte en een 
professionele werkhouding.
 
WAT IS JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR JOHAN?
Wij kunnen elkaar echt altijd bereiken en als een vraagstuk niet 
direct of volledig is beantwoord, ga ik ermee aan de slag. Ik zorg 
er ook voor dat het testwerk dat ik onderhanden heb, hier niet 
onder lijdt. Doordat ik word ingezet als functioneel beheerder, 
ben ik goed in staat productieproblemen te signaleren. 
Wanneer ik in het testtraject tegen problemen aanloop, blijf ik 
er niet mee rondlopen. Ik meld het en ben in staat oplossingen 
aan te dragen.

HOE ZIET EEN WERKDAG ER VOOR JULLIE UIT BIJ ACHMEA?
We zijn bezig met een transformatie naar agile werken. Ikzelf 
word 100% van mijn tijd ingezet in een scrum team dat met 
name Java-applicaties ontwikkelt. Elke dag hebben we met 
het team een stand up, elke twee weken de bekende 
sprintreview waar ook alle stakeholders bij betrokken zijn, 
en daarnaast retrospectives. Het beleid van Achmea is dat 
testmanagers operationeel niet betrokken zijn in de projecten. 
Omdat zowel Johan als ik kwaliteit hoog in het vaandel hebben 
staan, plannen we test overleggen in om dit te borgen. 
Daarnaast lunchen we regelmatig bij ‘Patatje van der Zon’, een 
nieuwerwetse frietkot met waanzinnig lekkere patat :-)

MEHMET OVER ROBIN
HOE ZIET EEN WERKDAG ER VOOR JULLIE UIT BIJ ACHMEA?
Iedere ochtend hebben we een stand up en bespreken we de 
lopende zaken inclusief belemmeringen. Daarna pakken Robin 
en zijn team allerlei automatiserings activiteiten op en zorgen
ze dat de verschillende scrum teams optimaal worden 
ondersteund. Onze werkdagen zijn behoorlijk divers, het 
ene moment ben je een performancetest aan het maken, 
het volgende moment ontwikkel je automatische deploy 
scripts. We helpen ook de business om hun werkprocessen te 
robotiseren. Het project waar Robin momenteel aan werkt is 
zeer hectisch. Er wordt flexibiliteit verwacht en dat betekent 
regelmatig werken in de avonden of weekenden.

HOE HERKEN JIJ DE BARTOSZIAN IN ROBIN?
Robin is behulpzaam, creatief en met name oplossingsgericht. 
Ondanks alle hectiek weet hij het hoofd koel te houden en zijn 
omgeving op een constructieve manier te overtuigen. Dit zijn 
eigenschappen die ik niet alleen in Robin zie, maar ook bij
andere Bartosz consultants. Bartoszians kan ik typeren als 
professionals die meedenken in oplossingen en dankzij hun 
people skills en expertise, het ook daadwerkelijk waarmaken.

ROBIN OVER MEHMET
 
HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ER UIT?
Mehmet is faciliterend. De voorstellen die ik doe bespreek ik 
met hem. Hij vindt het fijn dat ik zelfsturend ben. Bij twijfel over 
prioritering van werkzaamheden leg ik dit aan hem voor.
              
WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Hij geeft me veel vrijheid in de dingen die ik oppak. We zijn ook 
erg open naar elkaar.  Hij kan erop vertrouwen dat de goede 
dingen gedaan worden.             

WAT IS JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR MEHMET?
Omdat ik al sinds 2004 werkzaam ben voor Achmea heb ik veel 
kennis van de organisatie. Ik ondersteun de andere testers in de
scrum teams bij het opvoeren van testsets en bouw 
regressietesten voor het rekenregelteam. Hierdoor is de 
testtijd behoorlijk verkort. Ook maak ik Excel (VBA) tooling om 
bijvoorbeeld bestanden uit productie aan te passen. Daarnaast 
gebruiken we HP UFT om in productie werkgevers op te voeren. 
Het administratieteam is hier erg blij mee. Voorheen gebruikten 
we IBM Rational Robot, maar dit heb ik dus omgezet naar HP 
UFT. Verder begeleid ik 2 junior/medior testers in het gebruik 
van UFT. Al met al een divers takenpakket waar ik veel uitdaging 
uit haal.

ACHMEA VERZEKERT ONGEVEER 10 MILJOEN 
NEDERLANDERS VOOR ZORG, SCHADE EN INKOMEN EN IS 
DAARMEE DE GROOTSTE VERZEKERAAR IN NEDERLAND. 
BARTOSZ WERKT AL BIJNA 10 JAAR SAMEN MET DEZE 
BELANGRIJKE FINANCIËLE DIENSTVERLENER. GRAAG 
LICHTEN WE TOE WAAROM DEZE SAMENWERKING 
ZO PLEZIERIG VERLOOPT. WE LATEN MEHMET ANUK 
(TEAMMANGER BIJ ACHMEA) EN ROBIN HEUSINKVELD (TEST 
SPECIALIST BIJ BARTOSZ) AAN HET WOORD, EN JOHAN 
RIJSS (TESTMANAGER BIJ ACHMEA) EN STEPHAN DAMMERS 
(SOFTWARE TESTER IBSEN BIJ BARTOSZ). 
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EEN KORTE INTRODUCTIE. WIE IS VINCENT VERHELST?
Ik ben Vincent Verhelst, 42 jaar oud en samen met mijn vrouw 
Inge en twee zonen Olivier en Julius woonachtig in Breda. 
Al sinds 2008 vervul ik een belangrijke rol in het 
managementteam en sinds maart 2016, toen Bartosz precies 
100 maanden bestond, heb ik het stokje overgenomen van 
Roel Dagevos. Als algemeen directeur van Bartosz vind ik 
de uitdaging in het verder uitbouwen van een mooi, jong, 
toonaangevend bedrijf en het samenwerken met ambitieuze 
en getalenteerde collega’s. Ik krijg energie van het gezamenlijk 
realiseren van uitdagende doelstellingen, vooral op het gebied 
van innovatie binnen onze dienstverlening. Daarbij probeer ik 
altijd het beste uit de mens naar boven te halen.

WAT WAS JOUW ROL HIERVOOR?
Toen ik in 2008 bij Bartosz begon werkte ik 3 dagen in de 
week als project- en interimmanager en in de overige 2 
dagen vervulde ik de rol van manager. Doordat Bartosz zo 
snel groeide werd ik al snel fulltime manager. Ik begeleidde 
een team van ongeveer 20 Bartoszians en had een aantal 
grote klanten in mijn portefeuille. Daarnaast heb ik altijd als 
aandachtsgebied de marketing en communicatie binnen 
Bartosz onder mijn hoede gehad. En dat doe ik nu nog steeds, 
samen met Sanne Muskens. In deze rol probeer ik op creatieve 
en verrassende wijze Bartosz positief voor het voetlicht te 
brengen. Daarbij ligt de nadruk, als kennisintensief bedrijf, op 
het inhoudelijk vlak. Het delen van onze kennis en ervaring met 
onze opdrachtgevers via publicaties, presentaties en boeken. 
Maar ook op de diverse klantevents die we binnen Bartosz 
organiseren. Denk daarbij aan de ‘Bijtanken bij Bartosz’ sessies, 
maar ook het Paarsz magazine en onze nieuwe website.

HOE HEB JE HET EERSTE JAAR ALS DIRECTEUR ERVAREN?
De eerste maanden heb ik als best hectisch ervaren. Mijn 
opvolger in het MT was nog niet aan boord, waardoor ik ook 
nog voor een groot deel mijn oude werkzaamheden er bij 
moest doen. Daarnaast komen er natuurlijk een hoop nieuwe 
dingen op je af. Maar bovenal heb ik er een extra energie-
impuls van gekregen. Vooral omdat we de eerste maanden 
ook druk zijn geweest met de realisatie van de nieuwe website. 
Samen met een groot aantal Bartoszians nadenken over de 
inrichting, de content en natuurlijk ook het testen van de 
site. Ook de lancering van Bartosz Labsz, bovenop het pallet 
aan trainingen en leergangen, waarin we middels Agile kort 
cyclisch nieuwe producten en diensten ontwikkelen, om 
toonaangevend te blijven in de snel veranderende markt van 
testen. Niets is mooier dan merken wanneer je ergens focus 
op legt en er gezamenlijk energie insteekt het gaat ‘zoemen’ 
waardoor Bartosz in de ‘flow’ blijft. Want we waren en zijn een 
succesvol bedrijf, dus de lat ligt hoog om dit op dit niveau te 
houden.

VRAGEN AAN…
8

SINDS MAART VORIG JAAR IS VINCENT VERHELST 
DE NIEUWE DIRECTEUR VAN BARTOSZ ICT. WE ZIJN 
BENIEUWD HOE VINCENT HET EERSTE JAAR ALS 
DIRECTEUR HEEFT ERVAREN, WAT ZIJN VISIE IS EN 
WELKE UITDAGINGEN VINCENT ZIET BINNEN BARTOSZ.

WAT IS JOUW VISIE EN STRATEGIE?
Het bestaansrecht van Bartosz, de reden waarom we doen 
wat we doen, is dat we samen mensen, bedrijven en systemen 
kwalitatief beter willen maken. Dat is waar onze 130 mede-
werkers, samen met onze klanten, elke dag gepassioneerd aan 
werken. Dit doen we als kennis-, inspiratie- en groeiplatform 
door onze mensen te stimuleren met trainingen, goede 
arbeidsvoorwaarden en veel vrijheid, zodat ze excellente 
prestaties kunnen leveren. Maar ook met persoonlijke aandacht 
voor onze klanten. We zetten in op langetermijnrelaties en 
optimale tevredenheid. Daarom weten we altijd wat er bij 
klanten speelt. En zijn we tegelijkertijd niet bang om ze uit hun 
comfortzone te halen en samen buiten de gebaande paden 
te treden voor resultaten die elke verwachting overtreffen. 
De medewerkers vormen de drijvende kracht achter Bartosz. 
We lopen daarom voorop in trainen en opleiden, kennen een 
horizontale en platte organisatiestructuur en hechten veel 
waarde aan een inspirerende interne cultuur vanuit de ‘work 
hard, play hard’ mentaliteit. Hierin is de afgelopen negen jaar 
eigenlijk niets veranderd. Dus wat dat betreft zet ik de visie 
en strategie van mijn voorganger Roel voort. En dit is eigenlijk 
ook niet verwonderlijk, de visie en strategie hangt binnen 
Bartosz namelijk niet aan een persoon, het is een breed 
gedragen beeld. Waar ik eerder als manager natuurlijk ook 
aan bijgedragen heb. Wel ben ik uiteraard een ander persoon, 
waardoor de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ wellicht net 
iets anders komen te liggen. Maar dan heb je het echt over 
kleine nuances en wellicht de wijze waarop de bestaande 
strategie geïmplementeerd wordt.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
Als directeur van Bartosz, en eigenlijk verwacht ik dat iedere 
Bartoszian dit zo ervaart, ben ik het meest trots op het mooie 
bedrijf dat we met z’n allen gebouwd hebben. In 9 jaar tijd is 
het ons gelukt om een topspeler in de markt te worden, met 
een mooi en groot portfolio van aansprekende opdrachtgevers 
en nog belangrijker een groot aantal top testspecialisten. 
Vakmannen en –vrouwen die meegaan met de laatste 
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Die uitdagende en 
complexe opdrachten uitvoeren en deze kennis actief delen 
met hun collega’s. En ondanks het feit dat we er met z’n allen 
hard aan moeten trekken, ook tijd vrij maken om leuke dingen 
met elkaar te doen. Ervaringen en herinneringen op te bouwen, 
niet alleen met onze directe collega’s, maar ook met hun 
partners en/of gezinnen. En dat onze cultuur de afgelopen 9 
jaar niet veranderd is, wij nog steeds plat georganiseerd zijn en 
elkaar makkelijk weten te vinden.

Vincent Verhelst

1.

5.
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4.

“DE MEDEWERKERS 
VORMEN DE
DRIJVENDE KRACHT 
ACHTER BARTOSZ” 
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WAT ZIE JE ALS DE GROOTSTE UITDAGING BIJ BARTOSZ?
Als grootste uitdaging voor niet alleen Bartosz, maar eigenlijk 
voor iedereen die actief is binnen het testvak, zie ik de transitie
van ons vakgebied. Multidisciplinaire teams hebben de test-
wereld de afgelopen jaren veranderd. In deze context spelen 
klassieke methodes als TMap en ISTQB steeds minder een rol. 
De tester als controleur bestaat dan niet meer en de werk-
zaamheden komen steeds meer op een terrein te liggen dat we 
eerder niet herkenden als dat van een tester. Mijn uitdaging ligt 
in het bekwamen van alle Bartoszians in de domeinen Whole 
Team Approach, Fast Feedback en Exploration zodat zij bij 
kunnen dragen aan Quality Infected Teams: onze visie op het 
testdomein binnen de 3.0 wereld. Zodat iedereen niet alleen 
vandaag, maar ook morgen excelleert in ons mooi testvak-
gebied. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat de organisatie die 
deze transitie goed doormaakt ook bestaansrecht heeft in de 
nabije toekomst.

HOE ZIE JIJ BARTOSZ OVER 5 JAAR?
Dat is best een lastige vraag, zeker omdat ik de glazen bol op 
mijn tafel mis… Maar eigenlijk denk, hoop en verwacht ik dat 
Bartosz wat onze cultuur en manier van werken betreft niet 
wezenlijk anders is. Nog steeds een organisatie met uitstekende 
specialisten op het gebied van testen. Wellicht dat deze 
specialisten naast testen ook nog een ander aanpalend 
vakgebied of specialisme beheersen. Zo is iedere Bartoszian 
gemiddeld een stuk technischer geworden, draait hij of zij zijn 
of haar hand niet om voor een stuk Javascript, C# of Java code. 
Wellicht dat een uitstapje naar de Ops of Business analyse kant 
ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast zijn we dan nog 
steeds actief bij mooie opdrachtgevers, hebben we een sterk 
eigen en open cultuur, maar geldt vooral nog het credo: ‘Work 
hard, play hard!’

