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DESIGN THINKING

Design research

M Ontdekken en valideren
    Design thinking gericht op anderen vereist
    inlevingsvermogen, empathie.  Om te weten wat
    een ander wenst zal dus onderzoek moeten
    worden verricht.
    Maar met gebruikelijke vormen van onderzoek,
    zoals enquêtes, klantentevredenheidsmetingen
    e.d. komt men meestal niet veel verder dan
    aanpassing van bestaande ontwerpen of ideeën.

    Voor werkelijke doorbraken (zoals AirBnb t.o.v.
    ‘gewone’ hotelovernachtingen) zijn andere
    processen en vormen van onderzoek nodig.

3

DESIGN THINKING

Design research

M Ontdekken en valideren
    Onderzoek bij design thinking betreft niet zozeer
    het vinden van feiten en data, maar moet vooral
    gericht zijn op het creatieve proces.

    Onderzoek bij design thinking kan in 2 delen
    worden opgesplitst: 
    F research for design: onderzoek dat als input
        voor het ontwerp dient;
    F research by design: onderzoek gericht op het
        testen -valideren- van een ontwerp: het
        toetsen van design hypothesen.
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DESIGN THINKING

Design research

M Ontdekken en valideren
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DESIGN THINKING

Design research

M Ontdekken en valideren
    F Research for design:
        G is gericht op het verkrijgen van inzichten;
        G moet voorbij gaan aan vooraannamen, dus
            aan wat men a priori weet;
        G moet gericht zijn op het zoeken naar dingen
            die men nog niet wist, en op basis van wat
            men, a posteriori, dankzij ervaring en
            onderzoek leert;
        G moet gebaseerd zijn op nieuwsgierigheid
            zonder vooringenomenheid;
        G is niet kwantitatief van aard, maar vooral
            kwalitatief.   
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DESIGN THINKING

Design research

M Ontdekken en valideren
    F Research by design:
        G is gericht op het toetsen van een design
            hypothese: is het ontwerp effectief, zonder
            allerlei ongewenste bijeffecten?
        G kan bijv. usability testing betreffen, gericht
            op gebruik en gebruiksvriendelijkheid, of
            functionele testing, gericht op de werking
            van het product;
        G kan ook utility testing inhouden: vergelijking
            van de bruikbaarheid van verschillende ont-
            werpen, van fundamenteel andere frames
            (die wellicht leiden tot andere toepassingen)
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DESIGN THINKING

Design research

M Het ijsbergmodel van kennis
    Er bestaat -vrij logisch- een verschil tussen wat
    we weten (bewust kunnen benoemen) en wat we
    (onbewust) kunnen. 
    We weten vaak dingen waar we met ons
    bewustzijn niet bij kunnen.  Denk bijv. aan hoe
    we op een fiets zodanig tegensturen dat we er
    niet van afvallen, dus zonder precies te weten
    hoe we dat doen.

    Deze vorm van kennis over hoe dingen gedaan
    worden, alleen aan te leren door te doen, wordt
    tacit knowledge of know how genoemd.
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DESIGN THINKING

Design research

M Het ijsbergmodel van kennis
    Aangenomen wordt dat tacit knowledge -know
    how- omvangrijk is en groter is dan de kennis
    waarvan wij ons bewust zijn: know what. 

    Voor design thinking is know how even belangrijk
    als know what. Denk bijv. aan het ontwerpen van
    een skateboard, waarbij zowel technische kennis
    als gebruikers-input nodig zijn.
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DESIGN THINKING

Design research

M Het ijsbergmodel van kennis
    Naast know how en know what bestaat nóg een
    kennislaag, die van de latente kennis, over
    dingen die mensen niet zomaar kunnen
    benoemen.
    Deze dingen hebben te maken met latente
    behoeften die veelal verband houden met
    verlangens en dromen. 

    Iemand kan bijv. een manifeste behoefte hebben
    aan een hogere opleiding, terwijl de latente
    behoefte uitgaat naar een nog nader te
    benoemen, specifieke studie.



