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Topics

• Who am I
• Who is BlueOrangeGroup
• Agile Theory
• Case Proof of Concept Eurocross (SOS Alarm Central Achmea)• Case Proof of Concept Eurocross (SOS Alarm Central Achmea)



Who am I?



Experienced wise men in dark suits



8 buildingblock’s of CRM (Gartner)



7’s model (Mckinsey)
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Agile ImplementationAgile Implementation



Agile Theory

• Roles
• Meetings
• Agreements



Agile Roles

• Scrum Master => Projectmanager/PMO
• Product Owner => Business-/Marketing-/Information Manager
• Team => Designers, Developers & Tester(s)



Agile Meetings (bi-)weekly sprints

• Backlog Refinement Prioritze all User Stories/Requirements

• Sprint Planning Estimate Size of Work, plan with your team

• Daily Scrum 15/20 minute aligment, what have you
done will you dodone will you do

• Sprint Review Evaluate Work doen in your 2 weeks

• Sprint Refinement Evaluate amongst your team



Agreements

Backlog refinement:

• Do preparation before each sprint planning, make sure PBI’s are prepared for a planning session.

• Through global backlog each time, control whether PBI’s are ready for next sprint. Large PBI’s cut 
to make them smaller and fit in a sprint 

Bi-Weekly meetings (Planning, Review & Retrospective):Bi-Weekly meetings (Planning, Review & Retrospective):

• Sprint Planning After Sprint Review (max 1,5 hours)

• Sprint Review Delivery for presentation (Max 1,5 hours)

• Sprint Retrospective After Review by the team itself (max 30 minutes)

Daily Stand-up

• Fixed time, same place, maximum half an hour. 

To Do

• Prepare in detail Definition of Done



Proof of Concept
SOS AlarmcentraleSOS Alarmcentrale

Onstluiten primaire processen, rapportages, systemen en 
selfservice

Doorlooptijd 3 weken, 6 betrokken partijen



Aanleiding en Context PoC
Aanleiding: 

• Behoefte van Eurocross om een portal te selecteren voor het ontsluiten 
van de processen en systemen naar: 

• Opdrachtgevers (ca 100), 
• Dienstverleners (ca 60.000), 
• Eindklanten (ca 250.000dossiers/2.0 mio telefoontjes),
• Medewerkers (ca 300), 

Op basis van het vooronderzoek is voorgesteld om:Op basis van het vooronderzoek is voorgesteld om:
• Een Proof of Concept uit te voeren met het geselecteerde XXX platform
• Referentie bezoeken af te leggen bij gebruikers/klanten van het 

geselecteerde XXX platform
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Doelen PoC
Naast pure technische check meerdere doelen
• Functioneel Wat is mogelijke met XXX standaard functionaliteit

• Technisch Verbinden met het huidige/bestaande technische landschap

• Tijdsdruk In korte tijd tot realisatie van oplossingen komen (Agile, Voortschrijdend inzicht)

• Organisatorisch Krijgen we in korte tijd samenwerking met meerdere partijen voor elkaar

Functie van de portalFunctie van de portal
De portal faciliteert alle communicatie naar achterliggende data, kennis, systemen en process

Functie van Primaire/secundaire Processen; laten waar ze horen 
• Bereikbaarheidsdiensten, 

• Medische- & Reis hulpverlening,

• Mobiliteit hulpverlening,

• Personen alarmering.
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Proof of Concept: 3 processen in 5 User 
Story's
Een PoC met de volgende 3 processen:

1. Ontsluiten en selfservice voor dienstverleners op 
basis van gebruik van bestaande Webservices naar 
(een kopie van) de dienstverleners database.

