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Veelzijdige keuze aan
sessies

Het DREAM event van JanWillem Zaalberg

Het was als vanouds weer fantastisch, alweer het zesde
Dream event. Ik kom er altijd veel bekenden tegen. Heel
erg leuk om bij te praten. Het is wat dat betreft net een
reünie. Er zijn veel mensen die ieder jaar komen en dat
is natuurlijk niet voor niets: die vinden het allemaal een
fantastisch event.

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Geweldig leuk
aan het Dream event is dat het de combinatie biedt van
theorie en ervaringen uit de praktijk bij overheid en
bedrijfsleven. Ik denk dat het event daarin een unieke
positie heeft ten opzichte van andere congressen op dit
vakgebied. Voor ons als werkers in de praktijk is dat
natuurlijk heerlijk want wij herkennen de punten waar wij
tegenaan lopen in de presentaties en leren van elkaars
ervaringen.

Naar welke presentaties ben ik allemaal toe geweest? Ik
heb een mix gekozen van heel verschillende sessies.
Allereerst is er natuurlijk de belangrijkste Keynote
speaker. Daar gaat iedereen naartoe. Het lukt elk jaar
weer om een geweldige Keynote speaker binnen te
halen, een bekendheid in de wereld van Requirements
Engineering. Dit keer Paul Turner met een verhaal over
systeemdenken. Een rijk verhaal over inzicht in de
samenhang van systemen dat uitnodigt om bewuster te
kijken naar de effecten van veranderingen op
omliggende systemen.

Dan verplaatsen we ons naar de parallelsessies. Ik ben
geïnteresseerd in het inrichten van het requirements
management proces en daarom ben ik gegaan naar een
presentatie van ABN AMRO samen met Devoteam.
Vanuit ABN AMRO werd de context en de behoefte
geschetst en Devoteam vertelde hoe ze tooling hebben
ingericht voor die werkomgeving. Interessant was de
toepassing van een centrale baseline repository en
verschillende project repositories. Daarna ben ik geweest
naar de sessie ‘Agile Requirements Engineering op
zichzelf niet meer voldoende’, wat mij erg interesseert
omdat je ziet dat er tegenwoordig sterk wordt ingezet op
agile werken, meestal met Scrum, maar je merkt dat in
dat proces op het vlak van requirements management er
vaak wat dingen tekort schieten. Carel Daams, de
presentator, inventariseert de knelpunten met veel
interactie en discussie met de zaal. Een leuke sessie
over een heel relevant onderwerp. Jammer dat ik de
lezing van Arjen Uittenbogaard ervoor heb moeten
missen want hij is altijd een geweldig verteller met een
inspirerend verhaal.

Daarna was het tijd voor lunch met vakbeurs en dat is
super gezellig. Je komt gewoon tijd tekort want er is

zoveel te zien en zoveel
mensen om mee te praten.
Fantastisch moment om te
netwerken en folders te
verzamelen bij de
verschillende stands. Een
aantal stands zorgde voor
wat entertainment en
natuurlijk demonstraties.
Alleen al om die reden zou
je eigenlijk willen dat het
programma twee dagen
zou duren.

Daarna weer een stel
parallelsessies. Wel lastig
hoor met die parallelsessies want je moet kiezen, je kunt
niet alles doen. Nou ja, het beste wat je kunt doen als je
er met een paar collega’s naar toe gaat, is dat je de
sessies verdeelt en na afloop elkaar bijpraat. Dat is ook
wat ik gedaan heb, een vrij lange rit, carpoolen en na
afloop delen wat we gezien hebben. 's Middags ben ik
geweest naar de workshop Brainwriting. Erg leuk om
eens een workshop te doen. Het bleek een bijzondere,
zwijgzame sessie met ideeën opschrijven. Zo komen de
ideeën van spraakzame en minder spraakzame mensen
snel op papier, je kunt er op voortborduren maar ze
worden niet doodgediscussieerd. Een prima techniek en
leuk om eens mee te oefenen. Daarna ben ik geweest
naar ‘The mistakes Peter made or the value of Business
Analysis standards’. Daar was ik natuurlijk wel benieuwd
naar want van fouten kun je leren. De sessie begon met
een verhaal over een beginnend business analist die een
aantal acties doet die op het eerste gezicht prima lijken
maar toch niet goed uitpakken. Met vervolgens een
analyse waar dat door komt. Daarna vervolgde de sessie
met een pleidooi voor business analysis
certificeringstrajecten waar de presentator een overzicht
van gaf.

En dan ten slotte de afsluiter, de tweede Keynote. Een
bezinnend verhaal over je bewust zijn van de essentie
van de organisatie en de behoeften van de mens daarin,
gelardeerd met wijsheden van filosofen en uit het
boeddhisme.

Het was weer een fantastisch programma over het
geheel. Het Dream event vind ik een uitstekende formule
met goede Keynote speakers aan het begin en het einde
van de dag en een veelzijdige keuze aan sessies van
verschillende bedrijven. Ik heb ervan genoten en als het
even kan kom ik volgend jaar weer. En elk jaar daarna
als het aan mij ligt.

door JanWillem Zaalberg




