
AGILE & ARCHITECTUUR
Iedere organisatie bestaat uit architectuur - processen, services  
en functies - die gekoppeld is aan informatiesystemen als applicaties,  
dataobjecten en onderliggende infrastructuur. Hoe zorgt u ervoor dat u  
veranderingen Agile kan uitvoeren, maar toch ook middellange en lange termijn  
met elkaar kan verbinden? Ofwel: hoe passen Agile en Architectuur samen?

Hoe voorkomt u dat architectuur belemmerend is voor Agile uitvoering of dat Agile  
een suboptimale oplossing levert?
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WAT LOST HET OP;

• Hoe past Agile samen met Architectuur?

• Hoe past TOGAF 9.1 framework samen met SAFe Scaled Agile Framework?
 
• Hoe combineer je een agile aanpak met bv een architectuur aanpak? Waar komen ze samen?

• Hoe combineer je Epics, Features, Stories en Architectuur Roadmaps, architectuur bouwblokken   
  (ABB) en solutionbouwblokken (SBB)?

• Hoe passen rollen als architect, productmanager, business owner?
 
• Hoe past Project Management met architectuur samen, waar past bv TOGAF in Prince2?

• Hoe doen we project-driven architecture of architecture-driven projects?



AGILE & ARCHITECTUUR®

www.theunitcompany.nl
Tel. 030-711 56 46
The Unit Company | Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht

WAAROM BIJ THE UNIT COMPANY?
 
•  Business-trainer sinds 2010. 

Nummer 1 in klantevaluaties.
• >2000 mensen gecertificeerd.
•  >95% van de trainees slaagt bij de eerste poging.
• Toegang tot officiële test examens.
•  Trainers zijn consultants die ook het werkveld  

kennen en architectuur werk uitvoeren.
•  Trainingshuis voor Agile, ArchiMate, Business Model  

Innovation, IT4IT, Business-architectuur en  
Datamanagement/-architectuur.

VOOR WIE IS TOGAF BESTEMD?
  

 IT architecten
 Testers Scrum/Agile masters
 Agile team member
 Business architecten
 Solution architecten
 Project managers
 IT specialisten
 Software ontwikkelaars
 Managers

OVER THE UNIT COMPANY
The Unit Company is een geaccrediteerd opleidingsinstituut op het gebied van digitale transformatie, architectuur en 
business-innovatie. We zijn actief voor universiteiten, overheden en bedrijven in binnen- en buitenland. Onze trainingen 
zijn gericht op managers, consultants, specialisten (SME), projectleiders en architecten.

We leveren onze trainingen in een klassikale trainingsvorm als ook incompany. De trainingen worden gegeven door 
onze consultants, met veel toepasbare kennis en voorbeelden uit de praktijk. Met hun ervaringen van de werkvloer 
weten ze waar ze het over hebben. The Unit Company is TOGAF- en Archimate®-gecertificeerd en geaccrediteerd door The 
Open Group. Daarnaast zijn de opleidingen van The Unit Company gecertificeerd als kort beroepsonderwijs, CRKBO.

INCOMPANY TRAINING
Naast de maandelijkse klassikale trainingen is het ook mogelijk om een voor uw bedrijf afgestemde training te reali-
seren. Een incompany training kan volledig op klantwens ingericht worden. Denk aan aangepast format, vorm, locatie, 
tijdstip en duur. Het is ook mogelijk om een eigen casus in te brengen.

Deze klanten hebben wij opgeleid:

Shell KLM Martinair 
UMC KPN Heineken 
Enexis ORACLE MAMMOET
NUON KPMG


