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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in allerlei, maar niet alle situaties
    Design thinking is, zoals uit de voorgaande
    presentaties blijkt, op tal van situaties van
    toepassing. 
 
    Vooral bij de ontwikkeling van nieuwe producten,
    zoals websites, en (deels) ook bij vraagstukken
    rond ruimtelijke ordening, bedrijfsprocessen en
    zelfs beleid en regelgeving.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicaal?
    Radicaal veranderen met betrekking tot design
    thinking kan op 2 manieren worden uitgelegd:

    F radicale veranderingen: resultaatgericht, qua
        verandering op zich, zoals bij baanbrekende
        innovaties of bij grote organisatiewijzigingen;

    F radicaal veranderen : procesgericht, qua aard
        van een verandering; een geheel andere
        aanpak van verandering, namelijk in kleine
        stappen, in tegenstelling tot grote drastische
        veranderingen (zoals vaak eerder bij BPR).
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Voorbeeld Business Process Redesign
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicale veranderingen
    Grote veranderingen, baanbrekende innovaties,
    briljante ideeën e.d. ontstaan zelden zomaar door
    één persoon die ondanks allerlei tegenstand een
    eigenzinnige visie tracht door te zetten.

    Volgens Stompff neemt de kans op succes sterk
    af naarmate ideeën vernieuwender zijn.  Dit geldt
    des te meer wanneer ideeën worden vastge-
    houden die men vooraf had. 

    Beter is het creëren van opties en deze te testen
    voordat grote besluiten worden genomen.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicale veranderingen
    Zoals eerder aangeduid, is design thinking
    radicaal pluralistisch, waarbij meerdere frames
    elk tot andere probleemdefinities en andere
    oplossingen leiden.  Door ideeën te testen
    ontdekt men wat werkt en wat minder goed
    werkt.
    
    Kortom, van getting the right frame naar getting
    the right design en uiteindelijk naar getting the
    design right.

>>



design thinking
1-10-100 proces gedurende
de looptijd van een project

(G. Stompff)
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicale veranderingen
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicale veranderingen
    Biedt deze manier van denken een garantie op
    radicale (doorslaggevende) veranderingen?
    Nee, niet per se.  
    Bij design thinking worden wel meerdere frames
    verkend waaruit vervolgens het meest produc-
    tieve frame wordt uitgewerkt.  
    Dit kan een radicaal idee zijn, maar kan ook een
    meer common sense oplossing betreffen (die
    wellicht ook zonder design thinking had kunnen
    worden ontdekt (betonblokken in wasmachines
    vervangen met plastic watercontainers?).   
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicaal veranderen
    Design thinking betreft dus een andere manier
    van veranderen, waarbij het proces afwijkt van
    reguliere of conventionele processen (analyseren
    -> ontwerpen -> realiseren -> testen).

    Het proces van design thinking wijkt op 3
    fundamentele punten af van conventionele
    processen:
    F de breedte van het probleem wordt structureel
        verkend door meerdere frames te ontwikkelen;
    F ‘eindeloze’ iteratie;
    F de ander staat centraal, in elke fase.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicaal veranderen
    De fundamentele afwijkingen, kanttekeningen:
    F de breedte van het probleem wordt structureel
        verkend door meerdere frames te ontwikkelen.
        Voldoende tijd en geld zijn hier essentieel; te
        weinig tijd of geld resulteert vrijwel altijd in
        het werken met slechts enkele frames
        waardoor het probleem niet in voldoende mate
        wordt opgelost;

>>
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicaal veranderen
    De fundamentele afwijkingen, kanttekeningen:
    F ‘eindeloze’ iteratie;
        in plaats van eerst analyseren en dan gaan
        ontwerpen (conventionele aanpak), worden bij
        design thinking meerdere frames geanalyseerd
        en worden meerdere ontwerpen gemaakt.  

