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Dit boek is een roman over Bert, IT manager. Bert implementeert
verandering en gebruikt daarvoor ‘Governance and Management
of Quality Assurance’.
GMQA is een vernieuwende en unieke aanpak die verandermanagement, testen en kwaliteitszorg integreert in één overkoepelend concept. GMQA is bedoeld voor besturing van de kwaliteit
van IT en werkt zowel aan de zijde van de opdrachtnemer als aan
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GMQA vertrekt vanuit het begrip ‘verspilling’. Een organisatie van
nu heeft in de regel al langere tijd weten te overleven en doet dus
een groot aantal zaken goed. Toch is er behoefte aan verandering,
een behoefte naar sneller, beter en goedkoper. Zou het dan niet
mooi zijn als er een methode zou zijn waarmee het goede behouden kan worden en het ‘slechte’, de verspillingen, zouden kunnen worden geëlimineerd? GMQA is zo’n methode.
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Voorwoord
De markt van vandaag vraagt veel. Bedrijven moeten lenig en wendbaar zijn,
zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. IT wordt
ingezet om de snelheid te verhogen. Ze moet flexibel én betrouwbaar zijn.
Daarnaast neemt de complexiteit toe. Bedrijven werken vaak met meerdere
producten, technologieën en leveranciers naast elkaar. Hoe blijf je dan nog
lenig en wendbaar?
De auteurs gaan in op deze lastige materie met het verhaal over Bert en
Paula, IT-manager en CEO. Twee managers die het bedrijf waar ze werken,
beter willen en moeten laten functioneren.
Outsourcen van de IT-functie is een optie, zo wordt gesuggereerd, maar
Paula vindt IT dermate belangrijk voor het bedrijf dat ze het zelf op orde wil
krijgen. Bert kiest voor Regie van Kwaliteit als wapen en laat zich influisteren
door Jim, adviseur.
Kern van het verhaal is het implementeren van een instrument, Regie van
Kwaliteit, waarmee verspillingen zowel in product als proces snel aan het
licht komen, worden geprioriteerd en opgelost. Het bijzondere van dit boek
is dat LEAN, testen, kwaliteitszorg en verandermanagement samenkomen
in één overkoepelend concept. Wat enigszins doet denken aan ‘Het Doel’ van
Goldratt.
Het elimineren van verspilling gaat in op het tweede gedeelte van de subtitel. Je kan wel snel willen, maar dan moet je het ook goed doen. Dat is maar
al te waar.
Het geheel levert een prettig, praktisch, leesbaar, maar ook zeer herkenbaar
verhaal op. Het is mijn stellige overtuiging dat het vermogen om te kunnen
veranderen en daarbinnen Regie van kwaliteit, een van de meest belangrijke
vaardigheden is voor het succesvolle bedrijf van vandaag.
A. J. Bijsterbosch RA
Chief Financial Officer
Crédit Agricole Consumer Finance Nederland
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Over dit boek
Dit boek is een roman. Deze roman beschrijft de ervaringen van Bert, IT-manager. Bert is recent komen werken binnen een middelgroot verzekeringsbedrijf:
TIC, the Total Insurance Company. Een bedrijf waar wij allemaal zouden kunnen werken.
Bert heeft de opdracht meegekregen van Paula, CEO, om binnen twee jaar
orde op zaken te stellen binnen IT. IT moet sneller, beter en goedkoper. Moet