2. Vervanging online rapportage, direct benaderen van een 
database (Ontsluiten van individuele dossiers door database (Ontsluiten van individuele dossiers door 
opdrachtgevers; rapportage naar de specifieke 
markten/doelgroepen)

3. Dienstverleners NL, een gunningsproces voor 
dienstverleners volledig digitaal proces uit te zetten, 
af te handelen en het eindresultaat te kunnen 
verwerken.
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User Story Eurocross voor Portal

Algemeen

• Voor het inloggen in de portal zullen meerdere rollen geïmplementeerd moeten worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Medewerker PR/Beheerder/Provider (Berger)

In onderstaande User Stories wordt er van uitgegaan dat deze rollen bestaan. 

US 0XX: authenticatie: 

WatWat

• Als PR medewerker wil ik zeker weten dat de ingelogde berger is wie hij zegt dat hij is.

Toelichting

• Met de berger wordt een overeenkomst gesloten. Het is van groot belang dat er zekerheid is over de (rechts)persoon met wie de 
overeenkomst gesloten wordt / authenticiteit.

Acceptatiecriteria

• Er is een beveiligd gedeelte van de site die alleen toegankelijk is na inloggen.

• Om in te kunnen loggen moet ik voldoen aan bepaalde eisen, zoals (bv) inloggen m.b.v een wachtwoord, sms verificatie, e-commerce, oid.

• Daarover graag advies voor beste optie



Samenvatting PoC resultaat

• Functioneel Wat is mogelijke met XXX standaard functionaliteit

• Technisch Verbinden met het huidige/bestaande technische 
landschap

• Tijdsdruk In korte tijd tot realisatie van oplossingen komen (Agile, • Tijdsdruk In korte tijd tot realisatie van oplossingen komen (Agile, 
Voortschrijdend inzicht)

• Organisatorisch Krijgen we in korte tijd samenwerking met meerdere 
partijen voor elkaar



Presteren onder tijdsdruk & Organisatie

Met 6 partijen (waarvan 3 nieuwe) 

een nieuwe ambitieuze opdracht vervult met: 

Eurocross, Firelay, iProfs, XXX, Tjip, Qi

Conclusie:Conclusie:
Doorlooptijd in 3 weken,

samenwerking prima 
geslaagd!!



Er zijn op de momenten die er toe doen

24



Agile Case WorkshopAgile Case Workshop



Communicatie met Bergers verbeteren
Wat

• Als PR medewerker wil ik een mail kunnen sturen naar alle of een selectie van alle contactpersonen bij de campagne, zodat 
communicatie eenvoudig is.

Toelichting

• De campagne procedure vereist communicatie met alle of een selectie van de bergers die meedoen. 

• via het specifiek voor deze procedure door de berger gegeven mailadres(sen)• via het specifiek voor deze procedure door de berger gegeven mailadres(sen)

• Gericht aan specifiek voor de proces benoemde contactpersonen.

Acceptatiecriteria 

• Selectie moet (in ieder geval) mogelijk zijn op 

• Naam Bergingsbedrijf

• Contactpersoon of -personen

• Alle kandidaten voor specifieke rayons.

• Alle bergers die uitgenodigd zijn een offerte uit te brengen.

• Een handmatige selectie.

• Indien meerdere contactpersonen dan naar allen versturen

• Gepersonaliseerde mail: dus Beste Mw Jansen 



Agile Roles

• Scrum Master => Projectmanager/PMO
• Product Owner => Business-/Marketing-/Information Manager
• Team => Designers, Developers & Tester(s)



Opracht

Create a Backlog:

• List 10 features

Backlog refinement:

• Do preparation before each sprint planning, make sure PBI’s are prepared for a planning session.

• Through global backlog each time, control whether PBI’s are ready for next sprint. Large PBI’s cut to make them • Through global backlog each time, control whether PBI’s are ready for next sprint. Large PBI’s cut to make them 
smaller and fit in a sprint 

Bi-Weekly meetings (Planning, Review & Retrospective):

• Sprint Planning After Sprint Review (max 0,5 hours)

• Sprint Review Delivery for presentation (Max 1,5 hours)

• Sprint Retrospective After Review by the team itself (max 30 minutes)

Daily Stand-up

• Fixed time, same place, maximum half an hour. 

To Do

• Prepare in detail Definition of Done



Planning instrument


