Groeipaden en ontwikkeling voor

Analisten
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Topicus is het IT bedrijf met impact. Door het realiseren van

“Als analist ontwerp jij de
functionaliteit van platformen met
impact, je bent bepalend in de mate
waarin we voorop lopen.”

technologische oplossingen willen we mensen, platformen en data met
elkaar verbinden, waarbij de consument centraal staat. En daar hebben
we jou heel hard bij nodig. Als analist ontwerp jij de functionaliteit
van die platformen: schermen, berekeningen, processen, services,
enzovoort. Je structureert alles wat je hoort van (of leert over) de
gebruikers van het platform zodanig dat de ontwikkelaars het kunnen
bouwen. Je bent bepalend in de mate waarin we voorop lopen, dus
bijvoorbeeld domeinkennis en interviewtechnieken zijn bepalend voor
je groei, naast je analytische en modelleervaardigheden. Als je met ons
meegroeit in dit enorm brede vakgebied heb je de komende jaren een
boeiende loopbaan bij Topicus!

Dit boekje helpt je bij het maken van keuzes bij je ontwikkeling. Het is
bedoeld als inspiratie voor gesprekken met je coach, collega’s en andere
analisten. En als ooit blijkt dat Analist niet het juiste pad (“track”) voor je
is, geven we je ook indicaties welke andere vakgebieden relevant voor je
kunnen zijn.

Omdat je werkt in een context waarin impact centraal staat, hebben we ons
verhaal ook opgenomen in dit boekje. We hopen dat het je nieuwsgierig
maakt naar hoe je daar aan kan bijdragen, en dat je begrijpt waarom we
domeinkennis zo belangrijk vinden.

Tenslotte: we bewandelen met dit boekje de dunne lijn tussen vrijheid in
groei aan de ene kant en ontwikkeling en voorgeschreven carrièrepaden
aan de andere kant. We zijn altijd op zoek naar ideeën hoe we dat beter
kunnen doen. We horen graag van je!
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Ons verhaal: Connected Banking

Hoe dan?

Stel je eens voor dat er een bank bestaat die uitsluitend voor jou werkt. Die bank

die binnen een bank bestaan zoveel mogelijk geautomatiseerd moeten worden, en

zou met je meedenken over je financiële planning, en je helpen met keuzes op

zo ver mogelijk naar voren in het proces moeten worden gebracht. En bovendien

momenten dat jij daar voor open staat en op een manier die jij prettig vindt. Die

ontsluitbaar moeten worden. Sleutelwoorden zijn API’s, rule engines, business process

bank zou je alleen relevante keuzes voorleggen, en (als je dat wilt) je uitleggen

management, design thinking, customer journey engineering, maar ook security by

waarom andere keuzes niet relevant zijn. Als jij zo iemand bent die z’n hele

design, CI/CD, enzovoort.

De belangrijkste beweging is dat alle regels (beslisregels, procesregels, controles)

hypotheek nabouwt in Excel, dan zorgt jouw bank dat alle formules kloppen. En
als je hoort bij die andere 99,9% van de bevolking, dan zal de bank je oprecht
geruststellen dat alles goed gaat, of je tijdig signaleren als er iets beter kan.
Ervoor zorgen dat die bank er komt, jouw bank, dat is onze droom. Een bank die er
voor je is bij alle belangrijke gebeurtenissen in je leven, zonder opdringerig te zijn.

Wat betekent dit voor jou?
Heel gemakkelijk: we zoeken mensen die kunnen bijdragen aan het invullen van
deze droom. Supertechneuten die performante rule engines en procesplatformen
kunnen bouwen, controlfreaks die genieten van compliance, design thinkers die
een voorbeeldrol kunnen invullen voor de ultieme customer journeys, analisten die
compliance vertalen naar kansen en geduldige testers die ons helpen te leveren wat
we beloven.
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Hoe werken tracks?
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar wil je eigenlijk wel naar
Rome? Misschien ontdek je ter hoogte van München al wel dat je liever
naar Madrid gaat.

