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DTT staat voor ‘Doing Things Together’, werken aan de mooiste oplossingen, 
samen met de opdrachtgever. DTT opereert op het snijvlak van techniek en 
creativiteit, een bijzondere en specialistische combinatie. Daarom treden wij 
naar voren als expert en adviseur en nemen we onze verantwoordelijkheid om te 
komen tot een succesvolle eindoplevering, voor zowel de opdrachtgever als de 
eindgebruiker. Wij zijn open in onze communicatie en geven onze opdrachtgevers 
inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende beschikbare technieken.

Onze dienstverlening is inclusief:

Strategie

Conceptualisatie

UI/UX design

Visueel design

Gebruikerstesten

Development

Testen

Beveiliging

Managed hosting

Onderhoud

Marketing

Analytics

Over DTT



Doing Things Together, binnen het eigen team maar ook in co-creatie met onze opdrachtgever.

DTT is ingericht op samenwerking. Apps, websites en games ontwikkelen vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Samen 
met onder meer strategen, designers, developers, spelontwikkelaars, project managers, testers, data analisten en marketeers, 

verzorgen we leveringen van een overtuigende kwaliteit. 

DoinDoing Things Together resulteert in prachtig design en levensvatbare oplossingen, bekroond met miljoenen downloads 
en vele duizenden vijf-sterren reviews in de app stores. Samen staan we sterk en samen werken we doorlopend aan de 

verbetering van onze bedrijfsprocessen.

Doing Things Together
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De kansen op succes maximaliseren. Dat kàn, met een gedegen voorbereiding in 
samenwerking tussen de opdrachtgever en de specialisten van DTT.

De totstandkoming van een ontwikkelvoorstel betreft een team effort met 
specialisten uit de volgende disciplines; strategie, marketing, SEO, UI/UX design, 
development, gamification, E-learning, data analyse en conversie optimalisatie. 

Kick-off
meeting

Functioneel
ontwerp

Gerichte prijs
begroting

Fasering
en planning

Ontwikkelvoorstel
stappenplan
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Een kick-off meeting is een eerste kennismaking tussen de specialisten 
van DTT en de opdrachtgever. Hier wordt met een gezonde ambitie en 
enthousiasme een fundering gelegd voor de verdere uitwerking van het 
project. Bij de kick-off meeting wordt het project inzichtelijk gemaakt, het 
doel bepaald en de stappen uiteengezet die worden gevolgd om dit doel te 
bereiken. 

Alle andere relevante onderwerpen worden besproken, zodat alle partijen op 
basis van de juiste inzichten voorwaarts kunnen.

Stap 1:
Kick-off meeting
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Een functioneel ontwerp is te vergelijken met de bouwtekening van een 
architect. Het functioneel ontwerp biedt een totaaloverzicht van alle 
schermen en functionaliteiten van de beoogde oplossing. Elk scherm 
laat zien welke functionaliteiten deze bevat en hoe gebruikers kunnen 
navigeren tussen de verschillende schermen. De inzichten uit de kick-off 
meeting dienen als basis voor de uitwerking van de oplossing.

HeHet functioneel ontwerp brengt duidelijk in beeld of aan de 
doelstellingen van de opdrachtgever wordt voldaan en of de 
oplossing duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor de gebruikers. 
Gebruiksvriendelijkheid is voor DTT een leidend element bij het 
opzetten van het functioneel ontwerp. Op de volgende pagina een 
voorbeeld van een functioneel ontwerp.

Stap 2:
Functioneel
ontwerp
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Bekijk hier het functioneel ontwerp van de EFDN Healthy Football League oplossing.

Functioneel ontwerp:
voorbeeld
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http://overflow.io/s/JYHOWY


Het functioneel ontwerp wordt door DTT gepresenteerd aan de 
opdrachtgever. Deze levering biedt de opdrachtgever ook de kans 
om de uitwerking van de oplossing in een vroeg stadium voor te 
leggen aan de verschillende stakeholders, dit helpt om waardevolle 
feedback te vergaren en draagvlak te creëren. In samenwerking met 
de opdrachtgever bepalen we hoe het concept en het functioneel 
ontwerp verder kan worden aangescherpt, aangevuld en verbeterd. 

Stap 3:
Presentatie
en feedback 
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Het functioneel ontwerp stelt ons in staat om tot een gedetailleerde en 
gerichte prijsbegroting te komen op basis van een open calculatie. Met 
behulp van 'user stories' brengen we de benodigde uren binnen de 
begroting in kaart.
 

EeEen transparante begroting voorkomt budgettaire verrassingen en draagt 
bij aan de totstandkoming van een realistische planning. Op deze manier 
maken we projecten beheersbaar.
Klik hier voor een voorbeeld begroting.

