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Registreer online

Toegangsbewijs

€ 249,- p.p.

excl. BTW

Grootste Requirement Engineering Event van Nederland,

18 inspirerende kennissessies waaronder 4 workshops. 
Maak waardevolle contacten tijdens de vakbeurs.
Meer info dreamevent.nl

Donderdag  8 oktober
Hotel Vianen

Key-note speakers

Paul Turner
Theo Severien

FacilitatorHoofdsponsor

http://www.dreamevent.nl


Programma
Ontvangst en registratie

Welkomstwoord en opening

Systems Thinking for Business Analysts
Paul Turner (AssistKD)

Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)

Koffiepauze en vakbeurs

Zaalwissel

Lunch en vakbeurs

Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)

Zaalwissel

Theepauze en vakbeurs

Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht 
in samenhang en integratie
Theo Severien (DGA Doenrade Inviseurs en DGA Business Fundamentals, in samenspraak met Entrador)

Afsluiting en terugblik

Borrel en napraten

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

08:30

09:00

09:20

10:20

10:30

10:55

11:40

11:45

12:30

13:30

13:45

14:30

14:35

15:20

15:45

16:45

17:00

Denken en doen in even-
wicht: analyse die tot 
een levend stelsel leidt
H. Pettinga en E. Herle (Provincie 
Drenthe en Le Blanc Advies)

Gereserveerd
Spreker
(Organisatie)

Writing better user 
stories - Workshop
Garm Lucassen
(Utrecht University)

Gereserveerd
Spreker
(Organisatie)

Requirements 
verzamelen in agile, hoe 
ver moet je gaan?
John Copier en Marcel Steur
(Centraal Boekhuis en Qquest)

Requirements in Agile 
(Hoe BDD meer waarde 
toegevoegd aan requir...
Alex ten Wolde en Roger 
Wouterse (SYSQA B.V./KPN ITNS)

Specification by 
Example: methoden, 
technieken... - Workshop
MSc Remco Snelders
(Bol.com)

Hoe borg je RE in een 
grote organisatie?
Sven van der Zee
(Nederlandse Spoorwegen NS)

BaaS (Business analysis 
as a Service)   
De aanleiding
Business analist 
(Devoteam en bank)

Tegelijkertijd scrum 
boards vullen en 
systeem documentatie...
Dusko Jovanovic
(ReArch/Zoover)

Brainwriting - Workshop
Manon Penning en Piet de Roo
(Improve Quality Services)

Synergio
Spreker
(Synergio)

De requirements liggen 
voor het oprapen in het 
bedrijfsproces
Louis Veltmeijer en Stefan Staal
(The Future Group)

Presentatie Atos
Spreker
(Atos)

De Sokkenshow - 
Workshop
Spreker
(De Processpecialisten)

Instrumenten uit de UX-
praktijk bij het opstellen 
van requirements
Stefan Dekker (Spir-it)



Key-notes

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in en 
praktijkervaringen gedeeld met het verbeteren 
vanuit de essentie van de organisatie. Er wordt 
uitgelegd waarom er behoefte is om vanuit de 
essentie te verbeteren, wat de essentie van een 
organisatie is (de operaties komt dicht in de 
buurt), hoe de wensen aan de ondersteunende 
vakgebieden (ICT, HRM, etc.) zichtbaar kunnen 
worden gemaakt en hoe de vakkennis van de 
diverse op elkaar aansluitende vakdisciplines kan 
worden vastgesteld, vastgelegd en ontsloten. De 
presentatie is een mix van filosofie (gedachtegoed, 
bewustzijn), theorie (methodiek van modelleren) 
en praktijk (werkwijze, vakkennismanagement 
systeem, gerealiseerde implementaties en baten).

Na de presentatie wordt u zich (nog meer) bewust 
van het feit dat de volgorde van aandacht bij het 
implementeren van verbeteringen is: mensen > 
business > informatie > data (systemen). 