JE BENT VADER VAN 2 KLEINE KINDEREN, HOE COMBINEER 
JE WERK EN PRIVÉ?
Dit is wellicht het meest lastig aan mijn baan. Het vereist 
veel flexibiliteit, ook in de avonduren. Om alles te kunnen 
regelen ben ik zeer dankbaar voor de flexibiliteit van Inge. 
Alhoewel zij zelf ook een drukke baan heeft, weet ze het 
altijd toch goed georganiseerd te krijgen dat Olivier en Julius 
de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Dat geldt ook 
voor de logistieke uitdagingen die feestjes, sporten en spelen 
bij vriendjes met zich meebrengen. Ook zijn onze (schoon)
ouders gelukkig in staat en enthousiast om onze kinderen 
op te vangen na school en/of tijdens vakanties. Zelf breng 
ik mijn oudste zoon iedere dinsdagochtend naar school en 
ik besteed in de weekenden extra veel aandacht aan hen. 
Hiermee probeer ik mijn afwezigheid door de week ietwat te 
compenseren. Dit betekent echter wel dat andere tijdrovende 
hobby’s die ik eerder in het weekend had, bijvoorbeeld golf en 
bezoekjes aan de sportschool, op een lager pitje zijn komen te 
staan.

8.

7.

WORK 
HARD, 
PLAY 
HARD!

6.

WANT ONZE TESTCONSULTANTS PRATEN MET ALLE BETROKKEN PARTIJEN 
– VAN KLANT TOT ONTWIKKELAAR EN BEHEERDER -, GEBRUIKEN HUN 
CREATIVITEIT OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN NOG VOORDAT DEZE ZIJN 
ONTSTAAN EN ZORGEN ER DOOR OVERZICHT TE HOUDEN VOOR DAT NIET 
ALLEEN DE SOFTWARE JUIST GEBOUWD WORDT, MAAR DAT OOK DE JUISTE 
SOFTWARE GEBOUWD WORDT. MAAR ALS JE DAN ZO’N TESTER IN HUIS HEBT; 
WAT IS DAN ZIJN GEBRUIKSAANWIJZING?

BETREK JE TESTER
Een tester als ‘leuk voor erbij, maar niet strikt noodzakelijk’ is zonde van je geld. 
Maak gebruik van de kennis en kunde van de tester die je in huis haalt! 
Bartoszians kunnen vanuit hun kennis en kunde altijd bijdragen aan de 
ontwikkeling van een goed, gedegen softwareproduct. Behalve wanneer (Agile) 
teams hen niet genoeg betrekken bij wat er speelt. Of hen alleen maar één taak 
laten uitvoeren: als een tester één keer een goede test of analyse heeft 
uitgevoerd op een grote set data, wil dat niet zeggen dat hij alleen maar 
dergelijke analyses uit kan voeren! Doorbreek die cirkel en benut – geheel volgens 
het Agile gedachtengoed - iemands kwaliteiten om samen te werken aan het 
eindresultaat. Leg dus niet alleen de eentonige taken bij de tester neer; betrek 
hen bij wat er speelt. Een tester is immers altijd kritisch en zal nooit zomaar 
‘meebuigen’ met de rest van het team of de organisatie. Deze blik kan ook al 
tijdens het denk- of ontwikkeltraject een zeer waardevolle bijdrage zijn voor het 
proces als geheel.

MARTIN KOOL
LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ? 
Bij Bartosz werken alleen gelijkgestemden, mensen die het door de bank genomen altijd met elkaar kunnen 
vinden. Dat zorgt er voor dat de meetings en de uitjes die we hebben altijd leuk en gezellig zijn. 

LEUKSTE ERVARING BIJ EEN KLANT? 
In 2013 ben ik samen met een collega van de klant twee weken in India geweest om mijn werk over te 
dragen. Daarbij hebben we gelijk de tijd genomen om het nuttige met het aangename te combineren en de 
Taj Mahal bezocht; echt fantastisch!

1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN? 
Ik heb, in tegenstelling tot de meeste collega’s in het testvak, geen ICT opleiding genoten. Ik heb monetaire 
economie gestudeerd op de Universiteit van Tilburg en ben na een vakspecifieke training het testvak ingerold. 

FAVORIETE QUOTE? 
“Be yourself; everyone else is already taken” - Oscar Wilde

WAT DOE JIJ GRAAG IN JE VRIJE TIJD? 
Ik loop graag hard en fotografeer graag.

HOE GEBRUIK JE
EEN TESTER?

EEN TESTER 
DIE ALS STILLE 

SCHIM ERGENS 
IN EEN HOEKJE 

BIJNA ONZICHT-
BAAR ZIJN TESTS 

UITVOERT, EN 
VAN WIE JE PAS 
HOORT ALS ER 

IETS NIET GOED 
IS, DAT IS NIET 
HOE WIJ EEN 
TESTER ZIEN! 

[Martin Kool]
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KWALITEITSMETING
Een tester beargumenteerd en toont met 
feitelijke informatie aan waarom een eind-
product wel of niet van voldoende kwaliteit is. 
Zo zorgt een tester er niet alleen voor dat de 
software juist gebouwd wordt, maar ook dat 
de juiste software gebouwd wordt.

NIEUWSGIERIGHEID
Een tester denkt als een kind. Kinderen laten 
hun gedachten niet makkelijk remmen en 
zeggen en vragen direct wat er in ze opkomt. 
Als tester kun je continu de vraag stellen: ‘Wat 
als…?’
Wat gebeurt er als ik in de bus tien keer achter 
elkaar op het stopknopje druk? Of als er al is 
gedrukt? Of als ik van gedachte verander?’

FANTASIE
Een tester gebruikt zijn creativiteit en fantasie 
om nieuwe situaties te bedenken waardoor je 
anders over zaken gaat nadenken en er nieu-
we inzichten ontstaan. Zo ben je als tester niet 
alleen bezig met het borgen van de kwaliteit, 
maar kun je met je expertise een product ook 
beter maken.

KRITISCHE BEMOEIENIS 
Een tester bemoeit zich in het software ont-
wikkeltraject met het opstellen van goede en 
bruikbare requirements. Zijn kritische vragen 
leiden uiteindelijk tot een beter eindproduct. 

OUT-OF-THE-BOX DENKEN
Een tester denkt automatisch out-of-the 
box. Hij weet af te stappen van automatische 
waarnemingen en aannames om zo zaken 
vanuit een ander perspectief te benaderen. 
De mogelijkheid om op de website van een 
supermarkt te kunnen zoeken naar ‘appels’ 
roept bij een tester meteen de vraag op: hoe 
zit het met aardappels, sinaasappels en appel-
stroop? Wil je deze producten ook tonen in de 
zoekresultaten of juist niet?

UITDAGING
Met zijn andere en out-of-the box manier van 
denken, daagt een tester zijn collega’s uit. 
Hij stapt af van aannames en creëert zo een 
nieuw perspectief. Dit nieuwe perspectief 
dwingt anderen bewust of onbewust om hier-
in mee te gaan.

BREDER BEELD
Een tester verbreedt de visie op een product. 
Degenen die een product bedenken of 
ontwerpen benaderen dit vanuit een uitgangs-
situatie zoals zij willen en verwachten dat het 
gaat. Een tester komt met situaties die je niet 
direct verwacht en zorgt zo voor een breder 
beeld.

VERBINDING
Een tester kan zich goed verplaatsen in 
verschillende stakeholders zoals gebruikers, 
ontwikkelaars en business analisten. Zo kan hij 
als verbindende factor verschillende partijen 
bij elkaar brengen. 

DAAG JE TESTER UIT
Je tester kan meer dan testen. Een Bartoszian wordt hier 
althans op geselecteerd. Wij verlangen van onze testconsultants 
plannings- en managementkwaliteiten, sterk ontwikkelde 
communicatieve vaardigheden zodat zij kunnen schakelen met 
alle betrokken stakeholders. Daarnaast moeten zij uiteraard 
de nodige testkennis en certificering hebben. Zoals TMap, 
TestFrame, ISTQB, ketentesten en performancetesten. Ook 
IT-kennis zoals platformkennis, SQL, Java, XML, SAP, kennis van 
ontwikkelmethodieken en branche- en marktervaring is nodig. 
Benut deze kennis! Daag je tester uit. Stel die moeilijke vragen. 
Laat hem meedenken met zaken waar je tegenaan loopt. 
Gebruik zijn creatieve en empatische geest.

HOUD REKENING MET HET SOORT TESTER
Er zijn veel verschillende soorten testers: zo heb je de automati-
seerder die ervaring als programmeur moet hebben, de test-
manager aan wie dezelfde eisen worden gesteld als aan een
projectmanager of de uitvoerende tester die diep in de functio-
naliteit of techniek duikt. Ieder type tester bezit andere 
kwaliteiten. Alle testers over één kam scheren, kan dus niet. 
Ook al kunnen veel testers tot op minimalistisch niveau dingen 
uitdenken en onderzoeken. Onderzoek welke soort tester jij 
in huis hebt gehaald en ontdek wat zijn of haar specifieke 
kwaliteiten zijn. Het beste maak je hiervoor gewoon een keer 
een praatje met hem/haar. 

ZIE JE TESTER NIET ALS EEN ‘TEST-JOSTI’
Waarom worden testers op sommige trajecten nog gezien als 
medewerkers die stil in een hoekje zitten om hun werk uit te 
voeren? Als medewerkers die steeds hetzelfde repeterende 
werk uitvoeren in de hoop nieuwe resultaten te vinden? Waar 
komt die stereotypering vandaan?

Natuurlijk is voor het testen van software een bepaalde 
discipline, concentratie en mate van afzondering vereist om 
diep in de functionaliteit of techniek te duiken en goed om te 
kunnen gaan met grote hoeveelheden data. Mijn voorganger 
bij een eerdere opdracht sloeg hierin wat door en werd zo 
omschreven als ‘de test-josti’. Door een actieve houding in het 
ontwikkelproces werd ik gezien als volwaardige teamgenoot en 
verdween de stereotypering. Laat dit van twee kanten komen: 
zie als opdrachtgever je tester niet als ‘test-josti’, maar gewoon 
als volwaardig teamlid. Draag als tester actief bij aan dat beeld. 

DE TESTER 
ALS TOEVOEGING
[Erwin Poeran]

DE TESTER ALS 
OBSTAKEL IN 

EEN SOFTWARE 
ONTWIKKELTRAJECT. 

ALS DE LAATSTE 
HALTE VOOR 

LIVEGANG DIE ER 
NOG VOOR KAN 

ZORGEN DAT EEN 
PRODUCT DE 

DEADLINE NIET GAAT 
HALEN. DAT BEELD 

KLOPT NATUURLIJK 
NIET! DE TESTER IS 

EEN ONMISBARE 
TOEVOEGING VOOR 

IEDER SOFTWARE 
ONTWIKKELTEAM. 

WAT VOEGT EEN 
TESTER TOE DANKZIJ 

ZIJN KWALITEITEN, 
KENNIS, SKILLS EN 

MIND-SET?
 

WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT OM 
DE TOEVOEGING VAN EEN TESTER? 
Laat vooral zien waarom het waardevol is om een tester 
te zijn. De benaming tester is heel breed interpreteer-
baar en kan er soms voor zorgen dat mensen niet goed 
weten welke waarde jij levert. 

KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN? 
Sociaal, gedreven en resultaatgericht.

1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN?
Dat ik in mijn vrije tijd een gedreven muzikant ben die 

zingt, muziek componeert, verschillende instrumenten 
bespeeld en af en toe op feestjes te vinden is als DJ.
 
FAVORIETE QUOTE?
“A wise man can learn more from a foolish question 
than a fool can learn from a wise answer.”  - Bruce Lee -

WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN?
Een Bartoszian is niet alleen iemand met kennis van 
zaken en die goed is in het vak. Maar ook iemand met 
de juiste persoonlijke skills en motivatie om het beste 
resultaat te halen.  

ERWIN POERAN

“ONDERZOEK WELKE
SOORT TESTER JIJ IN HUIS 
HEBT GEHAALD EN ONTDEK 
WAT ZIJN SPECIFIEKE 
KWALITEITEN ZIJN”

VERBINDT VERSCHILLENDE PARTIJEN

CREËERT INZICHTEN 
DANKZIJ FANTASIE EN

CREATIVITEIT
VERBREEDT DE VISIE 
OP EEN PRODUCT 

IS KINDERLIJK NIEUWSGIERIG
EN VRAAGT CONTINU:

‘WAT ALS...?’

IS KRITISCH EN 
BEMOEIT ZICH GRAAG

DUIKT DIEP IN DE 
TECHNIEK

DUIKT DIEP IN DE 
FUNCTIONALITEIT

HEEFT STERK ONTWIKKELDE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN 

ZORGT DAT DE SOFTWARE JUIST, 
EN DE JUISTE SOFTWARE GEBOUWD 
WORDT

HEEFT BRANCHE- EN MARKTERVARING

HEEFT KENNIS VAN 
ONTWIKKELMETHODIEKEN
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“HET COMBINEREN VAN 
SPECIFICATION BY EXAMPLE EN DE 
MBOT RESULTEERT IN EEN 
SERIEUS LEERMOMENT MET VEEL FUN”

EÉN VAN ONZE COLLEGA’S HEEFT EEN TIJDJE GELEDEN DE MBOT ONTDEKT OM ZO ZIJN 
ZOONTJE TE LEREN PROGRAMMEREN. NU BLIJKT DAT DEZE MBOT NIET ALLEEN VOOR 
KINDEREN INTERESSANT IS. DIT GRAPPIGE ROBOTJE LEENT ZICH ER NAMELIJK UITSTEKEND 
VOOR OM SPELENDERWIJS ‘SPECIFICATION BY EXAMPLE’ ONDER DE KNIE TE KRIJGEN. 