3 kennislagen
(G. Stompff)
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DESIGN THINKING

Design research

M Het ijsbergmodel van kennis
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Diepte-interviews:
        G de beste methode om te onderzoeken wat
            mensen weten;
        G lange vragenlijsten werken hier contra-
            productief, gaan uit van de richting van de
            interviewer;
        G semi-gestructureerd werkt hierbij beter, aan
            de hand van een beperkt aantal onder-
            werpen.  
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Diepte-interviews, praktische aspecten:
        G enkele interviewtechnieken:
            O identificeren: relevante zaken zo feitelijk
                mogelijk vaststellen: ‘verblijft u soms in
                hotels?’
            O toelichten: verheldering vragen waar
                nodig: ‘wat bedoelt u met ‘zakelijk’
                verblijf?’
            O uitbouwen: doorvragen voor meer
                informatie die mogelijk onderbelicht blijft:
                ‘u had het over een ‘zakelijke uitstraling’.
                Wat bedoelt u daar precies mee?’ 
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Diepte-interviews, praktische aspecten:
        G enkele voor- en nadelen:
            O interviews leveren snel inzichten op;
            O vereisen niet veel voorbereiding;
            O vragen niet veel van de geïnterviewde;

            O leggen alleen het topje van de ijsberg van
                wat op dat moment ‘top of mind’ was: een
                momentopname dus;
            O gebeurtenissen ten tijde van een interview
                kunnen invloed op de uitkomst daarvan
                hebben.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Observaties en participaties:
        G observaties zijn vooral nodig om het gedrag
            van mensen te bestuderen, om te
            onderzoeken wat ze doen;
        G een stap verder om het gedrag of de
            handelingen te kunnen begrijpen, is het  -op
            onopvallende wijze-  participerend
            observeren.  Hierbij neemt de onderzoeker
            deel aan (een gedeelte van) het proces dat
            wordt onderzocht, bijv. als medewerker.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Observaties en participaties, praktische
        aspecten:
        G enkele voor- en nadelen:
            O deze methodes zijn relatief eenvoudig;
            O weinig voorbereiding nodig, wel
                toestemming (privacy!);
            O kunnen onverwachte inzichten opleveren;

            O door losse stuctuur zijn conclusies lastig te
                bepalen: zijn waarnemingen toevallig of
                min of meer structureel?
            O aanvullend secundair ondezoek nodig.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van personas:
        G hoewel dit feitelijk geen vorm van onderzoek
            betreft, kan het creëren van een persona
            (een fictief persoon) helpen bij het
            uitwerken van de resultaten van interviews,
            observaties en secundair onderzoek;

        G personas worden vaak uitvoerig ingekleurd
            door ze een naam te geven, een gezicht, een
            persoonlijkheid, werk, voorkeuren, enz.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van personas:
        G omdat één persona niet alle gebruikers zal
            kunnen vertegenwoordigen, wordt gebruik
            gemaakt van primaire personas (bijv. een
            hotelgast) en van secundaire personas die
            geen gebruikers zijn, maar direct of indirect
            met het product of de dienst te maken
            hebben (bijv. een reisagent).
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van personas, het creatieproces:
        G op basis van beeldvorming omtrent de
            gebruiker(sgroep), wordt eerst een skeleton
            gecreëerd: een algemene beschrijving van de
            gebruiker(sgroep), bijv. m/v, leeftijdsgroep,
            opleidingsniveau, enz.;
        G vervolgens wordt de body gevormd aan de
            hand van kenmerken zoals naam, gezicht e.d.
        G een stap verder is het toevoegen van achter-
            grondinformatie (werk, c.v., e.d.) en van
            persoonlijke kenmerken (karakter, e.d.).
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van personas, praktische
        aspecten:
        G enkele voor- en nadelen:
            O afhankelijk van hoe correct het beeld moet
                zijn van de gebruiker(sgroep), kan invul-
                ling van personas lastig en tijdrovend zijn;
            O personas zijn contextspecifiek en niet
                overdraagbaar;
            O de creatie is per definitie een teameffort;
                één persoon kan dit niet alleen;
            O zonder goed onderzoek kunnen personas
                platitudes (inhoudloos) worden. 
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van customer journey mapping:
        G ervaringen, bijv. met dienstverlening, zijn
            persoonlijk; iedereen maakt een andere
            journey mee.
        G waar personas als archetypes zijn te
            beschouwen voor een gebruiker(sgroep),
            zijn customer journey maps als achetypische
            reizen te beschouwen aan de hand van
            ervaringen van die groep.
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Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van customer journey mapping:
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van customer journey mapping,
        het creatieproces in 6 stappen:
        G verzameling data: concrete ervaringen vast-
            leggen, bijv. via observatie of filmen;

        G identificatie van touchpoints: benoeming van
            contactmomenten van klant met organisatie;

        G vergelijking individuele ervaringen: emoties
            en verschillen per klant, per touchpoint;

>>
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van customer journey mapping,
        het creatieproces in 6 stappen:
        G samenvoeging ervaringen tot één journey;

