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Continue ontwikkelen

Het vakgebied testen groeit en wij dus ook……

– Van debugging (<  1956) naar exploratory testing (> 2000)

– Van handmatig, repeterend naar geautomatiseerde uitvoer

– Van Waterval naar Agile

– Van de functie tester naar de rol tester



Continue ontwikkelen

De spin in het web

De Tester

Accountant

…………… CM & CC DBA

Operations

Gebruikers 
afd.

Systeem-
beheer

Lijn 
mngmnt

Project-
manager

Stuurgroep

Develop/ 
design

Resource 
mngmnt



Continue ontwikkelen

Individuele groei



Practice as you preach!

Methodes

Tooling

Processen

Testen

Vaardigheden

Project A Project B Prod.verst.

Business req. A

Projectenportfolio

Business req. B Incident

Project 1 Project 2

Epics Epics

DevOps 1 DevOps 2 DevOps N

Scrum 1 Scrum 2 Scrum 3 Scrum 4 Scrum 5 ….. …..

User stories A User stories A User stories B User stories B Incident

Business
(demand)

ICT
(supply)

Complexe voortbrenging



Practice as you preach!

• Tmap, ISTQB, Testframe, SMARTest

• Prince2, IPMA-x

• IREB

• PSM, PSPO

• ITIL, ASL/BiSL

• Roos van Leary

• Insights, DISK, MBTI

• Conflicthantering, omgaan met weerstanden, etc.

Softskills worden 
onderwezen als ware zij 

hardskills



“Soft skills….. Zachte vaardigheden”

Gevoelscommunicatie

Gevoelscommunicatie

Zodat de inhoud ook echt binnenkomt.



VOELEN

DOEN DENKEN

Uitstekende communicatie begint bij zelfkennis! 

Gevoelscommunicatie



• Voelen komt altijd eerst

• Gevoelens beïnvloeden je gedachten en je gedrag

• Gevoelens zijn zichtbaar in non-verbale communicatie en 
anderen reageren hierop

Gevoelscommunicatie

Bewust worden door non-verbale communicatie



Gevoelens en non-verbale 
communicatie

Reactief
Lage grondspanning, neerwaarts

Samen gericht
Voorbalans, veel ruimte

Op jezelf
Achterbalans, weinig ruimte

Actief
Hoge grondspanning, opwaarts

Gedreven
Enthousiast
Vitaal
Blij
Ongeremd

Geroerd, geraakt
Somber, aandachtig
Ontspannen
Zwaar, vol 

Alert
Terughoudend

Onzeker, argwaan

Opgeladen
(strijd)krachtig

Sterk
Geïrriteerd



Reactief

Samen gerichtOp jezelf

Actief

Coöperatief, 
passioneel, ver-
bindend, verbanden
leggen

Zweverig, moeilijk doen, 
neerslachtig, niet ge-
zien voelen

Ideeën verbreden, 
verdiepend, aanpassings-
Vermogen, zingeving/ 
betekenis

Overheersen, te weinig 
luisteren, oververmoeid 
van op sleeptouw nemen

Ruimte gevend, 
beschouwend, gevarieerd 

denken, afwegen

Lastig te peilen, 
besluiteloos,

geen overzicht

Kritisch, 
resultaatgericht, 

confronteren/ over-
tuigen

Drammerig, ongeduldig, 
makkelijk geïrriteerd

Gevoelscommunicatie



Onder

SamenTegen

Boven Beïnvloeden of ruis?



1. Feitelijk waarnemen (wat hoor, zie of voel je feitelijk?)

2. Wat doet het jou?

3. Welke interpretaties heb je erbij? 

Gevoelscommunicatie per stap



The dream team

• Dikke van Dale: 

dream·team (het; o; meervoud: dreamteams)1(gelegenheids) 
team met alleen maar supersterren.

• Wikipedia: 

• Dream Team kan verwijzen naar:
– Amerikaans basketbalteam, naam voor succesvolle basketbalteams

– voetbalteam ten tijde van Johan Cruijff; zie Geschiedenis van FC Barcelona

– Dream Team (televisie), een Britse televisieserie

– Dream Team (2016), Amerikaanse film uit 2016

– The Dreamteam, samenwerkingsverband van vier dj's uit het begintijdperk van de gabberhouse

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaans_basketbalteam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_FC_Barcelona
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dream_Team_(televisie)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dream_Team_(2016)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Dreamteam


The dream team

• Kennis en proces verbinden

• De juiste man/vrouw op de juiste plek

• Zo sterk als de zwakste schakel

• Het is de inhoud die bindt

• Groepsbelang boven individueel belang



The dream team
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