Helder op het raakvlak van Business en IT
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Dream, Dutch Requirement Engineering
And Management, is een initiatief dat
in 2008 is opgestart door Atos. DREAM
richt zich op de Nederlandstalige
‘requirements’ markt. In 2008 werd voor
het eerst een congres met vakbeurs
georganiseerd onder de naam ‘DREAM
Event’. Ondertussen zijn zes events

15

(Internationale)

Sprekers

gehouden. De doelgroep bestaat uit
professionals die betrokken zijn bij het
opstellen, onderhouden en/of gebruik
van requirements.

Bij de laatste editie waren er 350
bezoekers (300 het jaar ervoor) van 130+

100+

bedrijven

verschillende bedrijven.

Onze ambitie is om een kwalitatief
hoogstaand en toch ook laagdrempelig
event te zijn. Dat komt onder andere
tot uiting door de aanwezigheid van
internationale erkende sprekers, een
bescheiden toegangsprijs en een locatie
centraal in Nederland.

300+

Bezoekers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wat is
dream?

Atos is de drijvende kracht achter DREAM en wordt
daarbij

ondersteund

door

een

programmaraad

die bestaat uit afgevaardigden van verschillende
organisaties. Hierdoor kan een neutrale en heldere
kijk op het vakgebied worden gegarandeerd. Het doel
is om deelnemers deelgenoot te maken van recente
ontwikkelingen in het vakgebied, onderling ervaringen
uit te wisselen en netwerken te vergroten. De focus
ligt daarbij heel nadrukkelijk op kennisdeling om in
de praktijk effectiever, efficiënter en voorspelbaarder
te kunnen zijn; bewezen praktijkvoorbeelden met een
theoretische onderbouwing.

Parallel aan het DREAM event is het DREAMagazine
ontstaan dat met enige regelmaat wordt uitgegeven
en waarin artikelen worden gepubliceerd over het
vakgebied van de requirements engineer. Begin 2016 is
de 11e editie uitgekomen.

Het streven is om in de komende jaren verder te groeien
naar een open community.
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Dream 16
Op 6 oktober 2016 wordt het 7de DREAM Event

situatie verbeterd kan worden. Volgens

in om vragen te beantwoorden. De nadruk

georganiseerd: DREAM16.

onderzoek is 65 procent van mensen visueel

bij de presentaties ligt op de praktische

ingesteld. Dit maakt de visualisatie en

toepasbaarheid.

Op basis van de ervaring van de laatste editie

modellering een zeer krachtig instrument in

presentaties komen nieuwe en bekende

en de signalen uit de evaluaties verwachten we

de handen van Business-, Informatieanalisten

onderwerpen aan bod.

weer veel enthousiasme. DREAM16 kent het

en Requirements Engineers. Het gezegde “A

volgende hoofdonderwerp (er zullen ook andere

picture is worth a thousands words” vat het

Naast het congres is er ruimschoots tijd

onderwerpen aan de orde komen):

mooi samen.

ingeruimd

In

voor

het

de

verschillende

bezoeken

van

de

vakbeurs, waar bezoekers –al dan niet naar

“Express Yourself! Visualisatie en
modellering in Business Analyse
en Requirements Engineering”

Het DREAM event is ook in 2016 weer een

aanleiding van de lezingen– direct met u als

combinatie van een congres en een vakbeurs.

sponsor in contact kunnen treden.

Het biedt de bezoeker de mogelijkheid
om

in

één

dag

de

mogelijkheden

te

Het DREAM event is een uitgelezen mogelijkheid

Een visueel model van een probleemsituatie

ontdekken hoe anderen tot oplossingen

om

of van een bedrijfsproces kan belangrijke

zijn gekomen door zo efficiënt mogelijk met

ontwikkelingen

inzichten verschaffen in de vraag of we de

hun requirements om te gaan. Tijdens het

bespreken. Het is een platform waar u als

juiste problemen adresseren en/of hoe de

event ruimen de sprekers zo veel mogelijk tijd

sponsor deel van uit kunt maken.

samen

de

actuele

op

en

toekomstige

requirementsgebied

te
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Gedurende het DREAM event heeft u als sponsor
de mogelijkheid om uw organisatie, producten en/
of diensten onder de aandacht te brengen bij deze
specifieke doelgroep. Als aanbieder van innovatieve
producten en/of diensten op het gebied van
requirements kunt u hiervoor kiezen uit verschillende
sponsorpakketten. Variërend van het uitgebreide
Hoofdsponsor pakket met exclusieve stand, tot het
voordelige Exposant pakket. Zie voor de volledige
omschrijving en kosten van het sponsorpakket
de pakketomschrijvingen op pagina 8. Het aantal
sponsorplaatsen is beperkt. Wacht dus niet te lang
met inschrijven!

