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Hé, musea. Zijn jullie klaar voor de toekomst?



Virtuele tours, games of livestreams: vanwege 

de coronapandemie werd vanaf 2020 de 

wereld op z’n kop gezet en schakelden musea 

massaal over naar digitaal. We raakten in een 

stroomversnelling en werden gedwongen om 

snel digitale oplossingen te creëren. 



Maar hoe zal deze start van een nieuw tijdperk 

zich voortbewegen in de komende jaren? Want 

hoewel musea op dit moment veel 

moeilijkheden en uitdagingen doorstaan, 

vragen velen zich af wat hen in de toekomst te 

wachten staat.

Hoe…Q

X Blijf je relevant: vandaag én morgenK

X Behoud je bestaande bezoekersK

X Bereik je jongere doelgroepenK

X Innoveer je door de inzet van digitale 

middelenK

X Maak je ervaringen meetbaar?



Als je werkzaam of geïnteresseerd bent in de 

wereld van cultuur of musea en graag een 

antwoord zou willen op deze vragen, lees dan 

verder. In deze whitepaper gaan we het 

namelijk hebben over de toekomst van musea 

en hoe je hier naartoe kunt werken.


Een klein tipje van de sluier: bovenstaande 

vragen kunnen beantwoord worden met de 

toepassing van digitale transformatie op álle 

vlakken van de organisatie. Want een digitale 

transformatie beperkt zich niet alleen op het 

technologisch mogelijk maken van een virtuele 

tour. Digitale transformatie stroomt door in de 

héle organisatie: van mensen en communicatie 

tot processen en technologie. 



Dit vraagt echter om een digitale strategie 

waarbij alle aspecten van je organisatie 

betrokken zijn. Maar hoe krijg je inzicht in deze 

strategische aanpak?
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Dit vraagt om een digitale strategie waarbij alle 

aspecten van je organisatie betrokken zijn. 

Maar hoe krijg je inzicht in deze strategische 

aanpak?



In deze whitepaper zetten we onze 

bevindingen uiteen en gaan we in op hoe 

digitale transformatie musea helpt 

toekomstbestendig te worden, actuele trends, 

inspirerende cases en hoe Trive’s 

Transformation Model je kan helpen om 

succesvol digitaal te transformeren. 



Merel Schöffel, directeur Trive Technology

trivetechnology.com

Neem nu contact op 

https://trivetechnology.com/contact/
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Alhoewel digitalisering en nieuwe media in 

toenemende mate de agenda binnen zowel 

kleine als grote musea beheersen, is enkel 

het online zetten van een collectie niet 

voldoende om nieuwe doelgroepen te blijven 

interesseren voor de collecties. 


Is alleen digitaliseren genoeg? 


Digitalisering is een groeiende trend in het 

museumlandschap. Technologie en cultuur 

bewegen zich parallel, vooruitgang op het ene 

gebied stimuleert de vooruitgang van een 

ander. Maar wat is de plek van musea in een 

steeds verder gedigitaliseerde samenleving? 

De toekomstige (digital born) generaties 

bewegen zich als vanzelfsprekend door het 

vrijwel geheel gedigitaliseerde 

informatiedomein. Wanneer je als museum 

zichtbaar wilt blijven, is de noodzaak voor een 

scherpe digitale en virtuele positionering 

groot. Vindbaarheid en zichtbaarheid zijn 

daarbij van onschatbare waarde. 



trivetechnology.com
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Vroeger was de enige manier om een 

museum en zijn aanbod te ervaren het 

daadwerkelijk bezoeken van de fysieke 

locatie. Als er een bepaald schilderij was dat 

je wilde zien, was de enige optie om een 

uitstapje te maken naar de galerie waar het 

stond.



Collecties digitaliseren 


Musea hebben de afgelopen jaren een flinke 

inhaalslag gemaakt met het digitaliseren van 

hun collectie. Museumcijfers, cijfers die elk jaar 

gepubliceerd worden door de 

Museumvereniging, laten zien dat in 2017 

ongeveer 60 miljoen objecten zijn 

gedigitaliseerd. Dat staat gelijk aan zo’n 75% 

van de totale collectie. Het digitaal beschikbaar 

stellen van een collectie is één ding, het moet 

ook vindbaar zijn. Van de 60 miljoen objecten 

die gedigitaliseerd zijn, zijn in 2018 ongeveer 

51 miljoen objecten ook daadwerkelijk online 

raadpleegbaar door het publiek (62% van de 

totale collectie) (Museumcijfers, 2018).