We gaan er vanuit dat je je bij de start van je loopbaan bij Topicus goed kunt
identificeren met één van de rollen Ontwikkelaar, Analist of Tester. Zeker binnen
onze agile wereld worden die rollen meer en meer diffuus. Ontwikkelaars testen
ook, en schrijven mee aan user stories. Testers bouwen automatische tests
op een manier die erg op ontwikkelen lijkt. En analisten zien we regelmatig
meekijken in code om te zien of bijvoorbeeld een berekening juist is ingebouwd.

Dat is leuk, want daardoor kun je ontdekken dat je bijvoorbeeld als ontwikkelaar
de testkant erg interessant vindt. In dat geval pak je gewoon een stuk track mee
voor Testers, of stort je je er zelfs volledig op. De bedoeling van tracks is dat je
dergelijke combinaties gewoon kunt maken.

Gelukkig ga je niet alleen op reis. Je coach is je reisgids, met wie je kunt
spiegelen of je over de juiste talenten beschikt, en of een pad geschikt voor je
is. Je coach leidt je naar geschikte trainingen, assessment instrumenten en houdt
je een spiegel voor. Daarnaast kun je een beroep doen op HR als je diepere
coachingsvragen hebt, of er met je coach even niet uit komt. Je team en je
business line manager kunnen je vertellen wat ze van je verwachten en waar ze
qua ontwikkeling op hopen; en hoe dat aansluit bij ons verhaal. En tenslotte
zijn je collega’s in dezelfde rol waardevol, omdat ze mogelijk een vergelijkbaar
pad aan het bewandelen zijn, en ervaringen kunnen delen. Maak gebruik van je
reisgenoten, maar geniet vooral van de reis.
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Wat past meer bij jou? We
willen je middels tracks
helpen om dat te ontdekken.
Welke vaardigheden moet
je dan nog ontwikkelen? We
leggen in de tracks de link
naar opleidingsmogelijkheden
binnen en buiten Topicus.

Tracks ter inspiratie
De rollen Ontwikkelaar, Analist en Tester hebben we als basis genomen voor de
tracks. De komende jaren kun je groeien naar specifiekere rollen. Zo kan een
Ontwikkelaar een Technical Lead worden. Of Enterprise Architect. Of Specialist.
Of een combinatie daarvan. Als je tenminste de Ontwikkelaar track blijft volgen.

Binnen Topicus doet bijvoorbeeld geen Technical Lead hetzelfde. Maar over het
algemeen zijn het de mensen die hun teamleden goed kunnen overtuigen, technologische keuzes beargumenteerd kunnen afwegen en maken, snel nieuwe technologie
tot zich nemen, enzovoort. Terwijl een Enterprise Architect juist wat abstracter naar
technologie kijkt, veel meer ook klanten moet kunnen overtuigen (bijna een sales-rol),
het overzicht over meerdere teams en externe partijen moet hebben, en niet meer zelf
achter de Java of .NET code moet willen kruipen.
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Groeien: inhoudelijk, gedrag en
domein
We hebben de tracks ingedeeld in drie dimensies. Groei bestaat uit een
gebalanceerde ontwikkeling in alle drie dimensies.

Ontwikkeling in gedrag
Je werkt altijd in een context met mensen. Hoe ga je om met de verschillende vormen
van omgang van en met je collega’s? En klanten? Hoe beïnvloedt je mensen op een
positieve manier en zorg je ervoor dat jouw ideeën impact hebben? Hoe vergroot
je je eigen effectiviteit en voorkom je negatieve stress? Dit zijn voorbeelden van
gedragsvaardigheden. Ook hiervoor bestaan trainingen die je enorm kunnen helpen.
Ze zijn vooral effectief als je ze ook direct in de praktijk kunt toepassen en als je er zelf
een duidelijke doelstelling bij hebt.

