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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Ons denken wordt beheerst door frames
    Wanneer gevraagd zou worden om een verkeerd
    antwoord te geven op de vraag: wat is de
    hoofdstad van Engeland?, zullen de meeste
    mensen andere hoofdsteden noemen, bijv.
    Rome, Parijs, Madrid, e.d. 

    Gek genoeg wordt dan meestal gedacht in
    termen van hoofdsteden, maar niet bijv. in
    andere verkeerde antwoorden, zoals huis, auto, 
    i- phone, e.d.!
    Het denken is eigenlijk (onbewust) voortdurend
    ingekaderd door dit soort frames. 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen
    Het creëren van frames is subjectief: het gaat
    over hoe iemand de werkelijkheid waarneemt en
    hoe hij/zij het probleem wenst te benaderen.
   
    Subjectiviteit zou een reden kunnen zijn om
    framing af te wijzen en juist aan te sturen op
    objectiviteit en heldere logica.

    Echter, framing  -en daarmee design thinking-
    volgt simpelweg een andere vorm van logica!
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen
    Los van design thinking, is ontwerpen feitelijk
    het bedenken van werkwijzen of interventies om
    een bestaande situatie (Ist) te veranderen in een
    gewenste (Soll) situatie.
    Het ontwerp kan hierbij van alles betreffen: een
    product, een dienst, een proces, een organisatie,
    enz.  Grafisch voorgesteld:
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: deductie en inductie
    Deductie betreft ‘het redeneren van algemeen
    naar bijzonder’.  Het is de meest accurate manier
    van beredeneren, maar wel veelal gebaseerd op
    waarnemingen en ervaringen, waaruit vervolgens
    een conclusie kan worden getrokken.
    Voorbeeld:
    F algemeen bekend: malaria is een gevaarlijke
        ziekte die wordt veroorzaakt door de malaria-
        mug, en maakt veel slachtoffers;
    F ter bescherming tegen de malariamug worden
        muskietennetten uitgedeeld;
    F gevolg van deze maatregel: minder zieken.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: deductie en inductie
    Deductie: 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: deductie en inductie
    Inductie betreft ‘het redeneren van bijzonder
    naar algemeen’, waarbij het telkens waarnemen
    van een bijzondere situatie aanleiding zou geven
    tot het maken van een hypothese.
    Voorbeeld:
    F bijzondere situatie: er zijn diverse volkeren in
        malariagebieden bekend die niet blijken te
        worden besmet door de malariamug;
    F deze volkeren blijken kinine (een product van
        de kinaboom) in te nemen;
    F hypothese: het innemen van kinine reduceert
        het krijgen van malaria.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: deductie en inductie
    Inductie:

     De gevonden hypothese is geen sluitend bewijs
     en zal door allerlei klinische testen wel moeten
     worden gevalideerd!
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    Abductie betreft hier de minst accurate manier
    van redeneren waarbij een mogelijke verklaring
    voor een (onverwacht) verschijnsel als de juiste
    wordt gekozen. De verklaring is dan wel een
    mogelijke verklaring, maar niet per se de juiste.   
    Voorbeeld:
    F een malaria-uitbraak vindt plaats in New York;
    F malaria komt vrijwel alleen voor in sub-/
        tropischegebieden; de gemidd. temperatuur op
        aarde is in 40 jaar met 0,5-1,0 "C gestegen;
    F een verklaring (?): door global warming ver-
        spreidt malaria zich naar gematigde breedten. 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    Abductie:

    Het betreft hier maar één theorie, en er kunnen
    meerdere theorieën hiervoor gesteld worden!
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    Abductie en design thinking:
    duidelijk is dat de gestelde theorie niet per se
    juist hoeft te zijn.  
    Malaria in New York kan te maken hebben met
    bv. verplaatsing door migratie van mensen, of
    invoer van natte buitenbanden vanuit sub-
    /tropisch gebied, of terugloop van lokale sociaal-
    economische omstandigheden, en meer.
    De gestelde theorie kan hier worden gezien als
    één van verschillende frames gericht op de
    oplossing van het probleem (terugdringing van
    de malaria)
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    Abductie en design thinking:
    abductie vormt al met al de logica van design
    thinking.
    Duidelijk is nu ook dat design thinking radicaal
    pluralistisch is: er zijn meerdere frames te
    bedenken, ieder op basis van andere kennis en
    aannamen (theorieën), waarvan van tevoren niet
    duidelijk is wat het beste is.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    Abductie en design thinking:
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M De logica van het framen: abductie
    F 2 belangrijke consequenties van abductie:
        G abductie vormt nooit een definitief bewijs.
            Er zijn altijd frames te bedenken die beter
            werken; er bestaat dus niet zoiets als een
            ‘juist frame’;

        G conclusies kunnen alleen getrokken worden
            aan de hand van experimenten in de
            praktijk.
            Alleen door het steeds ontwikkelen en
            testen, kan ontdekt worden of een ontwerp,
            plan of interventie goed is.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F frames hebben een groot effect op ons denken
        en doen. Wanneer kan gesproken worden van
        een productief frame? 

