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"Je weet met zekerheid dat het ergens mis gaat, maar waar en 
wanneer is van tevoren niet te zeggen" 
 
Als automatisering tussen zoveel verschillende partijen van cruciaal belang is, dan is het 
goed testen van die automatisering onontbeerlijk. Testmanager Eugene Derksen zag 
direct de uitdaging: “Een ketentest van deze omvang was nog nooit eerder uitgevoerd. 
Het duurde heel lang voordat we de eerste echte ketentest konden uitvoeren.”  
 
Er was een moment waarop Eugene overwoog de opdracht terug te geven. “In september 2007 
hadden we criteria opgesteld die ingevuld moesten zijn om met de ketentests te kunnen starten. 
Als niet was voldaan aan die criteria, zou het zonde van de tijd en het geld zijn geweest om te 
starten met de ketentest. De criteria legden we voor aan de Stuurgroep. Ze werden unaniem 
aangenomen en  afgesproken werd dat deze  een maand later ingevuld zouden zijn. Dat lukte 
echter niet. Toch zei de voorzitter: ‘Morgen starten we met de ketentests.’ Dat was het moment 
waarop ik dacht: geef ik de opdracht terug of blijf ik om dit alsnog in goede banen te leiden?”  
 
Uiteindelijk wonnen de professionele integriteit en de uitdagende omvang van het programma het 
van de frustratie. Eugene: “Ik besloot te blijven om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. We zijn 
vanaf dat moment meer gaan sturen op alternatieve scenario’s. Als iets niet werkte, zorgden we 
direct voor een geaccepteerde omweg waarmee het wel lukte. Dan pak je het toch stap voor stap 
aan. Het was ook niet eenvoudig. Wat moest gebeuren voor de invoering van de Wet OM-afdoening 
werd gekoppeld aan de risicovolle praktijk van de bestaande en nieuwe partijen. Je weet zeker dat 
het ergens mis gaat, maar waar en wanneer is van tevoren niet te zeggen. Toch probeer je daarop 
wel te anticiperen door goed te overleggen, helderheid te scheppen en eventuele problemen op 
voorhand al te onderkennen.” 
 
Wat dat betreft waren voor Eugene de cultuuromslag en de openheid die gaandeweg ontstonden 
hoogtepunten. “Door eerlijk te blijven, een open houding en een persoonlijke, constructieve inzet 
werden muren geslecht en gingen ketenpartners de problemen gezamenlijk aanpakken. En dat is 
zo gebleven. Nu worden problemen heel open besproken.” 
 
Eerste ketentest 
Het wachten tot de partners klaar waren en de beperkte tijd die daardoor overbleef voor de 
werkelijke ketentests, waren voor Eugene dieptepunten in het hele programma. Maar het was het 
wachten waard. Eind 2009, begin 2010 konden de eerste echte ketentests worden uitgevoerd. “Dat 
was nog nooit op deze schaal vertoond. Het gaat om een complexe keten met een diversiteit aan 
systemen met onderlinge bevragingen. Uit de tests kwamen dan ook bevindingen naar voren die 
de partners zelf nooit hadden kunnen vinden.” 
 
Eugenes (eigen)wijze lessen: “Zorg voor een structurele inrichting van het ketentesten bij de 
ketenpartners. Daarvoor heb je behalve vaste testomgevingen mensen nodig die de hele keten 
kunnen en willen overzien. Mensen die zich daarmee begaan voelen en de output van de tests 
ketenbreed beoordelen. Zo kun je kennis en kunde met betrekking tot de keten borgen. 
Minimaliseer de afhankelijkheden tussen de ketenpartners en voorkom dubbel werk. Certificeer 
ketenpartners voordat ze aan een ketentest deelnemen. Wanneer een partner nog niet klaar is en 
toch aan de ketentest deelneemt, faciliteer je met de overige ketenpartners slechts het ontwikkel- 
en testproces van die ketenpartner. En dat is weinig zinvol. Uiteindelijk moet de ketentest dan 
nogmaals worden uitgevoerd.” 
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Quote: 
“Het starten met de ketentests zorgde, ondanks dat criteria niet waren gehaald, voor een 
testdrama. Er ging onnodig veel testtijd verloren, waarbij uiteindelijk erg veel in de productie 
moest worden opgelost.” 
 
	