‘gewoon’ weer waarde toevoegen. De verandering die Bert teweeg moet brengen is noodzakelijk voor het voorbestaan van TIC.
Dit boek is geschreven voor de druk bezette manager. Directieniveau of net
daaronder. Drukbezette managers die net ’s avonds even de tijd hebben om bij
te lezen. Het zijn managers die te maken hebben met een wens om hun bedrijf
mee te laten bewegen in de markt, maar die zich geremd voelen door een steeds
weer haperende IT. Deze problematiek lijkt al jaren voort te duren, zonder
zicht op een oplossing. Maar die oplossing is er wel degelijk: GMQA!
GMQA staat voor ‘Governance and Management of Quality Assurance’. In
de kern gaat ze ervan uit dat elk bedrijf haar eigen gedrag en manier van werken heeft. Daar is jaren aan gesleuteld en bevat vele goede elementen. Elementen die je zou willen vasthouden. Toch willen bedrijven steeds sneller, beter en
goedkoper omdat de markt ze daartoe dwingt. GMQA introduceert leervermogen in de organisatie. Waardoor medewerkers en managers in staat worden
gesteld zichzelf en de organisatie voortdurend te verbeteren.
GMQA is daarmee een uitvergrote plan-do-check-act cyclus, maar dan eentje die volledig geïntegreerd is met verandermanagement. Want als het allemaal zo simpel zou zijn, had niet elk bedrijf dit dan al toegepast?
Het verhaal van Bert en Paula binnen de context van TIC heeft ons, de auteurs,
de mogelijkheid gegeven een echt verhaal op te tekenen. Een verhaal opgebouwd uit echte ervaringen uit onze eigen dagelijkse praktijk. Wij zijn ervan
overtuigd dat de boodschap die we willen brengen zo veel herkenbaarder wordt
voor de lezer. Het boek is daarmee een illustratie van de aanpak.
Ten slotte: IT ondersteunt verandering – utopie of realiteit? Wij denken: noodzaak! Maar ook zeer goed mogelijk. Met een goed permanent lerend vermogen
zijn bedrijven in staat zichzelf te verbeteren, mee te bewegen met de markt en
de concurrentie voor te zijn. Dus realiteit. Veel leesplezier.
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Dankwoord
Een boek schrijven is geen sinecure. Daar hebben wij, de auteurs, inmiddels al
ervaring mee. Echter een boek schrijven in een romanvorm, opgeluisterd met
strips, is weer een nieuwe dimensie.
Voor ons een uitdaging en een andere manier van werken, maar het resultaat mag er zijn. We zijn er trots op en zijn ervan overtuigd dat het beschreven
concept tot nieuwe inzichten leidt.
Als schrijvers zijn we dank verschuldigd aan allen die op enigerlei wijze hun
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boek. In het bijzonder
willen we de reviewers Bert Bijsterbosch, Gertjan Kaart, Henk van Merode,
Jurgen van Amerongen, René de Jong en Simon Hoevenaars danken voor hun
kritische blik en constructieve bijdragen.
Daarnaast is onze dank verschuldigd aan Bert Bijsterbosch voor het schrijven van het voorwoord.
Ook zijn we dank verschuldigd aan al die opdrachtgevers waar we de afgelopen jaren onze ervaring mochten opdoen.
Chester Jansen
Jos van Rooyen
Kees Lindhout
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Bert heeft een probleem
De 5e week van Bert’s loopbaan bij TIC, maandag.

