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HOE kom je tot een 100% getransformeerde Agile 
organisatie?

In de rap wijzigende omgeving is wendbaarheid vereist. Strategie, 
technologie en governance moeten ondersteunend zijn. Maar hoe 
kom je daar? Tijdens deze workshop worden zowel voor het 
management als de agilisten concrete handvatten aangereikt.

Arlande Wouter van Rensen Statenzaal 10:15 - 11:45 Agile transitie

Portfolio en Agile, samen op reis?

In een interactieve sessie met de Portfolio managers van RDW en 
Politie worden we meegenomen op reis naar de combinatie van 
Agile en Portfolio. Wat is er onderweg allemaal gebeurd? Wat zijn 
de lessen, de dynamiek, waar staan ze nu en wat zit er nog aan te 
komen?

Quint
RDW
Nationale Politie

Jasmin Hadzihasanovic
Harry Bijsterbosch
Michiel Wijnmalen

Statenzaal 13:30 - 15:45 Agile transitie

Agile maakt GRC sexy

“Passen de GRC processen wel in een Agile organisatie”, ‘Zijn wij 
wel in staat om in control te blijven als de hele organisatie Agile 
werkt?’ Zorgen waar Agile teams en governance-, risk en 
compliance (GRC) professionals mee rondlopen en waar veel 
organisaties mee worstelen. In deze workshop gaan we in op de 
soms tegenstrijdige belangen van beide.

Quint Ingmar Waijenberg
Gwendolyne Brink Topweer 14:45 - 15:45 Agile transitie

Van project naar productorganisatie

High performing teams presteren het best in een high performance 
organisatie. Waarom zijn project organisaties dat niet, hoe zet je de 
verandering naar een product gebaseerde organisatie in en wat is 
de impact daarvan.

Ordina Edwin Burgers
Mike Pruis Boerdam 10:15 - 11:15 Agile transitie

DUO en Agile, het puberen voorbij!
DUO ging het afgelopen jaar op zoek naar de volgende stap in haar 
Agile volwassenheid. Het oude jasje begon te knellen. We kwamen 
tot verrassende conclusies. Ervaar met ons wat we ontdekten.

Dienst Uitvoering 
Onderwijs

Jacob van der Werk
Jan-Johan Kwant Boerdam 13:30 - 14:30 Agile transitie

Agility, een essentiele capability bij de digitale 
transformatie van het CJIB

Bij de digitale transformatie van het CJIB is agile werken van 
essentieel belang gebleken. Op welke wijze heeft het CJIB dit 
gedaan en wat heeft het als resultaat geleverd?

Centraal Justitieel 
Incassobureau Bert Reitsma Koffiekamer 10:15 - 11:15 Agile transitie

Agile transformatie bij Univé – meer IT en business samen 
- ja hoe dan?

Veranderen van binnenuit, hoe doen wij dat? Samenwerken met de 
business, hoe werkt dat bij ons? Heb je andere vragen – stel ze! We 
vertellen een deel en voor de rest bepalen we samen waar jullie op 
willen inzoomen.

Univé Lineke Schutte
Martijn Knook Boerdam 11:30 - 12:30 Agile transitie

TenderNed – No pain, no gain. No nuts no glory, no balls 
no story!

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de 
Nederlandse overheid. Een complex domein waar een zeer hoge 
mate van juridisch en politiek gevoeligheid aanwezig is. Hoe zorgen 
we ervoor dat continu de juiste dingen op het juiste moment 
(Business Value only) worden gerealiseerd?

DICTU Erik Ruizendaal
Dick Boumans Boerdam 14:45 - 15:45 Agile transitie

Design Thinking

Gebruik de kracht van technologie voor jouw organisatie. De IT 
Academy biedt een workshop aan waarbij een beroep wordt gedaan 
op decreativiteit en inbreng van de deelnemers om digitale 
transformatie binnen de eigen organisatie vorm te geven. 

