
 
Op weg naar de wendbare overheid 

 
Op 14 September in het Bomencentrum in Baarn is er weer een fysiek event, een event als vanouds 
waar we elkaar kunnen ontmoeten in een mooie omgeving met lekker eten en drinken. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

15.30  Ontvangst  
16.00  Welkom  
16.05  Boeklancering:  ‘Enterprise Agility’ - Marco de Jong & Femke Hille 
17.00  Enterprise Agility bij de Belastingdienst - Hans Moonen  
18.00  Good food  
19.00  Training from the back of the room - Evelien Acun-Roos 
20.00  Borrel  

inschrijven kan hier 

 

Boeklancering:  ‘Enterprise Agility’ - Marco de Jong & Femke Hille 

 
Marco de Jong 

Marco de Jong is een ervaren en resultaatgerichte principal consultant op het gebied van enterprise 

agility & Lean IT. Hij is een uitdagende coach en bevlogen trainer met een achtergrond in 

organisatieontwikkeling, management en software development. Hij is sinds 1998 nauw betrokken 

bij het snel en wendbaar ontwikkelen van software systemen op basis van frameworks als Scrum, 

eXtreme Programming, Kanban, DevOps, LeSS en SAFe. Vanaf 2009 heeft zich volledig gericht 

op de transformatie van grote organisaties om snel en wendbaar IV-producten voort te brengen, 

waaronder het CIBG, de Nationale Politie, Port of Rotterdam en de Belastingdienst.  

 
Femke Hille 

Femke Hille heeft een elektrotechnische achtergrond en een jarenlange ervaring in 

waarheidsvinding als forensisch onderzoeker bij de Nationale politie. Daarnaast heeft zij zich 

verder geschoold als energetisch therapeut en coach alsmede in het systemisch transitie 

management, om haar behoefte te vervullen om het effectief gedrag van mensen te ontdekken en te 

ontsluiten. Door waar te nemen wat er is, uit te nodigen om de onderliggende principes te eren en 

van daaruit activiteiten in de praktijk te laten ontstaan vanuit de ander zelf, faciliteert zij 

transformatie. Met haar nieuwsgierigheid, humor en gedrevenheid om te leren wordt zij graag 

betrokken bij het in beweging. 

 

Zie jij in jouw omgeving de noodzaak groeien voor het snel en wendbaar ontwikkelen van de 

informatievoorziening? Is het lastig om daarin gezamenlijk op te trekken met teams, management en de 

business? Hoe kom je van medewerkers die weer een nieuwe methodiek aanleren naar medewerkers die 

effectief samenwerken om de visie en doelen van de organisatie te bereiken? Wat is er eigenlijk nodig om 

enterprise agility met succes een onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken?   

Deze en andere vraagstukken vormen het domein van enterprise agility. Met ons boek “Enterprise agility - Een 

effectieve transformatie op basis van principes en practices”, helpen we jou om enterprise agility naar de 

praktijk te brengen van (middel) grote bedrijven. In logische stappen van schaalvergroting nemen wij je mee 

vanuit de essentiële principes voor het bereiken van enterprise agility, via snelle wendbare teams en 

onderlinge samenwerkingsverbanden naar het ontwikkelen van enterprise agility binnen de gehele organisatie. 

Bij iedere stap laten we zien welke uitdagingen je kunt verwachten en maken we inzichtelijk op welke wijze je 

deze kunt oplossen zonder op snelheid en wendbaarheid in te boeten. 

In deze presentatie geven we je inzicht in het ontwikkelen van enterprise agility op elk niveau in de organisatie, 

de essentiële punten die we daarin tegen zijn gekomen en een aantal ervaringen vanuit de toepassing in de 

praktijk.  

http://www.bomencentrumnederland.nl/
https://www.agileconsortium.nl/towards-an-agile-government-sept-14-2022/


 
Enterprise Agility bij de Belastingdienst - Hans Moonen  
 

Hans Moonen 

Hans Moonen is sinds 1 juni 2021 directeur Generieke Voorzieningen bij de directie 

Informatievoorziening van het directoraat-generaal Belastingdienst bij het ministerie van 

Financiën. De medewerkers bij de directie Generieke Voorzieningen realiseren generieke 

eindvoorzieningen voor burgers en bedrijven op het gebied van interactie, analytics, data- en 

kantoorvoorzieningen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat (op basis van bouwblokken) voor de IV 

organisatie zelf generieke deelproducten en (on)bemande ontwikkelstraten en technische tooling 

worden gerealiseerd. 

Hans Moonen was waarnemend directeur Informatievoorziening/CIO bij de Politie. Van 2017 tot 

2019 was hij programmamanager bij de Politie. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij IV 

Interimmanagement. Eerder was hij onder andere algemeen directeur (CEO) bij een IV-

adviesbureau en in de financiële sector. 

 

Hans Moonen, directeur Generieke Voorzieningen bij de IV-organisatie van de Belastingdienst, was midden 

jaren negentig voor het eerst actief betrokken bij de implementatie van Iterative Application Development 

(IAD). Hij kon toen nog niet voorzien dat deze nieuwe manier van werken zo’n vaart zou nemen. Jaren en vele 

ervaringen later kijkt hij graag met u terug op zijn ervaringen.  

Door de enorme versnelling in digitaliseren is het doorvoeren van agility in organisaties een must. Agile werken 

is echter geen doel op zich. Agile werken moet er aan bijdragen dat organisaties winnen aan wendbaarheid en 

snelheid.  

Hans vertelt tijdens zijn presentatie meer over zijn ervaringen met Agile werken binnen de Belastingdienst en 

andere organisaties waar hij werkzaam is geweest.  

 
 

Training from the back of the room - Evelien Acun-Roos 
 

Evelien Acun-Roos 

Evelien Acun-Roos is ervaren Agile Trainer bij Xebia Academy, 

Professional Scrum Trainer bij Scrum.org en gecertificeerd trainer 

voor Training From the Back of the Room. Ze weet hoe ze haar 

diepgaande kennis en toepassing van Agile en Scrum over kan 

brengen op Teams, Scrum Masters en Product Owners.  

Met haar passie voor Agile trainingen en het individu is Evelien 

dé trainer die met jou je Scrum team opzet en vaardigheden naar 

een hoger niveau tilt. Ze heeft een indrukwekkend trackrecord als 

het gaat om teams en organisaties Agile maken. Dit deed ze de 

afgelopen 10 jaar o.a. bij de ING, Rabobank, VodafoneZiggo en 

Unilever. Tegenwoordig focust ze op het geven van trainingen, 

presenteert ze op conferenties en schrijft ze content voor digitale 

en fysieke media. Het laatste resultaat daar van is een e-boek 

genaamd, the 50 FAQs of a Scrum Master.  

 
Als Agile trainer met een passie voor Scrum ben ik altijd op zoek naar innovatieve manieren om persoonlijk en 

professioneel meesterschap te stimuleren en te ontwikkelen. Een paar jaar geleden heb ik een krachtige 

training gevolgd, "Training From the Back of the Room", bedacht door Sharon L. Bowman. Het leert je hoe het 

menselijk brein werkt in een leeromgeving zoals een training of workshop. Ik ontdekte een aantal interessante 

verschillen tussen traditioneel en brein gebaseerd leren die ook van toepassing zijn op de werkplek. Deze 

workshop leert je enkele van de concepten die ik heb geleerd en hoe je "brain science" kunt toepassen om je 

Scrum Events (of eigenlijk elke meeting) effectiever te maken. 

 


