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In het kort

Architectuur; weet jij hoe de 
lijntjes lopen?

Wil je in een korte tijd grondig bijgepraat worden over de 
meest relevante inzichten in architectuur functie en wat dat 
voor jou als functioneel beheerder betekent? Deze 
masterclass behandelt alle relevante en actuele aspecten in 
de architectuur functie en wat hiervoor van belang is voor 
de dagelijkse werkzaamheden voor jou als functioneel 
beheerder. Zicht op en inzicht in architectuur maakt het 
leven van een functioneel beheerder makkelijker!

Voor wie

De 'tolk' tussen business en IT

Kan de business met de programmeur praten? Niet 
verstandig, ze gebruiken dezelfde woorden, maar 
spreken absoluut niet dezelfde taal. Daardoor 
maken veel organisaties een basisfout. Er wordt 
vergeten dat er tussen 'business' en IT een tolk 
nodig is. Deze masterclass is voor deze Tolk.

Deze tolk rol wordt vaak ingevuld door Business 
Analisten, Functioneel- en Applicatie beheerders, 
Informatie analisten, mensen die werken in het IM 
domein en projectleiders. Dus schrijf je in en ‘Learn
with the best’

Datum
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Kasteel Woerden, Woerden
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Opening en ontvangst door de dagvoorzitter
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Architectuur; weet jij hoe de 
lijntjes lopen?

Take-aways
In deze masterclass krijg je antwoord op 
onderstaande vragen ….. En meer

• Business architectuur in de praktijk; wie zijn 
eigenlijk de belangrijkste stakeholders?

• Wat zijn de verschillende soorten IT 
architectuur en wat is de impact op de 
business?

• Wat is de invloed van cloud? Is dit een nieuw 
speelveld of verandert er eigenlijk niet 
zoveel?

• Wie bepaalt de architectuur en waarom is 
dit belanrijk?

Programma

Schrijf je in op www.skilled-minds.nl
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10:00

11:15

12:30

13:30

15:15

16:30

Het belang van architectuur in een beheer omgeving

Architectuur… dat zijn toch van die onleesbare plaatjes?

Netwerk Lunch

Hoe kan je architectuur gebruiken?

Praktische tips om morgen te beginnen

Borrel

Martijn Buurman

Ton van den Hoogen

Up-to-date Sprekers Interactie Netwerk
De laatste trends en 

ontwikkelingen rondom dit 
thema

Bevlogen visionairs, experts 
en ervaringsdeskundigen 

aan het woord

Sparren op niveau met 
vakgenoten, andere 

deelnemers en de sprekers

Leer van elkaar en ontmoet 
de sprekers en blijf in 

contact via onze community

Jeroen Eijskoot

Bart de Best
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Waarom een masterclass

Ben je leergierig? Wilt je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Wil je leren van dé 
specialisten uit je vakgebied? Netwerk je graag met vakbroeders uit andere organisatie en branches? 
Met de Masterclasses van Skilled Minds krijg je in één dag een stevige verdieping over een specifiek 
en actueel onderwerp in de wereld tussen business en IT.

Wij hebben deze masterclasses voor je samengesteld op basis van onze eigen ervaringen. De 
onderwerpen zijn een mix van basis skills, trends die momenteel impact hebben op de business en IT 
oplossingen waar ook jij als 'tolk' tussen de business en IT nu of zeer binnenkort mee te maken zal 
krijgen.

Gedurende de Masterclass wisselen Theorie en Praktijk zich af. In de ochtend zijn er sprekers die uit 
eigen ervaring zullen vertellen hoe zij met de verschillende uitdagingen om zijn gegaan. In de middag 
is het tijd om zelf aan het werk te gaan. Op basis van je eigen ervaring en de ervaringen van andere 
deelnemers zul je kennismaken met de verschillende mogelijkheden en valkuilen. Aan het einde van 
de dag krijg je praktische tips zodat je de volgende dag direct aan de slag kunt. Ook krijg je materiaal 
mee in de vorm van de presentaties die je kan delen binnen je eigen team.

Voor wie

De 'tolk' tussen business en IT

Kan de business met de programmeur praten? 
Niet verstandig, ze gebruiken dezelfde 
woorden, maar spreken absoluut niet dezelfde 
taal. Daardoor maken veel organisaties een 
basisfout. Er wordt vergeten dat er tussen 
'business' en IT een tolk nodig is. Deze 
masterclass is voor deze Tolk.

Deze tolk rol wordt vaak ingevuld door Business 
Analisten, Functioneel- en Applicatie 
beheerders, Informatie analisten, mensen die 
werken in het IM domein en projectleiders. Dus 
schrijf je in en ‘Learn with the best’
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Onze visie

In 2009 publiceerde Jim Spohrer van IBM een artikel over de T-shaped professional. IBM wilde een 
organisatie van ‘Adaptive Innovators’ realiseren. Het uitsluitend beschikken over kennis en expertise 
op het eigen vakgebied is niet meer voldoende. Het is ook nodig basiskennis te hebben van de 
verbindende vakgebieden om een goede gespreks- en samenwerkingspartner te zijn.

De nieuwe samenwerkende, innovatieve, ondernemende en resultaatgerichte medewerker heeft 
specialistische kennis op het eigen vakgebied (de verticale poot van de T) en basiskennis van 
aanpalende technologische terreinen of meer algemene disciplines als bijvoorbeeld bedrijfskunde 
(de horizontale poot van de T).

Kasteel Woerden

Een geslaagde masterclass begint met een 
inspirerende locatie, die goed bereikbaar is 
voor alle bezoekers. Kasteel Woerden is dé 
meetingspot van het Groene Hart. Centraal 
gelegen in Nederland en voorzien van alle 
faciliteiten die nodig zijn voor een geslaagde 
masterclass. 

Eeuwenlang heeft het kasteel een belangrijke 
rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. Als 
unieke locatie en het meest imposante 
monument van Woerden, wordt deze traditie 
voortgezet in de masterclasses van Skilled
Minds.

De uitdaging binnen teams is echter dat binnen 
het team genoeg specialistische kennis aanwezig 
moet zijn om de complete verantwoordelijkheid 
van het team binnen de organisatie af te dekken. 
Hiervoor zullen diverse vaardigheden, kennis 
elementen en een pro-actieve houding 
noodzakelijk zijn. Dit blijft een spel van de 
individuele medewerker en de optelsom van de 
medewerkers (=team)

Juist hiervoor hebben wij de masterclasses 
ontwikkeld. Je wordt geen specialist maar je weet 
na afloop genoeg om een goede gesprekspartner 
te zijn. Daarnaast spelen we in op de verandering 
in de benodigde vaardigheden en op het 
gewenste gedrag in de moderne agile omgeving



Kijk voor 

meer informatie 
en

om jezelf of je team in te schrijven 
op

www.Skilled-Minds.nl