Bert, de IT-manager van TIC, stapt in de auto en sluit aan in de file op maandagmorgen. “De week begint al goed”, moppert hij. “Waarom file hier? Op dit
punt? Normaal kan ik aardig doorrijden, maar een mooi moment om de zaken
voor deze week op een rijtje te zetten.” Hij overpeinst de lopende activiteiten
en bedenkt dat er weer veel op het programma staat. Dit terwijl ik net goed en
wel begonnen ben bij the Insurance Company (TIC), denkt hij.
De maandag is altijd een drukke vergaderdag. De dag begint met de weke
lijkse meeting van het managementteam IT. In de middag komen de programmamanagers langs om verantwoording af te leggen over de lopende
programma’s en inzicht te geven in de voortgang en de outlook voor de komende verslagperiode. Altijd weer een circus waar de aantallen en prachtige bespiegelingen over de tafel vliegen. Gelukkig doe ik de voortgang niet alleen maar
samen met de CEO, Paula Kievit. Dat is een gouden greep geweest. Dan krijgen de
programmamanagers direct terugkoppeling vanuit de business en realiseren ze zich
gelijk weer waar ze het voor doen. De business case wordt te gemakkelijk uit het oog
verloren, bedenkt Bert zich.
Op kantoor aangekomen krijgt Bert als eerste de afdelingsrapportage onder
ogen. Het ziekteverzuim percentage is de laatste tijd wel erg uit de hand gelopen, het lijkt wel absurd. Het is nog nooit zo hoog geweest. Wat is er aan de
hand? Het percentage is veel te hoog ten opzichte van de benchmark gegevens.
Daarnaast neemt de belasting van de servicedesk enorm toe. De servicedesk
medewerkers moeten twee keer zoveel klachten afhandelen als normaal. Desondanks is de klanttevredenheid met 0.5 punten gedaald. Het percentage externe inhuur rijst de pan uit. Daarnaast lijkt zijn meest belangrijke programma
‘Flex2017’ geheel uit de hand te lopen. Het programma waarmee TIC nieuwe
business concepten in de markt wil gaan zetten. Wat is hier aan de hand? Waarom is er geen actie ondernomen door mijn MT-leden? Gelukkig is het management
team van IT om 10:00 bij elkaar.
***
Na de standaard agendapunten pakt Bert de rapportage en begint met een
grondige analyse.
Zijn MT-leden weten nauwelijks antwoord te geven op zijn vragen. Bert begint langzamerhand zijn geduld te verliezen en vraagt zich af wat er aan de
hand is. Hij last een pauze in en benadert elk MT-lid persoonlijk om de zaak
wat beter door te praten.
– 13 –