Inhoudelijke ontwikkeling
dit gaat om de vaardigheden die rechtstreeks bij de uitvoering van je vak horen.
Als analist ben je veel bezig met requirements. Hoe schrijf je een goede user story,
hoe haal je kennis uit de hoofden van de “klanten”, hoe sluit je maximaal aan bij de
ontwikkelaars en testers in je team? Veel vaardigheden ontwikkel je door ze te doen
en feedback te krijgen. Vakgerichte trainingen ondersteunen je om structuur te geven
aan je groei.

Domeinkennis
Je werkt altijd in een context van een domein. Het is erg handig, ook voor
ontwikkelaars, om enige kennis van het domein te hebben. Als je weet hoe een
hypotheekproces werkt, kun je user stories veel makkelijker duiden, verbanden
tussen componenten herkennen, enzovoort. Bovendien is het gewoon erg leuk om
te weten wat je maakt en hoe het wordt toegepast. Je kunt jezelf ontwikkelen binnen
een domain, maar er zijn binnen de Topicus University ook domeintrainingen voor
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bijvoorbeeld hypotheken, zakelijk advies en beleggen.
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Informatie analist

Analist algemeen
Als analist ontwerp jij functionaliteit: schermen, berekeningen, processen, services,
enzovoort. Daarnaast houden veel analisten zich ook bezig met de zogenaamde

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING

non-functionals: welke eisen worden aan performance, kwaliteit, beveiliging en
beschikbaarheid van het platform gesteld?
Een analist is in staat de werkelijkheid te
modelleren, en te kiezen voor handige
technieken om dat te doen. Maar ook
Informatie analist

om die werkelijkheid uit stakeholders
te halen (gebruikers, opdrachtgevers,
klanten, enz.), waarbij je de hele tijd
wisselt tussen IST (hoe het nu is) en
SOLL (wat de bedoeling is). Je combineert tussen gedragscompetenties als
interview- en workshoptechnieken met
modelleerkennis. En omdat je ontwerpt

GEDRAG
Pakket
implementatie
consultant

Business analist
/ productowner

DOMEINKENNIS

in een context, moet je ook je domein
kennis op peil hebben.

Als Informatieanalist richt je je op de details van ons product en op het ontwerp van

Verderop in je loopbaan verdiep je je vaak meer in gedrag, of juist in domein- danwel

integraties met externe systemen. Je beheerst het domein en vertaalt dat op veld-

inhoudelijke kennis. Een Informatieanalist is vooral erg goed in structureren, consis-

niveau naar ontwerpen. Je zit dan ook dicht tegen developers aan, en bent niet bang

tentie zoeken en overzicht houden over de ontwerpen en zit dicht tegen Developers

om code te lezen, veldmappings te specificeren en datamodellen te ontwerpen.

aan. Een business analist heeft vooral veel domeinkennis en kan soepel overweg met
gebruikers, maar zal wellicht minder warm worden van detailontwerpen. De Pakket
implementatieconsultant is gegroeid vanuit diepe kennis van het pakket, gecombineerd met domeinkennis, en matcht en configureert de mogelijkheden van het pakket
met de eisen en wensen van de klant. Je bent dan ook veel in contact met klanten,

Je bent gesprekspartner voor architecten en system integrators bij de klant. Je wordt
ook daar gewaardeerd om je nauwkeurigheid en geduld, kennis van het betreffende
product en ervaring met typische integraties die vaak voor komen.

en vult een zeer inhoudelijke rol in.
In de praktijk vullen Analisten vaak combirollen in. We zien ze meekijken in code,

Wat betreft groei zou er een balans moeten zijn tussen vakkennis en domeinkennis.

trainingen geven, meetesten en soms ook een sales-rol invullen. We zijn benieuwd

Op het gebied van gedrag gaat het vooral consultancy vaardigheden en schriftelijke

welk pad jij kiest!

communicatie.
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Pakketimplementatieconsultant

