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Agile, DevOps en nu ook nog Design Thinking?
De noodzaak voor digitale transformatie domineert in deze snel veranderende tijden
bij (hopelijk) de meeste bedrijven de strategie van de business. Het is duidelijk dat
dit meer vraagt van de huidige IT organisatie. Waar in het verleden vooral de focus
lag op een goed werkende infrastructuur is door de komst van het internet en de
lagere communicatiekosten de focus snel verschoven naar leveren van applicaties,
agile en vooral ook snel. Forrester zei daarover: elk bedrijf zit in de software
business.

Als bedrijf moet je in staat zijn om snel mogelijkheden voor digitale innovatie te identificeren en daarop
doeltreffend te acteren. Graag sneller dan de concurrent.

Agile en DevOps helpen daarbij. Nu komt dan wel de vraag op, of je ook wel het juiste oplevert. Dit is een
applicatie die maximaal bijdraagt aan de business doelstellingen. Hierbij kan Design Thinking een mooie rol
vervullen.

Verbeterpunten

Agile en DevOps lijken dus min of meer gemeengoed te zijn. Toch blijkt dat veel bedrijven nog niet volwassen
zijn op dit terrein. In de praktijk betekent dit met name dat de klant, de business of de consument, toch niet zo
snel over de gewenste functionaliteit kan beschikken als verwacht. Organisaties zijn dus continu op zoek naar
mogelijkheden voor verbetering.

Prioriteiten die dan vaak genoemd worden; hoe maak ik mijn ontwikkelaars productiever, het snel kunnen
opleveren van een prototype of MVP. Op deze punten kan een low code platform als OutSystems je hier goed
bij helpen. Maar zeker ook het nauwkeuriger vastleggen van de juiste requirements. Want één van
belangrijkste redenen van vertraging zijn vage requirements die gedurende het ontwikkeltraject continu
veranderen.

Al met al een goede reden om voorafgaand aan het ontwikkelwerk een investering te doen om te zorgen dat
wat je bouwt ook werkelijk voldoet aan de behoefte van de klant. Dat is precies de reden dat Design Thinking
in opmars is en dat bedrijven hier nu ook meer en meer in gaan investeren.

Design Thinking

Bedrijven als IBM, GE, Samsung, Pepsi en Philips kiezen voor Design Thinking als hun innovatiemethode.
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Maar Design Thinking is meer dan een innovatiemethode.

Met Design Thinking krijg je beter inzicht in wat de gebruiker of je klant wil. Design Thinking is daarom goed
in te zetten bij innovatie processen.

Wanneer design thinking principes worden toegepast op strategie en innovatie, wordt het slagingspercentage
voor innovatieproject drastisch verbetert.

Complexe vraagstukken kenmerken zich vooral door het groot aantal betrokken stakeholders. Direct en
indirect betrokkenen met ieder hun eigen belang. Binnen de design thinking-aanpak staan daarom de
drijfveren en behoeften van de diverse stakeholders centraal en is daarmee 100% oplossingsgericht.

Om structuur te bieden in dit proces wordt gebruik gemaakt van vijf verschillende fasen.

Design Thinking Process

Kort samengevat:

1. Observeren: Breng de behoeftes, belevingswereld van jouw doelgroep en betrokkenen in kaart en handel
vanuit dat perspectief. Je doet dit door middel van interviews, focusgroepen en observaties. De kunst is
om echt in de belevingswereld van de stakeholder te stappen.

2. Definitie van het probleem: Het doel van deze fase is om één probleem kernachtig te definiëren vanuit de
doelgroep. Zet je doelgroep centraal bij het definiëren van het probleem om het perfecte uitgangspunt te
hebben voor je innovatietraject.

3. Genereer ideeën: Nadat de onderzoeksfase is afgerond maak je een analyse van alle opgehaalde
inzichten. In deze fase draait het niet om de kwaliteit van de ideeën, maar juist om de kwantiteit. De
thema’s worden geclusterd om zo een goed beeld te krijgen van de verbindende thema’s die spelen.
Tijdens deze stap ontwikkel je op basis van deze clusters nieuwe oplossingsconcepten (ideeën) voor het
oorspronkelijke vraagstuk. Uiteindelijk worden alle ideeën vergeleken en de best mogelijke oplossing
gekozen.

4. Maak een prototype: Om te beoordelen of ideeën kansrijk zijn, worden de nieuwe oplossingsrichtingen
(ideeën) verder uitgewerkt. De concrete concepten die zo ontstaan worden vervolgens getoetst bij de
stakeholders. Het doel van deze fase is een testversie te maken om uiteindelijk in de volgende fase te
kunnen ontdekken of het concept, design en de interactie werkt.

5. Test de oplossing: De laatste fase, maar absoluut niet het einde van het ontwerpproces, is de testfase. De
prototypes die zo zijn ontstaan worden getest bij de stakeholders. Design Thinking is een iteratief proces,
wat betekent dat je na het testen vrijwel altijd input krijgt van de stakeholders die je kunt gebruiken om je
oplossingen aan te scherpen.

Conclusie

Design Thinking is een aanvullende methodiek op Agile/DevOps, waarmee je de kans op acceptatie van een
applicatie aanzienlijk verhoogt en zou daarom een standaard onderdeel moeten zijn van ieder software
ontwikkeltraject.
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Inforza kan je helpen bij de implementatie van Design Thinking binnen jouw bedrijf. Kijk hier voor meer
informatie of neem direct contact met ons op.

Evert Jan Bos, Business Development Manager
Inforza Information Technologie

Voortaan op de hoogte blijven van de laatste blogs en publicaties? Volg ons op:

LinkedIn Company Page

@Inforza_IT

Inforza Blogs

Inforza
Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie,
productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan de
hoogste security-standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete,
correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en
toename van agility.

Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren
en gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen
door toepassing van unieke concepten.

Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.

Inforza BV - Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam - Postbus 328, 2950 AH Alblasserdam
T: 078-6933302| F: 078-6930010 | I: www.inforza.nl
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