        G Een productief frame:
            O Filtert
            O Resoneert
            O maakt Aannamen
            O bevat een Metafoor, en
            O Extrapoleert.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F Filteren en versterken:
        door bewust een frame te kiezen, worden
        keuzen gemaakt om bepaalde zaken -tijdelijk- 
        te versterken en andere zaken te parkeren.
        Het gaat hier vooral om het onderscheiden van
        hoofd- en bijzaken.

        Het vertrekken vanuit een frame om malaria te
        verminderen door terugdringing van global
        warming leidt tot andere opties dan wanneer
        wordt uitgegaan van een frame betreffende de
        invoer van natte buitenbanden.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F Resoneren:
        frames dienen inspirerend te zijn om nieuwe
        wegen en opties te verkennen.  Ze moeten
        verrassend, stimulerend en uitdagend zijn,
        zowel voor de ontwerper als voor het ontwerp-
        term, de opdrachtgever of de gebruikers.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F Aannamen maken:
        in lijn met het filteren en versterken, zullen
        bepaalde zaken worden aangenomen, en
        andere tot nadere orde worden geparkeerd. 
        Het lastige is het bepalen wat wel of niet 
        -tijdelijk-  aan te nemen, zeker wanneer de
        opdrachtgever vanuit een impliciet frame
        denkt.
        Wat hierbij helpt is het expliciet werken met
        een tijdelijke manier van kijken: ‘stel dat we
        dit  -voor nu-  vanuit dit perspectief zouden
        bestuderen?’
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F Een Metafoor hanteren:
        productieve frames bevatten meestal een
        vergelijking of een metafoor, waarmee
        impliciet twee dingen met elkaar worden
        vergeleken, hetgeen zorgt voor nieuwe
        inzichten.
        Zo kunnen natte buitenbanden worden
        vergeleken met droge buitenbanden die gevuld
        zijn met een opgeblazen binnenband, of iets
        verder: met een goedkope eenmalige plastic
        binnentube.  
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Productieve frames zijn F-R-A-M-E:
    F Extrapoleren:
        feitelijk vormen frames werkhypotheses, die
        veelal op een wijze geformuleerd worden, als
        volgt: ‘wanneer we de situatie op de volgende
        manier bekijken: ...... dan ......’. 
        Op deze wijze wordt het verwachte effect van
        een bepaald perspectief geëxtrapoleerd naar
        de bestaande situatie. 

        [Extrapoleren is het inschatten of doorvertalen van waardes
            in het verlengde van wat men al weet.] 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Frameboards:
    Net zoals bij films, reclamecampagnes e.d.
    storyboards worden gehanteerd, kunnen frames
    soms het beste worden weergegeven in een
    vergelijkbaar format: een frameboard. 

    Afhankelijk van de situatie en inzichten van de
    ontwerper worden frameboards in meer of in
    mindere mate gedetailleerd ingevuld. 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Frameboards:
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Ontwikkelen van frames:
    In de eerste fase van de 1-10-100 aanpak van
    design thinking, getting the right frame, is het
    vooral van belang om te komen tot goede,
    productieve frames. 
    Hierbij kunnen zich onverwachte ontdekkingen
    voordoen, of observaties komen niet overeen met
    de aannamen, waarna reframing volgt.
    3 manieren om alternatieve frames te bedenken:
    F dingen ervaren
    F anderen betrekken
    F nieuwe metaforen ontwikkelen.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Ontwikkelen van frames:
    F alternatieve frames bedenken:
        G dingen ervaren:
            het fysiek ervaren is vaak een van de beste
            manieren om alternatieve frames te
            bedenken.
            Dus: met mensen praten, luisteren, trachten
            je te verplaatsen in de situatie, kijken,
            situatie beleven.