Business analist / product owner

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING

GEDRAG

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING

GEDRAG

DOMEINKENNIS

DOMEINKENNIS

Als pakketspecificatieconsultant ken je het pakket door en door, en heb je ruime

Als business analist definieer je oplossingen redenerend vanuit een strategisch doel

domeinkennis zodat je in staat bent om te zorgen dat je het pakket kan configureren

of een business case. Ook wijzigingen vanuit wet- en regelgeving worden door jou

voor gebruik bij de klant. Daarnaast identificeer je gaps en bewaak je het beslisproces

van een globale oplossing voorzien, die vervolgens diep wordt uitgewerkt door meer

over die gaps (bij Topicus en bij de klant). Daar waar de pakketintroductie zorgt voor

specialistische analisten.

een nieuwe werkwijze, help je de klant om de verandering door te voeren door middel

Je bent een procesdenker en overziet de informatieketen. Zowel tussen component-

van communicatiemiddelen zoals presentaties, nieuwsbrieven, enzovoort.

en en applicaties als tussen organisaties. Je daagt de klant uit op doelstellingen en

Je staat pal achter het pakket en bent ambassadeur van Topicus bij de klant, en van

schrijft beslisnotities op stuurgroep- en senior managementniveau. Je vertaalt visie

de klant bij Topicus. Meer dan een typische delivery manager (die zich vooral op het

naar productcapabilities, en je bent dan ook een natuurlijke sparring partner voor een

delivery proces en contractexecutie richt) werk je vanuit de inhoud.

Architect.

Om naar deze rol te groeien, ontwikkel je je eerst sterk als een goede generieke

Om business analist te worden is bedrijfskundige kennis cruciaal; alleen een BK studie

analist die ontwerpen maakt en documentatie schrijft. Daarvoor is stevige domein

is niet voldoende. Juist de toepasbaarheid van kennis in het domein is de kracht van

kennis nodig. Je groei in gedrag richt zich vooral op consultancy vaardigheden, zoals

de goede business analist. Groei op het vlak van gedrag betreft consultancy vaar-

overtuigen, salesvaardigheden, belangen afwegen, communicatie.

digheden, oordeelsvorming en overtuigen / sales.
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Groeien als analist
Ontwikkeling in gedrag
QA
stijlflexibiliteit,, klantgericht & sales, nieuwsgierig, communicatie-stijlen, onderhandelen
ZELFINZICHT & COMMUNICATIE
Insights-profiel, feedback geven en ontvangen, verbinding leggen
ORDELIJK WERKEN
effectiviteit & workflow, oog voor structuur en details, helicopterview, prioriteiten stellen

Inhoudelijke ontwikkeling
TECHNIEK
Logs Lezen, SQL Queries, Debuggen, logging , technisch inzicht
METHODEN
Storymapping, UML Lezen, WBS opstellen
ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN
Probleemanalyse

Domeinkennis
TOPICUS
Onboarding, informatiebeveiliging
TOPICUS.FINANCE ONBOARDING
Basiscursussen .Finance applicaties
TOPICUS.FINANCE DOMEIN
Basistraining hypotheken, kennis van project, klant, context en relevante systemen

16

17

Hoe nu verder?
Dit boekje geeft je een beeld van je mogelijke loopbaanontwikkeling.
Waarschijnlijk spreken sommige rollen je meer aan dan andere. Bespreek
dat vooral met je coach. Als je meer wilt weten over een rol, kan de coach je
introduceren bij iemand die die rol al invult.

Met de kennis – domein – gedrag matrix kun je kijken wat je kunt doen om je verder
te ontwikkelen richting een specifieke rol. Ook hier kan je coach je helpen om
bijvoorbeeld zinnige trainingen uit te zoeken, eigen doelen te stellen, en feedback op
je groei te organiseren.

Neem de tijd om te groeien. Stuur
er vooral niet op dat je die bergtop
binnen een jaartje wel even bereikt. De
tussenliggende periode is hyperleerzaam
en leuk. Zolang groeien je plezier biedt
en energie geeft, doe je het goed. Als
groei vooral slechts een doel is, levert
dat frustraties op. En nogmaals, geniet
dus van de reis!
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