Deze benadering verrast zijn managementteam. Het beeld waarvan Bert de
symptomen zag blijkt nog veel ernstiger. Geen van de managers is in staat om
aan te geven waar de schoen wringt. Eigenlijk hebben ze het overzicht niet.
Wel zijn ze allemaal de hele dag druk met het oplossen van incidenten op allerlei vlak en geven ze aan dat ze onder grote druk staan van de diverse projecten
naast de operationele taken. De afdeling infrastructuur heeft recent nog een
reorganisatie achter de rug en kampt daardoor nu met zware ondercapaciteit.
Naast de operationele werkzaamheden wordt er een zware wissel getrokken
op de afdeling infrastructuur door het programma ‘Flex2017’. Er is veel werk
en er zijn te weinig capabele mensen. Ze moeten scherper prioriteren om hier
goed doorheen te komen.

Heb ik weer, denkt Bert. Net nu Flex2017 bezig is met de eerste fase en iedereen er
met argusogen naar kijkt. Vooral de business staat op scherp.
***
Bert is nog niet zo heel lang IT-manager van TIC, hij werkt er nu amper een
maand. TIC is een leuke dynamische en ambitieuze club, maar kent zo wel
haar problemen. TIC is een middelgrote speler in de verzekeringen branche
maar wil tot de top behoren, daarvoor moet de portefeuille verdubbeld worden. Om dat te kunnen doen moet de veranderkracht van het bedrijf belangrijk
toenemen. Hiervoor moet IT versimpeld worden, dit geldt dan zowel voor de
techniek, als voor de organisatie en de processen. Daarbij wordt gesteld dat de
IT-projecten sneller moeten worden uitgevoerd en de kosten moeten met 30%
worden teruggebracht. Uit benchmark gegevens blijkt dat de IT van TIC vele
malen duurder is dan vergelijkbare bedrijven.
Dat leek Bert een prima opdracht. Echt iets voor hem. Samen met zijn MT
had hij al vrij rap en enthousiast de eerste stappen gezet.
Ondertussen bleek dat de relatie business – IT onder grote druk stond. IT
had in het verleden meerdere keren miljoenen teveel gekost en deadlines met
regelmaat gemist. Deze onvrede in de business leidde tot de discussie vanuit
sommige business afdelingen of IT niet beter extern ingekocht kon worden.
Paula (CEO) vond dat geen goed idee. “Informatievoorziening is dé sleutel
tot succes, Bert”, had Paula gezegd. “Vandaar dat ik het in eigen hand wil houden. Je ziet wel, teveel afhankelijkheden maken het allemaal veel te complex
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en ingewikkeld.” Paula wil juist met IT hét verschil maken in de markt. Daarom
had ze juist iemand als Bert gezocht. Ze hoort en leest veel dat het nog erger
kan zijn als de IT buiten de deur belegd is.
***
Weer samen met zijn MT beslist Bert om vrijdag een extra sessie in te lassen
voor een grondige analyse van de problematiek. Dit valt niet bij iedereen in
goede aarde, omdat een groot aantal MT-leden net op die dag hun parttime dag
hebben, maar Bert zet door. Hij vindt dit belangrijk.
Ook wordt besloten het hoofd van de afdeling Kwaliteitszorg erbij te betrekken. Veel van de problemen lijken te maken te hebben met onvoldoende
grip op het IT-proces. De requirements komen te laat en wijzigen teveel. Projectmanagers hebben geen inzicht in hun projecten en op de werkvloer krijgt
iedereen prioriteit die maar hard genoeg schreeuwt. Vervolgens worden systemen te laat en met teveel fouten opgeleverd waar IT dan weer de schuld van
krijgt. In een aantal gevallen wist beheer niet eens dat er iets in productie was
gegaan!
“Is het dan niet de afdeling Kwaliteitszorg die daar bovenop moet zitten?
Juist vanwege de onafhankelijke positie binnen de organisatie waarbij ze
rechtstreeks rapporteren aan de directie.”
De rapportages van de afdeling Kwaliteitszorg verschijnen echter eens per
maand halverwege de volgende maand en lopen alleen al daardoor achter de
feiten aan.
Volgens Bert moet kwaliteit voorop lopen en er juist voor zorgen dat de processen van goede kwaliteit zijn om zo producten van goede kwaliteit op te kunnen leveren. Producten die voldoen aan de eisen van de klant. Waarom komen
deze signalen niet tijdig door?, denkt Bert. Waarom zitten ze niet in de drivers seat?

Volgens Bert moet kwaliteit er juist voor zorgen
dat processen van goede kwaliteit zijn om zo
producten van goede kwaliteit te kunnen leveren.
Maar waarom heeft de afdeling Kwaliteitszorg de signalen niet herkend? Hoe zit
hun monitoring in elkaar? Waarom zijn ze zo laat met de rapportage? Als je steeds
achter de feiten aanloopt kun je net zo goed op Mars zitten, denkt Bert. Ik nodig die
club uit en ga straks in de auto eerst Wim, de kwaliteitsmanager bellen. Ik wil weten
wat er aan de hand is.
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Bert overlegt met Paula
Week 5, maandagmiddag