        Hierdoor lijkt dit proces op 2 stappen
        voorwaarts, 1 stap terug.  Echter, zo komen
        steeds slimmere ontwerpen voorbij aan de
        hand van wat geleerd is van alle voorgaande
        cycli; >>
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Radicaal veranderen
    De fundamentele afwijkingen, kanttekeningen:
    F de ander staat centraal, in elke fase;
        in tegenstelling tot wat vaak bij conventionele
        projecten gebeurt, waarbij te lang en te weinig
        contact en feedback met de klant/opdracht-
        gever wordt onderhouden, wordt deze bij
        design thinking in elke fase op een of andere
        wijze betrokken.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Weerstanden overwinnen
    In algemeen zal aan de volgende voorwaarden
    voldaan moeten worden om veranderingen meer
    succesvol en vlotter te kunnen doorvoeren:
    F veranderingsaspecten:  F indien onduidelijk:

G Veranderingsnoodzaak
                     +
G Heldere, gedeelde visie
                     +
G Veranderingscapaciteit
                     +
G Eerste actie-stappen
                     =
   Mate van verandering

-> plan verdwijnt onder
     in de la.
-> snelle start, waarna
     stuurloos.
-> frustratie; uitholling
     concurrentiekracht.
-> ondoordachte
     poging, foute start.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Weerstanden overwinnen
    Net zoals bij andere vormen en methoden van
    veranderen, roept design thinking bij anderen
    ook vaak weerstand op.
    De fundamentele weerstand die design thinking
    oproept houdt verband met de dominante stijl
    van denken en handelen binnen teams of
    organisaties:

    F gericht op analyseren;
    F gericht op het nemen van beslissingen;
    F gericht op creativiteit.

>> 
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Weerstanden overwinnen
    Dominante stijlen van denken en handelen
    binnen teams en organisaties, aspecten:
    F de weerstand van analytici:
        analytisch ingestelde mensen hebben vaak
        moeite met het centraal stellen van het
        ‘zomaar’ aan de slag gaan met frames en
        opties. Bij analytisch ingestelde mensen voelt
        dit aan als freewheelen en onbezonnen te werk
        gaan. 
        Deze fase van getting the right frame kan hier
        het beste worden neergezet als het verrichten
        van vooronderzoek.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Weerstanden overwinnen
    Dominante stijlen van denken en handelen
    binnen teams en organisaties, aspecten:
    F de weerstand van beslissers:
        echte beslissers moeten weinig hebben van het
        hobbelige proces van meerdere frames
        verkennen, eindeloos itereren en steeds de
        twijfelachtige klant/gebruiker erbij te
        betrekken. Zo worden planningen niet behaald
        en geld verspild!
        Echter, door meerdere frames te verkennen 
        kunnen risico’s worden verminderd en onnodige
        onrendabele investeringen worden voorkomen.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Weerstanden overwinnen
    Dominante stijlen van denken en handelen
    binnen teams en organisaties, aspecten:
    F de weerstand van creatievelingen:
        creatievelingen hebben vaak problemen met het
        omgaan met wat anderen inbrengen omdat dit
        af kan wijken van wat zij zelf in het hoofd
        hebben. Ook kunnen zij perfectionistisch zijn,
        en daardoor problemen hebben met ideeën of
        concepten die onaf zijn.  Met als gevolg: te
        weinig verkenning en soms tekortkomingen in
        de onderzoeks- en testfasen.
        Gevraagd: low fidelity representaties!
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in teams en organisaties
    Iedereen past in zekere zin dagelijks, en vaak
    onbewust, iets van design thinking toe. 
    En tegelijkertijd is niet iedereen even goed in de
    bewuste toepassing ervan, denk maar aan het
    kunnen verbeelden en visualiseren. 

    Dit geldt evenzo voor teams en organisaties. 
    Bovendien is het maar de vraag in hoeverre deze
    vaardigheid voor alle teams en organisaties per
    definitie van belang is. 