De DREAM event organisatie kan uw belangrijke
relaties of contacten die vallen binnen de doelgroep
gratis toegang bieden via het toesturen van een
persoonlijke uitnodiging. Als sponsor van dit congres
ontvangt u, afhankelijk van het gekozen pakket,
tevens een aantal gratis toegangskaarten. U kunt
hiermee zelf ook relaties uitnodigen. De inhoud van
de verschillende pakketten vindt u terug op pagina 10.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sponsoring: het
DREAM event als
uw platform

Datum en
plaats

Prijzen
Ambitie is om DREAM een kwalitatief
hoogstaand en toch ook laagdrempelig

Donderdag 6 oktober 2016

initiatief te laten zijn. Gezien dat wat de

Van der Valk Hotel Vianen te Vianen

bezoekers tijdens een event allemaal

www.hotelvianen.nl
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

voorgeschoteld krijgen mogen we spreken
van bescheiden prijzen.
De bezoekers van het DREAM event betalen
€ 249,-. Tot 1 juli 2016 geldt een early bird
tarief van € 149,-. De prijzen zijn exclusief
BTW.

Doelgroep
Het

DREAM

voor

iedereen

is

event

is

van

belang

die

direct

of

indirect

betrokken

bij

het

eliciteren,

definiëren, specificeren, modelleren en
implementeren

van

requirements.

De

doelgroep bestaat uit business analisten,
informatie

analisten,

engineers,

informatie

requirements
architecten,

functioneel beheerders, testconsultants,
ontwikkelaars,

projectleiders,

scrum

masters en product owners.
Bij

de

laatste

editie

waren

er

vertegenwoordigers van meer dan 130

8

bedrijven.
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Congresprogramma
Het

congresprogramma

actuele

en

bestaat

onafhankelijke

praktijkdeskundigen,

mede

uit

sterke,

zelf echt toepast. Dus niet (alleen) de mooie

De opbouw van het programma ziet er (onder voorbehoud)

topsprekers

en

theoretische verhalen, maar de onderbouwing

als volgt uit:

geselecteerd

op

vanuit de praktijk.

advies van de onafhankelijke programmaraad.

08:30

Ontvangst en registratie van de bezoekers op de vakbeurs

Ook in 2016 is middels een ‘Call for papers’ een

Indiening van voorstellen door Partner sponsoren

09:00

Welkomstwoord en opening

oproep is gedaan tot het indienen van voorstellen

dient tijdig te gebeuren zodat in het voorjaar het

09:20

Keynote

voor bijdragen tijdens DREAM16. De vorm van

totale congresprogramma van 2 keynotes en 16

10:20

Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)

de bijdrage staat in principe vrij. Dat kan een

parallelsessies kan worden vastgesteld. De DREAM

10:30

Koffiepauze en bezoek vakbeurs

presentatie zijn maar ook een workshop. Een deel

programmaraad zal een zorgvuldige selectie

10:55

Praktijkcases (ingevuld door sponsoren en uit Call for

van het programma zal vanuit deze actie ingevuld

maken op basis van kwaliteit van de voorstellen.

worden. De inschrijving op de call was succesvol.

Dezelfde raad zal ook de ingezonden presentaties,

11:40

Zaalwissel

Momenteel loopt het verdere selectie proces.

en in een volgende stap ook proefsessies

11:45

Praktijkcases (ingevuld door sponsoren en uit Call for

papers) 4 parallelle tracks

daarvan beoordelen. Op deze manier wordt een

papers) 4 parallelle tracks

Voor de programmaraad is een belangrijk

inhoudelijk sterk en samenhangend programma

12:30

Lunchpauze en bezoek vakbeurs

uitgangspunt

gerealiseerd.

