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Sogeti’s
aanpak van
architectuur

Het succes van enterprise architectuur wordt bepaald door de mate waarin architecten er in slagen het architectuur denken en
doen te laten landen in hun organisatie. Het vak van architect behelst daarom niet alleen het opstellen van architectuurprincipes
en –modellen, maar ook het (stimuleren van) het gebruik van die
principes en modellen bij besluitvorming en in projecten. Deze
gedachte is de basis van DYA®, Sogeti’s aanpak van architectuur.
De DYA® aanpak is in veel organisaties in Nederland en in toenemende mate het buitenland, geadopteerd. DYA is een pragmatische benadering van architectuur met als uitgangspunt dat ‘architectuur moet werken’. Het gaat niet om theoretische verhalen,
maar om architectuur daadwerkelijk het verschil te laten maken.
De DYA training helpt u niet alleen om de visie achter DYA te begrijpen, maar vooral ook om de onderdelen van DYA effectief in te
zetten. Hoe verhoogt u de toegevoegde waarde van de Project
Start Architectuur? Wat is nodig om de Strategische Dialoog te voeren? De training behandelt de verschillende onderdelen van DYA en
de do’s en don’ts van hun toepassing in de praktijk.

Inhoud van de training
Tijdens deze training ligt de focus
op het opbouwen van kennis om
DYA effectief te kunnen toepassen.
Na afloop van deze training:
• Begrijpt u de visie waarop DYA
is gebouwd;
• Begrijpt u het doel van de verschillende onderdelen van DYA
en hoe u deze onderdelen in
uw eigen situatie kunt inzetten;
• Heeft u praktische do’s en
don’ts met betrekking tot de
implementatie van DYA;
• Heeft u inzicht in hoe DYA zich
verhoudt tot andere architectuurbenaderingen als TOGAF
en ArchiMate;
• Bent u toegerust om DYA in uw
eigen organisatie verder in te
richten.

• De architectuurrollen: eisen
aan de architect, eisen aan de
organisatie, interactiepatronen, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
• Implementeren van DYA: de
invloed van organisatiecultuur,
professionalisering van de architectuurfunctie met de DYAvolwassenheidsmatrix, DYAimplementatiemodel.

De opzet van de training is gericht
op het toepassen van kennis. Het
presenteren van theorie wordt
afgewisseld met oefeningen rond
een casus waarin u de geleerde
theorie meteen toepast. Zo leert
u tijdens de training om daadwerkelijk met het geleerde aan de
slag te gaan.
Tussen de cursusdagen zit telkens
twee weken waarin het geleerde
in de eigen praktijk gebracht kan
worden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor architecten die DYA willen leren toepassen in hun eigen praktijk.

Certificaat van deelname
Na afloop van de training ontvangt
u een certificaat, ondertekend
door de trainer.

DYA® certificering
Sogeti biedt de deelnemers aan de
DYA training de mogelijkheid om
na het doorlopen van de training
het examen voor DYA® certificering af te leggen.

Locatie en duur
De training vindt plaats op ons
Sogeti kantoor in Amersfoort.
De training duurt drie dagen met
telkens twee weken er tussen.

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers
voor deze training is 12.

Onderwerpen die onder meer aan
de orde komen zijn:
• Achterliggende uitgangspunten
van DYA en positionering van
DYA;
• Doelgerichte architectuur: het
waarom en wat van architectuur voor de eigen organisatie,
het architectuur effectiviteitsmodel;
Visie

• Architectuurproducten: gebruik van het DYAarchitectuurraamwerk, verschillende niveaus van architectuur, plan van aanpak;
• Het architectuurproces: de
DYA-processen, doel en toepassing van de project start
architectuur, DYA en agile;
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