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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Design thinking, de essentie:
    Design thinking betreft een denkmethode om
    innovatie op een creatieve manier vorm te
    geven. 

    Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe  
    ideeën en de realisatie daarvan.  Innovatie gaat
    niet zozeer over de gehanteerde technologie,
    maar over hoe de afnemer of (eind)gebruiker de
    innovatie ervaart, en welke waarde hij daaraan
    toekent.  Deze waarde wordt steeds vaker samen
    met de ondernemer geproduceerd of gecreëerd.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Design thinking, de essentie:
    Design thinking baseert zich op logica, ratio,
    verbeelding, intuïtie en beredenering.  
    Belangrijke bouwstenen hierbij zijn: empathie,
    creativiteit en rationaliteit.

    De mindset (manier van denken) van de
    ondernemer  -jij-   die design thinking toepast is
    zodoende niet probleemgericht, maar oplossings-
    en actiegericht.
    Design thinking is al met al een methode die je
    vooral leert door te doen.  Learning by doing. 
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M 3 typische oplossingsstijlen voor de meeste
     ‘problemen’ (’situations’ ):
     F op analytische wijze:
         eerst probleem onderzoeken: wat speelt hier,
         wat is daarvan de oorzaak?; pas daarna wordt
         nagedacht over de oplossing. 
         Denk bijv. aan de werkwijzen van monteurs,
         artsen en organisatie-adviseurs.

>>
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M 3 typische oplossingsstijlen voor de meeste
     ‘problemen’ (’situations’ ):
     F aan de hand van besluitvorming,
         zoals bijv. gebeurt binnen de politiek en de
         overheid. Er bestaat een zeker probleem (bijv.
         tegenvallende belastinginkomsten), waarbij
         de oorzaak niet werkelijk van belang wordt
         geacht (....). Vervolgens worden allerlei
         belangen, pro’s & contra’s in kaart gebracht
         die in verschillende opties worden
         meegenomen, waarna besluiten kunnen
         worden genomen.

>>
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M 3 typische oplossingsstijlen voor de meeste
     ‘problemen’ (’situations’ ):
     F door het bedenken van nieuwe oplossingen:
         zoals bijv. gebeurt binnen de kunstsector, de
         architectuur en andere creatieve omgevingen. 
         Problemen   -voor zover die hier bestaan-
         worden niet geanalyseerd.  Integendeel: er
         wordt vrijwel direct gestart met het uitwerken
         van nieuwe ideeën, nieuwe ontwerpen, iets
         onverwachts. 
         Gevolg: het ontwerp is nooit in één keer goed,
         en vereist het creëren en testen van
         oplossingen.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M 3 typische oplossingsstijlen voor de meeste
     ‘problemen’ (’situations’ ):
     De derde methode   -het bedenken van nieuwe
     oplossingen-   lijkt wat naïef of zelfs wat
     onprofessioneel, maar past vaak júist bij de
     gangbare ‘problemen’ die we regelmatig in de
     echte wereld tegenkomen. 

     Daar waar creativiteit juist nodig zou zijn, wordt
     meestal ‘teruggegrepen’ op lineaire, analytische
     oplosmethoden.  Denk hierbij bijv. aan het
     meeste onderwijs dat op scholen wordt
     bedreven.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Homo creans:
    F de mens is van origine ondernemend en
        creatief.  Vrijwel alles in de wereld is door de
        mens bedacht: elke stad, elk bouwsel, elk
        product, elk systeem.  Bedacht, gemaakt,
        doorgetest en verbeterd. 

>>
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Homo creans:
    F In dit verband kan veel geleerd worden van
        designers, architecten en andere creatieven. 
        Zij zijn overwegend goed in staat om nieuwe
        dingen te ontwerpen en daarbij om te gaan
        met de onzekerheid die daarbij hoort.

    F Intussen is het besef ontstaan dat deze manier
        van denken en doen niet alleen werkt bij het
        ontwerpen van kleding, gebouwen en kunst,
        maar ook kan worden toegepast op onder-
        werpen als innovatie, organisatieverandering
        en sociale vraagstukken.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Voorbij ‘problemen’:
    F Veranderingen e.d. beginnen niet altijd als een
        probleem maar juist als een gegeven situatie,
        een mogelijkheid, een kans. 
        Veel succesvolle ondernemingen zijn juist
        vanuit een gegeven situatie of kans ontstaan. 
        Doordat ondernemers vaak op verschillende
        manieren naar bepaalde situaties kijken   -niet
        alleen probleemgericht-   creëren zij de
        speelruimte om iets nieuws te ontwikkelen.
        Vaak zelfs producten en diensten waar
        consumenten nog niet aan hadden gedacht.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Onzekerheid:
    F Veel initiatieven om iets nieuws te ontwikkelen
        (producten, diensten, ondernemingen, enz.)
        eindigen voortijdig, vanwege de ontstane
        onzekerheid, vaak als gevolg van:
        G gebrek aan kennis (omtrent wat er verder
            kan gebeuren);
        G ambigue (meerduidige) situaties; het niet
            goed kunnen afwegen of vertalen van
            diverse gevolgen van het handelen (bv. eco-
            vriendelijk vs. commercie);
 >>
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Onzekerheid:
    F En verder kan onzekerheid ontstaan wanneer:
        G geen oplossingen bekend zijn: 
            soms doen zich situaties voor waarbij
            oplossingen uitblijven, ondanks het feit dat
            daar steeds meer onderzoek naar uitgaat.
            Meer onderzoek leidt hier niet tot
            oplossingen.
            Als voorbeeld kan hier de plastic soep in de
            Pacific worden genoemd.  Steeds meer is
            hierover bekend, maar echte effectieve
            oplossingen blijven (nog) achterwege.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Welke oplossingsstijl voor welke situatie?
    F oplossingsstijl per situatie:
        G de analytische stijl past het beste in situaties
            waarin de oorzaak onbekend is, maar waar-
            bij wel veel opties voor handen zijn, zoals
            zich bij artsen voordoet;
        G besluitvorming past het beste in situaties die
            meervoudig interpretabel zijn (ambigu) en
            waarbij tegengestelde standpunten spelen,
            die veelal om een consensus vragen;
        G design thinking, het creëren van iets nieuws,
            past het beste in situaties waar geen opties
            voor handen zijn.
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DESIGN THINKING

De onzekerheid van het onbekende

M Balans van alle 3 oplossingsstijlen:
    F In veel gevallen zijn alle 3 oplossingsstijlen
        vereist:
        G analyse, voor het vinden van oorzaken om
            problemen te begrijpen,
        G design thinking voor het creëren en testen
            van oplossingen, en 
        G besluitvorming voor het maken van de juiste
            keuzes.
        In ons streven naar efficiëntie en controle,
        worden alle 3 stijlen helaas weinig samen
        toegepast, waardoor de ruimte voor verken-
        ning, creatie en ontdekking wordt beperkt.


