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Wat is design? 
Het woord design is een term met heel veel betekenissen.  

Voor veel mensen blijft design het esthetische laagje dat op een product of dienst wordt aangebracht wanneer 
het ontwikkelingsproces achter de rug is. In de ogen van velen is design onmeetbaar, zuiver esthetisch en 
irrationeel... Toch is design veel meer dan dat. Als u dat eenmaal inziet, kunt u het volledige potentieel van 
de discipline benutten – en potentieel is er in overvloed.  

Gelukkig zijn we nu getuige van een grootschalige sociale verandering, die maakt dat design wordt erkend als 
een van de voornaamste factoren die op het vlak van innovatie het verschil maken. De mening dat design 
– als integrerende discipline in innovatie – het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen kan 
opdrijven, heeft zich een weg gebaand naar de beleidsdoelstellingen doelstellingen van de Europese industrie.

Design kan uw concurrentiepositie verbeteren. 

Design kan de marktontwikkelingen voorvoelen. 

Design kan u helpen om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen. 

Design kan duurzame producten en diensten ontwikkelen. 

Design kan het, met u!

Wat is Design Thinking?
Over wat Design Thinking echt is, bestaat heel wat verwarring.  

Design Thinking in zijn eenvoudigste vorm kan worden gedefinieerd als “design, maar dan ook voor non-
designers”2. Het maakt gebruik van werkmiddelen en processen die binnen de discipline van het design 
werden ontwikkeld en geperfectioneerd, en past processen toe op veel verschillende domeinen. Het heeft 
ook betrekking op non-designers, want deze non-designers (zoals u, wie weet) zijn manager, marketeer, 
productmanager, handelsvertegenwoordiger... Samengevat: zij zijn strategisch gezien belanghebbenden bij de 
organisatie en om die reden worden ze bij deze strategische discipline betrokken.

Een poging tot omschrijving3 
Design Thinking is een state of mind die – door middel van werkmiddelen en methodes afgeleid van de (op 
de mens gerichte) designpraktijk – in multidisciplinaire teams cocreatieprocessen ondersteunt. De bedoeling 
is om trefzekere en zinvolle oplossingen te genereren die in complexe omgevingen inspelen op de menselijke 
behoeften. 

Design Thinking benut de combinatie van intelligentie en creativiteit in uw ecosysteem en beïnvloedt niet 
alleen het resultaat van uw innovatieprojecten (producten, diensten, businessmodels), maar ook van de vorm 
van uw organisatie en strategie. Het kan met andere woorden worden toegepast op producten, diensten en 
zelfs de oprichting van ondernemingen. 

Een state of mind
Het overzicht dat in 2011 door Hassi & Laakso werd opgesteld (zie hierna) legt goed uit wat we onder Design 
Thinking verstaan, want het beschrijft Design Thinking vanuit drie verschillende hoeken: 

1. De praktijken: welke activiteiten vormen de basis voor een Design Thinking-proces? 

2. De denkwijzen:  in welke zin onderscheidt Design Thinking zich van de klassieke lineaire benaderingswijzen? 

3. De state of mind:  wat is de state of mind van een designer? 

1 Voor wie er meer wil over weten: “A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery”, Industrial Policy Communication 
Update, COM (2012) 582. Beschikbaar online: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-swd-2013-380_en.pdf.

2 Definitie voorgesteld door onze partner Remco Lenstra, expert in Design Thinking aan de Antwerp Management School (partner van ons 
Interreg-project TRIPOD-II). 

3 Door Remco Lenstra, op basis van de werken van Thomas Lockwood, 2009.
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Als deze praktijken, denkwijzen en state of mind in een proces worden benut, vormen ze de basis voor 
Design Thinking. 

Practices Thinking styles Mentality

Human-centered approach:  
People-based, user-centered, 
empathizing, ethnography, 
observation 

Thinking by doing: Early and 
fast prototyping, fast learning, 
rapid iterative development 
cycles

Visualizing: Visual approach, 
visualizing intangibles, visual 
thinking

Combination of divergent 
and convergent approaches: 
Ideation, pattern finding, creating 
multiple alternatives

Collaborative work style: 
Multidisciplinary collaboration, 
involving, many stakeholders, 
interdisciplinary teams

Abductive reasoning: The logic 
of "what could be", finding new 
opportunities, urge to create 
something new, challenge the 
norm

Reflective reframing: Rephrasing 
the problem, going beyond what 
is obvious to see what lies behind 
the problem, challenge the given 
problem

Holistic view: Systems thinking, 
360 degree view on the issue

Integrative thinking: Harmonious 
balance, creative resolution of 
tension, finding balance between 
validity and reliability

Experimental & explorative: The 
license to explore possibilities, 
risking failure, failing fast

Ambiguity tolerant: Allowing for 
ambiguity, tolerance for ambiguity, 
comfortable with ambiguity, liquid 
and open process

Optimistic: Viewing constraints 
as positive, optimism attitude, 
enjoying problem solving

Future-Oriented : Orientation 
towards the future, vision vs. 
status quo, intuition as a driving 
force

Een proces

Waarom je voor een state of mind een proces nodig hebt 
Design Thinking is voor alles een state of mind, maar wordt onderbouwd door een proces, een reeks van 
stappen waarmee een uitdaging of een probleem beetje bij beetje in een oplossing omgezet kan worden. 