13:30

Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)

13:45

Praktijkcases (ingevuld door sponsoren en uit Call for

dat

de

lezingen

nooit

een

commercieel karakter mogen hebben, maar juist
verdieping moeten geven in het vakgebied. Deze

Aanvullend bestaat de mogelijkheid interactieve,

valkuil is groot bij bedrijven die producten of

praktijkgerichte

diensten in het vakgebied verkopen. Daarom de

voorafgaand aan of na het congres, waarbij de

eis dat voorgestelde bijdragen worden ingevuld

DREAM organisatie u kan ondersteunen in het

door een klant, eventueel ondersteund door

onder de aandacht brengen van de betreffende

een eigen medewerker. Op deze manier wordt

workshop(s) en bij het regelen van alle randzaken

gewaarborgd dat een best practice ook wordt

(bijvoorbeeld locatie) voor het uitvoeren van de

gedeeld door een partij die deze best practice

workshop(s).

workshops

te

organiseren

papers) 4 parallelle tracks
14:30

Zaalwissel

14:35

Praktijkcases (ingevuld door sponsoren en uit Call for
papers) 4 parallelle tracks

15:20

Theepauze en bezoek vakbeurs

15:45

Keynote

16:45

Afsluiting en terugblik

17:00

Borrel en napraten
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Omdat

het

DREAM

event

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vakbeurs

Wat bieden wij?

niet

alleen

visies,

concepten en ervaringen wil presenteren, maar
tevens de bezoekers inzicht wil geven in het actuele
aanbod van tools en software voor hun organisatie,
vormt de vakbeurs een belangrijk deel van het
event. Het DREAM event biedt leveranciers van
professionele software en diensten de mogelijkheid
zich doelgericht te profileren.

NB. De standplaatsen worden op basis van pakketkeuze,
sponsorhistorie en inschrijfvolgorde toegekend.

•
•
•

•
•
•

website “Dream”
De site www.dreamevent.nl is het gehele jaar online
met alle actuele informatie die voorhanden is. Na
ontvangst van uw sponsor toezegging wordt uw logo
en link naar uw eigen homepage op de site geplaatst.
Tevens wordt hier het volledige programma inclusief
plenaire lezingen, praktijkcases en workshops op
vermeld.

Aanvullend op de website zullen bepaalde sponsoren
van bepaalde sponsorpakketten bijzonder aandacht
krijgen van de organisatie op de LinkedIn groep en
het twitter account van DREAM.

•

Een uniek “DREAM” congres en vakbeurs voor IT
professionals!
Op basis van de voorgaande DREAM events verwachten we
in 2016 minimaal 350 bezoekers.
Verbinding van uw bedrijfsnaam met de opgebouwde
kracht van het DREAM merk en toegang tot de DREAM
community
Een sterk inhoudelijk programma met keynote sprekers en
praktijkcases
De totale organisatie van het DREAM event die excellente
exposure oplevert
Verzorging van mailing, advertenties, nieuwsbrieven en
persvoorlichting
Profilering via de website, in de flyer over en in de hand-out
tijdens het event

•

Profilering via b.v. nieuwsbrieven en aanmeldingsbewijs

•

Optionele profilering via LinkedIn en twitter

•

Optioneel: parallelle praktijkcase (sponsorpakket)

•

Optioneel: parallelle interactieve workshop (sponsorpakket)

•

Een standruimte op de vakbeurs

•

Optioneel:

gratis

toegangskaarten

voor

uw

relaties

(sponsorpakket)

Kijk op de volgende pagina’s voor een gedetailleerd overzicht
van de mogelijkheden en kosten.
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Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:
Organisatie DREAM 2016
Info@dreamevent.nl
LinkedIn groep
Twitter Account @DreamExperts

DREAM
programmaraad
De DREAM Programmaraad is verantwoordelijk voor de
invulling van het programma tijdens het event. Zij bewaken
dat het programma een hoogwaardig en samenhangend
profiel heeft dat inzicht geeft in actuele trends in de markt.
Jaarlijks wordt een hoofdonderwerp vastgesteld (er wordt
bewust ruimte gelaten om ook andere onderwerpen aan

DREAM,
een heldere kijk
op requirements!

de orde te laten komen). Via een Call for Papers worden
professionals in het veld uitgenodigd voorstellen te doen
voor een bijdrage, bijvoorbeeld een lezing of workshop.
Deze bijdragen mogen nadrukkelijk geen commercieel
accent

hebben.

Informatie

en

inspiratie

voor

de

professional moeten voorop staan.
Leden van de DREAMProgrammaraad zijn afkomstig van
een brede waaier van bedrijven.
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De prijs is afhankelijk van welke bijdrage u wilt leveren aan / welke
profilering u ambieert tijdens DREAM16.

Hoofdsponsor (maximaal 1)
Deelname als Hoofdsponsor bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Uw logo/banner prominent op de homepage van www.
dreamevent.nl.

•

Uw logo, bedrijfsprofiel (max. 75 woorden), bedrijfsnaam op
www.dreamevent.nl en een hyperlink naar uw eigen site.

•

Vermelding in DREAMagazine als Hoofdsponsor.

•

Prominente standruimte van 6 meter breed x 2 meter diep op de
vakbeurs, incl. 2 tafels en 4 stoelen en elektra.