Theo Severien is geboren op 18 september 
1956 in Schiedam en is opgegroeid in een 
vanuit Nederlands Indië gemigreerd gezin. Hij 

voert met zijn bedrijven 
Doenrade Inviseurs en Business 
Fundamentals opdrachten uit bij middelgrote 
en grote bedrijven, die verbetering van de 
bedrijfsprestaties en projectenbesturing ten 
doel hebben. Hij past methoden en technieken 
toe die passen bij ons huidige tijdsbeeld en 
bewustzijnsontwikkeling. Door vanuit samenhang 
(de essentie) de mensen en middelen te 
integreren, zijn de verbeteringen nog sneller en 
beter in te voeren. De laatste 12 jaren gebruikt 
hij voor het in kaart brengen van de essentie 
de DEMO-methodiek van prof. Jan Dietz. Hierbij 
geeft Theo aan de DEMO-methodiek liever de 
naam PSI-methodiek: Presteren door Sociale 
Interacties, omdat dat meer de sociale context en 
samenwerking tussen (vak)mensen bij de realisatie 
van de essentie benadrukt. Op dit moment voert 
hij vakkennisimplementatie opdrachten uit bij 
de Lokale Politie Antwerpen en de Koninklijke 
Marechaussee.

Zijn statement is: ‘groeipotentie tot bloei brengen’ 
door ‘SMART Relationeel Samenwerken’.

As the role of the Business Analyst matures and 
Business Analysts take on ever increasing levels 
of responsibility, a range of important concepts 
and ideas are influencing the discipline as defined. 
One specific area which is impacting the BA role 
is that of systems thinking, particularly the idea 
of using soft systems techniques to support 
the traditional hard system techniques more 
usually applied by analysts. This presentation will 
introduce the philosophy and key concepts behind 
systems thinking and the soft systems approach, 
concentrating on how they can assist the BA in 

adding greater value to their 
organisations.

Paul Turner FBCS is a Director 
of Assist Knowledge Development. He specialises 
in the provision of training and consultancy in the 
areas of Business Analysis, Business Architecture 
and Solution Development. He is a regular speaker 
at conferences and seminars across Europe 
and is a BCS Chief Examiner. He is co-author of 
various publications including Business Analysis 
Techniques (99 Essential Tools for Success).

Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en  
(ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in  
samenhang en integratie
Theo Severien DGA Doenrade Inviseurs en DGA Business Fundamentals (in 
samenspraak met Entrador)

Systems Thinking for Business Analysts
Paul Turner AssistKD
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Op 8 oktober 2015 wordt het 6de DREAMEvent 
georganiseerd.

DREAM15 kent geen specifiek thema maar wordt 
opgedeeld in 3 onderwerpen:

-          Business Analyse
-          Best practices
-          Methoden, technieken en tools

Deze 3 onderwerpen komen aan de orde in 2 
keynotes en 16 parallelsessies.

De 4 parallelsessies meteen na de lunch worden 
bewust ingevuld als workshops.

Dat houdt alle bezoekers scherp. Het biedt 
tevens een (inter)actieve alternatieve methodiek 
om kennis te nemen van karakteristieken en 
voor- & nadelen van de behandelde methodiek. 
Daarnaast zullen aan de stands door de 
verschillende sponsoren demonstraties en uitleg 
worden gegeven over methodieken, tools, best
practices en business cases.

Ook tijdens de parrallelsessies gaat dit deel
van het programma bij de stands door.

DREAM Event 
2015

Datum & locatie
Donderdag 8 oktober 2015

Van der Valk Hotel Vianen te Vianen 

www.hotelvianen.nl

Prins Bernhardstraat 75

4132 XE Vianen

Deelnamekosten
€ 249,- per persoon exclusief BTW.

Bekijk de voorwaarden op de

website en registreer.

Meer info dreamevent.nl

Handig
Registreer op dreamevent.nl 

Volg ons op Twitter @DREAMExperts

Vind informatie over vorige edities en
nog meer op dreamevent.nl

Discussieer mee in onze LinkedIn
groep op www.linkd.in/12HbBDW

http://www.hotelvianen.nl
http://www.dreamevent.nl/index.php/registratie
http://www.dreamevent.nl/index.php/registratie
https://twitter.com/dreamexperts
http://www.dreamevent.nl
http://www.linkd.in/12HbBDW

