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Wat is Enterprise Design Foundation
Invloeden van buitenaf zoals disruptive business, maar ook interne initiatieven zoals het radicaal omvormen
van oude ICT-landschappen, motiveren organisaties tot het ingrijpend wijzigen van business- en verdien-model,
en de hele achterliggende operatie.
Samenhangend ontwerpen van bedrijfsprocessen en informatievoorziening om transformaties met succes door
te voeren is echter voor veel organisaties een groeiende uitdaging.

Capgemini ontwikkelde daarom de Enterprise Design aanpak, die zorgt dat verschillende disciplines vanaf zo’n
gedeeld beeld samen een geïntegreerde Digital Transformation neerzetten - van grof naar ﬁjn, agile en
iteratief.
De driedaagse training Enterprise Design Foundation geeft je een overzicht van de stappen van de Enterprise
Design aanpak en laat je oefenen met technieken die je in die stappen kunt toepassen.
Concreet zullen we een casus met deze basishandvatten verkennen. Telkens wordt beknopt een relevant stuk
theorie samengevat, waarna deze meteen in de praktijk door jou en je team in de training wordt toegepast.
In ieder geval maak je kennis met:

Business Model Canvas (BMC) en Minimum Viable Product vanuit de Lean StartUp ﬁlosoﬁe, en de
strategische ﬁt,
gedegen en beweeglijk ontwerpen van samenwerking en beïnvloeding in organisaties en ketens met de
Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO),
de positieve doorwerking van KPI’s en Quality of Service in deze netwerken,
principes als bewuste ontwerpfocus in organisatie en ICT,
spelen met implementatie-alternatieven in organisatie en ICT,
itereren via integrale business cases voor deze alternatieven, en
het opstellen van roadmaps en overkoepelende governance.

Je trainer is een actieve Enterprise Architect, die brede praktijkervaring in het vormgeven van organisaties,
processen, informatie en ICT met conceptuele diepgang combineert.

Na aﬂoop van deze training ben je in staat om een Thin Design Up Front neer te zetten, waardoor bestuurders
samenhang en consequenties overzien, en dat richting geeft aan het door business en ICT samen agile
vormgeven van oplossingen.
Je vergroot met deze opleiding je eﬀectiviteit en impact als professional en bent beter in staat om als
gesprekspartner voor bestuurders en managers op te treden.

Voor wie is Enterprise Design Foundation
De training Enterprise Design Foundation is bedoeld voor professionals die willen groeien als vormgever van
organisaties en ICT, en die in het bijzonder zoeken naar praktisch uitvoerbare en overdraagbare methoden met
een gedegen fundament.

Je werkt nu bijvoorbeeld als:
VP, CIO, COO of IT directeur, en betrokken bij complexe transformaties;
Enterprise, bedrijfs-, proces- of informatie-architect;
Business, management of proces consultant;
Business of informatie-analist;
Manager bedrijfsprocessen, informatievoorziening of kwaliteit;
Agile coach, die wil weten hoe een Thin Design Up Front helpt bij de begeleiding van transformaties.
Er zijn geen formele toelatingseisen voor de training Enterprise Design Foundation. Om de training eﬀectief te
volgen helpt het als je enige jaren praktijkervaring in organisaties hebt.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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