•

Stand bemanning heeft gratis toegang tot het congres (max. 4
personen).

•

20 gratis toegangskaarten voor uw relaties t.w.v. € 4980,-.

•

Het recht op aankoop van beperkt aantal kortingskaarten voor
uw relaties (toegangsprijs in geval van kortingskaart: € 99,- p.p.).

•

Vermelding van uw bedrijfsnaam, internetadres en kort
bedrijfsprofiel (max. 75 woorden) in de hand-out welke op de dag
zelf aan de bezoekers wordt verstrekt.

•

Het recht op het verzorgen van een keynote lezing in het
congresprogramma (60 minuten spreektijd + 15 Q&A). De spreker
en presentatie dienen vooraf goedkeuring te verkrijgen van de
programmaraad.

•

Recht op de bezoekerslijst van het congres.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sponsorpakketten

•

Opname van een korte samenvatting van
uw lezing in het DREAMagazine dat na
afloop van het event zal worden uitgegeven.

•

Opname van een korte samenvatting van
uw lezing in de hand-out welke op de dag
zelf aan de bezoekers wordt verstrekt.

•

Opname van uw definitieve lezing als
download presentatie op de internetsite
(na afloop event).

•

Extra mogelijkheid tot het invullen van
een artikel in het DREAMagazine (dat
voorafgaand of na afloop van het event
zal worden uitgegeven). Het artikel dient
vooraf goedkeuring te verkrijgen van de
onafhankelijke redactieraad.

•

Extra mogelijkheid tot de invulling van een
workshop (voorafgaand aan het event).

•

Uw Banner of / Poster met uw logo op het
podium in de plenaire congreszaal en bij de
ontvangstbalie van het DREAM event.

Kosten pakket: € 5.000,- exclusief BTW.

16
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Partner

Exposant

Deelname als Partner bestaat uit de

aanvang van het event en goedkeuring

volgende onderdelen:

daarvan door de Programmaraad.

dreamevent.nl en een hyperlink naar uw

Het recht op de bezoekerslijst van het

eigen site.

•

Uw logo en bedrijfsnaam op www.

•

congres.

dreamevent.nl en een hyperlink naar
•

uw eigen site.
•
•

Vermelding

in

DREAMagazine

•

•

van

uw

bijdrage in de hand-out welke op

Standruimte van 3 meter breed x 2

de dag zelf aan de bezoekers wordt

meter diep op de vakbeurs, incl. 1 tafel

verstrekt.
•

Opname

van

definitieve

versie

Stand bemanning heeft gratis toegang

van uw eventuele bijdrage (lezing)

tot het congres (max. 2 personen).

als

10 gratis toegangskaarten voor uw

internetsite (na afloop event).
•

Het

recht

op

koop
voor

uw

(toegangsprijs

in

geval

op

de

een artikel in het DREAMagazine (dat

relaties

voorafgaand of na afloop van het event

van

zal worden uitgegeven). Het artikel

kortingskaart: € 99,- p.p.).

dient vooraf goedkeuring te verkrijgen

Vermelding

van de onafhankelijke DREAMagazine

van

uw

bedrijfsnaam,

internetadres in de hand-out welke op

•

4 gratis toegangskaarten voor uw relaties
t.w.v. € 996,-.

•

Het recht op koop van 4 kortingskaarten

Vermelding in DREAMagazine als Exposant

voor uw relaties (toegangsprijs in geval

•

Standruimte van 3 meter breed x 2 meter

van kortingskaart: € 99,- p.p.)

diep op de vakbeurs, incl. 1 tafel en 2

•

•

Vermelding

van

uw

bedrijfsnaam,

stoelen en elektra.

internetadres in het magazine dat op de

Stand bemanning heeft gratis toegang

dag zelf aan de bezoekers wordt verstrekt.

tot het congres (max. 2 personen).
Kosten pakket: € 1.000,- exclusief BTW.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Extra mogelijkheid tot het invullen van

10

van

kortingskaarten

downloadpresentatie

Uw logo en bedrijfsnaam op www.

•

eventuele

Partner.

relaties t.w.v. € 2.490,-.
•

samenvatting

als

en 2 stoelen en elektra.
•

Het recht op opname van een korte

•

Redactieraad.

de dag zelf aan de bezoekers wordt
Kosten pakket: € 2.500,- exclusief BTW.

verstrekt.
•

Het recht op het verzorgen van een
bijdrage (lezing, workshop,etc)

in

het congresprogramma (45 minuten
spreektijd

(inclusief

Q&A))

onder

voorwaarde van indiening van het
voorstel uiterlijk 4 maanden voor

9

Algemene voorwaarden
1.