Serious
Gaming 
LEER
SPECIFICATION
BY EXAMPLE
MET DE MBOT
[Joost Voskuil]

Bekijk hier de video van de workshop
              ‘Specification by Example met mBots’
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JOOST VOSKUIL
WAT IS JOUW LEUKSTE TESTERVARING?
Mijn opdracht bij Rabobank International. Het was niet zo zeer de materie wat het de leukste opdracht maakte, 
maar het team samenspel. Tijdens deze opdracht heb ik ontdekt wat het is om in een multidisciplinair team te 
werken en te werken met Acceptance Test Driven Development. Mijn ontwikkelvaardigheden zijn flink verrijkt.
 
WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT OM SPECIFICATION BY EXAMPLE EN BDD?
Kies voor het dialoog, boven de formele vastlegging, boven automatisering. Het dialoog en de discussies zijn het 
meest krachtig. 
 
KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Bezige bij, energievol, oprecht geïnteresseerd
 
FAVORIETE QUOTE?
“If we want to be serious about quality, it is time to get tired of finding bugs and start preventing their happening 
in the first place.” – Alan Page
 
WAT DOE JIJ GRAAG IN JE VRIJE TIJD?
Klussen, hoewel ik nog een hoop moet leren gaat het mij steeds beter af. Het is ontspannend en ik vind het leuk 
om met fysieke arbeid iets te realiseren. En als het resultaat goed is smaakt het biertje daarna extra lekker.

“DE GROEPEN 
KOMEN MEESTAL 
AL SNEL TOT 
DE CONCLUSIE 
DAT HET 
VERMELDEN VAN 
SENSORGEGEVENS 
IN DE SCENARIO’S 
NIET DE 
BEDOELING IS. 
HET GAAT OM 
BUSINESSWAARDE 
EN HET 
BESCHRIJVEN VAN 
HET GEWENSTE 
GEDRAG VAN DE 
ROBOT.” 

MBOT
De mBot is een klein robotje welke een hoge mate van aanpas-
baarheid heeft en beschikt over diverse sensoren en motoren 
om de wielen aan te sturen. Wat de mBot zo uniek maakt is de
combinatie van hard- en software. De hardware is gebaseerd op 
het open-source hardware platform Arduino en kan uitgebreid
worden. Met de applicatie Scratch kun je visueel programmeren
waarbij je codeblokken kan slepen en daarmee een routine
kan maken rondom het gedrag van de robot. De aanpasbaarheid
van de robot en de prijs, circa 80 euro, maken het een aantrek-
kelijk geheel. Oorspronkelijk is het mBot project bedoeld voor 
het onderwijs om kinderen te leren programmeren. 
De slogan van de fabrikant is daarom ook ‘one robot per kid’.

SPECIFICATION BY EXAMPLE
We zien dat Specification by Example (SbE) of Behavior Driven 
Development (BDD) steeds meer geadopteerd wordt door agile 
teams. Tijdens het specificeren, bouwen en testen van software 
wordt traditioneel veel informatie overgedragen. Van business, 
naar analisten, naar ontwikkelaars, naar testers, die weer met 
resultaten naar de business gaan. Dit proces draagt niet bij 
aan duidelijke specificaties, code en tests. Bovendien, heb je 
jezelf weleens betrapt wanneer je iets probeert uit te leggen 
op het gebruik van voorbeelden om concrete handvatten en 
duidelijkheid te geven aan abstracte concepten?

Daarom geven we onze specificaties vorm in voorbeelden. Deze 
voorbeelden kunnen worden gezien als uitvoerbare specificaties 
die requirements valideren en verifiëren en geven een nieuwe 
betekenis aan testautomatisering. Door deze voorbeelden te 
beschrijven in de Gherkin syntax: ‘Given, When, Then’ zijn we 
in staat gedrag van systemen te beschrijven op een manier die 
voor alle betrokkenen helder is.

DE COMBINATIE EN STATEMENT
Al snel ontstond binnen Bartosz het idee om Specification by 
Example en spelen met de mBot te combineren. Een serieus 
leermoment met veel fun. Het gedrag van de mBot staat cen-
traal; op basis van de sensoren kan een status bepaald worden 
en aan de hand van die status moet de robot bepaald gedrag 
vertonen. Daarnaast is het robotje gewoon ontzettend leuk om 
mee te spelen, het is tastbaar en het reageert direct. 

Ook vonden wij het belangrijk om een statement te maken, 
namelijk het misverstand dat Specification by Example of 
Behavior Driven Development iets met testen of testautomati-
sering te maken heeft. Het gezamenlijke beeld, de discussies, 
het uniforme taalgebruik en haar strakke scenario’s dragen 
natuurlijk bij aan de kwaliteit van de applicatie. Toch moeten 
we de voorbeelden niet als testen beschouwen. Maar als 
specificaties welke de ontwikkeling van de applicatie 
voortstuwen en zo uitvoerbare specificaties worden. En dan nog 
kan de applicatie fouten bevatten. Of met de snelheid van de 
huidige manier van softwareontwikkeling, kan het zojuist 
geïmplementeerde direct nieuwe inzichten opleveren. 
Dit faciliteren zien wij als de nieuwe rol van de tester; het leren, 
ontdekken en onderzoeken van mogelijkheden.

WORKSHOP ‘SPECIFICATION BY EXAMPLE MET ROBOTS’
Voor verschillende klanten en tijdens de TestNet 
ZomerWorkshops hebben we de workshop ‘Specification by 
Example met Robots’ georganiseerd. Tijdens deze workshop 
leert men het gedrag van een robot te modeleren door middel 
van Specification by Example. De workshop begint met een 
theoretische introductie van Specification by Example en meer 
inzicht in wat de mBot is en kan. Daarna begint het praktijk-
gerichte gedeelte. Door ons wordt een parcours opgesteld met 
hierin een slingerlijn, een haakse bocht naar rechts, een haakse 
bocht naar links, met muren en een garage waar de mBot 
tot stilstand moet komen. De mBot beschikt over sensoren 
welke de lijn dienen te volgen, maar blind daarop vertrouwen 
kun je niet. Het gedrag wat vertoond moet worden bij de muur
en de garage zijn andere patronen. Het einddoel is om 
uiteindelijk de robot zo te programmeren dat deze foutloos het 
parcours kan afleggen in de snelste tijd! We beginnen pas met 
het implementeren van de code als we een gezamenlijk beeld 
hebben over wat er geïmplementeerd moet worden. In vijf 
groepen van 4 á 5 personen worden de voorbeelden uitgewerkt. 
De groepen komen meestal al snel tot de conclusie dat het 
vermelden van sensorgegevens in de scenario’s niet de 
bedoeling is. Het gaat om businesswaarde en het beschrijven 
van het gewenste gedrag van de robot. Er wordt intensief 
samengewerkt om zo een gemeenschappelijke taal te 
gebruiken in het team en laat dat de bedoeling zijn van 
Specification by Example of Behavior Driven Development. 
Deze vergroten de synergie binnen het team en de betrokken-
heid met de business. Zodoende kan in één keer het juiste 
product worden gebouwd. 

Na het uitdenken van de scenario’s wordt er doorgegaan met 
het implementeren van de Scratch code aan de hand van de 
voorbeelden, om dit vervolgens samen te voegen tot één 
geheel. Hier begint de grote ‘fun factor’ van deze workshop. We 
hebben behoorlijk veel robotjes de raarste capriolen zien 
uithalen. Wij kijken met plezier terug op de tot nu georgani-
seerdeworkshops ‘Specification by Example met mBots’. 
Klanten ervaren de workshop als zeer leerzaam en hebben een 
leuke middag met elkaar. 

“THE NEXT STEPS
Natuurlijk zitten wij bij Bartosz niet stil. We blijven de workshop
verder uitbreiden. De nieuwste versie is realistischer ingestoken 
en hierin zijn de ervaringen meegenomen die wij als test-
consultants opdoen bij onze opdrachten. Namelijk dat vanuit 
de voorbeelden uitvoerbare specificaties gemaakt worden via 
Cucumber en Java. Bewust of onbewust zullen de deelnemers 
begrippen leren zoals Dependency Injection en Mocking en het 
feit dat je de mBot weg kan laten tijdens het programmeren 
van het gedrag. Niet alleen specificaties maar echt outside-in 
development en een goede inrichting van de test automation 
piramide.

Interesse?
BARTOSZ VERZORGDE DE WORKSHOP 
‘SPECIFICATION BY EXAMPLE MET MBOTS’ 
BIJ KLANTEN ALS KLM, NS EN DE VOLKSBANK. 

OOK INTERESSE IN DEZE WORKSHOP? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.
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Door het pad van testtraject, dress rehearsal en pilot in productie te volgen, voorkom je fouten in 
de daadwerkelijke migratie. Volg je dit pad niet? Denk dan eens aan de problemen die kunnen 
ontstaan wanneer je in de financiële sector een migratie uitvoert:
- Klanten kunnen niet meer bij hun rekening;
- Betalingen worden niet uitgevoerd;
- De boekhouding van de bank klopt niet meer;
- Het saldo van rekeningen klopt niet meer;
- Je plaatst een freeze die meer stillegt dan gewenst;
-  Bron velden bevatten meer data dan je kwijt kunt in je doel applicaties. Met verlies van data als 

mogelijk gevolg. 

Dan zijn er ook nog andere zaken waar je bij een complexe data-
migratie aan moet denken. Helaas worden deze vaak over het hoofd gezien:
-  De aansluitingen van externe systemen op banksystemen: wanneer je als bank een key van een 

rekening verandert of een migratie boeking doet, dan kan dit voor grote problemen in de finan-
ciële boekhouding van bedrijven zorgen. Denk ook aan de gevolgen van een kleine wijziging 
voor de jaarlijkse aanlevering van gegevens aan de Belastingdienst. 

-  Incidenten gebeuren vaak niet in de eerste dagen na een migratie, maar juist wanneer er bij-
voorbeeld een maandelijkse batch draait. Wees hier alert op!

-  Wanneer klanten iets anders zien dan normaal en daar niet over geïnformeerd zijn, dan komen 
er gegarandeerd vragen of zelfs boze reacties. Je call center en social media kunnen hierdoor 
overstromen. Betrek je communicatie afdeling daarom altijd bij de migratie! Zorg ook dat je 
social media teams paraat hebt staan.

-  Ook na aankondiging van een migratie en daarbij opschorting van dienstverlening zijn er altijd 
nog klanten die net die dag hun keuken gaan afrekenen en nog even snel spaargeld willen 
overboeken of hun krediet willen aanspreken. Heel vervelend als deze klant tijdens een migra-
tie niet over zijn producten kan bezitten! Spreek samen met de business procedures voor dit 
soort situaties af.

- Denk aan pijplijn effecten:
 •     Transacties met een bepaalde key, die onderweg zijn worden niet uitgevoerd als je deze key 

wijzigt. 
 •     Lifecycle events die in uitvoering zijn kunnen door de migratie teniet worden gedaan. Bij-

voorbeeld een rekening die half opgeheven is en die nu door toedoen van de migratie niet 
opgeheven wordt.

-  Externe factoren die niet meewerken kunnen een migratie flink in de war schoppen. Denk aan 
Sharepoint dat niet werkt, terwijl daar al je documenten opstaan zoals het runbook. 

-  Een mainframe systeem dat tijdens het weekend zijn datum niet bijwerkt, of al op vrijdagavond 
zijn datum bijwerkt naar maandag, kan voor grote problemen zorgen.

Dossier
DATA-
MIGRATIES

IEDERE DATAMIGRATIE KAN GETEST WORDEN. 
HOE COMPLEX OOK. IEDERE DATAMIGRATIE 
KAN OOK MISGAAN. WANT JE MOET MET VEEL 
ZAKEN REKENING HOUDEN, NAUWKEURIGE 
VOORBEREIDINGEN TREFFEN EN ALLES GOED 
OVERDENKEN. BARTOSZ LEIDDE AL VEEL COMPLEXE 
DATAMIGRATIES WAARBIJ VELE MILJOENEN 
EURO’S GEMOEID WAREN. NATUURLIJK WERKTEN 
WE ALTIJD MET EEN TOEGESPITSTE MIGRATIE- EN 
TESTSTRATEGIE. DAARNAAST BLEKEN KRACHTIGE 
HULPMIDDELEN ZOALS EEN INTEGRATIETEST VAN 
DE MIGRATIE EN DE NIEUWE DOELAPPLICATIE(S), 
EEN DRESS REHEARSAL EN EEN MIGRATIE PILOT 
ONMISBAAR. WE VERTELLEN JE IN DIT DOSSIER 
GRAAG WAT WIJ DE AFGELOPEN JAREN LEERDEN 
OVER COMPLEXE DATAMIGRATIES.

IN DIT DOSSIER VIND JE:

•  EEN HANDIGE CHECKLIST VOOR DE DATAMIGRATIE SOFTWARE; BEGIN BIJ HET BEGIN!

•  TIEN TIPS VOOR HET TESTEN VAN DATAMIGRATIES; WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN?

•  HET BELANG VAN DE DRESS REHEARSAL; WAT IS HET EN HOE DOE JE DAT?

•  EEN MIGRATIE PILOT IN PRODUCTIE; DOEN OF NIET DOEN?

WAT KAN ER ALLEMAAL MISGAAN 
BIJ DATAMIGRATIES?
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10 tips

1. 
VOER EEN INTAKETEST UIT
Met een intaketest beoordeel je of de testomgeving, migra-
tiesoftware en wijzigingen in de doelapplicatie bruikbaar zijn 
voor de integratietest. Dat is belangrijk omdat collega’s de 
software vaak onder hoge druk opleveren waardoor de kwaliteit 
niet voldoende is om integratietesten uit te kunnen voeren. Met 
een intaketest check je of hier sprake van is. Nog beter is het 
om al in een vroeg stadium aan te haken bij het testen en de 
opleveringen van je collega’s zodat je - indien nodig - de start 
van de integratietesten kunt uitstellen.

