Agile
Transformation

Sogeti laat Agile
echt landen in uw
organisatie!

Sogeti ziet een verhoging van productiviteit en klantwaarde
als belangrijke kernpunten van Agile. In de afgelopen
jaren heeft Sogeti zelf de vertaling van de traditionele
IT naar de nieuwe IT doorgemaakt. Sogeti heeft Agilediensten verankerd in haar uitgebreide portfolio van
dienstverlening. Sogeti heeft op basis van haar kennis
en ervaring een totaaloplossing voor de Agile aanpak
ontwikkeld, die gericht is op de complete lifecycle. Dit is

Voorbereiding

De 3 onderdelen zijn:
• Voorbereiding (V). Organisaties helpen bij het
opstarten van het werken met Agile.
• Implementatie (I). Het implementeren van het Agile
gedachtegoed binnen de lifecycle.
• Embedden (E). Van Agile een “way of life” maken.
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Agile voorziet in deze dynamiek met korte cycli om de
gewenste functionaliteit vast te stellen en te realiseren.
Marktontwikkelingen en voortschrijdend inzicht kunt u
direct meenemen in uw ontwikkelproces. Kortom: de Agile
werkwijze geeft uw bedrijf de juiste wendbaarheid met als
resultaten kortere time-to-market, snellere besluitvorming,
optimalisatie van het proces en beheersbare kosten.

Agile Transformation
Het Sogeti Agile VIE model bestaat uit 3 onderdelen die
wij, afhankelijk van het Agile volwassenheidsniveau van uw
organisatie, apart of sequentieel als geheel uitvoeren om
de transitie te maken naar “Enterprise Agility”.

Implementatie

Aanleiding
De markt dwingt organisaties tot maximale wendbaarheid
om te overleven. Sneller een beter resultaat realiseren
en grip op kosten en kwaliteit zijn dus cruciaal. Dit vraagt
aandacht voor de manier waarop het resultaat bereikt
wordt en zorgen dat het resultaat snel voelbaar is voor
degene die hun werk ermee doen. Dat vergt een aanpak
om uw effectiviteit (de juiste dingen doen) en uw efficiëntie
(de dingen juist doen) continu te verbeteren.

het Agile VIE model. Hierdoor is Sogeti als geen ander
gepositioneerd om uw organisatie te helpen zich om te
turnen naar een snel acterende, flexibele organisatie.
Waarbij de Agile werkwijze door uw gehele organisatie
geadopteerd wordt. Om deze aanpak in uw organisatie
te implementeren, heeft Sogeti een specifieke dienst
ontwikkeld: Agile Transformation.

Embedden

Het bewijs
“Iedereen doet Agile”. Dit blijkt ook uit een onderzoek
van Sogeti en Capgemini. Uit datzelfde onderzoek blijkt
ook dat de meeste bedrijven moeite hebben om “Agile
werken” echt te adopteren en de volledige potentie van
Agile te benutten. De oorzaak hiervan is dat bedrijven
snel “aan de slag” willen met Agile en niet de tijd nemen
om voor Agile een bedrijfsbrede visie en strategie te
ontwikkelen. Logisch: wanneer je jarenlang gewend bent
geweest om marathons en estafettetrajecten binnen
de lifecycle te “lopen”, is de omschakeling naar het
sprinten groot. Om succesvol de transitie te kunnen maken
is hulp nodig. Zo heeft Tennet Sogeti gevraagd 200
professionals door middel van workshops en trainingen de
grondbeginselen van Agile en Scrum bij te brengen.

Audits

De nadruk binnen de dienst Agile Transformation ligt
op een iteratieve Agile werkwijze, multidisciplinaire
samenwerking, directe communicatie, feedback, snelheid
en het klantgericht waarde leveren. De Transformatie
voeren wij geheel conform de Agile principes uit.

Sogeti heeft de afgelopen jaren op de deelgebieden uit
het Agile VIE model talloze referenties opgebouwd en bij
verschillende klanten het complete Agile transformatie
proces geïmplementeerd. Onze ervaringen komen van
klanten uit diverse sectoren, bij organisaties van groot
tot klein, van commercieel tot publieke sector. Sogeti
kan desgewenst een klantbezoek arrangeren of meer
informatie over de specifieke klantcases verzorgen.
Het resultaat
U zet samen met Sogeti de eerste stappen op weg naar
een werkelijk Agile organisatie. Wij geven een helder
advies voor een aanpak, gericht op continu verbeteren
van people – proces - tooling. Op basis van uw behoefte
trainen wij uw mensen in Agile processen en het
gedachtegoed. En wij bedden de Agile aanpak in uw
organisatie in. Hierdoor is uw organisatie in staat om:
• Uw Agile volwassenheid te spiegelen met soortgelijke
organisaties.
• Met praktische handvatten, tips en on the job
ondersteuning, Agile technieken en methodieken
breed toe te passen.
• Een objectief beeld te krijgen van uw huidige
knelpunten en sterktes om beheer aan te sluiten
op Agile ontwikkeling en de samenwerking
tussen projecten te bevorderen om zodoende de
wendbaarheid te vergroten.
• Een direct bruikbaar actieplan te implementeren,
gebaseerd op de voor u voornaamste business drivers
die aan Agile ten grondslag liggen, zoals snelheid,
flexibiliteit, kwaliteit en klanttevredenheid.
• Stuurinformatie te realiseren waarmee u grip krijgt op
kosten en kwaliteit.
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De volgende stap
Tijdens de eerste iteratie (Sprint 0) kijken we samen
met u hoe Agile-volwassen uw organisatie nu is. Tijdens
deze scan kijken we naar mensen, processen, tooling en
governance. En stellen wij vragen zoals: Hoe goed stuurt u
op resultaat? Hoe werkt men samen binnen de keten? En
hoe groot is het verandervermogen van uw organisatie?
Aan de hand van deze “Agile Selfie” stellen wij de
improvement backlog op en bepalen samen met u de
scope en aandachtsgebieden van het vervolgtraject.

Organisatie
Organisatie

Geïnteresseerd in een Sprint 0 voor uw organisatie?
Neem contact op met uw relatiemanager of mail naar
so_agile@sogeti.nl.
Met de dienst Agile Transformation komt uw Agile-toekomst
binnen bereik.
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