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CodyCody
CodyCody richt zich op de persoonlĳke groei en 
professionele ontwikkeling van softwareontwikkelaars. 
CodyCody helpt bedrĳven bĳ het faciliteren, opleiden en 
coachen van ontwikkelteams. Met als resultaat een 
kwaliteitsimpuls voor uw ontwikkelaars, een stimulerende 
werkomgeving, verhoogde productiviteit, minder verstoringen, 
betere onderhoudbaarheid van software en een lagere total 
cost of ownership. 

Neem voor meer informatie contact op met 
Wim Goes + 31 6 50 99 96 68
wimgoes@valori.nl
www.codycody.nl

Powered by

Een stimulerende werkomgeving is een randvoorwaarde om ontwikkelaars 
beter te laten presteren. CodyCody helpt u de habitat van de ontwikkelaar 
in kaart te brengen en te optimaliseren. Er wordt onder meer gekeken 
naar de inrichting van de fysieke werkplek en de ontwikkeltools, de leer-
omgeving, het proces van softwareontwikkeling, en de cultuur en de 
organisatiecontext. Door de verbetering van de habitat draagt CodyCody 
direct bĳ aan bĳvoorbeeld agile- en devops-transities. 

CodyCody biedt een tool om code te checken en te analyseren, en geeft 
team- en individuele feedback met een scorekaart van de eigen code. 
De feedback wordt ondersteund door tips voor verbetering en links naar 
online trainingen. Verder kunnen uw ontwikkelaars terecht op het online 
feedback- en leerplatform waarbĳ leren van en met elkaar centraal staat. 

Door korte, gerichte trainingen boeken uw ontwikkelaars snel resultaat. 
Maar dat is nog maar de eerste winst. De scorekaarten vormen de basis 
voor coachingstrajecten van een CodyCoach, op individueel én teamniveau. 
IT-managers, product owners, scrummasters en projectleiders worden ook 
begeleid door de CodyCoach. Zo kunnen zĳ gerichte acties ondernemen 
om de habitat te verbeteren.
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CodyCody 
Gebrek aan en verloop van goede software-
ontwikkelaars kosten uw bedrijf veel geld 
en bedreigen de continuïteit van uw 
IT-systemen. U kunt twee dingen doen: 
nóg meer investeren in het aantrekken van 
nieuwe ontwikkelaars die er toch niet zijn. 
Of u kiest voor CodyCody dat zich richt op 
de groei, ontwikkeling en binding van de 
ontwikkelaars. Eigen mensen, maar ook 
externen.  

CodyCody, win-win 
Het idee achter CodyCody is simpel: door de ontwikkelaar centraal 
te stellen, vergroot u hun drive en vakmanschap. CodyCody helpt u 
bĳ het faciliteren, opleiden en coachen van IT-managers en hun 
ontwikkelteams. Zo biedt u uw ontwikkelaars de mogelĳkheid zich 
verder te ontplooien en trots te zĳn op hun werk. Bovendien maken 
gemotiveerde en goed opgeleide ontwikkelteams minder fouten. 
Dat zorgt ervoor dat de bedrĳfsvoering minder vertraging oploopt 
en de time to market van nieuwe functionaliteiten verbetert.

Voor ontwikkelaars
• veilige leeromgeving
• zelfontplooiing
• groei in vakmanschap

IT-Managers
• voorspelbare productiviteit
• minder verloop
• consistente kwaliteit

Organisatie
• lagere kosten
• kortere time to market
• minder verstoringen

CodyContact
CodyCody is maatwerk, voor kleine en 
grote organisaties of ontwikkelteams. 
Gaat u de uitdaging aan om te investeren in de 
ontwikkeling van uw softwareontwikkelaars? 
Kies voor een kwaliteitsimpuls, kies voor 
CodyCody en neem geheel vrĳblĳvend 
contact met ons op.

CodyCody kent drie 
componenten, die niet 

alleen als totaalconcept, 
maar ook los van elkaar 

in te zetten zijn.

CodyContext: 
in kaart brengen 
en verbeteren van 
de habitat van 
de ontwikkelaar

CodyCollege: 
een code-analyseprogramma 
en online feedback- en 
leerplatform 

CodyCoach: 
een uitgebreid groei- 
en coachingsprogramma
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