2. 
GEBRUIK EEN AFGESCHERMDE TESTOMGEVING
Nu je de data kunt gaan testen, heb je een afgeschermde 
testomgeving nodig. Gebruik hiervoor het liefst een bestaan-
de (acceptatie) testomgeving, om geen extra omgevingspro-
blemen te veroorzaken. Moet je een nieuwe afgeschermde 
testomgeving creëren? Let er dan op dat deze testomgeving 
dezelfde soort veiligheidsmaatregelen heeft als productie. Zorg 
dat je testers toegang hebben of krijgen tot de afgeschermde 
testomgeving en kopieer de data die je wilt gaan testen er naar 
toe. Denk aan het volgende: 
•  Maskeer namen, adressen en woonplaatsen als deze bij de 

migratie of doelapplicaties geen hoofdrol spelen.
•  Neem alle relevante systemen van de betrokken teams op in 

de testomgeving. Gebruik een risicoafweging om te bepalen 
welke systemen je buiten scope wilt houden.

•  Zorg dat de omgevingen groot en snel genoeg zijn. Houd 
rekening met de data die erbij komt door de migratie. Uren 
moeten wachten op een batch die eigenlijk maar kort hoeft 
te duren is geen pretje!

•  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verbiedt het 
testen met productiegegevens niet letterlijk. De wet stelt dat 
je de gegevens mag gebruiken voor het doel waarvoor je ze 
krijgt, en voor doelen die in duidelijk direct verband daarmee 
staan (art. 8 en 9 Wbp). Het testen van de omgeving waarbin-
nen je persoonsgegevens wilt gaan gebruiken, houdt genoeg 
verband met het daadwerkelijk doel. 

3. 
REGEL HULP VAN TESTERS VOOR DE DOELAPPLICATIES
Je kan niet alle testen zelf of met een eigen team uitvoeren om-
dat je daarvoor nooit alle kennis in huis hebt. Regel daarom via 
de backlogs hulp van scrum of DevOps teams. Organiseer een 
scrum of productowner bijeenkomt om uit te leggen waarom 

een gezamenlijke test uitvoeren belangrijk is en wat het doel 
er van is. Gebruik hierbij duidelijke user stories en maak van de 
gelegenheid gebruik om alle betrokken teamleden kennis met 
elkaar te laten maken; het werkt immers veel sneller en makke-
lijker als mensen elkaar een keer ontmoet hebben.

4. 
GEBRUIK EEN TESTSET; HOE KOM JE AAN TESTDATA VANUIT 
PRODUCTIE?
Om aan te tonen dat de nieuwe systemen overweg kunnen 
met de gemigreerde data moeten de testers van de doelappli-
caties testcases uitvoeren. Maar omdat de normale synthetische 
gevallen bij migratietesten niet beschikbaar zijn moet je vooraf 
de gewenste testdata inventariseren. Doe dat als volgt:
•  Selecteer samen met productowners, buniness analisten of 

Ook voor datamigraties geldt: begin bij het begin. Voordat je gaat testen wil je dus weten of de 
datamigratie software het normale ontwikkeltraject heeft doorlopen. Of het nu om standaard 
tooling of maatwerk gaat. Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• De migratieontwerpen zijn door alle betrokken teams getoetst;
• Alle betrokken teams hebben unit testen uitgevoerd op het datamigratiesysteem; 
• De teams hebben systeemtesten uitgevoerd met zelf ontworpen data; 
• De testresultaten zijn bekend en bekeken; 
•  Moet je het doelsysteem voorafgaand aan de migratie aanpassen om de extra data te kunnen 

ontvangen? Test deze aanpassingen dan grondig via de reguliere testen met synthetische data; 
• Eventuele wijzigingen zijn in productie voordat je start met de integratietest van doelsysteem en 
de datamigratie.

AAN DE SLAG!
Zijn alle unit- en systeemmigratietesten door de teams afgesloten? Is de doelsoftware opgeleverd? 
Dan kun je beginnen met de integratietest van migratie en de nieuwe doelapplicatie(s). De tien 
tips die we je in dit dossier geven, kunnen je op weg helpen. 

CHECKLIST: HEEFT DE DATAMIGRATIE 
SOFTWARE HET JUISTE TRAJECT DOORLOPEN?

HOE TEST JE DATAMIGRATIES?

DE DATAMIGRATIE 
SOFTWARE IS OP ORDE? 
DAN KAN HET TESTEN 
VAN DE DATAMIGRATIE 
BEGINNEN! TIEN TIPS 
OM HET TESTTRAJECT 
SOEPEL TE LATEN
VERLOPEN.



68

DE DRESS REHEARSAL IS EEN OPERATIE MET MILITAIRE PRECISIE. HET IS EEN WEEKEND 
WAARIN ALLE BETROKKENEN SAMEN DE HELE DATAMIGRATIE VAN VOOR TOT ACHTER 
UITVOEREN, MAAR DAN IN EEN AFGESCHERMDE EN GECONNECTEERDE ACCEPTATIE-
OMGEVING. JE HEBT HET HELE TESTTRAJECT AL DOORLOPEN, IEDEREEN HEEFT ZIJN 
AKKOORD GEGEVEN EN HET MIGRATIERUNBOEK IS KLAAR. JE TEST DUS VOORAL ALLE 
RANDVOORWAARDEN ZODAT JE BIJ DE ECHTE MIGRATIE NIET VOOR VERRASSINGEN 
KOMT TE STAAN. IKZELF HEB AL VELE DRESS REHEARSALS MEEGEMAAKT EN VERTEL 
IN DIT ARTIKEL OVER HET BELANG EN DE ORGANISATIE VAN EEN DRESS REHEARSAL. 
WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN EN OP LETTEN?

WAAROM IS EEN DRESS REHEARSAL ZO BELANGRIJK?
Als een datamigratie langer dan een dagdeel duurt, is het belangrijk om ook zaken naast data 
en applicaties tot in de puntjes geregeld te hebben. Wanneer de meer huishoudelijke zaken 
niet goed zijn afgestemd kan een migratie volledig in het honderd lopen. Bijvoorbeeld wanneer 
blijkt dat het pand niet open is op het afwijkende tijdstip waarop jullie de migratie willen gaan 
uitvoeren. Of wanneer de planning te strak blijkt. Daar wil je niet achter komen op het moment 
dat je daadwerkelijk een complexe datamigratie wilt gaan uitvoeren! Met een zogenaamde Dress 
Rehearsal kan je al deze zaken beproeven. De Dress Rehearsal is de laatste repetitie waarbij je alles 
uitvoert zoals het straks bij de daadwerkelijke migratie gaat, maar dan in een acceptatieomgeving. 
Met een geslaagde Dress Rehearsal stel je het management gerust en zorg je voor vertrouwen in 
de migratie.

‘DE DRESS REHEARSAL ALS LAATSTE 
REPETITIE STELT HET MANAGEMENT 
GERUST EN ZORGT VOOR 
VERTROUWEN IN DE MIGRATIE.’

HET BELANG VAN DE DRESS REHEARSAL 
BIJ COMPLEXE DATAMIGRATIES WAT IS HET 
EN HOE DOE JE DAT?

product specialisten de testdata;
•  Gebruik queries vanuit productie of selecteer vanuit een be-

staand datamanagement systeem; 
•  Zorg voor meerdere gevallen per gewenste selectie. De data 

kan immers veranderen voordat de integratietest wordt uitge-
voerd, een product kan uit de handel worden genomen, een 
contract kan worden beëindigd, etcetera.

5. 
GEBRUIK MEERDERE TESTCYCLI OM DE TESTEN UIT TE 
VOEREN
Gebruik meerdere testcycli. Meerdere korte testcycli hebben 
de voorkeur omdat een team dat in de eerste cyclus nog niet 
gereed is of geen tijd heeft, dan kan aanhaken in één van de 
volgende cycli. Let er daarvoor wel op dat je de productiedata 
vaker kunt kopiëren, bijvoorbeeld via een bestaande produc-
tiekopie. Twee tot vijf cycli zijn meestal voldoende, maar dit 
hangt ook af van de kwaliteit van de opgeleverde software, de 
complexiteit van de doelapplicaties en de duur van de testcycli. 
Iedere testcyclus bestaat uit:
• Installeren van de testomgeving;
• Uitvoeren van de datamigratie;
• Testen van de doel applicatie(s).

6. 
ZORG VOOR EEN GESYNCHRONISEERDE TESTOMGEVING
Als de testomgevingen van de verschillende doelapplicaties 
niet gesynchroniseerd zijn, dan loopt een test eenvoudig in het 
honderd. Bijvoorbeeld wanneer de één op donderdag en de 
ander op vrijdag kopieert om er vervolgens achter te komen dat 
in de interfaces op datums gecontroleerd wordt. Of als de één 
gebruik maakt van een standaard back-up van het systeem die 
na de batches wordt genomen, terwijl bij de ander die back-up 
voor de batches wordt gemaakt. Daardoor loopt de batch van 
de tweede tester in een error. Zorg er om dit te voorkomen voor 
dat de doelapplicaties gesynchroniseerd zijn: 
•  Neem de activiteiten voor het kopiëren van de productieom-

gevingen gedetailleerd op in een draaiboek;
•  Breng de verschillende partijen bij elkaar om het draaiboek 

door te spreken; 
• Zorg voor een droogtest van het draaiboek; 
• Voer dit draaiboek uit bij de intaketest. 

7. 
HOUD REKENING MET DEFECTS DOOR SLECHTE 
DATAKWALITEIT 
Ook al heb je de data van tevoren geschoond, houd rekening 
met bevindingen door data vervuilingen die over het hoofd zijn 
gezien. Batches zijn daarbij kwetsbaarder omdat deze meestal 
alle data doorlopen; in het ergste geval klapt de belangrijkste 
batch van de doelapplicatie eruit en kan je niet verder met de 
testuitvoering. Bij online transacties kan je de niet geschoonde 
data omzeilen door een ander testgeval te kiezen. 
Zaken waarmee je defects door slechte data kwaliteit zoveel 
mogelijk kunt voorkomen: 
•  Pas de data direct aan in de testomgeving als de test niet 

verder kan worden uitgevoerd; 

•  Zorg dat er een schoningsteam stand-by staat om de data te 
schonen in de productie omgeving;

•  Zorg dat het schonen van de data herhaald kan worden. 
  Bij een nieuwe kopie van productie kan het immers weer 

nodig zijn. 

8.  
WEES VOORBEREID OP ONVERWACHTE BEVINDINGEN
Zeker als je data migreert uit oude bronsystemen zonder goede 
documentatie, kan je onverwachte bevindingen tegenkomen. 
Denk aan euro’s die centen zijn geworden, onverwachte pro-
ductypen, andere klantsoorten of onbekende factuur statussen. 
Dit is juist één van de redenen om met productiedata te testen! 
Denk aan het volgende:
•  Zorg voor een goede bevindingenadministratie, toegankelijk 

voor alle betrokken teams. Wij gebruikten bij de migratietes-
ten die we uitvoerden Defect Management van HP ALM; 

•  Zorg dat de business analisten aangehaakt zijn zodat zij deze 
soms lastige bevindingen uit kunnen zoeken.

9. 
GEBRUIK EEN DRAAIBOEK DAT GROEIT NAAR EEN MIGRATIE 
DRAAIBOEK
Veel migraties lopen schade op of mislukken omdat de acties 
niet vastlagen of niet in de juiste volgorde zijn getest. Zorg 
daarom dat alle uit te voeren acties van de teams in een draai-
boek worden vastgelegd. In het begin zijn alleen de essentiële 
IT-acties voldoende, zoals: “Maak een extract van de klantdata”, 
“Verzend het klantenextract via XFB naar de Converter” of “Trans-
formeer de transacties van bestanden X en Y naar bestand Z”. 
Zorg dat het draaiboek groeit naar een migratie draaiboek en 
dat dus ook alle validatie acties, handmatige acties, communi-
catie, besluitvormingsacties worden opgenomen. Enkele tips bij 
het opstellen van een draaiboek:
•  Gebruik Excel of als het complexer is Microsoft® Project. Ze-

ker als je veel afhankelijkheden wilt vastleggen is Project erg 
handig. 

•  Een uniek ID, een omschrijving, het uitvoerende team, de 
duur in minuten, de starttijd of afhankelijkheid zijn onmis-
bare attributen. Houd bij de doorlooptijd ook rekening met 
administratie en huishoudelijke zaken die worden uitgevoerd. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat de collega die aan de 
beurt is, net een sigaretje is gaan roken. 

•  Let speciaal op de mate van centralisatie / decentralisatie van 
het draaiboek. Een paar tips:

•  Hanteer één draaiboek waarin je alle acties van de teams tot 
detail opneemt. Dat voorkomt problemen met versiebeheer 
en afstemming van draaiboeken. Ook is het voor iedereen 
duidelijk welke stappen uitgevoerd gaan worden en welke 
afhankelijkheden er tussen de detailstappen van de teams 
zijn.

•  Zijn teams gewend om hun eigen invoeringen met hun eigen 
draaiboek (template) uit te voeren? Dwing hen dan niet om 
alle acties op te nemen in een centraal draaiboek. Gebruik als 
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‘VEEL MIGRATIES LOPEN SCHADE OP OF MISLUKKEN 
OMDAT DE ACTIES NIET VASTLAGEN OF NIET IN DE 
JUISTE VOLGORDE ZIJN GETEST.’

10
alternatief een overall draaiboek en detail draaiboeken. Zorg 
wel dat overkoepelende stappen uit de detail draaiboeken 
worden opgenomen in het overall draaiboek. En ook alle ac-
ties die samenhangen met acties van andere teams. Natuur-
lijk kan je teams die wel willen integreren volledig opnemen 
in het overall draaiboek.