19

DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in teams en organisaties
    Zoals eerder is aangeduid (H1) pakken sommige
    mensen problemen aan door analyse, anderen
    door middel van besluitvorming en weer anderen
    aan de hand van design thinking.
    
    In veel organisaties worden problemen veelal
    aangepakt door middel van analyse en besluit-
    vorming.  Aan de hand van diepgaand onderzoek
    en analyse, worden alle betrokkenen zorgvuldig
    ingelicht en geraadpleegd, waarna een besluit
    wordt genomen. Wat hierbij vaak wordt vergeten:
    het bedenken en doornemen van opties.  
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in teams en organisaties
    F mogelijke veranderingen wanneer design
        thinkers aan teams worden toegevoegd:
        G teams worden Soll-spiegels voorgehouden:
            designers en design thinkers zijn in het
            algemeen meer dan anderen bezig met het
            vertalen van huidige technische problemen
            en oplossingen (Ist) naar consequenties van
            het toekomstige product (Soll): als....dan....

>>
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in teams en organisaties
    F mogelijke veranderingen wanneer design
        thinkers aan teams worden toegevoegd:
        G teams worden Soll-spiegels voorgehouden:
            design thinkers bedenken vaak alternatieve
            oplossingen, niet vanuit het product, maar
            vooral vanuit de klant of gebruiker.
            Zo zal een designer / design thinker bijv. bij
            een organisatiestructurering niet meteen
            nadenken over de wijze waarop een proces
            intern geoptimaliseerd dient te worden, maar
            eerder aan de gevolgen daarvan voor de
            customer journey van een klant.



Korte review kernpunten
Design thinking

design thinking cyclus

(G. Stompff)

cocreatie
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Design thinking in teams en organisaties
    F mogelijke veranderingen wanneer design
        thinkers aan teams worden toegevoegd:
        G er worden bruggen gebouwd tussen
            verschillende groepen in de organisatie:
            organisaties bestaan uit diverse groepen met
            hun eigen prioriteiten, belangen, taal.  Denk
            maar aan afdelingen zoals Sales, Productie,
            HR en R&D. 
            Designers en design thinkers vertalen alles
            naar het uiteindelijke product en wat dat voor
            de klant / gebruiker betekent, iets dat door
            alle anderen begrepen kan worden.
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DESIGN THINKING

Radicaal veranderen in kleine stappen

M Voorbij communicatie
    Met het oog op de vorige sheet zal het duidelijk
    zijn dat design thinking, gericht op het gewenste
    eindresultaat en de gebruiker ervan, een
    begrijpelijke taal biedt.
 
    Niet alleen worden zo betere producten
    gecreëerd, de teams functioneren ook beter.

    En tenslotte: een heldere representatie van het
    gewenste eindproduct is meestal duidelijker dan
    een uitgebreide productomschrijving en een
    uitvoerig PvE.
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basisproces van ontwerpen
volgens Kees Dorst en 

Rianne Valkenburg, op basis
van model van Schön

naming

moving

benoeming van
waargenomen situatie

reflection
in action

experimenteren, bijv.
middels schetsen,

tekenen, maken,
bijschaven

frame: uitgangspunt,
werkhypothese

tussenresultaat, bijv.
een prototype of
ruw product

eindresultaat,
of wellicht aanleiding

voor een nieuw frame:
reframing

frame

reflecting

end result

      maakt de 
   oplossing de

organisatie sterker?

    innovation sweet spot:
               plaats / moment

    waarop haalbaarheid,
      levensvatbaarheid
    en wenselijkheid
 samenkomen

levensvatbaarheid
(viability)

Innovation sweet spot

wenselijkheid
(desirability)

haalbaarheid
(feasibility)

speelt de oplossing 
 in op de wensen en 
           behoeften van 
                de afnemer?

                       duurzaam
               businessmodel?

