
MARAK Test Management
Grip op resultaat!

LEESTIJD: 7 MINUTEN

Net op zee Borssele, Metro aan Zee, de Nieuwe Botlekbrug en de 
Blankenburgverbinding: het zijn slechts een paar recente voorbeelden van 
aansprekende projecten waarbij MARAK is ingezet om het testmanagement 
in goede banen te leiden.

Daarbij zijn we in sommige projecten verantwoordelijk voor het gehele 
testprogramma, terwijl we in andere projecten alleen betrokken zijn bij de 
eindfase. Wat voor ieder project gelijk is, is dat we een brug slaan tussen 
techniek en management. We zorgen dat alle betrokken partijen éxact weten 
wat er van hen verwacht wordt.

Op basis van eisen en expertise bepalen we welke testen nodig zijn om aan 
te tonen dat het gerealiseerde systeem conform de eisen functioneert. Het 
doel? Zorgen dat het systeem op een veilige manier in dienst kan gaan of 
opengesteld kan worden.



Testen met 
MARAK
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We testen wat nodig is - niet meer en niet minder. Per project bepalen we 
wat er getest moet worden en vooral ook waarom. Vervolgens vertalen we 
de testwensen naar een master testplan waarmee we – risico gestuurd en 
goed onderbouwd - het testproces inrichten.

In dat proces pakken wij de regie, sturen we het testteam aan en managen 
we de testbevindingen. Ook sturen we bij als het anders gaat dan vooraf 
bedacht. Dit alles maakt ons een waardevolle partner voor onze 
opdrachtgevers. 



“Maar Klaas zegt 
toch dat…” 
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Tot een jaar of twintig geleden werd de meest ervaren collega op 
persoonlijke expertise en ervaring aangesproken om bij een project een go 
of no go te geven. En zelfs bij complexe infraprojecten was er vaak maar één 
persoon eindverantwoordelijk.

Hoe anders is dat nu - en gelukkig maar. Tegenwoordig vertrouwen we niet 
langer op de expertise en ervaring van een enkele persoon. Dat kan ook niet 
meer, want projecten worden steeds complexer en technischer en zijn 
simpelweg niet meer door één persoon te overzien.

We testen dan ook niet voor niets. Testen is bedoeld om projecten 
aantoonbaar aan de gestelde kwaliteitseisen te laten voldoen. Het is een 
onderdeel van verificatie en validatie waarbij we - geheel volgens de 
principes van System Engineering - vooraf nadenken en dan pas doen. We 
willen niet dénken dat het goed is, maar wéten dat het goed is.



De aanpak van 
MARAK
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Bij MARAK pakken we testmanagement projectmatig aan. Testen krijgt een 
gedefinieerde plek binnen een organisatie, met duidelijkheid over budget, middelen en 
planning. Maar dit maakt ons niet per se uniek. Wat wel?

Wij zien testen niet als ‘proberen of het werkt’, maar als ‘bewijs dat het werkt’. Met 
vooraf bepaalde criteria - een zogeheten test readiness review - bepalen we of het 
systeem gereed is voor de test en of alle voorbereidingen zijn uitgevoerd. We weten dus 
precies wat we moeten testen én welk resultaat we bij die testen kunnen verwachten. 
Kortom, we laten ons niet verrassen door de uitkomst.

Op basis van onze uitgebreide ervaring, best practices, gestandaardiseerde methoden 
en gesprekken met onze opdrachtgever stellen we een gedegen master testplan op. 
Vervolgens maken we dit plan integraal passend in het project. Projectmanagement, 
risicomanagement en testmanagement: alle rollen moeten goed op elkaar aansluiten 
en optimaal samenwerken. En daar zorgen wij voor.

Dat komt omdat wij onderdeel uitmaken van het projectteam van de opdrachtgever of 
opdrachtnemer. We draaien actief mee en zijn dus niet slechts vanaf de zijlijn 
betrokken. Vanuit die positie zorgen we dat alle gecontracteerde partijen zich gehoord 
voelen. Alles voor het beste resultaat.



Testen als 
meetinstrument 
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Een testtraject met MARAK duurt enkele maanden tot enkele jaren. Bij de 
Nieuwe Botlekbrug - een project dat we in het intro van deze leaflet al 
noemden - zijn de testen bijvoorbeeld in twee jaar voorbereid en in een half 
jaar uitgevoerd.

Het liefst worden wij in dit soort omvangrijke, impactvolle en complexe 
infraprojecten zo vroeg mogelijk betrokken om in de voorbereiding een 
gestructureerd proces neer te kunnen zetten. Zo voorkomen we dat het 
testen iets wordt dat ‘ook nog even moet gebeuren’ en kunnen we tijdens 
het project rapporteren op scope, voortgang, resultaat en bevindingen. Het 
resultaat: een compleet en kwalitatief testdossier.