10. 
DENK AAN HET EVENTUEEL TESTEN VAN HET OUDE 
BRONSYSTEEM 
Als bij een volledige migratie het bronsysteem helemaal ‘leeg’ 
getrokken wordt, dan is een eenvoudige test van het stilzetten 
van dat systeem vaak genoeg om vast te stellen dat systemen 
rondom het bronsysteem daar geen last van hebben. Je moet 
een bronsysteem wel uitvoeriger meenemen in de testcycli als: 
• Een deel van het bronsysteem nog wel gebruikt wordt; 
•  De migratie een zogenaamde close/open techniek bevat. De 

data wordt dan in de bron gesloten/beëindigd en in het doel 
systeem geopend/gestart;  

•  Bij oudere mainframe systemen bestanden niet meer ver-
stuurd worden vanuit het gemigreerde systeem. Een ander 
systeem verwacht zo’n bestand nog wel en trekt aan de 
noodrem.
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ZIJN ALLE HIERVOOR GENOEMDE MAATREGELEN NIET 
VOLDOENDE OM DE ZORGEN VAN DE BESLUITVORMERS 
WEG TE NEMEN? KIJK DAN OF EEN MIGRATIE PILOT IN 
PRODUCTIE UITKOMST BIEDT: DIT IS EEN ECHTE 
MIGRATIE VAN EEN DEEL VAN DE TOTALE POPULATIE. JE 
GEBRUIKT HIERVOOR EEN AANTAL DUMMY KLANTEN, 
FRIENDS AND FAMILY OF COLLEGA’S DIE PRODUCTEN 
HEBBEN DIE BINNEN DE MIGRATIE VALLEN. DAARDOOR 
KUNNEN ZE GOED ALS PILOT CASE DIENEN. ZO KUN JE 
EEN KLEIN GROEPJE KLANTEN MIGREREN OM 
VERVOLGENS TE CONTROLEREN EN VALIDEREN OF ALLE 
PROCESSEN IN JE TARGET GOED LOPEN MET 
GEMIGREERDE DATA. JE DEKT MET EEN PILOT IN 
PRODUCTIE EEN LAATSTE STUKJE ONZEKERHEID EN 
RISICO AF WAT BINNEN JE TESTTRAJECT NIET TE VANGEN 
IS. ZO CREËER JE - NET ALS BIJ DE DRESS REHEARSAL - 
VERTROUWEN BIJ JE STAKEHOLDERS. 

KENNIS VAN SYSTEEMLANDSCHAP
De keuze om een migratie pilot in productie uit te voeren kan 
een enorme impact hebben op de migratiesoftware en de 
doelsystemen. Bijvoorbeeld wanneer je moet gaan werken met 
twee systemen naast elkaar. Meestal wil je in één keer over van 
het oude naar het nieuwe landschap. Maar als je ervoor kiest 
om een pilot uit te voeren, dan draaien een aantal klanten die 
in de pilot zitten al in de nieuwe werkelijkheid terwijl de rest 
van je klanten nog in de oude wereld verkeert. Dat betekent dat 
al je systemen dit moeten weten en herkennen. Je kunt daar 
switches voor gebruiken: als klant 1 t/m 5 langskomen gaan ze 
rechtsaf, de rest volgt de vertrouwde weg. Dit moet je dan in je 
hele systeemlandschap doorvoeren. Om dit goed uit te denken 
en op te zetten heb je tijd - en dus budget - en veel kennis van 
het hele systeemlandschap nodig. Het is daarom belangrijk dat 
je de beste architecten en kennishebbers betrekt bij de pilot in 
productie. 
Lees meer over dit onderwerp op onze blog op www.bartosz.nl.

WAAR MOET JE AAN DENKEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN DRESS REHEARSAL?
De voorbereiding van een Dress Rehearsal is geen sinecure. Je begint al maanden van te voren 
met het vastleggen van de datum, zorg dat iedereen die datum vrijhoudt en zorg dat het 
belang van de Dress Rehearsal bij iedereen duidelijk is. Voor dit laatste is het van belang dat 
het management on board is: zij moeten uitstralen dat iedereen zich voor honderd procent 
moet inzetten. Daarnaast moeten alle praktische zaken op orde zijn. Want ook de catering, 
schoonmaak en beveiliging spelen een grote rol in het slagen van je complexe datamigratie. 
Het organiseren van een Dress Rehearsal is dus nog best pittig! Een paar aandachtspunten:
•  Zorg ervoor dat het belang van de Dress Rehearsal bij iedereen duidelijk is. Bespreek 

daarvoor met de betrokken teams en product owners wat het traject is en wat de 
verwachtingen zijn. Houd een bijeenkomst in de vorm van een kick-off om het doel van 
de Dress Rehearsal uit te leggen. Voorafgaand aan het Dress Rehearsal weekend heeft 
het management een go or no-go meeting. Dat geeft ook bij iedereen het belang van de 
operatie aan.

•  De Dress Rehearsal voer je uit op eenzelfde tijdstip als de echte migratie. Is de echte migratie 
op een zondag? Doe dan ook de Dress Rehearsal op een zondag. Anders bereik je je doel 
niet: je komt er dan niet achter dat de lichten niet automatisch aangaan in het weekend. 
Of dat de achterdeur voor de rokers niet opengaat. Of dat er in het weekend huishoudelijke 
batches draaien.

•  Voer de Dress Rehearsal uit in een afgeschermde en geconnecteerde acceptatieomgeving.
• Zorg dat het draaiboek in productiestaat is.
•  Alle teamleden en betrokkenen draaien tijdens de Dress Rehearsal dezelfde diensten zoals 

ze dat ook tijdens het migratieweekend gaan doen. Dat geldt ook voor een directeur die in 
het echte migratieweekend het besluit neemt. Ook als dat betekent dat hij daarvoor om drie 
uur in de ochtend moet opstaan.

•  Zorg goed voor je collega’s! Vaak voer je een migratie op een incourant tijdstip uit. Waarbij 
je wel verwacht dat iedereen messcherp is. Regel het eten. Als het nodig is: ontbijt, lunch, 
diner en eten in de nacht. Zorg ook voor gezonde snacks. Breek door lastige procedures heen 
als het moet. Je wilt niet vijf afdelingen ver moeten lopen voor een hapje en een drankje. 
Regel daarom desnoods een koelkast en een magnetron op de werkvloer. En ook extra 
vuilniszakken en schoonmaakdoekjes. 

•  Zorg dat je de telefoonnummers van alle betrokken teamleden beschikbaar hebt. En 
natuurlijk ook alle nummers van beveiliging, logistiek en andere betrokkenen. Als het bij de 
toegang tot de parkeergarage al fout gaat, dan is het heel fijn wanneer je het nummer van 
de juiste afdeling of persoon bij de hand hebt.

EEN MIGRATIE PILOT IN PRODUCTIE; 
DOEN OF NIET DOEN?

TIBOR VAN DER WEL
KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?  
Teamplayer, kritisch, doorzetter. 

LEUKSTE ERVARING BIJ EEN KLANT?
Dat zijn de migratieweekenden! De opgebouwde spanning, het toewerken 
naar een succesvolle migratie, het besef dat er niets fout mag gaan, iedereen 
is scherp, de felicitaties achteraf wanneer het weer gelukt is…. En ondertussen 
heeft de rest van de wereld geen idee wat en dat we het weer geflikt hebben. 
 
1 DING DAT WEINIG MENSEN OVER JOU WETEN?
Ik was vroeger een schaaktalent.
 
FAVORIETE QUOTE?
“Play hard or go home.”

WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN?
Skilled, scherp, betrokken en een mooi mens.

TEGEN WELKE DINGEN KUN JE AANLOPEN BIJ EEN DRESS REHEARSAL?
Wat altijd opvalt is dat een Dress Rehearsal nooit helemaal perfect gaat. Dat kan ook bijna niet 
omdat de testomgeving waarin je werkt niet honderd procent gelijk is aan de productieomgeving. 
Daardoor blijkt er vaak toch wel iets niet mogelijk. Vooraf heb je deze zaken natuurlijk al 
geïnventariseerd en opgenomen in het runboek. Verder blijven de beslismomenten spannend: 
iedereen tot aan het hoger management die de go-beslissing moet nemen moet aanwezig 
zijn. Ook al betekent dit dat ze midden in de nacht moeten opstaan omdat de echte migratie 
straks ook midden in de nacht gaat plaatsvinden. Mensen goed voorbereiden en duidelijk laten 
weten dat een Dress Rehearsal ook om perfectie gaat, is dus een belangrijk onderdeel van de 
voorbereiding! Ze mogen niet voor tachtig procent geconcentreerd zijn. Maar ook in aanloop 
krijg je hier al mee te maken: onvolledige planningen waarop niet duidelijk is wie van het team 
aanwezig gaat zijn, zijn onacceptabel. Duidelijk moet zijn wie straks bij de migratie aanwezig is. 
Diegene is er ook bij de Dress Rehearsal. Alleen als alles duidelijk is, kun je foutjes nog eruit halen. 
Anders glippen er toch nog dingen tussendoor.

WAT LEVERT EEN DRESS REHEARSAL OP?
Van een Dress Rehearsal wil je leren, maar niet meer op software technisch vlak. Je hebt immers 
al een gedegen testtraject doorlopen en alle akkoorden om live te gaan zijn al gegeven. Je test 
nu met name alle randvoorwaarden en wilt het liefst dat alles goed gaat. Omdat dat vertrouwen 
genereert om de echte datamigratie uit te mogen voeren. Tijdens de Dress Rehearsal noteer je 
al je bevindingen in een logboek. Na de Dress Rehearsal evalueer je met alle betrokkenen hoe 
het ging. De geleerde lessen verwerk je in het plan van aanpak voor de echte migratie. Vaak gaat 
het om kleine dingen waar je tegenaan loopt: een bewaker die toch niet aanwezig is waardoor 
jullie voor een gesloten deur staan. Iemand die niet aangemeld is omdat hij niet op de planning 
stond. Dat soort zaken. Klein bij een Dress Rehearsal, maar bij de echte datamigratie wil je hier 
niet tegenaan lopen! Dan zijn de gevolgen groter. Het is dus goed om deze dingen eruit te filteren 
zodat de Dress Rehearsal een goed gevoel en vertrouwen bij het hoger management afgeeft. Dan 
ga je met z’n allen vol vertrouwen de echte complexe datamigratie tegemoet.
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1. 
Blijf kritisch
Wat opviel tijdens de Agile Testing Days was de focus op software ontwikkeling 
als creatief proces en mensenwerk, de ‘soft skills’ dus. Verfrissend omdat in ons 
vak de focus vaak ligt op de ‘harde’ factoren omdat technieken en methoden ons 
helpen om ons werk gestructureerd uit te voeren. Maar wat gebeurt er tijdens dat 
uitvoeren van je werk eigenlijk in je geest? Hoe word jij of hoe word je als team 
door jezelf voor de gek gehouden? Je bent als agile team de hele dag bezig om 
iets te realiseren. Daarbij verricht je handelingen vaak automatisch waardoor je 
je minder bewust bent van bepaalde emoties. En dat is een valkuil. Want is het 
allemaal wel logisch wat we als team doen? Of kan het eenvoudiger? Kijken we 
nog onbevooroordeeld naar ons werk? Het is verstandig om af en toe een stap 
terug te doen en jezelf deze vragen te stellen. Zo voorkom je dat je als zelfsturend 
team een tunnelvisie ontwikkelt omdat je allemaal dezelfde kant op denkt. Ook 
of juist wanneer alles lekker loopt: blijf kritisch. Zoals je ook moet doen als blijkt 
dat je product voor de gebruiker niet werkt. Je menselijke kant zal de gebruiker 
de schuld willen geven. Want ‘die begrijpt het niet’. Blijf ook hierin kritisch naar 
jezelf kijken. Want al te makkelijk willen we de schuld van falen buiten onszelf 
zoeken. Terwijl we de schuld wel toewijzen aan de gedragingen en persoons-
kenmerken van een persoon als we een ander zien falen. 

2. 
De bewuste tester
Kritisch blijven als persoon was een interessant onderwerp dat aan bod kwam 
tijdens de Agile Testing Days. Maar wat is de rol van de tester hierin? Omdat je als 
tester altijd denkt vanuit de vraag: ‘als ik de gebruiker zou zijn’ ben je al continu 
heel bewust bezig met wat je doet, met wat de techniek doet en wat de invloed 
daarvan is op anderen. Daarom kun je als tester bepaalde patronen eerder 
herkennen en dus een signalerende functie vervullen. Daarnaast moeten alle 
leden van het team zelf ook zorgen voor de juiste kennis en bewustwording van 
hun emotionele en psychologische patronen. Gelukkig zagen we dan ook veel 
ontwikkelaars bij de Agile Testing Days. Voor ons als tester blijft het een mooie 
taak om bewustwording verder te verspreiden zodat je als team niet uit elkaar 
groeit.

3. 
Persoonlijk leiderschap
Een ander interessant onderwerp dat behandeld werd, was agile leiderschap. 
Want wat is dat nou eigenlijk precies? Duidelijk werd dat dit niet iets is dat alleen 
van de scrum master of product owner verwacht wordt. Leiderschap binnen agile 
is iets van iedereen. Net als de kwaliteit van het product dat je oplevert. Maar als 
dat zo is, wat kun jij dan doen om je leiderschap te tonen? Leiderschap betekent 
dat niet jij je leidinggevende vertelt hoe het volgens jou moet. Laat liever gewoon 
zien hoe jij vindt dat het moet! Probeer je omgeving mee te nemen in de 
verandering die je voorstaat en neem kleine stapjes naar dat voor jou belangrijke 
doel. Dat is iets dat we binnen Bartosz waarderen en dus ook faciliteren. 
Bijvoorbeeld met Bartosz Labsz. Hiermee geven we Bartoszians de mogelijkheid 
om hun eigen innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. 

