
traditioneel

technische
ontwerp-

cyclus

1: analyseren en
    beschrijven

2: opstellen
    programma 

    van eisen (PvE)

3: (deel)uitwerkingen
    bedenken

4: ontwerpvoorstel
    formuleren

5: ontwerp
    realiseren

6: ontwerp testen
    en evalueren
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DESIGN THINKING

Ontwerpen voor anderen

M Anders dan technisch ontwerpen
    Wanneer iets technisch moet worden ontworpen
    zijn de eisen vooraf meestal duidelijk. 
    Voor installaties, machines, infrastructuur,
    bruggen, enz. kunnen heldere programma’s van
    eisen worden vastgesteld, waarna prima
    ontwerpen kunnen worden bedacht en
    uitgewerkt. 

    Niettemin kan ook bij technisch ontwerpen veel
    fout gaan, hetgeen veelal terug te voeren is naar
    de programma’s van eisen. 
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Ontwerpen voor anderen
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DESIGN THINKING

Ontwerpen voor anderen

M Anders dan technisch ontwerpen

Erasmusbrug (de Zwaan): technisch ontwerp van een
geweldige brug, maar met achteraf ontwerpfouten die van
tevoren niet konden worden voorzien.
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Ontwerpen voor anderen

M Anders dan technisch ontwerpen
    Heel anders wordt ontwerpen wanneer iets voor
    mensen ontworpen wordt (alsof het ontwerpen
    van een brug niet voor mensen is?). 
    Bijv.: een compleet nieuw softwareprogramma
    ontwerpen t.b.v. een overheidsdienst.  De
    toekomstige gebruikers stellen hierbij lange
    lijsten met eisen samen.  En uiteindelijk zal het
    ontwerp vrijwel nooit in één keer goed worden
    bevonden, ondanks alle zorgvuldigheid van de
    ontwerpers.
    De gebruikers zien toch niet al hun specificaties
    in het resultaat terug (wat ook onmogelijk is).
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Ontwerpen voor anderen

M Rationele verklaring voor irrationaliteit
    Het voorgaande voorbeeld is exemplarisch voor
    het fundamentele en onvermijdbare probleem dat
    hoort bij het ontwerpen van dingen die gebruikt
    worden door anderen.  Dit ongeacht of het hier
    gaat om producten, diensten, processen, enz.



7

DESIGN THINKING

Ontwerpen voor anderen

M Rationele verklaring voor irrationaliteit
    F 3 redenen voor dit probleem:
        O mensen kunnen alleen praten over wat ze
            kennen en over wat ze hebben meegemaakt.
            Ze hebben geen idee van verdere
            mogelijkheden;
        O iedereen heeft een eigen mening ergens
            over.  Wat de één geweldig vindt, vindt een
            ander maar zo-zo.  Dit blijkt ook nog eens
            cultuurgebonden te zijn: in andere landen
            kijkt men vaak anders tegen bijv. de
            gebruikersvriendelijkheid van producten aan
            dan wij in Nederland. 
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Ontwerpen voor anderen

M Rationele verklaring voor irrationaliteit
    F 3 redenen voor dit probleem (vervolg):
        O omstandigheden, en daarmee ook meningen,
            wensen en eisen, veranderen voortdurend.
            Wat men vandaag gedurende weken of
            maanden ontwerpt, kan zomaar in de
            tussentijd zijn ingehaald door nieuwere
            ontwerpen of inzichten, vooral op
            technologisch terrein.  
            Denk hierbij aan de eerder genoemde
            disruptieve technologieën.
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Ontwerpen voor anderen

M Fundamenteel probleem van ontwerpen voor
    anderen:
    F professionele ontwerpers, zoals architecten,
        webdesigners e.d. ontwerpen voor anderen, en
        betrekken daarin zoveel mogelijk wensen en
        eisen van afnemers.  
        Vaak worden ook zaken ontworpen door
        anderen die zelf geen ontwerpers zijn, zoals
        organisatie-adviseurs, automatiseerders en
        politici. En alhoewel zij zaken als organisatie-
        verandering, IT-projecten en wetgeving voor
        anderen creëren, is het de vraag in hoeverre 
        de afnemers daarbij volledig zijn betrokken.
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Ontwerpen voor anderen