Bert ziet tot zijn schrik dat het al weer tijd is voor de programmaboard meeting
met Paula en de programmamanagers. Hij besluit de programmamanagers een
half uur later te laten komen zodat hij zelf eerst met Paula de gerezen problematiek door kan spreken.
Paula en Bert zitten bij elkaar en nemen de programmarapportages door.
Bert geeft aan dat naast de programmarapportages ook de lijnactiviteiten
grote zorgen baren. Hij beschrijft kort welke acties hij heeft uitgezet op basis
van de afdelingsrapportages, zijnde extra MT meeting, doorlichten van de afdelingen en analyse van de problematiek. Paula had de afdelingsrapportages
ook gekregen en is blij met de acties van Bert. Ook zij is van mening dat de
trend snel omgedraaid moet worden. Zij moet steeds langs een aantal ontevreden klanten om te komen uitleggen waarom het zo lang duurt dat de nieuwe
producten worden geleverd. Het lijkt wel of de processen ineens niet meer bij
elkaar aansluiten. De ketens zijn te lang geworden en men weet eigenlijk niet
goed hoe te reageren. Soms wordt er te formeel en meestal veel te informeel,
op een familiare manier gehandeld. De gebruikers op de diverse locaties hebben veel klachten en proberen om de centrale IT-afdeling heen te werken. Bert
zegt tegen Paula: “Ik zie dergelijke signalen ook in de programmarapportages
terugkomen. Veel programma’s halen hun deadlines niet doordat afspraken
met derden niet helder zijn en functionaliteit wordt doorgeschoven naar volgende releases. Laten we deze signalen direct bij de programmamanagers controleren.” Paula knikt instemmend.
***
Bert opent de programmaboard meeting en geeft aan dat vandaag als hoogste prioriteit de programmarapportages op de agenda staan. Gespitst op de
bevindingen uit deze rapportages schroeven Paula en Bert de duimschroeven
flink aan. Het geschetste beeld is in de praktijk toch ietwat anders dan in eerste
instantie gerapporteerd is door de programmamanagers. De gebruikers mopperen omdat ze onvoldoende betrokken worden. Bouwers zitten te wachten
omdat de storyboards niet kloppen of niet opgeleverd worden. Vanuit India
komen producten die niet kloppen. De testers zitten lang te wachten, terwijl beheer absoluut niet betrokken is. Het ergste is dat voor het programma
‘Flex2017’ nog geen regel code is geprogrammeerd. De rapportages zeggen van
wel en ondertussen naderen de deadlines als een TGV op recordsnelheid.
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Hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen ontstaan? Is dit liegen of handig management,
vraagt Bert zich af. Moet ik nu werkelijk op ieder detail letten en erop inspringen?
Dan haal ik het eind van mijn eerste jaar nog niet eens; dan ben ik aan het eind van
mijn Latijn. Er zitten programmamanagers bij die me goud geld kosten en geen idee
hebben wat ze aan het doen zijn. Daarnaast kan ik ze nauwelijks aansturen omdat
ze rechtstreeks aan de COO gekoppeld zijn. Wel de lasten maar niet de lusten. Waarom daar ooit voor gekozen is, is een groot raadsel. Zelfs Paula weet het niet meer. Ik
ben blij dat we in ieder geval samen de programmaboard meeting doen.
***
Wat een dag, denkt hij. De werkdruk neemt toe, programma’s lopen niet en de business raakt alleen maar meer ontevreden. Hij breekt de programmaboard meeting
af en stuurt iedere programmamanager weg met de opdracht om binnen twee
dagen een grondige analyse op te leveren van de status, de bemensing van de
programma’s en projecten en de wijze waarop men samenwerkt. Tevens dient
inzicht gegeven te worden in de gebruikte ontwikkelmethodieken, de rol van
iedere medewerker, het gevolgde proces en de ingerichte communicatielijnen.
De programmamanager moet op basis van deze gegevens inzicht geven in de
mogelijke verspillingen in zijn programma. Dit is de basis voor verdere discussie in de programmaboard meeting.

Bert stelt nadrukkelijk dat de programmamanagers dit zelf moeten doen en
geen hulp van buitenaf mogen inroepen. De kosten zijn al hoog genoeg. Piet,
de programmamanager van de backoffice zegt: “Ik heb geen tijd hiervoor. Ik
moet naar New York voor een overleg.”
Bert wordt furieus en barst los. “Piet, wat denk je wel hoeveel dat kost? We
hebben hier video conferencing en daar doe je het mee. Reis annuleren, inbellen en ga aan je werk! Ook voor jou geldt Piet: binnen twee dagen, komende
woensdag, exacte inzichten aanleveren en jij mag als eerste je resultaten presenteren.”
Paula is blij met het optreden van Bert, maar Bert denk bij zichzelf: hoe kom
ik uit deze situatie? Hoe krijg ik weer vertrouwen in mijn toko? Wat betekent dit
voor mijn carrière? Goed en wel bezig en nu al een flink aantal aanvaringen; gaat dit
nog goed komen? De tijd van luisteren is voorbij. Hier is een strakke sturing nood
zakelijk. Wat een vrijheid, blijheid omgeving.
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Bert’s basketbalavond
Week 5, maandagavond

