
13:00 Ontvangst, socializing Jan Roodzand

13:30 Welkom & opening Jan Roodzand 

13:35 Vragen over Agile werken

Een korte inventarisatie van vragen die de deelnemers aan de Kenniskring 
hebben zodat de sprekers deze in hun presentatie mee kunnen nemen.

allen

13:45 Agile aanpak en werken met scrum-teams

Willem en Casper nemen ons mee in de achtergrond van de Agile aanpak. Wat 
dit voor een organisatie kan betekenen en in algemene zin de aandachtspunten 
die een succesvolle introductie mogelijk maken. Ook wordt het werken met 
scrum-teams toegelicht en het verschil en de de samenhang daarvan met de 
Agile aanpak.

Willem Sosef &
Casper van der Woord 
Ruimteschepper

14:30 Agile werken op Schiphol 
 
Schiphol werkt binnen de asset informatie beheer organisatie op een Agile 
wijze. Kees gaat in op de dagelijkse praktijk, de lessons learned, en ook hoe 
men binnen een Agile/Scrum benadering toch in staat blijft gebruikers bij 
operationele problemen snel te ondersteunen.

Kees van ‘t Hoog 
Royal Schiphol group

15:10 Pauze

15:30 Introductie Agile werken binnen de geo-afdeling van gemeente Den 
Haag

 
Antoine neemt ons mee in de introductie van deze aanpak binnen gemeente 
Den Haag. Wat ging goed, wat had beter gekund, waar staat men nu.

Antoine Gribnau 
Gemeente Den Haag

16:10 Stedin werkt ook Agile in niet ontwikkkelomgeving 
 
Het team Asset Data Analyse van Stedin heeft als eerste niet IT-team 
het werken volgens het SCRUM-framework omarmt en is daarmee een 
voorbeeldteam binnen Stedin. Zij vormt daarmee ook een interessant 
voorbeeld voor andere (niet-IT) organisatieonderdelen...

Arjan Kros &
Ben Schot 
Stedin

16:50 Afronding, laatste vragen 
Ruimte voor vragen vanuit de start die nog niet zijn beantwoord en vragen die 
naar aanleidng van de presentaties zijn opgekomen

allen

17:00 Borrel & napraat

 
Locatie:
Nieuwland
Hesselink van Suchtelenweg 4
6703 CT  Wageningen

ruimteschepper

 
Ook binnen het geo-werkveld zien we steeds meer organisaties Agile (en) Scrum gaan werken. Agile (en) Scrum richt zich op het beha-
len van het doel door succesvol samen te werken.  
Deze kennissessie zal meer inzicht geven in wat het invoeren van Agile (en) Scrum betekent, welke bijzonderheden de geo-omgeving  
met zich mee brengt, wat is het, hoe werkt het, welke (nieuwe rollen) zien we ontstaan. 
Een aantal sprekers van aansprekende organisaties nemen ons meenemen in hun Agile (en) Scrum trajecten: Wat ging goed? Wat viel 
tegen? Hoe functioneert het nu?

kenniskring
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