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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Het opstarten van een project
    Wanneer iets nieuws wordt gecreëerd, dan
    gebeurt dit meestal projectmatig. Vóórdat
    omvangrijke projecten beginnen zijn veelal de
    belangrijkste keuzes in het project al in een
    preprojectfase gemaakt.  Denk bijv. aan zaken
    als wat opgeleverd dient te worden, kosten en
    baten, allocatie van mankracht en middelen, enz.

    De vraag is hoe die belangrijke keuzes vooraf-
    gaand aan het project worden gemaakt.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Het opstarten van een project
    F kenmerken van projecten:
         G focus op eenmaligheid
         G specifiek doel en gewenst, beoogd resultaat
         G herkenbare projectaanvang en projecteinde
         G tijdspanne en vooraf bepaalde tijdslimiet /
             deadline
         G betrokkenheid van meerdere afdelingen 
         G beperkte hoeveelheid middelen (financieel,
             materieel, mensen, tijd, enz.) 
         G logische volgorde van activiteiten en
             handelingen
         G duidelijk aanwijsbare klant / gebruiker van
             resultaat.



4

DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: van idee tot
    resultaat:
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F In de praktijk binnen bedrijven en instellingen vindt
         ideeënvorming plaats al ruim voordat een project
         van start gaat.
         In het beleidsplan van een attractiepark staat bijv.
         dat een nieuwe attractie in het komende jaar
         gerealiseerd moet worden, en het projectteam zal
         hier belast worden met het ontwikkelen en
         realiseren van dit idee. 

    F In dit geval gaat het projectteam aan het werk met
         een zgn. ‘vormgevingsvraag’. 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F Voorbeeld van een vormgevingsvraag: “welk product
          /welke dienst moeten we ontwikkelen om in te
         spelen op de behoeften en wensen van onze
         potentiële klanten?”

         Hier wordt uitgegaan van een concreet project-
         resultaat, in dit geval een nieuw product of nieuwe
         dienst: projectmatige aanpak in concrete(re) zin.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F In andere situaties bestaat nog geen concreet idee,
         vorm of richting waarin antwoord moet worden
         gezocht of een bepaald probleem moet worden
         opgelost.
         Hier gaat dus een creatieve stap vooraf aan de
         eigenlijke projectmatige aanpak.

    F In zo’n geval gaat de initiatiefgroep of het project-
         team aan het werk met een zgn. ‘creatievraag’.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F Voorbeeld van een creatievraag: “wat is er op dit
         moment nodig om onze potentiële klanten voor ons
         te winnen?” 

         Dit zou bijv. kunnen variëren van ludieke promotie-
         activiteiten tot het ontwikkelen van een nieuw
         product of een nieuwe dienst, enz.: projectmatige
         aanpak in ruime zin.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F Denken vanuit de markt of vanuit het product?
         In de meeste gevallen komen projecten voort uit een
         zekere behoefte die in de omgeving wordt waarge-
         nomen, bijv. bij (potentiële) klanten, of komen voort
         uit een probleem waarmee het bedrijf of diens
         opdrachtgever wordt geconfronteerd: markt-
         georiënteerde benadering.

         In de culturele sector is echter nog steeds een sterke
         drang naar een productgeoriënteerde benadering: 
         de kunstenaar die een idee omzet in een product en
         daar vervolgens een markt bij zoekt.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: ideeënfase:

    F Denken vanuit de markt of vanuit het product?
         Uit het voorgaande blijkt de eenzijdigheid van beide
         benaderingen. 

         Bij productoriëntatie blijft de eigen identiteit en
         autonomie gewaarborgd, maar het (maatschappe-
         lijke) bestaansrecht is beperkt.

         Bij marktoriëntatie daarentegen is het bestaansrecht
         veiliggesteld, maar van de eigen identiteit en vrijheid
         blijft minder over: meer marktgedicteerd. 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M (Gangbare) project levenscyclus: startvraag:
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Het opstarten van een project
    Duidelijk is dat organisaties vaak de lat zéér hoog
    leggen wanneer het gaat om een project op te
    starten.  De catch-22 situatie doet zich dan weer  
    voor.