M Fundamenteel probleem van ontwerpen voor
    anderen:
    F gebruikers kunnen het soms verkeerd hebben,
        maar zij zijn wel degenen die het beste kunnen
        reflecteren op ideeën, inzichten en concepten
        van de ontwerper (of deze een professionele
        ontwerper is of niet).

    F Conclusie: ontwerpers en gebruikers zouden 
        ‘naast elkaar dienen te zitten’   -en te
        reflecteren-   tijdens het ontwerpen en het
        schetsen.  In de praktijk van design thinking is
        dit echter lang niet altijd mogelijk.
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F blauwdrukdenken, een manier van denken
        waarbij de beoogde uitkomsten zorgvuldig
        worden omschreven voordat men aan de slag
        gaat. Kenmerkend hieraan: een zekere mate
        van voorspelbaarheid, duidelijkheid en
        meetbaarheid; eerst denken, dan uitvoeren.
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Ontwerpen voor anderen

M Organisatie-cultuurdimensies volgens De Caluwé:
    de 5 denkpatronen:
    O , gericht op belangen:
        macht, haalbare oplossingen, coalities, win-win,
        onderhandelen;
    O , gericht op ratio:
        rationeel, meten=weten, stappenplan, project-
        aanpak, ontwerpen, voorspelbaarheid;
    O , gericht op mens:
        rollen, relaties, ‘fit’, social setting, HRM-systemen;
    O , gericht op groeien:
        leervermogen, coachen, leren,ontwikkelen,motivatie;
    O , gericht op energie, dynamiek:
        evolutie, complexiteit, zelforganisatie, creativiteit,
        ontdekken.



geeldruk

wat bij welk denkpatroon tot verandering kan leiden:

Veranderingsmotieven per denkpatroon:

blauwdruk

rooddruk

groendruk

witdruk

M 

M 

M 

M 

belangen bij elkaar brengen
het dwingen tot het innemen van bepaalde

    standpunten / meningen
het creëren van win-win situaties of coalities

het laten zien van de voordelen van bepaalde

    opvattingen (betreffende macht, status, invloed)

M 

M 

M 

M 

M 

het van tevoren formuleren van duidelijke doelen
het maken van duidelijke stappenplannen

het monitoren en adequaat bijsturen van stappen

alles zo veel mogelijk stabiel houden en beheersen
het zo veel mogelijk verminderen van complexiteit

M 

M 

M 

het op de juiste manier prikkelen 
het inzetten van HRM-instrumenten gericht op beloning,

    motivatie, promotie, status

mensen iets teruggeven voor wat zij zelf geven

M 

M 

M 

het bewustmaken van nieuwe inzichten of eigen 

    tekortkomingen (onbekwaamheden)
het stimuleren van medewerkers om nieuwe dingen in 

    te zien, te leren of te ondernemen

het creëren van adequate gezamenlijke leersituaties

M 

M 

M 

M 

M 

uitgaan van de wil en de wens van de medewerker zelf

het toevoegen van betekenis
uitgaan van de eigen energie van medewerkers

het wegnemen van mogelijke drempels en blokkades

het gebruikmaken van symbolen en rituelen

geeldruk

op individueel niveau: op groepsniveau: op organisatieniveau:

blauwdruk

rooddruk

groendruk

witdruk

M

F 

F 

 personal commitment
    statement, bijv.:

outplacement
protegéconstructies

M 

F 

F 

confrontatie-
    vergaderingen, bijv.:

derdepartij-
    interventie

topstructuur

M 

F 

F 

kwaliteitsverbetering
    arbeid, bijv.:

