
Ons TPI NEXT® model 
Op basis van de kennis en ervaring van TPI® experts van 
Sogeti uit verschillende landen, en met actieve betrok-
kenheid van klanten wereldwijd, is het TPI NEXT® model 
opgesteld. Het TPI NEXT® model is een hulpmiddel dat, 
onafhankelijk van ontwikkelmethodieken, het stapsgewijs 
verbeteren van testprocessen ondersteunt. Het model maakt 
inzichtelijk hoe ‘volwassen’ het testen binnen uw organisatie 
is. Op basis van dit inzicht ondersteunt het model het doen 
van gerichte en haalbare voorstellen voor verbetering van 
het testproces, die afgestemd zijn op uw specifieke bedrijfs-, 
IT- of testdoelen. 

Het model bekijkt het testproces vanuit zestien aandachts-
gebieden. Per aandachtsgebied vindt een classificatie van 
het testproces plaats in bepaalde volwassenheidsniveaus. 
Het eerste niveau (Controlled) gaat over het doen van de 
juiste testactiviteiten en daar grip op hebben. Het volgende 
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Zo verbetert u uw testproces
Testen duurt vaak langer dan verwacht en kost meer 
dan is begroot. Er is weinig inzicht in de kwaliteit van 
het testproces, in de kwaliteit van het geteste informa-
tiesysteem en de risico’s voor de bedrijfsvoering. Met 
ons model voor Test Process Improvement (TPI), dat 
onafhankelijk is van ontwikkelmethodieken als agile en 
waterval, hoeft u testen niet langer als een moeizaam, 
onbeheersbaar en ongrijpbaar proces te ervaren. Het 
helpt u te bepalen welke stappen er in welke volgorde 
genomen moeten worden om het testproces beheerst 
te verbeteren en brengt u uw testproces in lijn met uw 
bedrijfsdoelstellingen. De verbetering van het testpro-
ces kan op deze manier zelfs een stimulans zijn voor 
verbetering in het totale softwareontwikkelingsproces. 
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niveau (Efficient) betreft het uitvoeren van het testproces op 
een juiste manier in termen van tijd, kosten en/of resultaat. 
Het laatste niveau (Optimizing) richt zich op het continu 
kunnen aanpassen van uw testprocessen aan de steeds 
veranderende omstandigheden van de organisatie. Elk 
niveau bevat een of meer controlepunten waaraan voldaan 
moet worden om op dat niveau geclassificeerd te worden. 
De controlepunten zorgen ervoor dat de indeling in niveaus 
objectief gebeurt. Alle aandachtsgebieden en niveaus zijn 
onderling weergegeven in een testvolwassenheidsmatrix 
die in één oogopslag inzicht geeft in de status van uw 
testproces. 

Vergelijken en beheersbaar verbeteren
We geven de resultaten ook weer in een spiderdiagram 
dat is gekoppeld aan een door Sogeti opgebouwde 
benchmark. Dit geeft u de gelegenheid om de status van 
uw testproces te vergelijken met verwante organisaties. 
Naast het in kaart brengen van de huidige situatie van het 
testproces, worden de aandachtsgebieden, niveaus en 
matrix gebruikt om de gewenste situatie en de mogelijke 
tussenstappen op weg naar deze situatie te definiëren.

Op basis van uw bedrijfsdoelstellingen zijn bepaalde aan-
dachtsgebieden meer of minder van belang. Daarom zijn 
alle controlepunten gegroepeerd in clusters, waar afhanke-
lijk van de business drivers meer of minder nadruk op wordt 
gelegd in het verbetertraject. Daarnaast bevat het model 
tal van verbetersuggesties voor het beheersbaar verbeteren 
van uw testproces. Of u nu werkt volgens CMMi of op een 
agile-wijze: de methode biedt concrete suggesties hoe uw 
testproces daarin een bijdrage kan leveren. 
Het testproces kan echter niet gezien worden als een op 
zichzelf staand proces. Het is nauw verbonden met andere 
processen binnen het totale softwareontwikkelproces.
Enablers geven aan waar het testproces en andere proces-
sen elkaar kunnen aanvullen. 

Concreet worden in 3 stappen
Tijdens een TPI® Assessment stellen we in drie stappen de 
testvolwassenheid van uw team, afdeling of organisatie vast. 

1.  Bepalen doel en scope, inclusief het afbakenen van  
eventuele aandachtsgebieden. 

2.  Informatie verzamelen door het afnemen van interviews  
af te nemen (individueel of in groepen) en bestuderen  
van documentatie.

3.  Vaststellen huidige en gewenste situatie en opleveren  
rapportage inclusief verbetervoorstellen en aanzet  
voor implementatieplan.

In de rapportage beschrijven we de sterke en te verbeteren 
punten van het huidige testproces en de daarmee samen-
hangende testvolwassenheid. Naast een beeld van de 
gewenste horizon, geven we concreet aan welke verbeterin-
gen op korte, middellange en lange termijn moeten worden 
uitgewerkt en ingevoerd. 
Onze Quick Scan is een verkorte vorm van het TPI® 
Assessment en heeft tot doel snel een globaal inzicht te 
geven hoe onze testproducten kunnen bijdragen aan de 
kwaliteit van het huidige testproces. We geven aan wat de 
quick wins zijn en beschrijven de belangrijkste verbeter-
acties voor de korte termijn.

Implementatie verbeteracties 
Afhankelijk van uw behoefte kunnen onze experts u na het 
assessment ondersteunen bij het succesvol implementeren 
van de verbeteracties. Dit kan uiteenlopen van het volledige 
management en de uitvoer van het verbetertraject tot en 
met het geven van advies bij de realisatie van de voor-
gestelde verbeteracties. 
Sogeti beschikt met meer dan zevenhonderd testprofes- 
sionals over de benodigde kennis en ervaring op het  
gebied van testen en testprocesverbetering. Onze 
TPI® experts kunnen u ondersteunen in alle fasen van het 
veranderingsproces, van het bepalen van doel en scope, 
het analyseren van de huidige situatie, het formuleren van 
verbeteracties tot en met de implementatie en de borging 
van de verbeteringen. Ook verzorgen wij diverse trainingen 
voor TPI NEXT®, zowel op basis van open inschrijving als 
incompany. 

De volgende stap
De huidige ontwikkelingen gaan in een hoog tempo.  
De productiviteit van de bouwers wordt steeds hoger en  
de gebruikers eisen steeds hogere kwaliteit. Zelfs als uw  
huidige testproces momenteel naar tevredenheid verloopt,  
zal het testproces in de toekomst moeten verbeteren!  
Het TPI NEXT® model en Sogeti kunnen u hierbij helpen. 
Op onze sites www.tpinext.nl en www.sogeti.nl vindt u een 
uitgebreider overzicht van de diensten van Sogeti. Wij  
vertellen u graag meer over onze dienstverlening en  
methodieken. Neem voor meer informatie contact op  
met uw Relatiemanager.

Meer informatie: 088 660 66 00 of tpinext@sogeti.nl
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