    Opvallend genoeg durven durfinvesteerders vaak
    wél de stap te zetten om projecten te laten
    starten, en hanteren zo een design thinking
    aanpak. 
    Zij verkennen meerdere frames (niet de start-ups
    zelf) en accepteren (kunnen zich veroorloven) dat
    een aantal frames niets zullen opleveren.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    Het initiëren van een nieuw project gaat gepaard
    met een grote mate van onzekerheid en
    ambiguïteit (onevenwichtig; voor meerdere uitleg vatbaar),
    simpelweg omdat in dit preprojectstadium zoveel
    onbekend is.
  
    Het hier vaststellen van een projectbeschrijving
    leidt vrijwel altijd tot problemen.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    F omgaan met onzekerheid: 2 strategieën (uit-
        gaande van bijv. het opzetten van een business
        event):
        G traditionele, analytische strategie:
            eerst nadenken wat hiervoor allemaal nodig
            is, nagaan welke kennis nodig is (marketing,
            juridisch, facility management, enz.), dan
            nadenken over het format, enz. 
            Kortom: niet zomaar wat doen, maar eerst
            beschikken over de nodige kennis.  
            Gevolg: minder onzekerheid en meer
            vertrouwen over de goede uitkomst.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    F omgaan met onzekerheid: 2 strategieën
        G design thinking strategie:
            hierbij wordt de onzekerheid afgebouwd
            door het verkennen van frames, zelfs
            vooruitlopend op het verwerven van allerlei
            specialistische kennis. 
            Hiertoe worden snel verschillende frames
            (event-formats) verkend en voorgelegd aan
            de opdrachtgever en evt. gasten.  Pas
            wanneer duidelijk is welk frame het
            kansrijkst is, wordt verdere specialistische
            kennis binnengehaald.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    F omgaan met onzekerheid: 2 strategieën
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    F omgaan met onzekerheid: 2 strategieën
        Hoewel de analytische strategie meer wordt
        geaccepteerd heeft deze wel als nadeel dat in
        een vroeg stadium al gezocht moet worden
        naar specialistische kennis. 
        Hierdoor wordt al snel geredeneerd vanuit
        allerlei vastomlijnde denkpatronen, en vindt
        out-of-the-box denken niet of nauwelijks
        plaats.  
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een onzekere vrijheid
    F omgaan met onzekerheid: 2 strategieën
        De design thinking strategie maakt (veel) meer
        gebruik van de vrijheid van denken, waardoor
        verrassende perspectieven, baanbrekende
        oplossingen en innovaties mogelijk worden.

        Bovendien wordt bij design thinking door
        framing tevens de opdracht zelf verkend,
        hetgeen tot nieuwe inzichten kan leiden
        omtrent de uiteindelijke opdracht (vb.: een
        object graffiti-proof maken, of juist
        professionele graffiti inzetten?). 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F bij design thinking wordt veel geïtereerd,
        waarbij voortdurend de cyclus van design
        thinking wordt
        doorlopen.

    F Dit doorlopen van
        deze cyclus 
        vergroot de 
        kennis en 
        vermindert de 
        onzekerheid. 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Het einde van elke cyclus vormt het startpunt
        van een nieuwe. 

        Echter, gedurende het project zullen de
        iteraties wél steeds trager verlopen, omdat
        steeds meer kennis noodzakelijk is.

    F Hoewel dit niet als vaste maatstaf geldt, zal in
        de 1e fase een cylus wellicht één tijdseenheid
        duren, bv. 1 dag, waarna de 2e fase al snel 10
        dagen duurt, en de 3e fase wellicht 100 dagen.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Getting the right frame (1):
        Na een korte oriëntatie (wat is de opdracht;
        wie zijn opdrachtgever; wat wil de opdracht-
        gever, enz.), wordt gezocht naar de meest
        productieve (en relevante!) frames.

