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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met… Johan Zandhuis, waar requirements in voor komen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers voor TestNetNieuws Magazine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers voorjaarsevenement met een week verlengd!
Zondagavond 18 januari was de sluitingsdatum voor het inzenden van je Call for Papers voor
het voorjaarsevenement 2015. We hebben genoeg inzendingen binnengekregen om het
evenement te kunnen vullen, maar toch zijn het er minder dan we van voorgaande
evenementen gewend zijn. We kiezen er daarom voor om de inzendingstermijn met een week
te verlengen, tot 25 januari. Daarbij doen we een beroep op jou om je ervaringen met het
onderwerp (in de ruimste zin) in te sturen.
Zie website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 3 februari 2015: Thema-avond: DevOps
De volgende thema-avond staat in het teken van Devops. Bij DevOps draait het dus om
samenwerking tussen ontwikkeling en beheer. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor
Development en Ops voor Operations. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous
Integration en Continuous Delivery. In dit kader zal Maarten van den Ende van Xebia zijn
ervaringen met ons delen, en zullen Bert Rijsdijk en Valerio Barrila van Validate-It een
experience talk houden. De laatste zal in het Engels zijn.
Voor meer informatie een aanmelden ga je naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogelijkheden WKR vergoeding TestNet lidmaatschap
De werkkostenregeling (WKR) is in werking getreden sinds 2011 en vanaf 2015 verplicht voor
iedere werkgever. In de oude regeling was het voor de werkgever mogelijk de kosten van het
TestNet lidmaatschap onbelast te vergoeden aan het TestNet lid. Ook binnen de WKR is dit nog
steeds mogelijk. De Belastingdienst zegt hier het volgende over: “Vergoedingen of
verstrekkingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis
en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zijn onbelast”. Deze kosten vallen onder de
gerichte vrijstellingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Migratie website afgerond!
Voor vragen en opmerkingen: informatiebeheer@testnet.org.
FAQ:

Inlogcodes zijn ‘case sensitive’
Kies voor jezelf een nieuw wachtwoord
Dat gaat via ‘Mijn Gegevens’ na inloggen
Inschrijvingen thema-avond in de vorige website zijn niet zichtbaar in de nieuwe, maar je
inschrijving blijft wel geldig! E-mail bevestiging is je bewijs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld
je alleen aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

