Van ontwerper naar trusted advisor

Je weet alles van Archimate en TOGAF. Als ervaren enterprise of lead
architect maak je gebruik van de bewezen methoden en technieken.
Je bent vertrouwd met het opstellen van PSA’s en hebt in de praktijk
meegemaakt wat de toegevoegde waarde van architectuur is, maar
bent niet altijd in staat geweest je omgeving hierin mee te nemen.
Daarom zoek je nu naar mogelijkheden om meer invloed uit te
oefenen op het realiseren van de door jou voorgestelde bedrijfs- en
informatie architectuur. Je vraagt je af hoe je dit kunt bereiken. En je
wilt jouw praktijkervaring en aanpak graag toetsen aan die van
ervaren architecten van andere organisaties. Dat kan. Onder
begeleiding van zeer ervaren bedrijfsarchitecten van Novius. Zij
stellen vragen over je aanpak, geven voorbeelden en vuistregels.
Hun ervaring en die van andere deelnemers gebruiken we om jou te
laten groeien. Het draait daarbij om drie V’s, waarop het succes van
Novius is gebaseerd: Vaardigheden, Vakmanschap en
Veranderaanpak. In deze training gaan we het hebben over de
professionele vaardigheden, waarover je dient te beschikken. Over
het vakmanschap, de architectuurmethode die jij en je team
toepassen en over de manier waarop je via veranderprogramma's en
projecten ervoor zorgt dat je ontwerpen ook worden gerealiseerd.
Daarnaast kun je – als optie – ook tijdelijk een van onze ervaren
architecten als coach-on-the-job inzetten. Je persoonlijke adviseur die
je helpt om je volgende stap te zetten in je carrière als architect.
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--- Ik ben domeinarchitect in een middelgrote organisatie waar de architectuurfunctie
behoorlijk volwassen is. Er zijn vijf architecten, er wordt gestuurd met PSA’s en
verandervoorstellen moeten eerst langs architectuur. Maar beslissingen zijn vaak
toch al voorgekookt door het management. En informatievoorziening wordt beperkt
meegenomen in strategische verkenningen. Ik heb ideeën voor kansen en zie soms
risico’s bij veranderingen, maar mijn signalen bereiken het management niet. Ik wil
leren hoe ik het management (ongevraagd) kan adviseren met behulp van
architectuur. Ik wil doorgroeien naar de rol van consulting architect! ---

--- Ons bedrijf wil de dienstverlening moderniseren. Meer self service via
website en appjes. Het Management Team heeft ons gevraagd welke
applicaties we daarvoor nodig hebben. Ik realiseer me dat er meer bij komt
kijken dan alleen nieuwe technologie. Diensten en processen en taken van
medewerkers veranderen ook. Ik wil dus breder adviseren. Hoe pak ik dat
aan? ---

--- Ik ben door de informatiemanager gevraagd om de rol van enterprise architect
op me te nemen. Ik ben trots, maar vraag me tegelijkertijd af hoe ik me moet
voorbereiden op die rol. Ik moet mijn huidige collega’s gaan aansturen. Ik moet
een plan voor de ontwikkeling van de architectuurfunctie maken. En de
informatiemanager vroeg al wat mijn ideeën zijn om portfoliomanagement,
projectmanagers en architecten beter te laten samenwerken. Hoe hebben
anderen dit eigenlijk aangepakt? ---
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Programma
Start: 2 uur selectieve intake
Je leert niet alleen van je eigen uitdaging, maar ook van die van
anderen. In deze grondige intake ga je met je trainer schaven en
schuren aan je leerpunten totdat het ook écht een uitdaging wordt.
We kijken daarbij ook of jouw ervaring past bij de rest van de groep.
Blok 1: twee dagen bij Novius
Intervisie: iedereen krijgt de volle aandacht van de andere deelnemers
en de architecten van Novius. We kijken naar jouw Vaardigheden,
Vakmanschap en Veranderaanpak. Je krijgt suggesties van andere
deelnemers en van de beide trainers. We oefenen je verbeterpunten.
Gewapend met nieuwe inzichten ga je terug aan het werk. Je gaat zelf
oefenen en kijken wat voor jou goed werkt en wat niet. Als optie kun je
daarbij gecoacht worden door een architect van Novius.
Blok 2: twee dagen bij Novius
We bespreken de leerervaringen die je hebt opgedaan en bieden
handvatten om je eigen profiel en aanpak fijn te slijpen. Je gaat naar
huis met een volle rugzak met doorleefde ervaring en overtuiging voor
de rol en aanpak die je voortaan gaat toepassen.
Ook na afloop kan coaching-on-the-job door Novius blijven doorlopen.
Meld je aan op Novius.nl/NAA
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Guido Bayens is partner bij Novius,
tweevoudig winnaar van de NAF
architectuurprijs en trusted advisor
voor het MT van talloze organisaties

Kosten en praktische zaken
De training kost € 1.950,- per persoon
De optionele coaching-on-the-job kost € 1.200,- voor 8 uur.
Hiermee krijg je gedurende enkele weken de beschikking over een
‘strippenkaart’. Met deze strippen kun je de experts van Novius om
hulp vragen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op moeilijke gesprekken,
ter review van presentaties of om te reflecteren op je progressie met
het plan om je uitdaging te realiseren.

Jeroen Cloo schrijft over architectuur,
beoefent al 15 jaar architectuur in
diverse sectoren en geeft leiding aan de
vakgroep Architectuur bij Novius

Data & groep
De training wordt elk kwartaal gegeven, zodra er 8 - 12 deelnemers
zijn. Er zijn continu 2 trainers aanwezig om te zorgen dat jouw
leerervaring zo groot mogelijk is.

Hans Tönissen is veelgevraagd
architect, medeauteur van het boek
Bedrijfsarchitectuur dat de methode is
voor vele organisaties en biersommelier

Locatie
De groepsbijeenkomsten vinden plaats in de Oranjerie van
Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek. Deze prachtige, rustieke
locatie is de perfecte plek om intensief met elkaar aan de slag te
gaan.

Etienne Lucas heeft jarenlange
ervaring met Business Transformatie
Planning in complexe omgevingen en is
expert in het ontwikkelen van mensen

Maak jij de volgende stap in je architectural career?
Meld je aan op Novius.nl/NAA of bel voor een aanbod op maat.

Victor Akkersdijk heeft zijn
architectuurkennis opgebouwd als lead
architect bij de Belastingdienst en is bij
Novius hoofddocent van de Academy
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