AGILE
TESTING
DAYS: 
DE TOP 3
[Sander de Jonge] 

BIJ BARTOSZ WILLEN WE ONZE 
KENNIS VAN EN VISIE OP AGILE 
WERKEN ALTIJD UP-TO-DATE 
HOUDEN. DAAROM BEZOCHT 
IK SAMEN MET TWEE COLLEGA’S 
DE AGILE TESTING DAYS IN 
BERLIJN. DAT BETEKENDE 
DRIE VOLLE DAGEN LEZINGEN, 
WORKSHOPS EN ANDERE 
INSPIRERENDE SESSIES OVER 
AGILE TESTEN. HET GING VEEL 
OVER DE INVLOED DIE JIJ ALS 
MENS HEBT OP DE TECHNIEK 
EN DE INVLOED DIE TECHNIEK 
HEEFT OP JOU. BEWUSTZIJN VAN 
JEZELF EN JE EIGEN VALKUILEN 
ONTWIJKEN WAREN DAN OOK 
BELANGRIJKE THEMA’S. IN DIT 
ARTIKEL DEEL IK GRAAG DE 
DRIE MEEST INTERESSANTE 
ONDERWERPEN OP HET GEBIED 
VAN EXPLORATORY TESTING VAN 
DE AGILE TESTING DAYS. 
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PIM OVER CEES 
 

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING ERUIT? 
Toen Cees in september 2014 begon bij Delta Lloyd Groep, 
onderdeel van ABN AMRO Verzekeringen (AAV), was ik als 
domeintestmanager van AAV functioneel verantwoordelijk 
voor het werk van Cees. Sinds 1 november 2015 ben ik als 
competentiemanager van het team Test Management 
verantwoordelijk voor alle interne en externe testers binnen 
Delta Lloyd Groep. Cees heeft in deze periode de overstap 
gemaakt van AAV naar Delta Lloyd Schade (DLS). 
  
WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE? 
Alhoewel ik tegenwoordig een managementfunctie heb zijn 
we beiden vakidioten. Gek van het vak testen, dol op het vinden 
van fouten en altijd op zoek naar manieren om de kwaliteit te 
vergroten. 
  
HOE HERKEN JE DE BARTOSZIAN IN CEES? 
Cees staat voor kwaliteit en is niet zomaar bereid daar concessies 
in te doen. Daarnaast werkt Cees zelfstandig en is hij een echte 
professional. Cees doet ongevraagd dat stapje extra. Zo voelt hij 
zich niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werk, maar ook 
voor de andere testers. Het maakt hierbij niet uit of ze intern of 
extern zijn. Cees houdt er van om gezamenlijk te werken aan 
resultaat. 

CEES OVER PIM 
 

WAAROM VORMEN JULLIE ZO’N GOEDE COMBINATIE?
Pim was mijn testmanager in de periode dat ik werkte op de 
vestiging van Delta Lloyd in Zwolle. Doordat hij teamleider is 
geworden van alle testteams binnen Delta Lloyd Groep is 
onze samenwerking nu minder intensief. Dat wij een goede 
combinatie vormen kwam vooral tot uiting wanneer er 
discussies waren met project- en/of implementatiemanagers. 
Samen waren wij dan in staat om met onze kennis en kunde 
het testteam te verkopen en duidelijk te maken hoe de 
werkzaamheden van een testteam er uit moeten zien. 
 
WAT IS JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR PIM?
Ik heb bij verschillende organisaties testervaring opgedaan 
en daarnaast doe ik veel kennis op tijdens de Competence 
leergangen die binnen Bartosz georganiseerd worden. Met 
deze kennis en ervaring kan ik Pim met raad en daad bijstaan in 
het op een hoger niveau brengen van de werkwijze van het 
testteam. Een van mijn eigenschappen is het kunnen 
motiveren, stimuleren en inspireren van testcollega’s. Deze 
eigenschappen hebben we gebruikt om ook de test van het 
team in beweging te krijgen.

HOE ZIET EEN WERKDAG ER VOOR JULLIE UIT BIJ DELTA 
LLOYD?
Pim en ik hebben heel verschillende dagen sinds hij 
competentiemanager is. Mijn werkzaamheden bestaan uit 
het maken van testplannen en -planningen, het uitwerken 
en onderhouden van de handmatig- en geautomatiseerde 
testscripts, het analyseren van test- en productiebevindingen, 
het beleggen en bijwonen van vergaderingen en het 
begeleiden van testcollega’s en gebruikers.
                   

 MIJN KLANT & IK

Delta Lloyd DELTA LLOYD IS EEN BREDE FINANCIËLE DIENSTVERLENER WAAR ZOWEL ZAKELIJKE 
ALS PARTICULIERE KLANTEN TERECHT KUNNEN VOOR ONDER MEER VERZEKERINGEN, 
VERMOGENSBEHEER EN PENSIOENPRODUCTEN. BINNEN DELTA LLOYD SPEELT IT EEN 
ZEER BELANGRIJKE ROL. DE AFDELING IT & SERVICES IS MET ZO’N 700 MEDEWERKERS 
DAN OOK EEN VAN DE GROOTSTE BEDRIJFSONDERDELEN. DE IT-COLLEGA’S VAN DELTA 
LLOYD HOUDEN ZICH DAGELIJKS BEZIG MET ONTWERPEN, BOUWEN, TESTEN, BEHEREN 
EN SERVICE VERLENEN. ZO OOK PIM VEDDER (COMPETENTIEMANAGER) EN CEES DE 
MAN (TESTCOÖRDINATOR/TESTMANAGER). 
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BARTOSZ STEUNT
JAARLIJKS GOED DOEL

15.000 EURO
VOOR KIKA!
Work hard, play hard! Dat is waar Bartosz voor staat. 
Onder dit motto hebben al onze 130 medewerkers zich 
ingezet voor Kika (Stichting Kinderen Kankervrij). Daar-
voor heeft Bartosz meegedaan aan de Run for KiKa. Dit 
zijn een reeks hardloopevenementen die allemaal één 
doel hebben: 95% genezingskans voor kinderen met 
kanker in 2025. Met een team van bijna 60 lopers heeft 
Bartosz meegedaan aan de Run for Kika in Utrecht. Elke 
deelnemer heeft zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar 
gebracht. Daarnaast konden medewerkers van Bartosz 
vakantie uren of gemaakte overuren doneren. Voor ieder 
gedoneerd uur maakte Bartosz een bedrag over naar 
KiKa. In totaal hebben we € 15.000,- bijeengebracht! Dit 
geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en 
betere behandelmethoden voor kinderen met kanker.

SCHOON DRINKWATER IN KENIA
In 2015 heeft Bartosz de stichting Dutch Water Limi-
ted (DWL) gesteund. DWL is een Keniaanse non-profit 
organisatie met Nederlandse roots en onder Nederlandse 
leiding. DWL is opgericht met als doelstelling gezond 
drinkwater te produceren voor de bevolking in de grote 
steden van Kenia. Dit drinkwater wordt voor een zo laag 
mogelijke prijs verkocht. De meerderheid van de bevol-
king heeft namelijk geen toegang tot gezond drinkwater. 
In totaal hebben Bartosz en haar medewerkers € 10.000,- 
bijeengebracht voor stichting DWL.
DWL heeft de ambitie om de komende 10 jaar met 8 fa-
brieken miljoenen Afrikanen in grote steden te bedienen 
met lekker, gezond en betaalbaar drinkwater. Hiervoor is 
naast geld, ook een goede IT infrastructuur nodig. In dat 
kader doneert Bartosz geregeld gebruikte laptops aan 
DWL. DWL zorgt er persoonlijk voor dat deze ter plekke 
een tweede leven krijgen.

HARTPATIËNTJES UIT ERITREA
Bij gebrek aan medische voorzieningen werden tot 2010 
ernstig zieke hartpatiëntjes uit Eritrea door de stichting 
Mekane Hiwot naar Nederland gehaald om hier ge-
opereerd te worden. Inmiddels zijn de voorzieningen 
in Eritrea sterk verbeterd en zijn voldoende specialisten 
opgeleid om de levensreddende operaties daar te ver-
richten. Hiermee is de primaire doelstelling van ‘Mekane 
Hiwot’ gehaald en de stichting opgeheven.
De opvang, zorg en begeleiding van de hartpatiëntjes in 
Nederland is overgegaan in de nazorg van deze kinderen 
en hun families die in hun eigen land geen enkele kans 
maken op een normaal bestaan. Hiervoor is de Bi-
neam-rekening geopend. De nazorg richt zich op de me-
dische controles, noodzakelijke medicijnen en goederen 
en financiële ondersteuning. Jurgen van Amerongen van 
Bartosz is nauw betrokken bij deze stichting en collega’s 
kunnen kleding, speelgoed en andere spullen doneren. 
Bovendien wordt er door middel van acties zoals de 
verkoop van loempia’s op ons Bartosz Open Huis, geld 
ingezameld voor dit goede doel.

2012
VAN PARIJS NAAR ROTTERDAM… DE ROPARUN
De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotter-
dam over een afstand van ruim vijfhonderd kilometer. 
Doel is om geld in te zamelen om kankerpatiënten te 
steunen. De Roparun wordt ook wel een avontuur voor 
het leven genoemd. Dit blijkt uit het motto: “Leven toe-
voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven”.

Bartosz en haar medewerkers hebben in 2012 de Ropar-
un gesteund door geld te doneren aan team 6 – ECORun-
ners. Een aantal Bartosz collega’s was onderdeel van dit 
sportieve team en de ambitie destijds was “het klimaat-
neutraal volbrengen van de Roparun!” In totaal hebben 
Bartosz en haar medewerkers ruim € 2.500,- bijeenge-
bracht. Daarnaast stond Bartosz als hoofdsponsor met 
haar logo op de sportshirts van de teamleden.

BARTOSZ STEUNT TOUR FOR LIFE
“De Tour For Life fietsen we om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Gren-
zen helpt jaarlijks de miljoenen mensen die in nood-
situaties verkeren. Om dit te bereiken leveren we een 
bijzondere prestatie: 1254 km en 19 hoogtekilometers in 8 
dagen tijd. De tocht telt acht spectaculaire etappes. We 
rijden van Italië naar Nederland en beklimmen dage-
lijks beroemde cols. De tocht start in Bardonecchia, een 
Italiaans bergdorp, en leidt via de Alpen, Jura, Vogezen en 
Ardennen naar onze finish: de Cauberg.”

In 2011 hebben Bartosz en haar medewerkers één van 
de deelnemende ploegen van de Tour for Life gesteund. 
Namelijk Team No Limits waarvan collega Rein Hochsten-
bach deel uit maakte. Naast de fietskleding, waarin Team 
No Limits de laatste etappe heeft gereden en de Cauberg 
in heeft beklommen, hebben Bartosz en haar medewer-
kers ook een bedrag van meer dan € 5.000,- gedoneerd.

2016

2015

2013

2011

BIJ BARTOSZ STAAN MENSEN CENTRAAL. WE ZIJN EEN BE-
VOORRECHTE GROEP MENSEN. EEN GROEP FIJNE MENSEN, 
JONG EN GEZOND, WERKEND IN EEN UITDAGEND BEROEP. 
WIJ VINDEN HET BELANGRIJK OM MENSEN DIE MINDER 
BEVOORRECHT ZIJN EEN HELPENDE HAND TE BIEDEN. 
DAAROM KIEST BARTOSZ IEDER JAAR EEN GOED DOEL OM 
SAMEN MET HAAR MEDEWERKERS TE STEUNEN.
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NEDERLANDSE BANKEN ZIJN GROOTSCHALIG GEAUTO-
MATISEERD. ICT IS EEN INTEGRAAL ONDERDEEL 
GEWORDEN VAN HET ZAKENLEVEN. BANKEN GAAN MEE 
IN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN EN 
INTERNETBANKIEREN IS DAAR EEN MOOI VOORBEELD 
VAN. DEZE GRATIS DIENST VOOR DE KLANT BIEDT GROTE 
VOORDELEN. NAMELIJK ALTIJD EN OVERAL INZICHT IN 
HET ACTUELE SALDO HEBBEN EN BANKZAKEN REGELEN, 
WAAR EN WANNEER HET DE GEBRUIKER UITKOMT. 
BENODIGDHEDEN? EEN COMPUTER OF APPLICATIE OP DE 
TABLET OF SMARTPHONE EN EEN INTERNETVERBINDING. 
MAAR TOCH…

Toch zijn er regelmatig problemen met internetbankieren, waarbij 
het systeem uit de lucht is en ‘altijd en overal’ niet opgaat. Deze 
storingen zijn van negatieve invloed op het consumentenvertrouwen 
in banken. Verder schaadt een storing het imago van de betreffende 
bank, bijvoorbeeld door de media-aandacht die eraan gegeven wordt. 
Daarom willen banken ‘interNIETbankieren’ zien te voorkomen. 
Softwaretesters spelen hierbij een belangrijke rol, aangezien zij 
fouten en storingen tijdig kunnen traceren en verminderen.

INTERNETBANKIEREN
Internetbankieren wordt beschouwd als één van de meest complexe 
en ingewikkelde applicaties in de huidige softwareontwikkeling. 
Dit geldt ook voor het testen van deze applicaties. De belangrijkste 
applicatiekenmerken van internetbankieren zijn:

•  Multi tier-functionaliteit om duizenden gebruikers te 
ondersteunen, die gelijktijdige gebruik maken van de applicatie.

•  Integratie in wereldwijde IT-omgevingen: meestal integreert 
een bankapplicatie met tal van andere toepassingen, zoals de 
betalingenstromen en beurstransacties.

• Complexe zakelijke workflows.
• Real time en snelle batchverwerking.
• Groot aantal transacties per seconde.
• Veilige transacties op basis van diverse protocollen.
•  Rapportagefunctionaliteit om de dagelijkse miljoenen 

transacties te monitoren.
•  Uitgebreide en actieve logging functionaliteit om eventuele 

problemen voor te zijn en op te lossen.
• Grootschalig en robuust opslagsysteem.

De IT-architectuur van bankapplicaties bestaat meestal uit een meer 
lagen model. Voor transacties met behulp van internetbankieren, via 
een applicatie of een browser, is in de eerste plaats een webserver 
nodig. In deze middenlaag kan direct het inkomende en uitgaande 
berichtenverkeer van de webserver gevalideerd worden. Verder zorgt 
een database voor de zorgvuldige opslag van gegevens. Als laatste 
moet een sterke transactieprocessor, zoals een mainframe of legacy 
systeem, de biljoenen transacties per seconde probleemloos kunnen 
uitvoeren.

