Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Kees Blokland Kees.Blokland@polteq.com
“Gate closing” | Sterke schakel | Agenda voorjaar 2016
6 maart 2016 21:44
Kees Blokland Kees.Blokland@polteq.com

Kom in actie en draag bij aan het voorjaarsevenement of het TestNetNieuws magazine!
TestNetNieuwsFlits Januari 2016 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Video review: Growing specialist skills in agile teams
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari – dit weekend!
Er is nog steeds kans om een bijdrage te leveren aan het voorjaarsevenement. Let op, dit is de
laatste oproep om te voorkomen dat je op 11 mei 2016 bij jezelf denkt: “Dit had ik willen delen
met de Nederlandse testwereld. Stom dat ik niets heb ingestuurd.” De “Gate is Closing”!
Het thema "Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers!" biedt ruimte aan een
breed palet van onderwerpen waaraan TestNet op het voorjaarsevenement aandacht wil
besteden. Laat horen wat jou heeft geholpen een betere bijdrage te leveren. T-shaping,
programmeren, sociale vaardigheden, non-functionals? Heb je hier kennis van of ervaring mee,
deel deze met ons! Kom uit je comfort-zone en stap het podium op van een van de grootste
testevenementen in Nederland!
De complete call for papers vind je op de website.
Daar vind je ook de templates voor inschrijving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles voorjaarsnummer TestNetNieuws magazine
Als het podium niet helemaal “jouw ding” is, dan is er ook de mogelijkheid om een bijdrage te
leveren aan het goed gelezen TestNetNieuws Magazine. Wij zijn op zoek naar artikelen, die een
relatie hebben met het thema van het evenement: ‘Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden
voor testers!’.
Lees verder in de weekly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 2 februari 2016: Ketenregie
Testen is belangrijk als het gaat om ketens van informatiestromen en processen. Deze
themavond gaat in op de manier waarop testen een sterke schakel kan vormen en pro-actief
van de ketens helpt versterken.
Bart-Jan de Leuw vervult binnen het Ministerie van I&M de rol van ketentestmanager. Hij
vertelt ons over de toepassing van Solution Quality Management en de kracht van proefdraaien
en ketentesten in het bereiken van de landelijke samenwerking.
Volgens Kees Lindhout ligt de oplossing in een goed huwelijk tussen kwaliteitszorg, testen en
verandermanagement. Testers zijn in zijn ogen als geen andere beroepsgroep in staat nuttige

verandermanagement. Testers zijn in zijn ogen 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?
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden en evenementen voorjaar 2016
Bij deze alle geplande thema-avonden en evenementen die TestNet organiseert in het voorjaar
van 2016. Vergeet niet de voor jou interessante momenten vast te leggen in je agenda!
21/03, 16:00-18:00 – Algemene Ledenvergadering – NBC Nieuwegein
21/03, 18:00-21:00 – Thema-avond Mobile – NBC Nieuwegein
21/03, 18:00-21:00 – Thema-avond “Hoe schrijf ik een goede abstract” – NBC Nieuwegein
31/03, 18:00-21:00 – Thema-avond “The bumpy road to DevOps” – Haje, Heerenveen
11/05, 09:00-21:00 – Voorjaarsevenement “Verbreed je basis” – NBC Nieuwegein
15/06, 18:00-21:00 – Thema-avond DevOps – NBC Nieuwegein
Inhoud en details van alle evenementen vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