        G identificatie sleutelmomenten: interacties
            tijdens positieve en negatieve ervaringen;

        G verbetervoorstellen voor klantbeleving. 
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Het creëren van customer journey mapping,
        praktische aspecten:
        G enkele voor- en nadelen:
            O relatief snel te organiseren;
            O outside-in perspectief

            O de contactmomenten betreffen de
                bestaande Ist-situatie, wat leidt tot
                suboptimalisaties: verbetering van wat
                men doet;
            O door samenvoeging van ervaringen gaat
                zinvolle -individuele- informatie verloren.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry:
        G betreft het houden van een interview terwijl
            de geïnterviewde iets doet in de context
            waarin hij/zij zich bevindt. 
            Bijv.: een gast in een 3-sterren hotel
            interviewen tijdens zijn gang van ontbijten.
            Duidelijk zal zijn dat dit met dezelfde
            persoon, in een andere context, bijv. in een
            wegrestaurant, anders kan verlopen.
        G Contextual inquiry is vooral geschikt voor het
            onderzoeken van tacit knowledge, van know
            how dus.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry, het creatieproces:
        G introductie: contact maken en algemene
            vragen stellen;
        G switch: de geïnterviewde zijn/haar activi-
            teiten laten uitvoeren: het op de (werk)plek
            laten zien;
        G observatie: demonstratie/uitvoering van het
            werk, waarbij vragen worden gesteld zonder
            de flow van het werk teveel te veranderen;
        G samenvatting: waarnemingen samen met de
            geïnterviewde checken en waar nodig, deze
            aanpassen.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry, debriefing:
        nadat de interviews hebben plaats gehad, is
        het van belang om in teamverband,
        gezamenlijk met de andere interviewers, alle
        data te verzamelen en te analyseren. 
        Afhankelijk van de opdracht zal dit vaak in
        multidisciplinair verband gebeuren.
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Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry, debriefing:
        om te zorgen dat alle data zo goed mogelijk
        kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd
        worden, maakt men vaak gebruik van models,
        kaarten met handige overzichten van
        waarnemingen en interpretaties, zoals:
        G (work)flowmodel, waarin relaties tussen
            mensen en activiteiten worden
            weergegeven.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry, debriefing:
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DESIGN THINKING

Design research

M Research for design: het zoeken naar inzichten
    F Contextual inquiry, debriefing:
        andere modellen zijn o.a.:
        G sequentiemodel: gedetailleerde taakuiteen-
            zetting, in tijd, wat en in welke volgorde;
        G omgevingsmodel: plattegrond van omgeving,
            waar wat staat;
        G artefactenmodel: toont welke fysieke
            objecten gebruikt worden (bv. een
            menukaart, hotelmeubels, of i.d.);
        G cultureel model: beschrijft culturele
            bijzonderheden en wat geïnterviewden wel /
            niet belangrijk vinden.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing, utility testing:
        elk ontwerp dient te worden getest, of het nu
        een product, dienst, website of organisatie-
        verandering betreft.

        Het testen moet niet alleen de technische
        werking betreffen, maar moet ook aantonen
        dat het ontwerp zinvol is.

        Anders gezegd: het testen van de gebruiks-
        vriendelijkheid (usability) en de bruikbaarheid
        (utility).
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Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing:
        betreft vaak gebruiksvriendelijkheid, de user
        interface: in hoeverre gebruikers effectief,
        efficiënt en naar tevredenheid met het ontwerp
        kunnen werken.  
        Maar ook de beleving, de user experience,
        dient hier aandacht te krijgen: de verrassend
        soepele werking, de wow-factor. 

35

DESIGN THINKING

Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing:
        uiteraard heeft usability voor verschillende
        doelgroepen andere betekenissen of waarden.
        Sterk digitaal ingestelde jongeren hebben bijv.
        een andere kijk op app’s dan minder digitaal-
        vaardige senioren.