De digitalisering van museumcollecties helpt 

om mensen vaker in contact te brengen met 

cultureel erfgoed. Of het nu voor plezier, 

studie of werk is, met internet heeft iedereen 

altijd toegang tot alle werken. Tevens kan 

kunst dankzij de kracht van digitalisering, op 

hele andere manieren getoond worden.

trivetechnology.com
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Een nieuwe manier van werken zorgt voor 

nieuwe businessmodellen, waarbij niet alleen 

rekening gehouden wordt met het 

digitaliseren van collecties. 



Nieuwe businessmodellen


Musea moeten zich ook profileren met een 

nieuw (interactief) productaanbod. Dit 

betekent dat er actief gezocht moet worden 

naar nieuwe businessmodellen. Daarbij 

impliceert de digitalisering van collecties een 

voortschrijdende standaardisatie van 

systemen. Deze nieuwe mogelijkheden leiden 

tot nieuwe processen die ontwikkeld en 

geïmplementeerd moeten worden in museale 

organisaties. Daarvoor zijn kennis, 

competenties, systemen en middelen nodig.

Steven Lubar, museum technoloog, zegt 

daarover: 



“Curators…need to learn from audiences and 

communities, new ways of knowing objects. 

We need to add to shared authority, the 

mantra of museum reform over the past 

decade or two, shared ways of knowing, and 

new ways of sharing. We need to connect as 

well as collect.” 



— Steven Lubar.



trivetechnology.com

https://trivetechnology.com/
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Royal Observatory in Greenwich


Een mooie voorbeeld case is het Royal 

Observatory in Greenwich. Zij slaagde erin om 

honderdduizenden (veelal) nieuwe bezoekers 

te bereiken door het live uitzenden van een 

aantal astronomische gebeurtenissen. Met een 

budget van slechts 550 pond lukte het om de 

maansverduistering in 2018 via Facebook Live 

te delen met bezoekers. Door het combineren 

van livestreams, commentaar van experts en 

het delen van door gebruikers gemaakte 

content lukte het om persaandacht te creëren 

waardoor uiteindelijk 310.000 mensen werden 

bereikt op Facebook en 360.000 mensen via de 

eigen website.  

Toch blijkt het, zeker voor instellingen die 

leven op publiek geld, lastig om technologisch 

altijd bij te blijven. Vooral particuliere musea 

en gemeentemusea zouden op het punt van 

omvallen staan, volgens de museumvereniging 

(Museumcijfers, 2019). 
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Allemaal leuk en aardig, maar welke waarde 

biedt een digitale transformatie? Digitale 

transformatie helpt bij het creëren van 

nieuwe businessmodellen, zoals het 

ontwikkelen van digitale verdienmodellen. 



Verdienmodellen zijn niet alles


Volgens organisatie Cultuur + Ondernemen   

denken mensen bij verdienmodellen vaak aan 

het vergroten van inkomsten (Cultuur + 

Ondernemen, z.d.). En hoewel dat ook voor 

culturele organisaties een belangrijk onderdeel 

is van een verdienmodel, is dat niet alles.



Andere vragen die komen kijken bij een 

toekomstbestendig verdienmodel zijn: hoe 

zorg je ervoor dat je een zo groot en breed 

mogelijk publiek op een betekenisvolle manier 

bereikt? En hoe zorg je ervoor dat je dit op een 

economisch duurzame manier doet?

Voor organisaties in de cultuursector gaat het 

verdienmodel over het vergroten van het 

aanbod, het bereik, de impact én de 

inkomsten.



Digitale transformatie kan hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren. Voor veel musea is dit 

echter onontgonnen terrein. Zoals hierboven 

te lezen is hebben veel musea hun collectie 

inmiddels grotendeels gedigitaliseerd, maar 

blijft het een uitdaging mensen hiermee te 

bereiken en meer inkomsten te generen. 