25

DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Ontwikkelen van frames:
    F alternatieve frames bedenken:
        G anderen betrekken:
            een andere methode is het betrekken van
            anderen, bijv. in het geval van malaria, met
            artsen, milieudeskundigen, hulpverleners,
            enz.  Anderen hebben vrijwel altijd andere
            perspectieven op dezelfde situatie, hetgeen
            kan leiden tot verfrissende inzichten.

            Ook kunnen hiertoe groepsgesprekken en
            brainstormsessies worden gehanteerd.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Ontwikkelen van frames:
    F alternatieve frames bedenken:
        G nieuwe metaforen ontwikkelen:
            vaak zal gezocht worden naar frisse
            metaforen en analogieën.  Deze kunnen bijv.
            ontspruiten aan de hand van groeps-
            discussies of brainstormsessies uit de vorige
            methode. 
            Een ander hulpmiddel hierbij zou zelfs het
            omdraaien van de opdracht kunnen zijn: hoe
            de malaria juist niet aan te pakken.  Hierdoor
            kunnen andere mechanismen en inzichten
            ontstaan die tot bruikbare metaforen leiden.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F een ieder die gebruik maakt van O.V. herkent
        het proces van reframing: je bent in de trein op
        weg naar je werk of school. De trein blijkt
        defect te zijn en zal stoppen bij de volgende
        halte. Vervolgens bedenk je andere O.V.-routes
        of alternatieven die je van daaruit alsnog naar
        je bestemming kunnen leiden.

        Kortom: het bestaande frame werkt niet meer,
        en een nieuw frame zal noodgedwongen
        moeten worden geadopteerd.   
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F reframing gebeurt niet alleen bewust in getting
        the right frame fase, maar kan (zoals boven
        gedemonstreerd) op elk moment noodzakelijk
        zijn, en ook in latere fasen.

        Zoals duidelijk zal zijn, begint reframing met
        een onverwachte of verrassende gebeurtenis
        die niet past bij wat op dat moment wordt
        gedaan.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F waar in teams ontworpen wordt, is reframing
        vaak een ingewikkeld proces (waardoor soms
        zelfs niet wordt gereframed, met alle gevolgen
        van dien).

        In dit verband gaan teams veelal door 2 fasen
        van activiteiten heen:
        G sensemaking, en
        G future framing. 
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F teams, 2 fasen van activiteiten:
        G sensemaking:
            het eerste stadium van een reframingsproces
            wordt gekenmerkt door verwarring, onzeker-
            heid en ambiguïteit: het frame werkt niet, en
            onduidelijk is waarom.  Wat vervolgens
            gebeurt is het trachten een plausibele
            verklaring te geven voor deze verwarrende
            situatie: trying to make sense.
            Pas wanneer een plausibele verklaring wordt
            gevonden, stopt het proces van sense-
            making.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F teams, 2 fasen van activiteiten:
        G sensemaking:
            sensemaking kost tijd, en wel om 2 redenen:
            O tegen de eigen overtuiging in, is men niet
                snel geneigd een frame bij de eerste de
                beste verwarrende waarneming te laten
                vallen;
            O in teamverband zal de verrassende waar-
                neming vrijwel nooit door het gehele team
                worden gedaan.  Onderling overleg hier-
                over levert interpretatieproblemen en
                drempels, leidend tot veel traagheid.
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DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het proces van reframing:
    F teams, 2 fasen van activiteiten:
        G future framing:
            na het proces van sensemaking ontstaat een
            ander proces: future framing.  Dit proces is
            toekomstgericht, waarbij middels gedachte-
            experimenten razendsnel nieuwe frames
            worden bedacht en verkend. 
            Het gaat hier vooral om het in teamverband
            verkennen van scenario’s waarbij met name
            ‘what if ’ situaties dieper kunnen worden
            bestudeerd, zoals in situaties waarin
            veiligheid en gezondheid cruciaal zijn.

33

DESIGN THINKING

Framingsaspecten

M Het belang van onverwachte gebeurtenissen:
    bij traditionele planning vormen ‘verrassingen’
    vaak onaangename gebeurtenissen die zoveel
    mogelijk dienen te worden voorkomen.  Risico’s
    en onrealistische verwachtingen worden hierbij
    zoveel mogelijk uitgesloten, en men zorgt altijd
    voor contingency plans. 
    
    Bij design thinking worden ‘verrassingen’ juist
    omarmd: innovatieve doorbraken ontstaan veelal
    niet ondanks maar dankzij deze verrassingen!
    En: in teamverband kunnen ze voor een betere
    samenwerking en coördinatie zorgen. 


