
In vier stappen naar digitaal succes
De aanpak die start bij de businesswaarde 
van digitale producten.



INHOUD
Onder druk van de digitale wereld

Design Thinking, Scrum en software

Een aanpak voor digitale uitdagingen
Define: definieer de context
Design: ontwerp en valideer de productvisie
Develop: real world toetsing
Deploy: van prototype naar werkende software

Snel businesswaarde creëren in een 
betekenisvolle samenwerking
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Onder druk van de digitale wereld

Digitale platformen dienen als basis voor nieuwe, succesvolle 
businessmodellen. De vraag - in plaats van het aanbod - staat daarin 
centraal. Om aan de toenemende eisen van gebruikers te voldoen, 
ontstaan nieuwe ecosystemen van organisaties.

Dit is nodig om nieuwe consumenten en medewerkers, generaties Y 
en Z, te bedienen. Deze doelgroep is een stuk kritischer als het gaat 
om de technologie waar ze gebruik van maken. De verwachting is dat 
het ‘gewoon altijd goed werkt’. Maar zo gewoon is dat niet...

Daarom moeten bedrijven nu naast orga- nisatorische veranderingen 
ook omgaan met snelle communicatiestromen. Het is- daarbij cruciaal 
om zowel binnen als bui- ten de organisatie - en zowel online als 
offline hierin de beste ervaringen te bieden. 

Om dit te realiseren is een mix van technologieën, een Agilewerkwijze 
en een continue dialoog met klanten, medewerkers en partners 
nodig.
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Design Thinking, Scrum en software

Alleen door te starten met het business perspectief kan echte waarde 
worden toegevoegd.

Met behulp van een Product Vision Board, Persona’s en Customer 
Journeys, doorgrond je de product visie, context en het business 
domein, waarbinnen de oplossing moet werken. 

Voor de realisatie van ‘software waar je blij van wordt’, 
hanteert Trivento de kenmerken uit het Reactive Manifesto.

Dit houdt in dat software-oplossingen datagedreven en 
onder meer weerbaar en elastisch schaalbaar zijn. Met 
deze kenmerken komen je digitale producten tegemoet 
aan de eisen van de nieuwe generatie gebruikers. 

Wat is de visie op het product? Welke processen moet 
het ondersteunen? Wie zijn de gebruikers? En hoe zien de 
customer journeys eruit?

Dit zijn slechts enkele vragen die de context en het domein 
inzichtelijk maken. Als we bovenstaande onderdelen bijeen 
brengen, komen we op onze aanpak. Deze is gebaseerd 
op een combinatie van Design Thinking en Scrum. 
Zo ontwikkelt Trivento software vanuit een business 
perspectief en met een ‘reactive mindset’..

Organisatie Intern

Leveranciers

KlantenPartners
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Een aanpak voor digitale uitdagingen

Die mix van Design Thinking en Scrum noemen we ‘Rapid’. Deze bewezen aanpak 
zorgt voor een optimaal resultaat in de ontwikkeling van business gedreven 
software oplossingen in de digitale wereld.

Stel in vier dimensies jouw doelgroep centraal
Binnen Rapid staat de eindgebruiker doorlopend centraal. Daarnaast is de 
betrokkenheid
van de opdrachtgevers en stakeholders bepalend voor het succes. In deze aanpak 
worden vier dimensies onderscheiden. Deze vier dimensies volgen elkaar iteratief 
op:

Define
Begrip van de context en domein van de klant en gebruikers.

Design
Ontwerpen van productvisie en valideren bij gebruikers.

Develop 
Realisatie van werkende software op basis van gevalideerde ontwerpen.

Deploy
Software beschikbaar voor doelgroep en toetsing in de markt.
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Define: definieer de context

Wat
Deze eerste dimensie gebruikt elementen uit Design 
Thinking. ‘Define’ gaat over betekenis en begrip van de 
opdracht, de klant en de gebruikers van het te realiseren 
software product. Dit is de dimensie waar gebruikerswensen 
en businesswaarden besproken en bediscussieerd worden 
in relatie tot de visie op het product. Dit alles wordt 
inzichtelijk gemaakt in een Product Vision Board (PVB).

Hoe
Het PVB dient als uitgangspunt voor alle betrokkenen en 
wordt iedere iteratie besproken en bediscussieerd. Dit 
doen we om de visie, gebruikerswensen en bedrijfsdoelen 
scherp te houden in relatie tot de opdracht. Indien nodig, 
wordt dit PVB dan aangepast op basis van nieuwe inzichten.

Define Design Develop Deploy

Waarom
De dimensie ‘Define’ geeft inzicht in de visie en de 
businesscase van het product of de dienst. Wie zijn de 
gebruikers, hoe wordt het product of de dienst gebruikt en 
tot welk resultaat moet dit leiden?

