
Het implementeren van testmanagement volgt binnen iedere organisatie een ander proces. Wie wordt er aangehaakt? 
Hoe, wat en wanneer ga je testen? En gedurende welke periode? De behoefte om software te testen kan tot een hoop 
vragen leiden. Want waar begin je? 

Proactief testen doe je samen

Als gemeente of overheidsorganisatie wil je niet achter de feiten aanlopen. Software testen doe je het liefst zoveel mogelijk 
proactief. Wanneer na een update software niet meer met elkaar communiceert, kan dit namelijk grote gevolgen hebben voor 
de dagelijkse processen. En voor het imago van je gemeente. Iets wat natuurlijk voorkomen moet en kan worden. Dankzij een 
gezamenlijke commitment om software te testen binnen je organisatie is dit risico te verminderen. We dragen gezamenlijk zorg 
voor dit project en zorgen dat de test tool geïmplementeerd wordt. 

factsheet

Ook de huidige wet- en regelgeving binnen Nederland vraagt 
om het grondig testen van software. De BIO (Baseline 
informatiebeveiliging Overheid) vraagt namelijk om de nodige 
bewijslast. Via documentatie en toelichting op het gehele 
proces van software testing kun je aantonen dat je aan de 
richtlijnen voldoet. De BIO vraagt van gemeentes een bepaald 
niveau van risicobeheersing. Door middel van software testing 
en implementatie met een gestructureerd testmanagement  
kan dit ondervangen worden.
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Hoe implementeer 
ik testmanagement in
mijn gemeente?

Wet- en regelgeving

Nu we Supportbook gebruiken zien we 
een consistent beeld in de testresultaten. 
Na een voorzichtige start zijn er steeds 
meer onderdelen binnen de organisatie die 
Supportbook met succes gebruiken.”

- Anke Vens,  
projectleider Gemeente Rotterdam



Bouw interne referenties

Het implementeren van een testtool ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Verzamel allereerst alle 

pijnpunten binnen de organisatie en laat de club van betrokkenen het project dragen. Door daarna het  
effect te laten zien wordt ingezien door de gehele organisatie hoe gemakkelijk resultaat te behalen is. 

Maak het niet te groot

Zie het testen van software vooral niet als een hele hoge drempel. Optimaliseren gebeurt gedurende 

het proces. De testtool dient inderdaad gevuld te worden met gebruikers, applicaties en scripts. Echter  
heb je deze scripts uiteindelijk toch nodig. Het is een kwestie van durven doen. Daarna bouwen we uit. 

Creëer bewustwording

Software testen gebeurt natuurlijk niet zonder reden. Het maakt ons leven makkelijker, je neemt de 

regie op deze manier in eigen handen en wetgeving vanuit BIO vraagt nadrukkelijk om het testen.  
Er is geen manier om het minimaal te doen. Er zijn bepaalde eisen waar je aan moet voldoen. 

Zorg voor een duidelijke structuur

Met een juiste test tool is het proces altijd overzichtelijk. Het testen van software kan erg ingewikkeld 

en intensief zijn. Om die reden kan een helder en duidelijke structuur zorgen voor rust en regelmaat 
in het proces. 

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Zo is ook geen enkel testproces 
hetzelfde. Om software binnen jouw organisatie zo goed mogelijk te 
testen gaan we dus ook aan de slag met een project op maat. 

Hoe creëer ik draagvlak in 
mijn organisatie? 

Voor jou op maat

Door het gebruik van Supportbook  
zijn wij meer in control en wordt  
ons testmanagement effectiever”

- Patrick Eckhardt,
informatiemanager Gemeente Coevorden
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Inventarisatie 

Uiteraard starten we met de inventarisatie zodat we het project in kunnen gaan richten.  
Hiervoor hebben we enkele dingen nodig: 
•  Wie - Welke gebruikers gaan software testen? 
• Wat - Wat gaan we precies testen?
•  Waarmee - Welke testscripts zijn beschikbaar om het proces te ondersteunen?

Account inrichten
Hebben we alle benodigde informatie verzameld? Dan zullen wij het account in gaan richten.

Opstellen planning

Samen bepalen we wanneer we gaan testen. We maken een planning en Supportbook kijkt met je mee 
wanneer een eerste testrun uit wordt gezet in de organisatie. We zorgen ervoor dat alles goed gaat en 
goed staat.

Eerste testmoment

We drukken samen op de knop. Gedurende het proces krijg je feedback en rapporteer je vanuit Supportbook. 

Evaluatie

We evalueren de resultaten in een vervolgafspraak. 

Bijhouden, optimaliseren en uitrollen

Tijd om Supportbook verder te implementeren. We rollen het systeem verder uit binnen de gehele 
organisatie door geleidelijk meerdere afdelingen en projecten te betrekken. We laten de meerwaarde 
van het systeem zien zodat iedereen overtuigt raakt van de effectiviteit en de werkbaarheid. 

De basisstappen voor 
implementatie
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Supportbook helpt ons bij het verhogen van de testkwaliteit en draagt zijn steentje bij aan de goede planning vooraf bij 
grote software-updates en projecten. De mogelijkheid om je testgevallen en testresultaten te borgen maakt niet alleen onze 
organisatie maar ook de auditors blij!”

- Rachel Niamut, 
functioneel beheerder Gemeente Almere
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Gedurende het testproces blijven we je natuurlijk ondersteunen. De updates blijven komen, dus het testen zal uiteindelijk altijd 
moeten gebeuren. Je plukt altijd de vruchten van een efficiënt testproces.

Aan de slag

Onze  
referenties

Afhankelijk van de behoefte kan een demo op afstand (middels schermdelen) of bij jou op 
locatie worden verzorgd. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 

Supportbook
AG Bellstraat 45-03  |  7903 AD Hoogeveen  |  T + 31 85 48 48 170 
info@supportbook.nl  |  supportbook.nl

Neem contact met ons op  
voor een demo