        Usability kan op diverse manieren worden
        getest, variërend van vraaggesprekken tot
        allerlei vormen van observatie (o.a. eye-
        tracking, pupilometrische observatie, one-way
        screen, enz.).
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Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing:
        enkele overwegingen m.b.t. de opzet:
        G op locatie of in een laboratoriumomgeving?
            Op locatie zijn de benodigde meetinstrumen-
            ten en/of juiste meetomstandigheden niet
            aanwezig, waardoor vaak voor een usability
            lab zal worden gekozen;

        G proefpersonen: teveel is qua variëteit van
            testen onwerkbaar.  Meestal zullen 3 à 7
            proefpersonen bij de test worden betrokken;
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Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing:
        enkele overwegingen m.b.t. de opzet (vervolg):
        G testleider, testvragen: de testleider inter-
            acteert met de proefpersonen, waardoor
            altijd enige beïnvloeding kan ontstaan;
            tevens moet aandacht uitgaan naar de
            juiste, eenduidige vorm van vraagstellingen
            en taakuitvoering;
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Design research

M Research by design: design validatie
    F Usability testing:
        enkele overwegingen m.b.t. de opzet (vervolg):
        G moment van testen: met het oog op evt.
            grotere aanpassingen van de test, dient dit
            niet tot het laatst te worden uitgesteld.

            De getting the right design-fase is hiervoor
            veelal het geschikste moment.
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Design research

M Research by design: design validatie
    F Utility testing: alfa- en bêtatesting
        Steeds vaker worden ontwerpen getest zoals in
        de softwareontwikkeling al langere tijd wordt
        toegepast, door het houden van alfa- en
        bêtatests.

        G Alfa-testing betreft het uittesten van een
            ontwerp (dat nog onaf is) door een interne
            groep, meestal binnen de organisatie.  Dus
            met eigen medewerkers en evt. ook met
            gezinsleden.
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DESIGN THINKING

Design research

M Research by design: design validatie
    F Utility testing: alfa- en bêtatesting
        G Bêta-testing volgt na alfa-testing en vindt
            plaats in de echte wereld.  Het nog niet
            volledig uitontwikkelde ontwerp wordt
            hierbij getest door een beperkt aantal
            gebruikers in de buitenwereld.

            Vaak zal het hier wel gaan om early-
            adopters, waardoor deze test niet als
            representatief kan gelden voor de gehele
            doelgroep.
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DESIGN THINKING

Design research

M Bijzondere onderzoeks- en ontwerpaspecten
    Onderzoek vereist veel tijd en aandacht, waar-
    door delen daarvan soms worden uitgesteld of
    helemaal worden geschrapt.  Of wordt het
    ontwerpen juist uitgesteld om juist méér
    onderzoek te doen. 

    Een goede balans tussen onderzoek doen,
    ontwerpen en testen is dus noodzakelijk.
    De volgende 3 principes kunnen hierbij helpen.

>>
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Design research

M Bijzondere onderzoeks- en ontwerpaspecten
    Balans tussen onderzoek doen, ontwerpen en
    testen, 3 principes:
    F elk onderzoek is beter dan géén onderzoek:
        zonder onderzoek ontstaan geen inzichten.
        Dan kan beter worden gezocht naar snellere
        vormen van onderzoek, bijv. telefonisch of via
        internet;
    F iteratief onderzoek: voorlopig onderzoek leidt
        tot eerste inzichten en een eerste, voorlopig
        ontwerp.  Dit leidt noodzakelijkerwijs vrijwel
        altijd tot aanvullend onderzoek;
    F op tijd testen; zie eerder: moment van testen. 
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Design research

M Wanneer welk onderzoek uit te voeren?
    Enkele overwegingen:
    F in de vroege fasen van design thinking zal de
        meeste aandacht uitgaan naar inzicht; in de
        latere fasen zal de aandacht vooral uitgaan
        naar verdieping;

    F in de getting the right frame-fase zullen
        snelle, grove onderzoeksmethoden worden
        ingezet zoals interviews en observaties;

>>
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Design research

M Wanneer welk onderzoek uit te voeren?
    Enkele overwegingen:
    F in de getting the right design-fase wordt meer
        zekerheid vereist, wat meer tijd vergt (bijv. 
        customer journey’s, contextual inquiry);

    F in de getting the design right-fase zal met
        name aandacht uitgaan naar het afronden van
        verdiepende onderzoeksmethoden zoals
        contextual inquiry en de creatie van primaire
        en secundaire personas.  Daarna zal worden
        overgegaan tot het valideren van het ontwerp,
        e.e.a. aan de hand van alfa- en bêtatesting;
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Design research

M Wanneer welk onderzoek uit te voeren?
    Enkele overwegingen:
    F bovenal geldt bij design thinking: er wordt
        tegelijkertijd onderzocht terwijl men ontwerpt,
        niet vooraf.
  
        En: ideeën worden getest terwijl ze ontwikkeld
        worden, niet achteraf.
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DESIGN THINKING

Design research

M Wanneer welk onderzoek uit te voeren?