Met deze aanpak wordt testen als het ware de thermometer van een project. 
Het voorziet in belangrijke stuurinformatie. Hoe staat het project ervoor? En 
wat is de maat voor de bereikte kwaliteit? Door in een zo vroeg mogelijk 
stadium te testen - direct vanaf het moment dat de omgeving representatief 
is - voorkomen we dat bepaalde infrastructuur niet aan de gestelde eisen 
voldoet. En voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.



Planmatig testen 
met MARAK 
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Per project onderzoeken we wat er getest moet worden en vooral ook 
waarom. Die onderbouwing is van wezenlijk belang. Maar dat we al ruim van 
tevoren weten welke testen uitgevoerd moeten worden, heeft nóg twee 
voordelen. We kunnen de samenhang van de testen bepalen én weten 
precies wanneer we de uitslag van de laatste test kunnen verwachten. 

We plannen iedere test tot in de puntjes. Welke partijen zijn betrokken? Wie 
is de verantwoordelijke? En wat is de status? Ook weten we van iedere test 
precies waar deze in het testtraject zit en dus wanneer deze uitgevoerd moet 
worden. Per test leggen we verder de startvoorwaarden vast, dus de 
condities waar voorafgaand aan de test aan voldaan moet worden. Soms is 
het een voorwaarde dat eerst drie andere testen succesvol moeten zijn 
uitgevoerd. Een andere keer dat bepaalde mensen aanwezig moeten zijn en 
weer in andere gevallen dat het niet mag regenen op de dag van de test.

Om alle aspecten van de verschillende testen goed en overzichtelijk vast te 
leggen, maken we gebruik van gangbare tooling op het gebied van 
testmanagement, eisenmanagement en bevindingenmanagement.



Testen = 
samenwerken 
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Is het resultaat van een test negatief? Dan brengen we de betrokken partijen 
bij elkaar en zorgen we dat het gesprek tussen hen op gang komt, met 
oplossingen als resultaat.

Testen betekent namelijk samenwerken. Eén partij kan nooit alleen 
vaststellen of het project succesvol is of niet. Die conclusie moet altijd 
gezamenlijk getrokken worden. Wij zorgen dat alle stakeholders constructief 
met elkaar samenwerken en hetzelfde doel voor ogen houden. Alle partijen 
moeten het gezamenlijke belang zien en erkennen dat hun individuele rol 
pas succesvol is als het gezamenlijke doel gehaald is. Pas dan is een 
testtraject succesvol!

Met MARAK Testmanagement weet je dus dat het goed zit en krijg je grip op 
resultaat. Bent u geïnteresseerd? Of wilt u gewoon eens vrijblijvend 
kennismaken? Neem dan contact op met MARAK. Succes verzekerd.

MARAK | +31 6 53 49 50 17| info@marak.nl | www.marak.nl

http://www.marak.nl/
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MARAK laat complexe infra projecten vlot, efficiënt en beheerst 
verlopen. Vaak zijn dit omvangrijke projecten ten behoeve van de 
realisatie van wegen, spoor en elektriciteitsvoorziening. MARAK heeft 
tientallen jaren ervaring in aansprekende projecten, zoals de 
Betuweroute, Hanzelijn, Schiphol-Amsterdam-Almere en Wind op Zee 
voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, ProRail en TenneT.

Wij maken doorgaans deel uit van de projectteams van onze 
opdrachtgevers; als algemeen projectmanager, technisch manager of 
testmanager. MARAK-ers hebben een solide technische basis en affiniteit 
met de technische complexiteit van het project. We zijn doelgericht, 
beschikken over uitstekend probleemoplossend vermogen en durven in 
alle bescheidenheid wel te zeggen dat we de naam 'expert' waard zijn.

Wij begrijpen opdrachtgevers in de infra en begrijpen de inhoud én 
dynamiek van infrastructurele projecten. Wij hebben het vermogen om 
te kunnen schakelen tussen opdrachtgever, diverse stakeholders in de 
projectomgeving, de inhoudelijke specialisten in het projectteam 
alsmede de contractors en aannemers. Doordenken en doorvragen 
maakt dat we bij elk project de werkelijke risico’s en knelpunten op tafel 
krijgen.

Onze expertise in projectmanagement, technisch management en 
testmanagement stelt u in staat uw infraproject niet alleen op tijd, maar 
ook van goede kwaliteit op te leveren. Onze klanten waarderen ons altijd 
met minimaal een 8!

Een complex infraproject realiseren? Een vastgelopen infraproject 
vlottrekken? Neem contact op met MARAK! 

MARAK | +31 6 53 49 50 17| info@marak.nl | www.marak.nl

Over MARAK

http://www.marak.nl/