INTERNIETBANKIEREN

“BANKEN MOETEN 
INVESTEREN IN 
VOLWAARDIGE 

TESTOMGEVINGEN, 
DIE EEN GOEDE 

AFSPIEGELING 
VORMEN 

VAN DE REALITEIT”

[Michel Lourens en Kevin van der Hooft]
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MICHEL 
LOURENS
WAT IS JOUW LEUKSTE 
TESTERVARING?
Een project met het 
omzetten van meer dan 1 
miljoen creditcards. Veel 
afstemming met keten-
partijen, maar ook de 
spanning met het draaien 
op productie of alles wel 
goed loopt. 

KUN JE JEZELF IN 
3 WOORDEN 
OMSCHRIJVEN?  
Weloverwogen,  
doorzetter, 
helicopterview.

LEUKSTE AAN WERKEN 
BIJ BARTOSZ?
De secretaresses. We kun-
nen niet zonder ze. 

FAVORIETE QUOTE?.
“Do or do not, there is  no 
try.”

WAT TYPEERT EEN BAR-
TOSZIAN?
Positieve instelling, altijd 
klaar staan om een klant 
te helpen en bereid zijn 
om een tandje harder te 
lopen wanneer nodig.
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STORINGEN VOORKOMEN DOOR TESTEN
De genoemde oorzaken voor het niet functioneren van internetbankieren 
hebben veelal te maken met de complexiteit van de online bankapplicaties. 
Zouden storingen voorkomen kunnen worden door applicaties grondiger te 
testen? Softwaretesten betreft een proces dat inzicht geeft in, en adviseert over, 
de kwaliteit van de software en de daar aan gerelateerde risico’s. Alles is met 
elkaar verbonden en moet non-stop beschikbaar zijn. Laat de betrokken partijen 
intensief samenwerken en houd hen op de hoogte van de wijzigingen op de 
programmatuur en het achterland. Communicatie speelt hierbij een belangrijke 
rol. Wanneer niet alle ketenpartijen tijdens een grote release op de hoogte zijn van 
bepaalde wijzigingen, bijvoorbeeld het achterland of de communicatielaag, dan 
kan de testafdeling niet de volledige ketentesten uitvoeren. Daardoor bestaat de 
kans dat er storingen optreden. Zeker in een omgeving waar Agile gewerkt wordt, 
is een goede afstemming van groot belang om de snelheid van opleveringen 
hoog te houden. Om dit soort problemen te tackelen kan een papierenketentest 
gehouden worden. In deze sessie zitten alle partijen om tafel en wordt er stap voor 
stap besproken wat de wijzigingen zijn en welke datatransformatie gedaan wordt 
door alle partijen.

HOE WORDT ER GETEST?
Ondanks dat storingen vooral veroorzaakt worden door de complexiteit van de 
applicatie en de enorme toename van gebruikers, kan zorgvuldig testen het risico 
op storingen verkleinen. Hoe gaat dit bij bankapplicaties in zijn werk? 
Bij softwareontwikkeling zijn er in iedere fase verschillende testtechnieken 
toepasbaar, namelijk: 

TESTEN OP TECHNISCHE VALIDATIE
• Unittesten;
• Testen van de (software-)code;
• Automatische systeemtesten met behulp van tooling;
•  Systeem Integratie Testen met stubs. Zoveel mogelijk geautomatiseerd;
• Ketentesten end-to-end.

TESTEN OP FUNCTIONELE VALIDATIE
•  Op basis van de (functionele) specificatie en daaraan gekoppelde testcases, 

validatie uitvoeren;
• Applicatietesten door ervaren testers en eindgebruikers.

PRODUCTIE ACCEPTATIE TESTEN
•  Applicaties worden getest met functioneel en technisch beheer om fouten in 

een productie-like omgeving op te sporen;
• Load testen;
• Uitvoeren van performance & stresstesten.

SECURITY TESTEN
• Testen van de softwarebeveiliging.

Risico’s op storingen worden door zorgvuldig testen verkleind. De kosten om te 
testen wegen voor de consument waarschijnlijk niet op tegen het niet beschikbaar 
zijn van de dienst. Kortom, keuzes. Wat in ieder geval de overweging waard is: 
releases, de wijze van softwareontwikkeling, communicatie, performance, 
versiebeheer en beveiliging. Hierbij is het van belang dat er eenduidige afspraken 
worden gemaakt over softwareontwikkeling en de vastlegging van documentatie. 
Dit is de basis voor een goed werkende applicatie en bovendien de basis om goed 
te kunnen testen.

Daarnaast moet een bankorganisatie een breed testbeleid doorvoeren. Dit 
betekent dat er op iedere afdeling voldoende, gespecialiseerde testers werkzaam 
zijn om alle applicaties en systemen continu te testen. Hoe effectiever en beter 
gestructureerd er getest wordt, des te beperkter de risico’s en kleiner de kans op 
storingen. Als laatste moeten banken zonder eenduidig testbeleid investeren in 
volwaardige testomgevingen, die een goede afspiegeling vormen van de realiteit. 
Zo kunnen de tests beter uitgevoerd worden waardoor de kans kleiner is dat een 
applicatie in een testomgeving wel goed functioneert, maar in een volwaardige 
omgeving toch fouten blijkt te hebben. Hoe realistischer de testomgeving, des te 
groter de kans dat alle fouten en problemen opgespoord kunnen worden.

BELANGRIJKSTE OORZAKEN STORINGEN INTERNETBANKIEREN
Voor internetbankieren is dus een zeer complex applicatielandschap ingericht. 
Dat zorgt logischerwijs voor een verhoogd risico op fouten. Die kunnen leiden tot 
storingen, waardoor internetbankieren niet functioneert. Een aantal belangrijke 
oorzaken zijn:

• Onderhoudswerkzaamheden;
• Niet up-to-date houden van systemen;
• Verschillende mobiele platformen;
• Onvolledig release management;
• Complexiteit van systemen;
• Toename van het volume van berichten;
•  Afhankelijkheid van externe partijen (zo is het bijvoorbeeld niet helder dat er een 

upgrade gedaan moet worden);
• Betrokkenheid van verschillende disciplines;
• Aanvallen van buitenaf;
• Menselijke fouten;
• Testwerkzaamheden.

Bij testwerkzaamheden en ‘interNIETbankieren’ geldt bijvoorbeeld software-
configuratie, waarbij er in ‘geïsoleerde omgevingen’ getest wordt. Testen in 
geïsoleerde omgevingen zorgt er vaak voor dat koppelingen naar andere systemen 
nog niet beschikbaar zijn. Wanneer de software dan weer in een volwaardige 
omgeving wordt geplaatst, kunnen op dit vlak problemen ontstaan. 

Ook kan het zijn dat de volwaardige testdata niet voorhanden is. Applicatietesten 
kunnen het meest zorgvuldig gedaan worden met de originele productiedata. 
Maar productiedata mag meestal niet gebruikt worden voor testdoeleinden. 
Hierdoor wordt fictieve data gegenereerd waarmee getest kan worden. Echte
worden hiermee vaak niet alle situaties afgedekt. Zorgvuldig testen en regres-
sietesten van de applicatie is van groot belang, omdat eventuele fouten en 
problemen dan kunnen worden getraceerd en opgelost.

TESTEN IN 
GEÏSOLEERDE 
OMGEVINGEN 

ZORGT ER VAAK 
VOOR DAT 

KOPPELINGEN 
NAAR ANDERE 

SYSTEMEN NOG 
NIET BESCHIKBAAR 

ZIJN.
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BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT; 
DE KRACHT VAN 
BEGRIJPELIJKE TAAL

BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT (BDD) IS 

ONTSTAAN OM HELDERE 
COMMUNICATIE TUSSEN 

DEVELOPERS, TESTERS 
EN NIET-TECHNISCHE 

DEELNEMERS MOGELIJK 
TE MAKEN. OM ZO SAMEN 

BETERE SOFTWARE TE 
KUNNEN ONTWIKKELEN. 

MAAR WAT IS BDD EIGEN-
LIJK? WAAROM ZOU JE 

HET VERKIEZEN BOVEN 
TEST DRIVEN DEVELOP-

MENT (TDD)? WELKE ROL 
SPELEN VOORBEELDEN, 

SCENARIO’S EN RAP-
PORTAGES BIJ BDD? EN 

NIET TE VERGETEN; WAT 
BETEKENT BDD VOOR DE 

ROL VAN DE TESTER? IN 
DIT ARTIKEL STIP IK DE 

BELANGRIJKSTE ASPEC-
TEN VAN BDD AAN.

WAT IS BEHAVIOUR DRIVEN DEVELOPMENT?
Eén van de kenmerken van BDD is dat je voorbeelden gebruikt 
om het gewenste gedrag van de te ontwikkelen software te 
beschrijven. Deze voorbeelden zijn voor iedereen leesbaar en
begrijpelijk; voor business, IT en alle andere betrokkenen. 
Binnen BDD speelt de vraag waarom de betreffende feature 
ontwikkeld moet worden een grote rol. Daarnaast is het een 
methode die ervoor zorgt dat alle betrokkenen elkaar kunnen 
begrijpen. BDD kun je zien als een voorschrijvende werkwijze 
op het gebied van structuur en proces, waarmee ontwikkel-
teams kunnen werken.

WAAROM BEHAVIOUR DRIVEN DEVELOPMENT?
BDD is ontwikkeld om de communicatie tussen developers, 
testers en niet-technische deelnemers aan een softwareproject 
te verbeteren. Het komt voort uit het Test Driven Development 
(TDD). Bij TDD schrijft de ontwikkelaar eerst zijn unit test 
voordat er ontwikkeld wordt. Dit dwingt hem om onder andere 
na te denken over het ontwerp van zijn applicatie. Maar waar de 
ontwikkelaar bij het werken volgens TDD niet over na hoeft te 
denken is waarom de code wordt beschreven. Ofwel; waarom 
hij maakt wat hij maakt. Waarom wil de klant deze software? 
Wat is de vraag achter de klantvraag? En is de bedachte 
oplossing een antwoord daarop? Deze aspecten blijven binnen 
TDD onbelicht. BDD legt door te werken met leesbare en 
begrijpelijke voorbeelden wel de link tussen het technische 
niveau (het ontwikkelwerk) en het functionele niveau (de klant-
wens). Wanner het team weet waarom de klant een bepaalde 
feature gerealiseerd wilt ien is het ook mogelijk alternatieven 
(technische) oplossingen voor te stellen. Op deze wijze wordt 
de mogelijkheid gecreërd voor team en klant om elkaar uit te 
dagen de beste oplossing (in termen van geld, time-to-market 
en kwaliteit) te realiseren.

HOE ZET JE BEHAVIOUR DRIVEN DEVELOPMENT OP DE JUIS-
TE MANIER IN?
Om technische en niet-technische projectleden dezelfde taal 
te laten spreken bij het vaststellen van het gewenste gedrag van 
de te ontwikkelen software, werk je binnen BDD met 
toepasbare voorbeelden: oftewel Specification By Example. In 
deze voorbeelden gebruik je gedrag om de werking van een 
applicatie te omschrijven. Om het proces om gezamelijk met 
elkaar in gesprek te gaan om het gewenste gedrag te 
stroomlijnen, werken we binnen BDD met The Three Amigos 
Sessie. Deze sessie is vergelijkbaar met de ‘Refinement’ sessies 
uit Scrum en heeft als belangrijkste vereiste dat de drie rollen - 
business, ontwikkelaar en QA - aanwezig zijn. 

JOHAN VAN DEN BERG
WAT IS JOUW PERSOONLIJKE TIP ALS HET GAAT OM BDD?
Begin niet direct met het gebruik maken van automatise-
ringstools, noch met het schrijven van scenario’s in Gherkin. 
Focus op het verbeteren van de conversatie tussen business en 
IT, waaruit heldere toetsbare doelstellingen kunnen worden be-
paald. ‘Specification by Example’ (SbE) is hierbij een uitstekend 
startpunt voor het BDD-proces.
 
KUN JE JEZELF IN 3 WOORDEN OMSCHRIJVEN?
Leergierig, meedenkend, gepassioneerd.
 
LEUKSTE AAN WERKEN BIJ BARTOSZ?
Werken met mensen die zich continu willen verbeteren en die 
bij de klant, naast het uitvoeren van testwerkzaamheden, ook 
altijd op zoek zijn naar verbeteringen.
 
FAVORIETE QUOTE?
“Choose a job you love, and you never have to go to work a day 
in your live.” (Confucius)
 
WAT TYPEERT EEN BARTOSZIAN?
Mensen die staan voor hun vak.

[Johan van den Berg]
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“TESTERS ZIJN 
BINNEN BDD 
ONMISBAAR IN HET 
ONTWIKKELPROCES 
EN HET HELDER 
KRIJGEN VAN DE 
BUSINESS WENS”
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WAAROM ZIJN VOORBEELDEN ZO BELANGRIJK BIJ BEHAVI-
OUR DRIVEN DEVELOPMENT?
Het gebruik van, voor iedereen, leesbare en begrijpelijke voor-
beelden speelt binnen BDD een belangrijke rol omdat het een 
helder beschreven user story oplevert die voor iedereen te lezen 
en te volgen is. Dat creëert een shared understanding met als 
voordeel dat er vrijwel geen handovers zijn in documentatie 
en er daardoor minder ruis is in de communicatie over wat er 
over een user story wordt verwacht. In principe zijn een duide-
lijke titel, een korte en krachtige omschrijving van het ‘waarom’ 
en ‘wat’, aangevuld met een aantal goede voorbeelden, een 
uitstekend uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan. Met 
behulp van een heldere user story is bovendien makkelijker te 
ontdekken of er nog vragen aanwezig zijn, waar de business 
duidelijkheid over moet verschaffen. 
Onderstaand een aantal aandachtspunten voor het gebruik van 
voorbeelden binnen BDD:
•  Begin altijd met het benoemen van een aantal happy-flow 

voorbeelden. Dit creëert namelijk een structuur die in een 
tabel is te verwerken. 

•  Ga op basis van je happy-flow voorbeelden op zoek naar de 
grensgevallen. 

•  Introduceer ieder grensgeval door de vraag in te leiden met: 
‘Wat als...’. 

•  Eindig je met een heleboel voorbeelden? Zorg dan dat je de 
relevante voorbeelden overhoudt. 