Gelukkig zijn er manieren waarop technologie 

hier aan bij kan dragen.



Het huidige ontwikkelklimaat, de klantvraag en 

de klantreis veranderen razendsnel. Kennis is 

snel verouderd, verdienmodellen zijn snel 

achterhaald en nieuwe business modellen 

komen tot leven. 

Een snel veranderende wereld


De markt, maatschappij en bedrijfsvoering zijn 

continu in beweging en organisaties moeten 

meebewegen om hun bestaansrecht te 

behouden.



Wendbaarheid en aanpassingsvermogen 

worden een steeds hardere eis voor culturele 

instellingen en organisaties. Wil je 

onderscheidend zijn en blijven dan moet je 

meerwaarde toevoegen aan klantcontact, 

klantbeleving, klantbinding en producten of 

diensten. De klantreis van morgen dient 

centraal te staan. En dat is precies waar 

digitale transformatie om draait. 
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Digitale transformatie is 

" Een proces om door het inzetten van 

digitale middelen de bedrijfsvoering 

continu te innoveren�

" Gebaseerd op de trends en ontwikkelingen 

die haalbaar en relevant zijn, zodat deze 

naadloos aansluiten op de behoeften van 

de klant en relevant te blijven in de wereld 

van vandaag én morgen.


trivetechnology.com
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Innoveren betekent ook op een andere 

manier naar gestandaardiseerde processen 

kijken. Een belangrijk kernconcept voor 

succesvolle digitale transformatie is ‘agile’. 



Agile werken


Agile betekent letterlijk ‘behendigheid, 

wendbaar of lenigheid’. Een organisatie die een 

project uitvoert vanuit de agile methodiek is 

ervan bewust dat omstandigheden veranderen 

en weet hier slim op in te spelen. Kenmerkend 

voor de museumwereld is de neiging om te 

werken aan een ‘maximum viable product’. Dit 

betekent dat een product (tentoonstelling, 

catalogus, website, project) zorgvuldig wordt 

ontwikkeld en pas wordt gelanceerd wanneer 

het volledig klaar is. Nadien wordt het product 

ook niet meer aangepast. 

Het probleem is echter dat ontwikkelingen in 

de maatschappij vaak zo snel gaan dat de kern 

van het eindproduct in zekere zin 

voorbijgestreefd is tegen de tijd dat het klaar 

is. Het is dus interessanter om agile aan een 

‘minimum viable product’ te werken. Dit wil 

zeggen: samen, in korte cycli, en iteratief, zodat 

je gaandeweg ook iets kan hernemen en 

steeds de nodige aanpassingen kan doen om 

aan te sluiten op veranderende context en/of 

wensen. 

trivetechnology.com
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Bijna twee jaar na het begin van de 

coronapandemie is de noodzaak van 

technologie en digitale transformatie in de 

culturele sector nog nooit zo hoognodig 

geweest. Want hoe zal de museumervaring 

van de toekomst eruit zien? En hoe kun je als 

museum inspelen op en voldoen aan de 

nieuwe verwachtingen van jouw bezoekers? 



1. Wees interactief 


Vandaag de dag blijft de focus van de bezoeker 

niet makkelijk meer hangen bij het slechts 

laten zien van een schilderij in een museum. 

Kunst moet er niet alleen zijn om naar te 

kijken, mensen moeten het ervaren. Musea 

ondervinden daarbij concurrentie van nieuwe 

partijen op internet: zoekmachines, sociale 

media, games, Wikipedia, etc. Om de 

relevantie van musea en hun historische 

collecties te behouden is verandering nodig. 

Mede daarom besteden musea extra aandacht 

aan het interessant en indrukwekkend maken 

van hun museumervaringen. 



Hoe? Door technologieën te integreren die 

meer indrukwekkende en interactieve 

museumervaringen mogelijk maken. 