2.

3.

Door middel van een volledig ingevulde en ondertekende sponsorovereenkomst, ingezonden

bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
ten laste komen van de partner, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente,

DREAM event geldende, Algemene voorwaarden.

gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

Aan de inschrijving kan geen absoluut recht op vaststelling van deelname als partner worden

7.

Eventuele goederen van de partner die zich bevinden in de accommodatie waar het event

ontleend. De DREAM event organisatie kan in bijzondere gevallen een inschrijving niet in

plaats vindt als ook op het bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico van de partner.

behandeling nemen, minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, tot wijziging

De DREAM event organisatie belast zich niet met het verzekeren daarvan. De DREAM event

van reeds vastgestelde standruimte besluiten, dan wel reeds verleende vaststelling intrekken

organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen

alsmede diensten aangaande het sponsorpakket gedeeltelijk of niet na te komen, zonder dat de

of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het DREAM event. Evenmin

partner aanspraak kan maken op vergoeding van schade.

is de DREAM event organisatie aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het

De DREAM event organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere

gebruik van de stand door de partner sponsor of zijn personeel. De partner vrijwaart de DREAM

omstandigheden (overmacht) de data voor het DREAM event te wijzigen ofwel het event geen

event organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde.
8.

De partner is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door

gelden op vergoeding van enigerlei schade. Bij annulering door de DREAM event organisatie

toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze

geldt een restitutie van reeds verrichte betalingen door de partner, onder inhouding van de

ook, aan de accommodatie en zijn personeel, de bezoekers en hun bezittingen, goederen van

door de DREAM event organisatie tot dan toe gemaakte kosten en onomkeerbaar aangegane

en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de DREAM event organisatie wordt veroorzaakt.

verplichtingen.

De partner vrijwaart de DREAM event organisatie van alle aanspraken die anderen ter zake

Voor annulering door de partner geldt de navolgende regeling:
Een sponsorovereenkomst kan niet eenzijdig door de partner worden ingetrokken dan wel

zouden kunnen doen gelden.
9.

De DREAM event organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt

gewijzigd. De DREAM event organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving

in vermelding c.q. profilering op welke wijze ook aangaande de partner en niet voor schade uit

inwilligen indien dit per aangetekend schrijven geschiedt, onder de voorwaarde dat de

welke oorzaak dan ook ontstaan aan de partner of derden veroorzaakt door of in verband met

betrokken partner een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt:
• 10% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering tot 3 maanden voor de datum
van plaatsvinden c.q. aanvang van het DREAM event;
• 50% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering tot 1 maand voor de datum
van plaatsvinden c.q. aanvang van het DREAM event;
• 100% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering minder dan 1 maand voor
de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van DREAM event.
5.

De DREAM event organisatie is gerechtigd de invordering van de door de partner verschuldigde

zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming aan het DREAM event vervat in de, voor het

doorgang te doen laten vinden, zonder dat in die gevallen de partner aanspraak kan doen

4.

6.

aan de DREAM event organisatie, verklaart de Wederpartij (hierna te noemen exposant/sponsor)

De betaling van het sponsorpakket dient te geschieden in twee gelijke termijnen, te weten:
• 120 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het DREAM event: binnen 14 dagen na
datering van de eerste deelfactuur;
• uiterlijk 30 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het DREAM event: binnen 14

het deelnemen aan het DREAM event.
10. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende de door de DREAM event
organisatie aan de partner verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm ook, blijven bij
de DREAM event organisatie c.q. auteurs berusten. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van
door en/of via de DREAM event organisatie aan partner verstrekte informatie is niet toegestaan
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de DREAM event organisatie.
11. De DREAM event organisatie behoudt zich het recht voor om af te wijken van de van tevoren
aangegeven indeling, volgorde en/of inhoud van het programma en de vakbeurs.
12. De DREAM event organisatie behoudt zich het recht voor een partner die door zijn gedrag of
anderszins het normale verloop van het DREAM event belemmert en/of bemoeilijkt, mede
gelet op het belang van de overige exposanten/sponsoren alsmede bezoekers en sprekers, van

dagen na datering van de tweede deelfactuur.

verdere deelneming aan het event uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van

In geval dat de tweede deelfactuur is gedateerd minder dan 30 dagen vóór de eerste opbouwde

het volledige sponsorgeld onverlet.

van het event dient de verschuldigde deelfactuur PER OMGAANDE te worden voldaan.
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