•  Blijf je alsnog met te veel voorbeelden zitten? Vraag jezelf 
dan af of de user story niet te complex is. 

HOE GEBRUIK JE SCENARIO’S BINNEN BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT?
Op basis van de vastgelegde voorbeelden bepaal je het aantal 
scenario’s dat nodig is om het functioneren van de applicatie 
voor business en IT duidelijk te maken. Ook deze scenario’s 
schrijf je in de domeintaal van de business. De voorbeelden 
worden omgezet in een Given-When-Then stramien, ook wel 
Gherkin syntax genoemd. De ontwikkelaar kan deze Given-
When-Then scenario’s, gebaseerd op de voorbeelden, gebruiken 
om zelf te testen of zijn werk voldoet. Deze test-driven aanpak 
wordt nog krachtiger als de scenario’s voorafgaand aan het ont-
wikkelen worden geautomatiseerd met behulp van BDD test 
automatiseringstools.

WELKE ROL SPEELT RAPPORTAGE BIJ BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT?
Rapportage binnen BDD speelt een belangrijke rol. Omdat een 
goede testrapportage direct feedback geeft aan de ontwikke-
laar. Maar daarnaast kun je het ook gebruiken om andere 
betrokkenen te informeren over de voortgang. Gebruik daarvoor 
een web-dashboard. Zet dit op binnen een build & deploy 
proces zodat ook dit voor iedereen automatisch toegankelijk 
is. De testrapportage wordt continu aangevuld met nieuwe 
scenario’s afkomstig uit de user stories. En is daarmee een vorm 
van Living Documentation die het functioneren en de kwaliteit 
van de applicatie aangeeft. Omdat het ontwikkelteam en de 
business deze Living Documentation als een single point of 
truth kunnen beschouwen, hoeven zij niet ook nog op andere 
plekken documentatie bij te houden.

WELKE ROL HEEFT DE TESTER BINNEN BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT?
Zoals eerder aangegeven kunnen ontwikkelaars binnen BDD 
met behulp van de Given-When-Then scenario’s prima hun 
eigen werk toetsen. Dit werk heeft echter meestal een beperkte 
test scope aangezien er later altijd nog nieuwe voorbeelden 
kunnen worden gevonden die niet in een scenario worden 
afgedekt. Bovendien zijn nieuwgebouwde functionaliteiten 
vaak onderdeel van het grotere geheel van de applicatie. Het is 
binnen BDD dan ook de taak van de tester om met behulp van 
exploritory tests op zoek te gaan naar mogelijke gemiste voor-
beeld situaties. Maar dat is niet zijn belangrijkste taak binnen 

BDD: omdat testers door 
hun ruime kennis van tes-
tanalyse technieken sterk 
zijn in het concretiseren 
van voorbeelden, zijn zij 
binnen BDD onmisbaar in 
het ontwikkelproces en het 
helder krijgen van de busi-
ness wens, bijvoorbeeld 
door hun aanwezigheid 
tijdens The Three Amigos 
sessie.

IS WERKEN VOLGENS 
BEHAVIOUR DRIVEN 
DEVELOPMENT IETS VOOR 
JOU? 
Bedenk voordat je voor 
werken volgens BDD kiest 

eerst welk probleem je ermee wilt oplossen. Een testautomati-
seringsprobleem kun je immers ook met andere tools oplossen. 
Teams die een zeer hoge mate van Agile volwassenheid hebben 
en succesvol zijn in het continu verbeteren van hun product, 
kunnen bovendien juist hinder ondervinden van werken volgens 
BDD. Omdat BDD erg voorschrijvend is in aanpak en daarnaast 
op den duur een overdaad aan documentatie oplevert waar 
niemand meer naar kijkt. Echter de kern van BDD – werken 
met voorbeelden volgens Specification By Example – blijft het 
meest interessant en relevant aan de werkwijze. Omdat dit een 
enorm waardevolle toevoeging is voor teams die werken binnen 
complexe domeinen.

“WERKEN MET 
BDD-VOORBEELDEN IS EEN 
ENORM WAARDEVOLLE 
TOEVOEGING VOOR AGILE 
TEAMS DIE WERKEN BINNEN 
COMPLEXE DOMEINEN”
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Best!
De wereld is kleiner, slimmer 
en meer verbonden dan ooit.

Een inspirerende plek,
waar ICT een geweldig middel is
om mensen en bedrijven vérder te brengen.

Toch geloven we dat een eenzijdige focus op eentjes en nulletjes 
échte kwaliteit in de weg staat. 

Het is vooral de menselijke factor
die het verschil maakt.

Wij zijn Bartosz,

de eigenzinnige, ambitieuze verderkijker
die geen fouten zoekt, 
maar juist verbeteringen vindt.

Een grensverleggend groeiplatform 
waar talent de ruimte krijgt
vanuit een unieke mentaliteit:
Work hard, play hard. 

Het vakmanschap, de toewijding, 
en het plezier van onze mensen
vormen namelijk de basis 
van alles wat we doen. 

Zo maken we elke dag hoogstpersoonlijk impact 
op mensen, bedrijven en systemen.

Vergroten we waarde.
Verhogen we kwaliteit.

Wij zijn niet alleen tester. 
Wij zijn een verbeteraar.

En samen doorbreken we barrières.
Als team én met onze klanten.

Bartosz. Improve your best.

KENNISMAKEN MET BARTOSZ KAN
IN IETS MEER DAN EEN MINUUT.
BEKIJK HIER ONZE MERKFILM.

ONTWIKKELEN DOOR TRAINEN 
‘Improve your Best’ heeft alles te maken met verbeteren. Voor Michel 
betekent ‘het beste verbeteren’ kijken waar je jezelf nog verder op kunt 
ontwikkelen. “Keep testing your limits! Steeds weer nieuwe kennis tot 
je nemen en eigen maken.” Koen van Mol voegt daar aan toe: “Improve 
your Best is je realiseren dat er altijd ruimte is voor ontwikkeling. Er is 
geen vooropgesteld einddoel dat je als persoon kan bereiken. Wel kun 
je streven naar specifieke doelen.” Bij Bartosz wordt er daarom veel 
aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Er worden 
verschillende opleidingen, leertrajecten en kennisevents georganiseerd. 
Bijna iedere avond is er wel een training of meeting op kantoor en 
medewerkers kunnen hier ongelimiteerd gebruik van maken. Michel 
zegt: “Door regelmatig deel te nemen aan kennissessies of trainingen 
kun je je kennis verbreden en werken aan je technische- en persoonlijke 
ontwikkeling. De markt is ook continu in beweging en dus moet je je als 
software tester blijven verdiepen in nieuwe tools, technieken en andere 
testtrends. Stilstaan is achteruitgang!” Nandenie zegt hierover: “Ik ben 
leergierig en wil mijzelf blijven verbeteren. Bij Bartosz word je uitgedaagd 
om het beste uit jezelf te halen door een breed scala aan trainingen en 
workshops. Je kunt er zoveel volgen als je zelf wilt. Bartosz voelt daardoor 
als een familie die achter je staat en jou alleen maar beter wilt zien 
worden.”

KOM UIT JE COMFORTZONE
Volgens Nandenie kun je jezelf verbeteren door uit je comfortzone te 
treden. “Zelf ben ik altijd bezig, zowel zakelijk als privé, om de eventuele 
opties die buiten mijn comfortzone liggen te onderzoeken en waar 
mogelijk vorm te geven. Het beste uit jezelf halen kan door het verleggen 
van grenzen en op zoek te gaan naar uitdaging.” Koen van Mol is het daar 
mee eens en zegt dat het belangrijk is om altijd te blijven ontdekken 
wat je als persoon interessant en leuk vindt. “Zoek daarbij voortdurend je 
grenzen op en probeer zoveel mogelijk spelenderwijs te leren.” Niet alleen 
door het opdoen van nieuwe vakinhoudelijke kennis worden we beter, 
ook door sociale activiteiten worden we uit onze comfortzone gehaald. 
Volgens Nandenie is ons jaarlijkse medewerkersweekend daar een mooi 
voorbeeld van. “De manier waarop dit weekend wordt georganiseerd 
zorgt ervoor dat medewerkers op een prettige manier hun grenzen 
verleggen. Op een leuke, interactieve en leerzame wijze neemt Bartosz 
ons mee in een veranderlijke wereld vol nieuwe mogelijkheden. Door 
de teambuildingsactiviteiten heb ik nieuwe kanten van mijzelf mogen 
ontdekken.”

VOOR DIEGENEN DIE ONZE BRANDMOVIE GEZIEN HEBBEN, KOMT 
DEZE TEKST VAST EN ZEKER BEKEND VOOR. DE VOICE-OVER 
VERTELT NAMELIJK WAAR BARTOSZ VOOR STAAT EN WAAR WIJ 
ALS ORGANISATIE IN GELOVEN. WE SLUITEN AF MET DE SLOGAN: 
‘IMPROVE YOUR BEST’. WANT DAT IS WAT WE MET ELKAAR WILLEN 
BEREIKEN. MAAR WAT BEDOELEN WE HIER NOU EIGENLIJK MEE? 
WE VROEGEN EEN AANTAL MEDEWERKERS OM EEN TOELICHTING. 
AAN HET WOORD IN DIT ARTIKEL: MICHEL LOURENS, NANDENIE 
JURHAWAN, KOEN VAN MOL EN JOHN DE GOEI. 

IMPROVE
YOUR
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MINDSET
John geeft aan dat Improve your Best niet iets is wat je doet; het 
is geen activiteit waar je zo nu en dan aandacht aan besteed. Het 
beste willen verbeteren is een mindset, een continu proces. “Als 
manager ben ik altijd alert op verbetermogelijkheden. Het zit in 
mijn systeem om voortdurend te kijken hoe ik mijzelf kan verbeteren 
en mijn werkzaamheden nóg iets beter kan doen. Het is deze 
mindset die er voor zorgt dat we bij Bartosz altijd bezig zijn alles nét 
iets sneller, nét iets beter, nét iets scherper en nét iets zorgvuldiger 
te doen.” Maar wanneer je ernaar streeft om alles altijd goed te doen, 
hoe kun je dan blijven verbeteren? “Improve your Best betekent niet 
dat je altijd alles goed doet. De essentie is dat wanneer je iets niet 
goed doet, je hier van leert en jezelf kunt verbeteren. Je denkt na 
over wat er net niet helemaal goed ging, hoe dit de volgende keer 
beter kan en past dit toe.”

SAMEN ONZE HORIZON VERBREDEN
Jezelf kunnen verbeteren zit hem ook in het signaleren welke 
kennis en kunde bij de klant nodig is en hier vervolgens op acteren. 
Michel geeft aan dat de Agile Requirements Designer hier een 
mooi voorbeeld van is. “Deze vrij nieuwe tool maakt het mogelijk 
om geautomatiseerde testscrips te laten generen. Bij een grote 
klant werd deze tool onlangs geïntroduceerd en Bartosz heeft naar 
aanleiding daarvan een leergang ontwikkeld waarin testconsultants 
leren hoe deze tool werkt.” Bij Bartosz is veel kennis en kunde in huis 
en we zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze horizon 
te verbreden. Koen zegt hierover: “Bartosz blijft scherp. Het bedrijf 
presteert sinds de oprichting boven verwachting. Dit kan tot gevolg 
hebben dat de organisatie spreekwoordelijk achterover leunt en 
het ‘rustig aan doet’. Het tegenovergestelde is echter het geval: het 
management blijft actief bezig met de toekomst en dit gebeurt 
veelal in samenwerking met de medewerkers. Als medewerker voel 
je je hierbij betrokken, je input wordt gevraagd en ideeën worden 
ook daadwerkelijk opgepakt.” 

MOTIVEREN EN ENTHOUSIASMEREN
Het beste uit jezelf halen en jezelf constant blijven verbeteren is 
iets wat je zelf moet doen, en voor een groot gedeelte is dit dus 
je eigen verantwoordelijkheid. Maar er is ook een belangrijke 
rol weggelegd voor de werkgever. “Iedereen bij Bartosz wordt 
gemotiveerd en geënthousiasmeerd om te leren en te blijven leren. 
Tijdens je jaarlijkse beoordeling wordt er gekeken naar de toekomst 
en welke opleidingen het beste passen in het komende jaar. Op 
die manier maakt Improve your Best echt onderdeel uit van de 
bedrijfscultuur. Omdat alle medewerkers er belang aan hechten en 
er ook echt daadwerkelijk mee bezig zijn.” Aldus Michel. Bovendien, 
Improve your Best is niet iets wat je alleen doet, maar samen met je 
collega’s. John zegt hierover: “Het beste bereiken kun je niet alleen! 
Belangrijke mails, offertes en aanbiedingen laat ik altijd reviewen. Ik 
betrek mijn collega’s erbij omdat we samen meer zien en tot betere 
resultaten komen. Wij zijn een team en samen kunnen we het beste 
verbeteren.”

IMPROVE THEIR BEST
Niet alleen wijzelf profiteren van de Improve your Best-mentaliteit, 
ook klanten merken het op. Zij geven aan dat Bartosz altijd zeer snel 
schakelt, consistente dienstverlenging biedt en zeer professioneel is. 
John zegt hierover: “Wanneer klanten een vraag of aanvraag hebben 
dan reageren we direct. De kennis die we hebben van onze klant, 
vertalen we naar een oplossing of voorstel die uiteindelijk bijdraagt 
aan de klantdoelstelling. We proberen niet alleen binnen Bartosz, 
maar ook bij klanten het beste te verbeteren. We stimuleren onze 
klanten door ze actief mee te nemen in ontwikkelingen in de markt. 
Ons uiteindelijke doel is niet om onszelf te verbeteren, maar om 
onze klanten te verbeteren. ‘Improve their Best!’” IMPROVE YOUR BEST!

“BIJ BARTOSZ ZIJN WE ALTIJD BEZIG 
ALLES NÉT IETS SNELLER, NÉT IETS 
BETER, NÉT IETS SCHERPER EN NÉT 
IETS ZORGVULDIGER TE DOEN.”
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