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Professional Testing

Heeft uw organisatie te maken met onvoorspel-

baar hoge kosten? Staat de planning altijd onder 

druk? Komen daardoor pas vlak voor de release-

datum nog belangrijke fouten naar voren? 

Het is niet altijd duidelijk wat als eerste getest 

moet worden en hoe intensief. Dit vergroot de 

kans op schade en kost een hoop geld. Vaak komt 

dit doordat er geen inzicht is in de echte risico’s 

van een project.

Testmanagement is risicomanagement. Maar waar 

liggen de grootste risico’s en waar komt vervolgens 

het zwaartepunt van het testen te liggen? Test-

management en testuitvoer moeten geheel op elkaar 

afgestemd zijn voor een zo efficiënt mogelijk test-

traject. Een traject waar duidelijk is wat er, ook 

onder tijdsdruk, als eerste getest moet worden en 

hoe intensief.

Wat u nodig heeft, is een testorganisatie die staat 

als een huis met als fundament een goed ingericht 

testproces dat gebaseerd is op het afdekken van de 

risico’s. 

Bedrijven hebben baat bij een blik van buitenaf op 

hun testorganisatie. Een onafhankelijke partij die de 

testorganisatie tegen het licht houdt, de testvolwas-

senheid bepaalt en deze optimaliseert. De vinger op 

de zere plek legt maar ook de goede zaken benoemt. 

Die adviseert bij het doorvoeren van veranderingen, 

het invoeren van een testmethode of het opstellen 

van testbeleid. Die uw mensen kan opleiden en kan 

begeleiden tijdens hun werk. Samen met u de test-

organisatie op maat inricht, compleet met carrière-

paden voor uw eigen medewerkers.

Professional Testing is de onafhankelijke partij die 

u daarbij kan helpen. Met het binnenhalen van onze 

diensten weet uw bedrijf zich gegarandeerd van 

jarenlange testervaring binnen de top van het Neder-

landse bedrijfsleven. Hierdoor zijn we in staat om 

bij nieuwe opdrachten snel toegevoegde waarde te 

leveren.

Er zijn testbedrijven genoeg. Dus wat maakt ons  

anders dan de rest? Professional Testing richt zich 

puur op testadvies, testmanagement, testopleidingen 

en coaching.

De medewerkers van Professional Testing hebben 

bijgedragen aan de totstandkoming van de testme-

thode TestFrame®1, de testmanagementaanpak Risk 

and Requirement Based Testing en zijn co-auteurs van 

de bijbehorende boeken. Ook stonden ze aan de wieg 

van TestGrip, de visie op testbeleid en testorganisa-

tie. Zij delen regelmatig hun kennis en visie op natio-

nale en internationale congressen en staan daarmee 

midden in de internationale testgemeenschap.

Kernwoorden die op onze medewerkers slaan zijn 

zelfstandig, creatief, nauwkeurig, enthousiast, groot 

inlevingsvermogen, professioneel, creatief, flexibel, 

vasthoudend, eerlijk en gemotiveerd. Binnen projec-

ten zijn we mensgericht zonder het resultaat uit het 

oog te verliezen. Daarbij staat het belang van ken-

nisoverdracht hoog op de agenda.

Daarnaast zijn we verbonden met het Professional 

Testing® Network. Dit is een samenwerkingsverband 

van enkele toonaangevende testprofessionals die hun 

sporen in het testvak ruimschoots hebben verdiend. 

De partners hebben, naast hun ervaring met vrijwel 

alle aspecten van het testvak, een groot aantal  

nationale en internationale boeken, publicaties,  

presentaties en trainingen op hun naam staan.  

Ze zijn de grondleggers van vele hedendaagse  

methoden en technieken op het gebied van testen.

Meer weten? Ga naar www.proftest.nl  

1 TestFrame® is een geregistreerd handelsmerk van Logica.
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