        In deze fase spelen empathie en affiniteit met
        opdracht / doelgroep belangrijke rollen.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Getting the right frame (1):
        Ondanks het mogelijk soms niet op één lijn
        zitten met de opdrachtgever, zullen in deze
        fase zoveel mogelijk geschikte frames dienen
        te worden verkend, met name in de breedte.
        Ervaren designers zullen hierbij harde keuzes 
        zoveel mogelijk uitstellen om de opdracht niet
        te vernauwen.  Door snel alternatieve frames
        te ontwikkelen en te verkennen, beslissen zij in
        gezamenlijkheid met anderen steeds welk
        frame het meest geschikt is om mee verder te
        werken. 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Getting the right design (10):
        In deze fase worden enkele gekozen frames
        uitgewerkt in 2 of 3 conceptuele ontwerpen,
        d.w.z. in schetsmatige ontwerpen die in
        hoofdlijnen alle essentiële ontwerpkeuzen
        omvatten. 
        Bijv.: enkele concepten van een huis waarin de
        keuken op andere plaatsen wordt geschetst.

        De 2 of 3 frames worden elk volledig iteratief
        doorgelopen, nu met méér diepgang.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Getting the right design (10):
        In de analysefase worden bijv. diepte-
        interviews gehouden of gebruikers op locatie
        geobserveerd. De inzichten kunnen vervolgens
        bijv. worden uitgewerkt in customer journeys
        of persona’s.

        In de ideeontwikkelings- en realisatiefasen
        kunnen ontwerpen op hoofdlijnen worden
        uitgewerkt, bijv. aan de hand van maquettes,
        eenvoudige prototypen, of zelfs acteurs.   
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1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Getting the design right (100):
        In deze laatste fase wordt het gekozen concept
        compleet, tot in detail, uitgewerkt.
        Hierbij gaat weer ruime aandacht uit naar
        analyse, ontwerp en testen, nu feitelijk aan de
        hand van een duidelijke projectdefinitie (en
        uiteindelijk rondom één concept).
        Elk detail moet goed ontworpen worden, en het
        ontwerp moet integraal worden getest (get the
        design 100% right). 
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Een gefaseerde aanpak: 1-10-100
    F Breedte en diepte:
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking

M Enkele design thinking principes:
    F Eén frame is geen frame:
        verken altijd meerdere frames, niet enkel één
        frame (bv. omdat de opdrachtgever dat wil). 
        Alleen zo kunnen meerdere mogelijkheden
        worden ontdekt.

    F Altijd samen met anderen:
        zonder samen met opdrachtgever e.a. te over-
        leggen, zal onduidelijk blijven wat de ander
        wil, denkt of droomt, en kan daar niet goed op
        worden ingespeeld.
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1-10-100 aanpak van design thinking

M Enkele design thinking principes:
    F Toon en visualiseer, niet alleen erover praten:
        hoewel taal in veel gevallen duidelijk kan zijn,
        zullen concrete en soms tastbare middelen
        vaak meer effectief zijn: visualisaties,
        maquettes, filmpjes, foto’s, animaties, enz.

    F Wel degelijk deadlines hanteren:
        hoewel het steeds itereren en verbeteren tijd
        kost   -mogelijk zelfs door te perfectionistisch
        te zijn-   dienen scherpe deadlines te worden
        afgesproken.  Anders verzandt het creatieve
        proces in oeverloze, vrijblijvende studies.  
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1-10-100 aanpak van design thinking

M Enkele design thinking principes:
    F Alle fasen van de 1-10-100 aanpak tellen:
        soms zal men de neiging hebben om bochten af
        te snijden, bijv. door stappen in een iteratie of
        zelfs volledige fasen over te slaan.
        Ook zijn opdrachtgevers soms geneigd om de
        1e fase, getting the right frame, over te slaan,
        omdat zij denken precies te weten wat ze
        willen.
        De 2 volgende fasen dienen ook niet te worden
        overgeslagen of te worden bekort. Dit gaat
        uiteindelijk ten koste van een gedegen
        uitwerking van het eindresultaat.
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DESIGN THINKING

1-10-100 aanpak van design thinking