Die avond heeft Bert gelukkig zijn wekelijkse basketbalavond en leeft zich hele
maal uit met zijn oude vrienden. Lekker ballen en daarna gezellig nakletsen.
Hij komt in gesprek met Jim die ook in de IT zit. Jim is een aantal jaren
geleden voor zich zelf begonnen, samen met een aantal Amerikaanse vrienden.
Van oorsprong is Jim testmanager, maar in de loop van de jaren is zijn expertise en belangstelling breder geworden. Hoe kun je zo goed mogelijk software
ontwikkelen? Waarbij het rendement hoog is en de kosten laag. Wat moet een
organisatie daarvoor vervolgens doen? Daar houdt het bedrijf van Jim zich
mee bezig. Jim heeft daar veel ervaring in opgedaan en wordt overal gevraagd
om zijn expertise te delen. Een bezig baasje.
De aanpak en de ervaringen hebben ze verzameld in een methode genaamd
‘GMQA’ (Governance & Management of Quality Assurance). Hierin staat de
governance en het managen van kwaliteit centraal. Jim opereert voornamelijk
vanuit Nederland omdat hij zijn roots niet kan loslaten. Liever een keer extra
op en neer vliegen dan Nederland te verlaten.
***
Al snel gaat het gesprek over de problemen waar iedereen mee worstelt. Jim
heeft een prachtige, wat simpele kijk op problemen. Juist in die eenvoud van
Jim schuilt vaak veel waarheid. Jim zegt, “je moet gewoon een ervaren rot inhuren die de programma’s kan begeleiden. Dat kan je niet allemaal zelf doen.”
Daarnaast denk ik dat het goed zou zijn als jij eens wat meer aandacht aan de
kwaliteit zou besteden.
De andere basketbalvrienden komen aan de bar zitten en het gesprek gaat
al snel over op de voetbalwedstrijden van afgelopen weekend, prachtige overwinningen en andere niet werk gerelateerde zaken.
Toch zette Jim’s idee Bert aan het denken. Iemand inhuren voor het aansturen van de operationele zaken zodat Bert zich eens goed op het verbeteren
van het geheel kan storten. Maar wat bedoelde Jim dan toch met aandacht aan
de kwaliteit besteden?

Maar wat bedoelde Jim dan toch
met aandacht aan de kwaliteit besteden?
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Geïntrigeerd door deze uitspraak van Jim en zijn eigen problematiek belt Bert
meteen de volgende dag met Jim: “Ik heb nog lang lopen nadenken over je
opmerking: aandacht aan kwaliteit besteden. Wat bedoel je daar precies mee?”
“Ik zag je zitten denken. Heel kort gezegd komt het erop neer dat als je snel
wilt zijn, je het in een keer goed moet doen. Dan moet alles kloppen in het
proces en moet er inzicht in de vereiste kwaliteit aanwezig zijn.”

“Heb je tijd om volgende week hierover door te praten?”, vraagt Bert. “In de
tweede helft van de week. Dan ben ik weer in Nederland. Stuur alvast de projectdata naar me toe. Dan kan ik er mooi naar kijken op de terugvlucht om het
integrale gedachtegoed optimaal te ordenen.”
Bert informeert het Project Management Office (PMO) om alle gegevens
naar Jim toe te sturen.
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Over de schrijvers
Chester Jansen
Chester is bedrijfskundig informaticus van oorsprong en heeft na zijn studie direct de stap gezet
naar kwaliteitszorg en software testen in de IT, waar
hij ruim 14 jaar in dit vakgebied actief is. Sinds 2011
is Chester managing partner bij Identify.
Chester heeft diverse publicaties op zijn naam staan
en spreekt regelmatig op diverse congressen.
Zijn ervaringen heeft hij opgedaan bij CMG, later Logica, waarbij hij in diverse
markten actief organisaties geholpen heeft met testen en kwaliteitszorg, o.a.
bij banken, verzekeraars, de overheid, luchtvaartmaatschappijen en in de telecomsector.
U kunt Chester bereiken via: chester.jansen@identify.nl