strategische allianties
cao-onderhandelingen

M 

F 

F 

management by
    objectives, bijv.:

hygiënisch werken 

werken met agenda

M 

F 

F 

werken in projecten,
    bijv.:

archiveren 

toepassing besluit-
    vormingsregels

M 

F 

F 

strategisch 
    management, bijv.:

business process

    redesign 
auditing

M 

F 

F

loopbaanontwikkeling,
    bijv.:

werving en selectie
 taakverrijking /

    taakverbreding

M 

F 

F

sociale activiteiten,
    bijv.:

teamrollen
 management by 

    speech-interventie

M 

F 

F

beloning in organi-
    saties, bijv.:

mobiliteit en 
    diversiteit

 triple ladder (carrière)

M 

F 

F 

coaching, bijv.:

intensive clinic
feedbackgesprekken /

    spiegelen

M 

F 

F 

teambuilding, bijv.:

gaming (spelsimu-
    laties)

intervisie

M 

F 

F 

open systems 
    planning, bijv.:

parallelle leer-

    structuren
kwaliteitscirkels

M 

F 

F 

T-group (training-
    groep), bijv.:

persoonlijke groei

netwerken

M 

F 

F 

zelfsturende teams,
    bijv.:

open-space meetings

mentale modellen
    expliciteren

M 

F 

F 

zoekconferenties,
    bijv.:

rituelen en mystiek

heilige huisjes omver
    halen

Toe te passen interventietechnieken per denkpatroon:
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veranderings-
motieven
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interventie-
technieken
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F volgens auteur Stompff werkt blauwdruk-
        denken misschien wel goed voor het
        ontwerpen van bruggen, maar vormt dit bij
        het ontwerpen van producten, diensten of
        processen een recept voor rampen (?).
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F om het blauwdrukdenken te vermijden, kan
        gebruik gemaakt worden van verschillende
        aanpakken die in 2 groepen zijn te verdelen:
        G door het bedenken van ideeën voor een
            ander, waarbij de ontwerper extrapoleert
            wat de ander nodig heeft;

        G door het bedenken van ideeën samen met de
            ander, waarbij het ontwerpproces wel zó
            moet zijn ingericht dat de ander werkelijk
            mee kan ontwerpen.
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F ontwerpen voor een ander:
        G door de afwezigheid van reflectie van de
            ander, vereist deze aanpak een behoorlijke
            mate van empathie, inlevingsvermogen.
            Alleen wanneer men zich kan inleven, is het
            mogelijk om in te schatten wat de ander
            nodig heeft.
        G Om ontwerpers te helpen dit beter te door-
            gronden, zijn tal van kwalitatieve onder-
            zoeksmethoden ontwikkeld speciaal gericht
            op human-centered design (o.a. via diepte-
            interviews, observatie, participatie).
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F ontwerpen voor een ander:
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F ontwerpen met de ander:
        G hier wordt de ander betrokken bij het
            ontwerpproces zelf: participatory design. 
            O.a. toegepast bij ontwerpen in de zorg,
            tezamen met artsen, verpleging, patiënten.

        G Voordelen: democratisch, zorgt voor
            draagvlak, inside-kennis aanwezig.

        G Nadeel: uitgangspunt is Ist-situatie, wat de
            deelnemers nu kennen.  Gaat voorbij aan een
            mogelijke Soll-situatie.
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Ontwerpen voor anderen

M Voorbij het blauwdrukdenken:
    F optiedenken:
        G het lastige van ontwerpen t.b.v. anderen is
            dat zij zich veelal niet kunnen voorstellen
            wat allemaal mogelijk is. De ontwerper kan
            dit wél, heeft voorstellingsvermogen. 
            De meeste mensen denken in de Ist-situatie;
            de ontwerper in de Soll-situatie.

        G Het is voor de ontwerper daarom zaak om,
            al zoekend, opties te creëren, waardoor de
            probleemstelling verandert en ruimte
            ontstaat voor andere oplossingen.


