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Arlande  
Agile is quick maar niet dirty ... als de opdrachtgever 
weet wat ie doet  
  
"Agile Werken zorgt er voor dat je beter in staat bent 
om het tempo van de veranderingen bij te houden. 
Wat betekent dat eigenlijk voor het eigenaarschap en 
de verantwoordelijkheden?"   
   
Organisaties dienen heden ten dage bereid te zijn 
regelmatig van koers te veranderen. Maar wie bepaalt 
in welke richting en wie kan zeggen of dat haalbaar is? 
Zijn het onduidelijke doelen en onzekere haalbaarheid, 
moeten we het dan wel doen? Wat is de rol van de ICT 
afdeling? Wat is wiens verantwoordelijkheid? Is Agile 
Werken dan de oplossing? Wanneer wel en wanneer 
juist niet?   
   
Arlande heeft veel ervaring met het beantwoorden  
van deze vraagstukken in de praktijk. In discussie met 
de deelnemers aan de workshop wordt antwoord 
gegeven op bovenstaande vragen... en meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMCG  
Agile transities zijn cultuur transities 
 
 
Je kunt wel een paar ontwikkelteams laten Scrummen, 
maar daarmee heb je nog geen Agile ingevoerd in je 
organisatie. Agile is een manier van denken, een 
andere manier om naar je mensen, processen, 
waarden, en management te kijken. Deze sessie is een 
fishbowl gesprek over de culturele impact van Agile.  
 
Wat zijn belangrijke Agile waarden, wat zijn patronen 
om die waarden in de organisatie te laten groeien. Is 
die cultuurkant van Agile een probleem of een kans? 
Wat zijn anti-patterns. Wat zijn jullie ervaringen en hoe 
heb je onverwachte cultuur problemen opgelost? Wat 
zijn symptomen van culturele wrijving tussen de 
staande organisatie en Agile denken. Wat voor 
organisatie heb je NU eigenlijk? 
 
 

CJIB  
Agile werken bij CJIB-ICT tussen 2008-nu  
   
 
Hoe heeft het Agile werken zich bij het CJIB ontwikkeld 
de afgelopen jaren. Wat waren de leerpunten? En waar 
staan we nu?  
 
De spreker gaat in op specifieke vragen en 
onderwerpen over het Agile werken in zijn 
algemeenheid en het CJIB in het bijzonder.  
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2 DUO  
Alles wat je altijd al wilde weten over Agile, maar 
nooit durfde te vragen  
  
In deze interactieve sessie krijg je antwoord op je 
meest prangende vragen over Agile. Uiteraard worden 
de vragen op een Agile manier beantwoord en krijg je 
inzicht in hoe Agile principes breed toepasbaar zijn.  
   
   
 

DUO  
DevOps- we eat our own dogfood  
  
 
DevOps en Continuous Delivery zijn termen die de 
laatste tijd steeds vaker voorbij komen. Maar wat is dit 
en wat betekent het voor de organisatie?  
   

DUO  
Van DUO-Agile naar de DUO Way of Working  
  
 
Agile is geen doel op zich maar ondersteunt de 
veranderdoelstellingen van je bedrijf.  
In deze sessie vertellen wij hoe over hoe we binnen 
DUO vorm hebben gegeven aan 
het bedrijfsbreed uitrollen van Agile. Wat dit betekent, 
tegen welke uitdagingen je aanloopt, waar we nu staan 
en waar we heen willen.  
 

3 Sogeti  
 Jidoka, Inbouwen van Intrinsieke kwaliteit  
   
Deze sessie introduceert een kwaliteits-mindset uit  
The Toyota Way. Een mindset die bij Toyota ervoor 
zorgde dat men robots weer verving door mensen. De 
gedachte van Jidoka is “automatisering met een 
menselijke aspect”, door kwaliteit IN het 
voorbrengingsproces als focus aan te brengen is er 
geen noodzaak meer voor buglists, severity tolerantie, 
etc. Samen gaan we kijken naar de manier waarop u 
werkt en wat u zelf kunt doen om hierin een goede 
kwaliteitsfocus te krijgen.  
 
