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Waarom digitale transformatie?
• Economische verschuivingen naar kopersmarkten

• Hogere verwachtingen van producten en dienstverlening

• Mensen zijn op zoek naar ontplooiing en zingeving

• Consumentalisering van IT

• Persoonlijk en relevant



Uitdagingen digitale transformatie
• De persoon staat centraal in het proces

• proces(her)ontwerp met focus op beleving
• oplossen van de nukken van bestaande (IT) systemen

• Self-service en zelf-organisatie zijn de norm
• inrichten van plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening
• neerzetten van platformen en ecosystemen voor co-creatie

• Omni-channel dienstverlening
• op welke kanalen zet je in terwijl de klant kiest
• hoe integreer je als dienstverlener de back-offices en hun (IT) systemen 

• Hoog-reactief veranderen
• volgen van ontwikkelingen bij aanstormende concurrentie en in consumenten-IT 
• hoe ga je veel (en goedkoop) proberen en snel falen (of succes hebben)



enterprise design = 
identiteit + architectuur + beleving



identiteit = wat voel en denk je bij de 
organisatie en haar merk(en)?

architectuur = hoe zit de organisatie in 
elkaar en hoe werkt het?

beleving = hoe ervaar je de organisatie en 
wat brengt het je op?





De “zoektocht”

Materiaal dat er al is…











enterprisedesignframework.com
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Categorieën digitale materiaalkunde 
6. Transformational

5. Collaborative

4. Experiencing 

3. Intelligent (intelligent automation) 

2. InFOstructural (information on the move & trust)

1.  Digital - physical interaction



De “zoektocht”

Wat gaan we in Nederland doen?



We starten een beweging!



Concreet…
• Help je mee om brand execution verder vorm te geven? 

Hoe vertalen we identiteit en merk naar beleving en 
(architectuur)ontwerpen?

• Help je mee om de vertaling van beleving naar architectuur 
verder uit te werken?

• Wil je meer leren over – en ervaring opdoen met – de 
holistische Enterprise Design insteek?

• Een eerste “Enterprise Design Gathering” op dinsdag 7 
februari 2017



Heb je zin om mee te doen?

Mail je gegevens naar spark@trivento.nl



Afsluiting
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