Innovatieve technologieën, zoals AI, virtual 

reality, gamification en de integratie van QR-

codes worden onder musea steeds 

populairder om memorabele ervaringen te 

creëren. 

trivetechnology.com
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2. Creëer complete belevingen


Nog een tip: creëer complete belevingen in een 

museum. En niet alleen ín het museum, maar 

door de gehele customer journey. Want de 

ervaring van een bezoeker start niet bij de 

ingang van uw museum, maar al thuis. Steeds 

meer musea zetten in op andere platformen 

binnen- en buiten de museummuren om de 

beleving optimaal te maken. Het 

implementeren van interactieve elementen is 

niet alleen interessant voor de millennial, ook 

de traditionele museumbezoeker heeft baat bij 

een optimalisatie van de beleving. 



Hoe je profiteert van deze trend? Als je nog 

niet hebt geëxperimenteerd met een online 

aanbod, begin dan nu. Je kunt (een deel van) je 

collectie online delen, zoals het Louvre of het 

Van Gogh Museum deden. Je kunt een online 

rondleiding door je museum filmen met 

commentaar van een van je gidsen. 

Je zou zelfs een virtual reality ervaring kunnen 

ontwikkelen van een van de hoogtepunten van 

je museum waar mensen thuis van kunnen 

genieten met behulp van een VR-bril.



Mensen kunnen aarzelen om te reizen richting 

een museum of ze zijn gewend geraakt aan het 

digitale leven vanwege de coronapandemie. 

Dit betekent dat online museumervaringen 

zeker het komende jaar hun relevantie 

behouden. En hoe meer mensen vertrouwd 

raken met online museumbezoeken, hoe meer 

ze ernaar verlangen.  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Het verkennen van een online aanbod is 

essentieel om je relevantie als museum te 

behouden en om je tentoonstellingen top of 

mind te houden. Het hebben van een goed 

online aanbod kan ook een manier zijn om in 

een periode met weinig inkomsten te 

genereren.  

Dit online verkennen van aanbod is een 

bijzonder waardevolle benadering om musea 

te helpen bij het stimuleren van loyaliteit van 

de bezoeker. De sleutel tot complete 

ervaringen is dat deze experiences niet 

worden beschouwd als individuele 

gebeurtenissen, maar als onderdelen van een 

complete ervaring.

trivetechnology.comtrivetechnology.com
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3. Gebruik cloud platforms om 

wendbaar te zijn


Cloud-native platforms zijn technologieën 

waarmee nieuwe applicatie-architecturen 

gebouwd worden die veerkrachtig, elastisch en 

wendbaar zijn - zodat snel gereageerd kan 

worden op digitale veranderingen. In 2022 en 

daarna hopen musea en culturele instellingen 

te profiteren van de vele voordelen die cloud-

native platforms bieden. 



Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat 

cloud-native platforms in 2025 als de basis 

zullen dienen voor meer dan 95% van de 

nieuwe digitale initiatieven, wat betekent dat 

cloud-native technologieën een belangrijke rol 

zullen spelen bij het helpen van musea bij het 

beheren van gegevens en digitale activa, 

evenals de bezoekerservaring te verbeteren 

(Gartner, 2021).

Het Computer History Museum erkent de 

behoefte aan cloud-native services in de 

culturele sector en werkt samen met Microsoft 

en het cloud-native softwareplatform Terentia 

om een platform te bouwen waarmee musea 

alle aspecten van hun collecties, 

tentoonstellingen en gegevens kunnen 

beheren om de bezoekerservaring te 

verbeteren en uitbreiden.
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4. Bied gepersonaliseerde ervaringen 


De bezoeker centraal stellen zal de komende 

jaren steeds belangrijker worden in de 

museumsector. Een museumbezoek kan op de 

ene persoon namelijk een compleet ander 

effect hebben dan op de ander. Hierop kunnen 

musea perfect inspelen door 

gepersonaliseerde museumbezoeken te 

creëren die naadloos aansluiten op de 

persoonlijke interesses van individuen.