Jos van Rooyen
Jos is informaticus en van oorsprong medisch administrateur en werkt als lead consultant bij Bartosz.
Hij heeft een passie voor testen en kwaliteit.
Jos heeft diverse testpublicaties op zijn naam staan
en is altijd bezig met de ontwikkeling van zijn vakgebied. Naast zijn werk als consultant en publicist is
hij ook een graag geziene spreker aan hogescholen
en universiteiten.
Zijn ervaringen heeft hij opgedaan bij CMG, later Logica en tegenwoordig Bartosz. Vanuit deze organisaties heeft hij kwaliteitsbewustwording gebracht bij
banken, verzekeraars, industrie en diverse overheidsinstellingen.
U kunt Jos bereiken via: jos.van.rooyen@bartosz.nl

Kees Lindhout
Kees is consultant en verandermanager. Met zijn
eigen consultancy bureau RibbonWoodConsultancy
helpt hij sinds 2009 bedrijven professioneel veranderen.
Vanuit zijn passie voor veranderen, vaak in relatie
tot IT, heeft hij diverse publicaties op zijn naam
staan.
Kees is meer dan 25 jaar actief als consultant en manager en heeft zijn ervaringen opgedaan vanuit grote consultancybedrijven als CSC, CMG en Logica
werkende voor industriële, financiële en overheidsbedrijven.
U kunt Kees bereiken via: kees.lindhout@ribbonwoodconsultancy.com
– 86 –

Over de illustrator
Henk Klein Gunnewiek
Henk is beeldend consultant, door verandertrajecten of projecten weer te geven in getekende roadmaps helpt hij organisaties in de communicatie.
Door het inzetten van creativiteit en zijn eigen ervaringen als manager is hij in staat om complexe vraagstukken in beeld versimpeld weer te geven door de
kern te raken. Zijn opleiding bedrijfskunde maakt
daarbij dat Henk meer is dan alleen de tekenaar.
Als zelfstandige is Henk sinds 2009 actief met IDHKG. Het gaat altijd om het
IDee, wat hij daarmee kan doen voor zijn klant maar ook om zijn eigen IDentiteit; Henk Klein Gunnewiek.
U kunt Henk bereiken via: henk@idhkg.nl

– 87 –

ISBN
NUR

978 90 12 58543 9
980

Jos van Rooyen
informaticus en
lead consultant
bij Bartosz

Kees Lindhout
consultant/eigenaar
van RibbonWoodConsultancy

www.academicservice.nl

Jansen – Van Rooyen – Lindhout

Chester Jansen
bedrijfskundig informaticus en managing
partner bij Identify

Regie van kwaliteit

Dit boek is een roman over Bert, IT manager. Bert implementeert
verandering en gebruikt daarvoor ‘Governance and Management
of Quality Assurance’.
GMQA is een vernieuwende en unieke aanpak die verandermanagement, testen en kwaliteitszorg integreert in één overkoepelend concept. GMQA is bedoeld voor besturing van de kwaliteit
van IT en werkt zowel aan de zijde van de opdrachtnemer als aan
de zijde van de opdrachtgever.
GMQA vertrekt vanuit het begrip ‘verspilling’. Een organisatie van
nu heeft in de regel al langere tijd weten te overleven en doet dus
een groot aantal zaken goed. Toch is er behoefte aan verandering,
een behoefte naar sneller, beter en goedkoper. Zou het dan niet
mooi zijn als er een methode zou zijn waarmee het goede behouden kan worden en het ‘slechte’, de verspillingen, zouden kunnen worden geëlimineerd? GMQA is zo’n methode.

Regie van kwaliteit

Als je snel wilt zijn,
moet je het goed doen
Chester Jansen
Jos van Rooyen
Kees Lindhout
Met illustraties van Henk Klein Gunnewiek

