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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Lees- en luistertips, door Lisa Gelijns
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 14 januari 2016: Goede Agile Voornemens
Wat zijn uw goede Agile voornemens voor 2016? Werkt u Agile? Ja? Maar zou een
toeschouwer datzelfde beweren? Of werkt u ‘Agile in name only’? Is alles bij u helemaal
uitgekristalliseerd en ingesleten, of bent u nog zoekende? In deze sessie nemen we u mee in 3
stadia van Agile, van een organisatie die zijn eerste stappen zet in Agile tot een organisatie die
de eerste ervaringen al ver achter zich heeft. Dit doen we aan de hand van 3 onderwerpen:
daily stand-up, planning en stakeholdermanagement. We vertellen onze lessons learned, maar
horen ook graag die van u. Aan het eind van deze entertainende avond gaat u naar huis met
concrete tips uit de praktijk, waarop u uw goede agile voornemens voor 2016 kunt baseren.
De avond wordt verzorgd door de werkgroep Agile Testen. Meer informatie over deze
werkgroep vind je op de werkgroep-pagina.
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 2 februari 2016: Ketenregie
Deze avond staat in het teken van de steeds complexere ketens die (zijn) ontstaan in het ITlandschap binnen en buiten organisaties.
Binnen de Nederlandse overheid wordt samengewerkt om heel Nederland in betrouwbare
actuele topografische kaarten als Open Data beschikbaar te stellen. Bart-Jan de Leuw werkt
bij de CGI unit Smart Environment, en vervult binnen het Ministerie van I&M de rol van
ketentestmanager. Hij vertelt ons over de toepassing van Solution Quality Management op deze
keten, en de kracht van proefdraaien en ketentesten in het bereiken van de landelijke
samenwerking die nodig is om van de BGT een succes te maken.
Bedrijfsleven en overheid concentreren zich meer en meer op kerntaken met als gevolg ketens
van samenwerkende bedrijven die sterk afhankelijk van elkaar zijn. Testers zijn als geen andere
beroepsgroep in staat nuttige diensten te bewijzen in deze keten. Maar hoe? Wat is dan deze
ontwikkeling precies? Wat zou de rol van de testprofessional moeten zijn? Kunnen ze dat ook?
Welke voetangels en klemmen vinden we op ons pad? Volgens Kees Lindhout ligt de
oplossing in een goed huwelijk tussen kwaliteitszorg, testen en verandermanagement. Hoe dit
werkt is het onderwerp van de presentatie en van het boek ‘Kracht zonder macht – met 6
principes naar optimale ketenregie’, geschreven door Chester Jansen, Harro Philip, Jos van

Rooyen en Kees Lindhout.
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari
Vergeet ook niet de deadline voor de call voor papers: over 2 à 3 weken is de sluitingsdatum!
De complete call for papers vind je op de website.
Daar vind je ook de templates voor inschrijving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website..
Terugblikken op het najaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