Bij gepersonaliseerde ervaringen wordt 

gestreefd naar betere connecties en 

langdurige relaties met het publiek. Wat dit 

betekent? Dat musea moeten nadenken over 

wie hun publiek is, wat zij willen en hoe zij 

benaderd kunnen worden.

trivetechnology.com
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5. Datagedreven oplossingen


Hoe je optimaal inspeelt op de wensen en 

behoeften van jouw museumbezoeker? Door 

datagedreven beslissingen te maken: 

beslissingen op basis van verkregen data. Bij 

Trive zien we geregeld dat dat musea niet 

datagedreven zijn ingericht. Hoe weet je of je 

doelen behaald als je geen idee hebt wat 

succes is? Hoe weet je wat de bezoeker écht 

wilt als je dit niet hebt gemeten? Of 

belangrijker nog: het gesprek met ze aan bent 

gegaan?



Achter deze informatie kunnen musea komen 

door klantgegevens te verzamelen en te 

onderzoeken, bijvoorbeeld door 

geautomatiseerde en data-gestuurde-

systemen. Maar ook: probeer met de bezoeker 

mee te denken. Connect met je doelgroep en 

laat je inspireren. 

Plan sessies waarin je kan discussiëren over 

statements. En: ga niet alleen in discussie, 

maar biedt hen een podium. Want: 

datagedreven beslissingen maken, betekent 

niet dat alles om cijfers draait. Je kan ook heel 

goed meten door met bezoekers in gesprek te 

gaan.



Denk na over wat het betekent om een 

museum te zijn. Wat als bezoekers niet meer 

loyaal zijn aan een museum maar slechts aan 

een kunstenaar of vrienden die naar een 

museum gaan? Kan je als museum je 

maatschappelijk taak nog uitvoeren als je 

delen van de samenleving niet bereikt omdat 

ze domweg geen interesse in je hebben. 

Wellicht is het tijd om buiten de gebaande 

paden te denken en met mensen in gesprek te 

gaan over waar ze echt behoefte aan hebben. 

6. Veranderende rol van musea


trivetechnology.com
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En verandert de rol van musea van behoud en 

beheer tot meer kennisdeling en ontmoeting. 

Bedenk als museum op welke aspecten je wilt 

inzetten met je digitale strategie. Want met het 

alleen laten zien van je collectie bereik je 

absoluut niet het gewenste effect. Het is een 

spannende vraag, maar dit is iets wat we bij de 

klanten van Trive veel terugzien.



Om dit tastbaar te maken, geven we graag een 

voorbeeld vanuit onze klant Centraal Museum. 

Samen met het museum ging Trive de 

uitdaging aan om op zoek te gaan naar 

innovatieve oplossingen om haar publiek 

zowel online als onsite te bereiken en te 

activeren. Middels discussies en 

brainstormsessies zijn we in gesprek gegaan 

met de doelgroep, waardoor we erachter zijn 

gekomen dat Centraal Museum zich kan 

richten op twee type bezoekers: de 

nieuwsgierige en terughoudende bezoeker. 

Centraal museum


Terwijl de nieuwsgierige bezoeker makkelijk 

over te halen is om naar een museum te gaan, 

eerder verrast wilt worden en niet op zoek is 

naar verdieping zodra ze voor het kunstwerk 

staan, heeft de terughoudende bezoeker meer 

overtuiging nodig voor een museumbezoek. 

Deze laatste groep twijfelt om een museum te 

bezoeken vanwege de weinige ervaring die zij 

hebben met het museum en moet daarom 

veel laagdrempeliger benadert worden.   

Bovenstaande zijn voorbeelden van inzichten 

(data) waarmee we een bruikbaar kader 

creëren voor de nog te vormen digitale 

oplossing. 






trivetechnology.com
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Er zijn mooie cases van partijen in de 

culturele sector die dankzij de kracht van 

digitalisering nieuwe doelgroepen hebben 

bereikt. We sommen er een aantal voor je op.



Jonge Handen


Neem bijvoorbeeld het opvallende programma 

‘MAS in Jonge Handen’ bij het Museum aan de 

Stroom in Antwerpen, waarbij jongeren 

toegang tot de museumcollectie hebben. Zo 

lanceerden ze vorig jaar een app, zijn ze actief 

op social media en organiseren ze feesten in 

het museum. Wat goed is aan dit programma 

is dat digitaal en offline elkaar versterken. 