Stap 4:
Begroten
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https://www.d-tt.nl/assets/files/DTT-voorbeeld-begroting.pdf


De begroting op basis van een open calculatie stelt de opdrachtgever in staat 
om te berekenen welke besparingen er zijn te behalen door functionaliteiten 
uit te stellen naar een volgende fase. Bij het uitwerken van het functioneel 
ontwerp richten we ons veelal op een ideale opzet van de oplossing inclusief 
zogenaamde ‘nice to have’ functionaliteiten. Dit kan betekenen dat de 
begroting uitkomt boven het beschikbare budget.

BinneBinnen stap 5 gaan we wederom met de opdrachtgever om de tafel, in dit 
gesprek adviseren we de opdrachtgever hoe op een passende wijze opvolging 
te geven aan de gestelde budgetbeperkingen. Extra besparingen zijn 
bijvoorbeeld te behalen door niet noodzakelijke ‘nice to have’ functionaliteiten 
uit te stellen naar een volgende fase.

Stap 5:
Prioriteren
en faseren
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VeiligZwanger_Pitch

EFDN

Keypath

www.vono.app

www.kids-books.app

Keypath

Edu Play Book

BreathBalanz

G4S

Interactieve
demo van de oplossing:01

Website om het
concept te presenteren:02

Animatievideo:03

Pitch document
voor investeerders.04

DTT ondersteunt haar opdrachtgevers graag bij het 'mogelijk maken' van 
het project. Het verwerven van budgetten en financiering kan worden 
vereenvoudigd met behulp van de juiste contacten en professionele 
presentatiematerialen.

DTT heeft relevante ervaring met subsidieadviseurs en het aantrekken van 
investeerders, deze kennis en ervaring deelt DTT graag in het voordeel van 
haar opdrachtgevers.

Aanvullend
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https://invis.io/9WWDLEV826S
https://invis.io/HWRS4JSC37M
https://vono.app/
https://kids-books.app/
https://www.youtube.com/watch?v=v7CP1BoNUM0
https://www.youtube.com/watch?v=Nki8CsZ2IfU&
https://www.youtube.com/watch?v=9Tsfx2aboUc&
https://www.youtube.com/watch?v=yXDkviQFFp8&
https://www.d-tt.nl/assets/files/2020_VeiligZwanger_Pitch.pdf


In sprints van twee weken komen we tot 
opleveringen met het team van developers 
en designers.

Opleveringen

Een nieuwe sprint wordt opgezet op basis 
van de vorderingen en verkregen inzichten.

Inzichten

De oplossing tijdig live plaatsen.

Live plaatsen

Het vergaren van waardevolle inzichten welke 
ons helpen om op basis van betrouwbare data 

de oplossing  verder te verbeteren.

Gebruiksstatistieken

01 02

04
03

Continuous development:
Agile Scrum
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Data driven:
analytics
dashboard
Het meten van gebruikersgedrag is essentieel voor 
kosteneffectieve doorontwikkeling van een oplossing. 
Gebruikersgedrag biedt waardevolle inzichten om 
gefundeerde beslissingen te nemen over; conversie 
optimalisaties, nieuwe functionaliteiten en de 
prioriteitsstellingen. 
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Het testen met echte gebruikers kan waardevolle extra 
inzichten geven in de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit 
van de oplossing. Knelpunten kunnen in een vroeg stadium 
worden blootgelegd, dit met conversieoptimalisaties en 
kostenbesparingen tot gevolg.

Gebruikerstesten
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Partner in
ontwikkeling
Graag werken we samen met de opdrachtgever toe 

naar een succesvolle en kwalitatief hoogstaande 
eindoplevering. Bij DTT nemen we géén opdrachten 

aan als we er niet zeker van zijn dat we deze met 

succes kunnen afronden. Bij DTT geloven we 

niet in ‘quick wins’, wij gaan voor een duurzame 
samenwerking. Dit betekent dat DTT zich opstelt 
alals flexibel partner en graag meedenkt over hoe de 
opdrachtgever haar doelen kan bereiken.

Hartelijke groet,

Team DTT

Doing Things Together
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Lange termijn relaties en opleveringen van hoge kwaliteit, daarin ligt de toekomst 
van DTT. Deze filosofie passen we toe bij al onze opdrachtgevers; multinationals, 
overheden, stichtingen, investeerders, fabrikanten, start-ups en het MKB.

I. Opdrachtgevers
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Randstad
Joost Schriever, Global Director Marketing
''DT''DTT heeft voor ons een applicatie gebouwd waarmee wij elke 
Randstad vestiging in de wereld digitaal kunnen nabouwen en 
inrichten. Dit gaat ons geweldig helpen bij de mondiale uitrol van onze 
nieuwe positionering Human Forward. In de tool kunnen meubilair, 
vloerbedekking, wand decoratie en overige elementen in de ruimte 
gesleept worden. Tegelijkertijd wordt er berekend welke investering 
daarmee samenhangt. Wij hebben DTT leren kennen als zeer 
professioneelprofessioneel, creatief, correct en buitengewoon plezierig.''