      is nu en in de toekomst
geld te verdienen aan het idee?
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Welke oplossingsstijl voor welke situatie?
    F oplossingsstijl per situatie:
        G de analytische stijl past het beste in situaties
            waarin de oorzaak onbekend is, maar waar-
            bij wel veel opties voor handen zijn, zoals
            zich bij artsen voordoet;
        G besluitvorming past het beste in situaties die
            meervoudig interpretabel zijn (ambigu) en
            waarbij tegengestelde standpunten spelen,
            die veelal om een consensus vragen;
        G design thinking, het creëren van iets nieuws,
            past het beste in situaties waar geen opties
            voor handen zijn.
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Design thinking, als proces:
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Over het ontstaan van ideeën:



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

Korte review kernpunten Design thinking

M Ontwerpen voor anderen:
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Ontwerpen voor anderen:
    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.
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Wat design thinking anders maakt
    Al met al is design thinking radicaal pluralistisch.
    Design thinking geef ruimte voor andere
    opvattingen, waarbij verschillende zienswijzen
    mogelijk zijn, die ieder tot een goede oplossing
    kunnen leiden.

    Verder: aan de hand van design thinking wordt
    niet voorafgaand (a priori) aan het ontwerpproces
    vastgesteld wat het beste is, maar gaandeweg.    
    Door het hanteren van verschillende frames
    wordt achteraf (a posteriori) duidelijk wat het
    meest productieve frame blijkt te zijn.



getting the right frame

analyse

getting the right design

getting the design right

ontwerp

framing analyse
ideeontwikkeling
& realisatie

reflectie test

test
1

ontwk

concpt
2

ontwk

concpt
1

ontwk 6 - 10

frames

ontwk programma van eisen

concept ontwerp

oriënt &

analyse

test

1

test
2

test

2

realisatie

voorbeeld klassieke projectplanning

voorbeeld 1-10-100 projectplanning

frame 3

frame 2

Ist-
situatie

(bestaande
situatie)

Ontwerp
(interventie)

Soll-
situatie
(gewenste
situatie)

+

malaria-uitbraak
in New York

(iets verwarmde,

gematigde
klimaatzone)

mogelijke theorie:
terugdringing van
global warming 

reduceert
aantal slachtoffers?

minder
slachtoffers?

frame 1
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Design thinking vs. traditionele projectaanpak
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M De logica van framing: (deductie, inductie en)
    abductie:
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

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.



2 vormen van design research
(G. Stompff)

Research

design
for

Research

design
by

design
hypothese

als...dan

ontwerp

ontdekken valideren

frame

3 kennislagen
(G. Stompff)

wat mensen:

denken,

zeggen

enquêtes,

interviews

doen,

kunnen

observatie, participatie,

contextual inquiry
(interview terwijl men iets doet)

dromen,

verlangen

research by

design

kennis: methode van
onderzoek:

explicit
(know what)

tacit
(know how)

latent
(verborgen, 

potentieel aanwezig)

bruikbare 
onderzoeksmethoden
gedurende de fasen van

design thinking
(G. Stompff)

getting the

right frame

interviews

observatie

participatie

customer journey

personas

contextual inquiry

usability testing

alfa-testing

bêta-testing

getting the

right design

getting the

design right
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Korte review kernpunten Design thinking

M Design research: ontdekken en valideren 
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Kennis-ijsberg en methoden van onderzoek
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M Wanneer welk onderzoeksmethode toepassen?



opties
creëren

divergeren

'wyberen'

convergeren

keuzes
maken

overtuigenleren

anderen

ontwerpteam

besluiten
de essentie

van een idee:

low fidelity

met aandacht
voor details

verkopen
nog mooier dan
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matig

laag

essentie
van
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expressief,
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zeer hoog
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Korte review kernpunten Design thinking

M Creativiteitstechnieken: divergeren, convergeren
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Korte review kernpunten Design thinking

M Representaties van gewenste situaties
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DESIGN THINKING

Korte review kernpunten Design thinking

M The right fidelity