Hometour 


Een ander mooi voorbeeld is de app 

Hometour. Midden in de coronacrisis 

ontwikkelde Terence Huijgen een nieuwe app, 

waarmee het mogelijk werd voor artiesten en 

podia om live-optredens te streamen. De 

applicatie werd snel opgepikt door de media 

en al na twee weken vond er een stream van 

het optreden van Akwasi plaats. Dit leverde 

500 betalende kijkers op en de respons van 

het publiek was bijzonder positief. Hierna 

ontwikkelde Hometour zich in rap tempo van 

prototype tot volledige start-up. Inmiddels 

staan er elke maand zo’n vijf livestreams op 

het programma. Ook zijn er plannen voor een 

meer divers aanbod aan optredens binnen de 

cabaret en kleinkunst en voor programmering 

speciaal voor de jeugd. Hometour lijkt dan ook 

een welkome aanvulling op het reguliere, 

culturele aanbod.

Foto: Filip Dujardin

https://mas.be/nl/jongeren
https://hometour.events/
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NITE hotel 


Het NITE hotel is een initiatief van Club Guy & 

Roni en het Noord Nederlands Toneel. Dit 

virtuele platform is in de afgelopen tijd 

uitgegroeid tot voorbeeld van uitstek van 

digitale innovatie. Even terug in de tijd: 12 

maart 2020 stond in Groningen alles klaar voor 

een première toen net de eerste lockdown 

werd aangekondigd. Toch werd de voorstelling 

de volgende dag gespeeld, weliswaar zonder 

publiek in de zaal, maar wel voor het oog van 

negen camera’s. De opnames van de 

voorstelling werden onderdeel van een digitale 

en speelse ruimte met meer dan twintig 

kamers: het NITE hotel. Hierbinnen kon de 

toeschouwer thuis een virtueel samenspel 

volgen van live dans, theater en muziek, 

vermengd met film en beeldende installaties. 

Het NITE Hotel werd een internationale 

theaterhit. In het NITE Hotel maakte ontwerper 

Martijn Halie gebruik van technieken uit de 

gamewereld en inmiddels is NITE hotel is een 

virtueel theaterplatform met op maat 

gemaakte performances en uitwisselingen 

tussen kunstenaars en publiek van over de 

hele wereld.

https://www.nitehotel.nl/?gclid=Cj0KCQjwjN-SBhCkARIsACsrBz4pMnf-3ZwMefTvxJsq3J6fF60L1O8YBcVyk6J5wkcJhb8Cah_So3kaAg1REALw_wcB
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Je weet nu: een digitale transformatie omvat 

meer dan je in de eerste instantie zou 

denken. Maar hoe zorg je er nou voor dat 

zo’n grote verandering succesvol verloopt? 

We leggen je graag uit hoe we dit bij Trive 

aanpakken.



Meer dan alleen digitaliseren


Digitale transformatie is meer dan het 

overgaan op agile werkwijzen en het 

digitaliseren van producten, processen en 

producten. Het vraagt vooral ook een andere 

manier van denken en handelen en een 

andere houding en gedrag van de 

stakeholders. Het blijft niet bij anders doen, 

maar vraagt uiteindelijk ook anders zijn.



Wanneer je organisatie volledig wilt 

meedraaien in een digitale transformatie moet 

de complete organisatie efficiënter worden 

ingericht, zodat snel en gericht kan worden 

ingespeeld op ontwikkelingen in de markt en 

nieuwe technologieën toepasbaar zijn. Dit, 

zodat jij als organisatie toekomstbestendig 

bent én blijft.



Helaas gaat dit niet zonder slag of stoot. 



Digitaal transformeren kost geld, tijd, is 

risicovol, verloopt vaak niet gecontroleerd, 

vereist leiderschap en is alleen mogelijk als de 

combi gezocht wordt tussen vier onderdelen 

van digitale transformatie: processen, 

technologie, communicatie en misschien wel 

de belangrijkste: mensen. 



