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Deadline van het voorjaarsevenement gemist? Draag bij aan het TestNetNieuws
magazine!
TestNetNieuwsFlits Januari 2016 - 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 2 februari 2016: Ketenregie
Uiteraard start ook deze thema-avond met een buffet in het NBC vanaf 18:00u.
Om 19:00u gaat Bart-Jan de Leuw in op de toepassing van Solution Quality Management en
de kracht van proefdraaien en ketentesten in het bereiken van de landelijke samenwerking.
Om 19:25u deelt Kees Lindhout zijn visie op optimale ketenregie: een goed huwelijk tussen
kwaliteitszorg, testen en verandermanagement.
Na de pauze start om 20:10u de workshop “Hoe dragen we als test professionals bij aan
ketenregie?”
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Boekrecensie ‘Kracht zonder macht – Met zes principes naar optimale ketenregie’ door
John Kronenberg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarsevenement 2016 – “Gate closed”
We zijn begonnen met de review van de inzendingen: maar liefst 56 stuks! Dank voor jullie
enthousiasme en inzendingen. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de voortgang en de
weg naar een succesvol voorjaarsevenement.
De inzenders worden uiteraard persoonlijk benaderd, de rest van ons moet het doen met de
website waar het programma bekend gemaakt wordt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles voorjaarsnummer TestNetNieuws magazine
Als je de deadline voor het evenement hebt gemist of het podium niet helemaal “jouw ding” is,
dan is er ook de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het 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!". Dit biedt ruimte aan een breed
palet van onderwerpen waaraan we in het TestNetNieuws magazine aandacht willen 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!
Lees de volledige oproep in de weekly.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