IT Academy Bob Kolsters
Docent Hanzehogeschool Groningen Korenbeurszaal 11:30 - 12:30 Agile transitie

Build your own leader

De transformaties die organisaties doormaken vragen nogal wat 
van het leiderschap. Tijdens deze workshop maken we inzichtelijk 
welk (ideaal) leiderschap nodig is binnen de context van een 
organisatie.

Sogeti Chris Baron
Marcel Schutte Topweer 10:15 - 11:15 Leiderschap

Hoe loslaten en vertrouwen?

Hoe creëer je een organisatie rondom zelforganiserende teams die 
verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen krijgen en met energie 
werken? Aspecten die hierbij een rol spelen: controle, transparantie, 
budgetten, projecten, verantwoordelijkheid, samenhang, minder 
management meer helpen.

RDW (Dienst 
Wegverkeer) Gert Jan Theuwissen Topweer 11:30 - 12:30 Leiderschap

Agile manifesto en cultuurverandering

Wel eens nagedacht waar Agile vandaan komt? Weet je wat er in 
het Agile manifesto staat? Ooit bedacht wat het in de praktijk 
betekent om de cultuur in je eigen organisatie te veranderen en wat 
je er zelf aan zou kunnen doen? Wat kun je leren van je eigen 
praktijkervaringen en die van anderen in het licht van 
cultuurverandering naar een meer Agile werkende organisatie?

Quintor Jan van Beek Topweer 13:30 - 14:30 Leiderschap



5 dysfunctions of a DevOps coach

“Wat vraagt een high-performance omgeving van de teams die 
daarin werkzaam zijn? En hoe kunnen die teams hierin optimaal 
begeleid worden? De DevOps coach speelt een fundamentele rol 
om deze teams de gewenste transformatie succesvol aan te gaan. 
In deze interactieve sessie, deelt Dave zijn jarenlange ervaring in 
DevOps transformaties.

Quint Dave van Herpen GS kamer 10:15 - 11:15 Teams

Ikigai voor teams

Ikigai; het Japanse geheim voor een lang, gelukkig en betekenisvol 
leven als sleutel om teams naar high performance te brengen. In 
deze sessie gaan we in op het begrip ikigai en hoe je een team kunt 
faciliteren hun ikigai te vinden en te volgen.

Ordina Maryse Meinen GS kamer 11:30 - 12:30 Teams

Build your own vision

Sommigen klagen over het ontbreken van een duidelijke visie, 
anderen vinden de visie die er is maar onzin. In deze sessie gaan 
we je laten ervaren hoe je voor jezelf of jouw organisatie een visie 
kan creëren waarmee je richting kan geven aan de organisatie en/of 
transformatie.

Sogeti Niels van Rooij
Niek van Malsen GS kamer 13:30 - 14:30 Teams

Liberating Structures

In deze tijd van digitalisering is het des belangrijker dat we het 
optimale halen uit de interacties die we hebben met mensen. Ervaar 
hoe je met liberating structures bijeenkomsten transformeert in 
echte interactive sessies waarin iedereen deelneemt.

New Nexus
Dienst Uitvoering 
Onderwijs

Marijn Nijhuis
Jan-Willem Zijlstra GS kamer 14:45 - 15:45 Teams

Hoe leidt Lean tot robotisering
Lean verbetertrajecten bij het CJIB en de toerpassing van 
Robotisering bij het CJIB. Hoe is uit het een het ander ontstaan, en 
wat bereiken we ermee?

Centraal Justitieel 
Incassobureau

Wenke Taatgen
Erik Jan Leenders
Gerard Schaap

Koffiekamer 11:30 - 12:30 Lean

Value Stream Mapping

Value Stream Mapping gaat over het uitwerken van de 
waardestroom, het liefst van idee tot aan productie. Wat is er 
allemaal nodig om een idee in productie te krijgen, en hoe verhoudt 
iedere taak zich tot de andere? Tijdens een VSM Workshop wordt 
dit uitgebreid in kaart gebracht. Tijdens deze talk kijken we naar de 
manier waarop dat kan en hoe het resultaat vervolgens tot hele 
praktische en direct toepasbare verbeteringen kan leiden.

Sogeti Vincent Wijnen Koffiekamer 13:30 - 15:00 Lean


