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Wat is DEMO-4 Professional
DEMO (Design and Engineering Methodology for Organisations) biedt een uniek en onmisbaar denkkader in
een tijd waarin AI en Machine Learning steeds grotere delen van besluitvormingsprocessen bepalen in
steeds grotere en ondoorzichtige netwerken. Met als gevolg dat verantwoordelijkheid van mensen verwatert
en wordt ingeperkt, en dat burgers, ondernemers en klanten compleet verdwalen.
DEMO is de leidende methodiek binnen het vakgebied van Enterprise Engineering (EE), waarin een
organisatie primair wordt beschouwd als een doelgericht ontworpen systeem. Het veranderen van een
organisatie betekent dus het herontwerpen en het herinrichten ervan. Alleen op die manier kan eenheid en
samenhang worden verkregen en behouden. De DEMO-4 Professional training leidt je diepgaander op in je
beroep en biedt een degelijke methodologische fundering daarvan.
De trainingsopzet is probleemgestuurd met veel nadruk op de praktijk; iedere dag, vanaf dag 1, werk je aan
je eigen casus die je in alle 4 de DEMO modellen van DEMO iteratief verder uitwerkt en spiraalsgewijs
verdiept. Door de probleemgestuurde aanpak kun je deze training gebruiken om meer helderheid en sturing
te krijgen op een casus uit je eigen werkomgeving. Bovendien ontvang je 1 uur persoonlijke coaching door
een DEMO Lecturer op je eigen casus. Met die eigen casus word je ook voorbereid op je (mondeling) examen
DEMO-4 Professional, die je indien gewenst binnen enkele weken erna kunt afleggen.
Bij de training gebruiken we het boek van Jan Dietz en Hans Mulder: Enterprise Ontology - A Human-Centric
Approach to Understanding the Essence of Organisation. Het boek is inbegrepen bij de training.
Het DEMO-4 Professional examen is niet inbegrepen bij deze training. Als je het examen wilt boeken, doe dat
dan via het Enterprise Engineering instute (EEi).

Voor wie is DEMO-4 Professional
De training DEMO-4 Professional is bedoeld voor professionals op het terrein van organisatie en ICT, die
diepgaander opgeleid willen worden in hun beroep, en die in het bijzonder zoeken naar een degelijke
methodologische fundering daarvan.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam als:
Enterprise of business architect,
Business- of informatie analist,
Solution architect
Product Owner,
Informatiemanager,
Procesmanager,
Kwaliteitsmanager

Voorvereisten
Er zijn geen toelatingseisen voor een training DEMO-4 Professional. Iedereen met gezond verstand en een
open geest (en enige ervaring met organisatieverandering) is in staat de training met succes te volgen.
Houd rekening, naast 4 contactdagen, met 4 huiswerkdagen

Doelstellingen
Na afloop van deze opleiding:
Ben je bekend met de Enterprise Engineering discipline;
Kun je een DEMO Collaboration, Process, Fact en Action Model opstellen van een goed gedefinieerde
casus;
Kun je Organisational Essence Revelation (OER) toepassen als benadering voor het maken van deze
modellen;
Heb je inzicht in de positionering van DEMO in relatie met andere methoden en aanpakken, zoals
Agile, Lean, Six Sigma, BPMN, Archimate, NIAM, ORM, etc;
Ben je klaar om DEMO-4 Professional examen te doen.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
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.
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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.

