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DESIGN THINKING

Over het ontstaan van ideeën

          The difficulty lies not so much
        in developing new ideas as 
     in escaping from old ones.

John Maynard Keynes,
Britse econoom

(1883-1946)
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M Verouderde uitgangspunten?
    Hoe ontstaan ideeën?  Hoe ontstaan werkelijk
    vernieuwende, misschien zelfs wel markt-
    disruptieve dingen? 
    Heel lang heeft men gedacht dat het opdoen van
    ideeën iets lastigs is.  Een gedachte die te maken
    heeft met de inzichten van de Franse wiskundige
    en filosoof René Descartes (1596-1650).  Hij zag de
    mens als een eenheid van 2 substanties: de
    bewuste ziel en het stoffelijke lichaam.  En waar-
    bij de mens altijd eerst denkt alvorens te doen.
    Het verkrijgen van ideeën zou aldus een diep
    nadenk-proces zijn, dat zich afspeelt in het brein.
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M Ideeën ontstaan onderweg:
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M Ideeën ontstaan onderweg:
    F voorbeelden van disruptive technologies:
        G de PC (t.o.v. de typemachine)  
        G Windows OS (t.o.v. de eerste PC’s) 
        G e-mail (t.o.v. andere vormen van
            communicatie, waaronder Post en kaartjes) 
        G mobiele telefoon (t.o.v. reguliere Telecom)  
        G laptops (t.o.v. desktops)   
        G smartphone (t.o.v. PDA’s, MP3-players, en
            zelfs inmiddels laptops)
        G cloud computing (t.o.v. in-house en hosted
            data-opslag oplossingen)
        G social media (t.o.v. telefoon, e-mail en meer)
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M Ideeën ontstaan onderweg:
    F meer recente disruptive technologies:
        G A.I.  
        G IoT
        G ruimte kolonisatie 
        G 3D printing  
        G hyper loop   
        G robotics
        G blockchain technologie
        G automated vehicles (w.o. drones)
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M Ideeën ontstaan onderweg:
    verassende ideeën blijken vaak te ontstaan bij
    het bezig zijn, on-the-go.  Niet zozeer door diep
    na te denken, maar door (over een zeker
    onderwerp) te praten, grappenmaken, vouwen,
    passen, meten.  Op deze wijze worden ideeën
    ontdekt, ze ‘overvallen’ de bedenkers.’
    ‘Doen’ gaat hier dus vooraf aan ‘denken’.

    Productontwikkelteams gaan vaak ook ongeveer
    zo te werk, waarbij nieuwe ideeën tot nieuwe
    inzichten leiden, die weer tot nieuwe ideeën
    leiden, enz. 
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M Ideeën ontstaan door interacties tussen mensen:
    mensen reageren op elkaar, discussiëren, dagen
    elkaar uit, maken opmerkingen over voorstellen. 
    Wanneer één opmerking, grap of uitdaging zou
    worden weggelaten, zou het uiteindelijke idee
    mogelijk nooit zijn ontstaan!

    F Enkele hier af te leiden uitgangspunten:
        G bij cocreatie worden dingen bedacht die
            niemand alleen zou kunnen bedenken(?)
        G slechts weinig dingen zouden werkelijk zijn
            ontstaan zonder cocreatie;
        G cocreatie is cruciaal voor succes.



10

DESIGN THINKING

Over het ontstaan van ideeën

M Ideeën ontstaan door interacties met de wereld:
    mensen die alleen naar situaties of objecten
    kijken, komen meestal niet verder dan wat daar
    op voortborduren; doorbraken blijven dan
    achterwege. 
 
    Pas wanneer mensen fysiek met de situatie of
    object bezig zijn, bijv. door knutselen, spelen,
    uitproberen, enz.,  -en zo mogelijk in interactie
    met hun omgeving-  ontstaan werkelijk nieuwe
    ideeën en oplossingen.  Hier wordt nl. steeds
    gereframed, waardoor veel creatievere
    oplossingen tevoorschijn komen. 
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M De Catch-22 van innovatie:
    Catch-22 is een term afkomstig uit de oorlogs-
    roman van Joseph Heller, waarin de absurditeit
    van WO-II wordt geschetst. 
    Een catch-22 betreft een paradoxale situatie
    waarin het onmogelijk is om een situatie tot een
    goed einde te brengen doordat de 'regels' dat
    vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten.
    F Een kip-en-ei situatie, dus, bijv.:
        G je mentaal laten afkeuren om niet te hoeven
            vechten, hetgeen de keuringsarts zó slim
            vindt, dat je in de voorste linies belandt;

>> 
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M De Catch-22 van innovatie:
    F een andere catch-22 situatie:
        G je bent net afgestudeerd en zoekt een baan
            met jouw kwalificaties, maar met ervaring
            die je niet hebt. Voor deze baan moet je jong
            én ervaring hebben, maar ervaring krijg je
            alleen dankzij deze baan. Tja.
    F Catch-22 van innovatie lijkt hier sterk op: je
        hebt een geweldig idee voor een innovatie.    
        Management en investeerders zien dit ook
        zitten, maar alleen wanneer zij overtuigd zijn
        t.a.v. investering, risico’s, kosten, enz.  Maar
        dit vereist éérst een concrete uitwerking!
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M De Catch-22 van innovatie:
    F hoe de catch-22 ontstaat:
        G bij innovatieve projecten kunnen meestal
            niet alle vragen afdoende worden beant-
            woord. Organisaties durven het niet aan,
            waardoor de projecten in een impasse
            terechtkomen;
        G organisaties  -en de belanghebbenden
            daarachter-  willen zekerheden voor inves-
            teringen die ze overwegen, dit met het oog
            op efficiency, beheersing en controle;
        G de gevraagde zekerheden kunnen veelal niet
            gegeven worden.
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M De Catch-22 van innovatie:
    F hoe de catch-22 te omzeilen:
        G klassiek blauwdrukdenken biedt dus geen
            oplossing. Als voorbeelden gelden hier weer:
            architecten, designers en kunstenaars, die
            ‘gewoon’ starten, experimenteren en met
            interessante beïnvloeders praten;
        G architecten, designers, e.d. werken niettemin
            wel degelijk projectmatig, met gegarandeerd
            resultaat. Dit gebeurt echter niet lineair,
            maar cyclisch; niet doelgericht, maar
            doelzoekend, gericht op nieuwe wegen. Een
            proces dat per saldo prima te managen is.
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