 
 
   

Sogeti  
Nuttige retrospectives  
   
Evaluaties vonden vroeger altijd aan het einde van een 
project plaats. Binnen Agile maken we elke iteratie tijd 
voor het stilstaan bij ons proces en continue 
verbeteren. Soms horen we signalen dat deze 
“retrospectives” nutteloos en te negatief zijn. Hoe 
houden we nuttige retrospectives. Hoe zorgen we 
ervoor dat een team ook echt iets meeneemt en 
verandert?  
Deze workshop helpt nuttige retrospectives te houden 
en vertelt over wat echt belangrijk is bij retrospectives.  
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4 Projectteamwork  
Project Managers Nightmare  
 
Heeft de rol van Project Manager nog toegevoegde 
waarde in een Agile omgeving? Hoe verhoudt deze rol 
zich met de SCRUM rollen? In deze spannende 
workshop waant u zich even in de nachtmerrie van een 
Project Manager. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u op 
tijd weer wakker bent om de rest van het congres bij te 
wonen!  
   
Deze interactieve praktijkgerichte workshop gaat over 
welke rollen er binnen een Agile-omgeving zijn, welke 
taken en verantwoordelijkheden daarbij horen en 
welke rol de traditionele projectleider daar (nog) in 
speelt. Er wordt een game gespeeld met de 
deelnemers waarna leerpunten en inzichten met elkaar 
worden gedeeld en besproken. Na deze sessie zijn de 
deelnemers letterlijk wakker geschud!  
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RDW en Infosupport  
Ontwikkelen op lichtsnelheid  
   
De RDW heeft zichzelf als doel gesteld vanuit een 
achterstandsituatie een state of the art ontwikkelstraat 
te hebben, voor zowel ontwikkeling 
als deployment van software.  
In deze interactieve sessie wordt een integraal 
overzicht geboden van de mens-, proces- en 
techniekkant en wordt ingegaan op de stappen die 
RDW intern en samen met Infosupport heeft 
ondernomen om te komen tot 
een continuous deployment Agile ontwikkelstaat.  
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5 RDW  
RAI: RDW Agile Implementatie   
   
Zo’n anderhalf jaar geleden is de RDW begonnen met 
het invoeren van Agile werken. Wat waren de 
beweegredenen? Welke doelen streven we na? Hoe 
doorlopen we het veranderproces?   
   
   

Quintor  
Kanban, Agile in het dagelijkse werk  
 
Wat voor projecten Scrum kan betekenen, betekent in 
de ervaring van Quintor Kanban voor het ‘normale’ 
dagelijkse werk. Tijdens deze sessie van 45 minuten 
leren de deelnemers de essenties van Kanban, wordt 
aan de hand van een voorbeeld getoond hoe het in de 
praktijk werkt en worden praktijkervaringen gedeeld. 
Ook is daarbij ruimte voor de inbreng van eigen 
ervaringen.  

Quintor  
Scrum al puzzelend leren kennen  
 
Scrum is een eenvoudige methode die de principes uit 
het Agile Manifesto in de praktijk kan brengen. Het 
gaat om de mens als vakman in een team centraal 
stellen, resultaatgericht werken, in kunnen spelen op 
verandering en samenwerking met de klant. Aan de 
hand van een puzzel leren de deelnemers de essenties 
van Scrum. Aan de hand van het Agile Manifesto 
worden daarna de belangrijkste succesfactoren 
toegelicht.    

6 Quint (Aanvang 10:45 uur, 1,5 uur) 
Crazy kitchen  
 
Lean IT is een uiterst effectieve benaderingswijze om de kwaliteit van producten  
en diensten te verbeteren.  
   
Crazy Kitchen is een eenvoudig maar uiterst leerzaam spel. Het spel is ontwikkeld 
om deelnemers op een speelse en tegelijkertijd ook leerzame manier kennis te 
laten maken met principes en tools die kenmerkend zijn voor Lean IT. Doel van 
dit Lean IT spel is deelnemers bewust te maken van de kracht van Lean IT en de 
voordelen die het creëren van flow in werkprocessen oplevert.  
   
Gedurende het spel lopen de deelnemers tegen situaties aan die ze ook in hun 
dagelijkse werk in de IT tegen komen zoals; onduidelijke procedures, gebrek aan 
communicatie, onduidelijke klantwens, tijdsdruk en verspilling. Op het moment  
dat deelnemers deze ervaringen evalueren is een koppeling te maken  naar hoe  
dit in ons dagelijkse werk ook voorkomt.   
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