Deliverables
• Product Vision Board
• Persona’s
• Customer Journeys
• Product Backlog
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Design: ontwerp en valideer de productvisie

Wat
De tweede dimensie ‘design’ kenmerkt zich door 
het ontwerpen en valideren van de productvisie uit 
Design Thinking. Door de focus op bedrijfsdoelen en 
gebruikerswensen, is het tijdens deze dimensie mogelijk 
om een ontwerp te maken voor de toetsing van de visie 
op het product.

Hoe
Om de integratie optimaal in het IT-landschap te laten 
aansluiten, wordt de visie getoetst met ontwerpen voor 
de user interactie en het Solution Design.

Define Design Develop Deploy

Waarom
Deze toetsen maken inzichtelijk welke delen van jouw 
product en visie écht van belang zijn voor de doelgroep. 
De dimensie ‘design’ is onderdeel van iedere iteratie of 
sprint.

Deliverables
• Interactie ontwerp
• Visual design
• Technisch ontwerp
• User Stories
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Develop: real world toetsing

Wat
De derde dimensie is het ontwikkelen van de software. 
Dit gebeurt volgens Scrum en is verrijkt met de elementen 
uit de voorgaande dimensies ‘define’ en ‘design’. Tijdens 
‘develop’ worden de user stories gerealiseerd die de 
meeste businesswaarde toevoegen.

Hoe
Bij de start van een iteratie - of sprint - wordt vastgesteld 
welke user stories gerealiseerd worden. Deze worden 
opgenomen in de sprintplanning. 

De inhoud van de sprintplanning wijzigt niet meer zodra 
de iteratie is gestart om maximale focus en productiviteit 
te bewerkstelligen..

Define Design Develop Deploy

Waarom
Tijdens development worden gevalideerde ontwerpen en 
user stories omgezet in werkende software.

Deliverables
Aan het einde van een iteratie volgt een demo, waarin de 
software wordt getoond aan de stakeholders.

Feedback nemen we als input mee in de volgende iteratie. 
Dit kan voor alle vier de dimensies input betekenen.
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Deploy: van prototype naar werkende software

Wat
Na de demo kan de software worden uitgerold naar de 
productieomgeving. Dit noemen we deploy.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk bij deze uitrol. 
Denk daarbij aan een voorbeeld, waarbij alleen een selecte 
doelgroep de nieuwe software tot haar beschikking krijgt.

Hoe
Voor het snel, frequent en gecontroleerd naar productie 
brengen van de software, maken we gebruik van het 
principe ‘continuous delivery’. 

De benodigde omgeving stellen we vanuit de cloud 
beschikbaar.

Define Design Develop Deploy

Waarom
Een geautomatiseerde software deliveryomgeving zorgt 
ervoor dat software iedere sprint live gaat.

Belangrijk is dat deze oplossing ervoor zorgt dat de 
bestaande IT-organisatie niet extra belast wordt en de 
business zo maximaal faciliteert.

Deliverables
Cloud Deployment Pipeline:

• Versiebeheer
• Software builds
• Automatische testen
• Dashboards
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Met Rapid maken we onze belofte, ‘software waar je blij van 
wordt’, waar. Dit doen we aan de hand van de vier Rapid-
dimensies: define, design, develop en deploy. Zo realiseren 
we software-oplossingen vanuit een businessperspectief met 
maximale waarde voor de stakeholders.

Ook met Rapid aan de slag?
Vanuit Trivento bieden we workshops en trainingen over de 
Rapid-werkwijze. Dit is een laagdrempelige manier om jouw 
digitale product te ‘definen’ en ‘designen.

• Workshop
• Training
• Toetsen van productidee
• Rapid-team om jouw software te bouwen

Snel businesswaarde creëren in een 
betekenisvolle samenwerking



Kernprocessen zijn essentieel voor je bedrijfsvoering. Maar wat als de processen 
in het hart van je organisatie zo specifiek zijn dat er geen standaardoplossing 
voorhanden is? Trivento helpt organisaties met het realiseren en optimaliseren 
van maatwerk processen. Dit doen we door verkenning, ontwerp en inzet van 
digitale oplossingen. Samen creëren we een oplossing die bij jouw situatie past, 
zodat het resultaat klopt én blijft kloppen.

Kennismaken? 

Ik leer je graag kennen onder het 
genot van een (virtueel) kopje koffie. 

Juul Beekers
Consultant digital change

Contact

033 - 720 06 20
Blij@trivento.nl

Trivento BV
Ruimtevaart 26, 
3824 MX Amersfoort

Software in het hart.