Greenpeace Nederland
Ehtimaad Rais, Online Campagner
"Bij deze wil ik, ook namens Joost en het hele projectteam, DTT 
enorm bedanken voor jullie inzet. We zijn enorm blij met het 
eindresultaat!
ToeToen we bij jullie aanklopten met de vraag om pinguïns overal 
in Nederland te doen verschijnen middels AR, ontvingen we na 
heel wat gelach over de telefoon een prachtig voorstel. Nogmaals 
complimenten voor de snelheid waarmee jullie deze geweldige app 
de digitale wereld in hebben geholpen. Ik heb het ervaren als een 
zeer prettige samenwerking."

Ministerie Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Marlies P. Schijven, CMIO ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
''DT''DTT heeft voor VWS de ‘ziekenhuisbedchecker’ gebouwd, waarmee 
wij iedere zorgverlener zicht geven op de beschikbare bedden, IC en 
niet-IC, COVID-19 en niet-COVID-19 in Nederland vanuit bestaande 
registratiesystemen. Dit gaat ons enorm helpen ook voor ná de 
corona-crisis. Immers, ambulancediensten weten bijvoorbeeld of het zin 
heeft aan te rijden op een ziekenhuis of niet. DTT heeft dit werkelijk in 
recordtijd gedaan, ik ben enorm onder de indruk van het commitment 
en en meedenken in roerige tijden. Zeer professionele, goed afstemmende 
partij. Absoluut de juiste keuze!''

Erasmus MC
Mary Dankbaar, Programma Manager E-Learning
“Wij“Wij wilden voor studenten geneeskunde een extra oefenmogelijkheid 
creëren om hart- en longgeluiden goed te leren interpreteren, binnen 
realistische medische casuïstiek. DTT was hierbij een betrouwbare 
partner; de medewerkers denken goed mee, reageren snel op vragen 
en bieden goede kwaliteit. Het is een mooie app geworden waar 
studenten enthousiast over zijn en veel van leren.”

II. Referenties
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Het werk van DTT blijft ook internationaal niet onopgemerkt. Onze apps tezamen zijn 

in ruim 194 landen gedownload. DTT is altijd op zoek naar nieuwe kansen om haar 

internationale ambities verder te verwezenlijken.

III. Wereldwijd actief
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138
landen

151
landen

183
landen

194
landen



IV. Persmomenten
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RIVM Tekenbeet

#1
#1

Top betaald:

Sport:

Top betaald:

Sport:

#2
#1

KNHS Dressuurproeven

#1
#1

Meeste downloads:

Lifestyle:

#1NL - Lifestyle:

Scoupy

#1
#1

Trending educatief:

Trending games:

Greenpeace Koning Pinguïn

#1
#3

Geneeskunde:

Gratis apps:

Gezondheid:

Trending:

Populaire apps:

#1
#1
#1

V. Apps met
hoge rankings
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VI. Gebruikers zeggen
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      Jon Rand - February 21, 2020
''I love VoNo. The simplicity is right up my alley, and their support 
is responsive and personable. The app is front and center on my 
phone and I use it constantly.''

VoNo

      T. Sanches - February 6, 2019
''Ik heb deze app tijdens beide mijn bevallingen gebruikt. Erg fijn en 
rustgevend!''

Doula

      Victor van der Veen - April 6, 2018
''Great app that keeps you moving!''

Greenpeace

      Ginger Lutchman - December 2, 2019
''This app allows me to read to my child daily. It is an interactive app 
where the stories are entertaining and colorful. It also give me the 
option to record myself reading the stories for those nights I am to 
sleepy to do the reading over and over again.''

Edu Play Book       hoog47 - December 4, 2019
''Op zoek naar een boek? Eerst Hebban lezen!
Hebban-app is absolute must voor leesliefhebbers! Alle 
boekbeschrijvingen makkelijk te vinden. En ook ingezonden 
recensies. Ik lees en koop zelf geen boek meer zonder eerst hun 
app te raadplegen. Vijf absoluut verdiende sterren.''

Hebban

      Jaya Surya .K - June 11, 2019
it’s amazing...really...I found my fav stars through this app. loved it. 
thank you so much app team...''

OSR

      anita verbeek - February 7, 2020
''Ik kijk steeds op de tekenradar. Vooral wanneer ik na de winter 
weer moet starten met het antitekenmiddel voor mijn hond.''

RIVM Tekenbeet

      Nikki Franke - September 8, 2019
''Ik heb binnenkort weer een wedstrijd en deze app heeft mij echt 
geholpen! Zeker een aanrader!!!''

KNHS Dressuurproeven





Contact 
020 331 5848
info@d-tt.nl

Sint Nicolaasstraat 9

1012NJ, Amsterdam

www.d-tt.nl

https://www.d-tt.nl/
mailto:info@d-tt.nl
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