Doe je het goed? Dan ben je vooral futureproof 

én de concurrent een stapje voor. 

trivetechnology.com



31 Hoe transformeer je succesvol?

Trive’s Transformation Model


Omdat digitaal transformeren niet zo 1, 2, 3 te 

begrijpen en uit te voeren is, hebben we 

Trive’s Transformation Model ontwikkeld. 



Trive’s Transformation Model helpt 

organisaties te begrijpen waar zij in het digitale 

transformatie proces staan en wat er gedaan 

moet worden om je organisatie 

toekomstbestendig te maken. Vragen die we 

ons tijdens de eerste fase van het model  

afstellen, zijnQ

2 Wat is de huidige status%

2 Waar wilt de organisatie in de toekomst 

naartoe%

2 Waar moet de focus op worden gericht?
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32 Hoe transformeer je succesvol?

Hoe werken wij met het model?


Met Trive’s Transformation Model helpen we je 

de juiste volgorde van digitale transformatie 

vast te stellen, de juiste keuzes te maken en 

deze vervolgens toe te passen. Dit, door design 

thinking, agile werken en digitale 

transformatiestrategieën te combineren. Ons 

model is gebaseerd op de design thinking 

methode waarbij het continue testen tussen 

de fases essentieel is. 



Het model bestaat uit vier fases. We beginnen 

met de fase waarin we de strategie bepalen, de 

tweede cirkel omvat de empathize & define 

fase, de derde cirkel prototype & build en de 

buitenste, en tevens laatste, cirkel measure & 

optimize. Bij alle vier de fases behandelen we  

de vier pilaren van digitale transformatie: 

mensen, technologie, processen en 

communicatie. 

M
ense

n
Processen

Com
m

unic
atieTechnologie

Empathize


&


Define
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33 Hoe transformeer je succesvol?

Bij een digitale transformatie is het de kunst 

om alle veranderingen binnen alle kwadranten 

van digitale transformatie in samenhang te 

houden. Aan het begin van een traject kijken 

we daarom naar waar jouw organisatie zich 

bevindt en waar naartoe wordt gewerkt in de 

toekomst. Dit dit we door de verschillende 

ringen, of: fases, van het model te doorlopen. 

Wanneer een organisatie zich in de vierde fase 

(de buitenste ring) bevindt, is deze volledig 

digitaal getransformeerd. Onze diensten 

helpen organisaties door het digitale 

transformatie proces heen. 

trivetechnology.com
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35 Trive helpt je graag

Het ontwerpen en ontwikkelen van goede 

oplossingen voor complexe problemen is 

vaak een moeizaam proces. Bij een digitaal 

transformatie traject bij Trive kijken we 

vanuit de waarden van jouw organisatie hoe 

je een digitaal transformatie proces start en 

welke stappen je moet zetten om de 

transformatie van jouw organisatie succesvol 

te maken.



Ben jij bezig met rondom de digitale innovatie 

van de dienstverlening van je organisatie? Wil 

je weten wat de stand van zaken in digitale 

transformatie in de eigen organisatie is? Wat 

kansen zijn voor digitale netwerk 

samenwerking en welke instrumenten 

beschikbaar zijn om die te pakken?



Wij ontzorgen je van A tot Z en zoeken samen 

naar relevante transformatie strategieën voor 

jouw organisatie. 

Ook hebben we de technische kennis in huis 

om niet enkel te adviseren, maar dit proces 

direct in de praktijk te brengen. Dit alles doen 

we volgens Trive’s Transformation Model: agile, 

met digitale transformatiestrategieën en in 

volledige co-creatie. Zo ontstaat er draagvlak 

binnen de organisatie van de klant en zijn de 

verwachtingen voor iedereen in de organisatie 

helder.



Klik op de button en plan een gratis consult 

met onze professionals! 

Meer informatie? 


trivetechnology.com

Neem nu contact op 

https://trivetechnology.com/contact/


Contact

Contact

Sparren over hoe jij een digitale 

transformatie kan aanvliegen? Leuk! We 

helpen je graag verder. 



Merel Schöffel, directeur Trive Technology


+31 6 37418863 


Trive Technology


Gedempt Hamerkanaal 139


1021 KP, Amsterdam

merel@trivetechnolvogy.com  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