Hoewel Design Thinking-projecten relatief wanordelijk en onvoorspelbaar kunnen zijn, heeft het zin om te 
proberen om zich aan een proces te houden, en wel om twee hoofdredenen: 

1. Een proces is beheerbaar, manageable: als je een proces in stappen opsplitst, wordt het makkelijk om 
de vorderingen te volgen, de resultaten te voorspellen... en het project te beheren. Innovatie wordt een 
“betrouwbaardere” functie van de onderneming als ze gemanaged wordt.

2. Een proces kan herhaald worden: een proces dat herhaald (of overgedragen) kan worden, helpt orga-
nisaties en mensen om te begrijpen welke stappen tot de state of mind leiden, en deze te integreren. 
Bovendien kan een proces ook (continu) verbeterd worden, naarmate u ervaring opdoet, bijleert en uzelf 
verbetert.

De Double Diamond: procesmodel voor design en Design Thinking 
Het Double Diamond-model is een handig middel om de verschillende stappen – en taken van de designer – 
op te nemen in het ontwerpproces. Hoewel het proces als een enigszins lineaire benadering wordt voorge-
steld, is het in werkelijkheid veel iteratiever. Het gaat om een “interessant soort wanorde”. 

Het Double Diamond-schema werd ontwikkeld dankzij onderzoek door de Design Council in 2005 en is een 
eenvoudige grafische manier om het ontwerpproces te omschrijven. Het brengt de divergerende en con-
ver-gerende stappen van het proces in kaart en toont welke verschillende denkwijzen designers gebruiken.

Twee blokken: twee duidelijk van elkaar onderscheiden activiteiten
Ontwerpen begint noodzakelijkerwijze met het bepalen van de “bestaansreden”4 van de eindoplossing.

Dat doen we in de eerste helft van het model: we bepalen of het project dat we willen lanceren, de moeite 
loont om eraan te beginnen. De twee hoofdonderwerpen die aan bod komen, zijn: 

1. aansluiting met de business van de onderneming:  is er een strategische bestaansreden voor het project? 
Helpt het project de onderneming om haar doelstellingen te halen en uw opdracht te volbrengen? 

2. behoefte van de user: is er i.v.m. de gebruikers een behoefte/probleem die/dat werd vastgesteld en 
bewezen, momenteel slecht wordt aangepakt en de moeite loont om verholpen te worden? 

Die vragen moeten in het eerste blok een antwoord krijgen. 

In deze eerste helft van het model worden strategieën ontwikkeld, beheersbeslissingen genomen en informatie 
gegenereerd, wat uiteindelijk leidt tot de Design Brief (of het bestek). Met dat document wordt de eigenlijke 
ontwerpfase gelanceerd: de oplossing bedenken, uitwerken, testen, verbeteren en uiteindelijk herinvoeren in 
de business van de onderneming. 

Design Management speelt vooral aan de linkerzijde van dit model (het eerste blok) een rol; het zogenaamde 
“uitvoerende design” situeert zich vooral in het tweede blok, waar daadwerkelijk oplossingen worden 
ontworpen en ontwikkeld. 

4 Bron: Vision in Product Design Paul Hekkert, Matthijs van Dijk.ISBN: 978 90 6369 205 6. Gepubliceerd in 2011.
5 Designing the right thing” vs “Designing the thing right”.

KORTOM:  
Blok A gaat over “het juiste ding ontwerpen”,  
blok B over “het ding juist ontwerpen”. 5
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De zeven fasen van de Double Diamond

 Onderzoeksfase: “het juiste ding ontwerpen”

De uitdaging vanuit het standpunt van de onderneming (Business Alignment)

Zoeken naar “insights” van gebruikers: usergegevens genereren (ook “user research” genoemd) 

Analyse van de insights van gebruikers: interpretatie van de usergegevens en omzetting in kennis 
en contacten

Design Brief: de uitdaging vanuit een win-winstandpunt (onderneming EN user)

 Ontwerpfase: “het ding juist ontwerpen” 

Ideation: creatieve fase waarin ideeën gegenereerd worden

Iteratieve ontwikkeling: ontwikkeling van verder uitgewerkte en robuustere ideeën en concepten 
door middel van prototyping en tests

Integratie van de resultaten op de markt: integratie bij de gebruikers en in de onderneming 
(integratie van het vak) 

Twee blokken en drie “knopen”  

De ervaring leert ons dat, als Design Thinking geïmplementeerd moet worden, het vaak relatief makkelijk 
is om mensen ervan te overtuigen dat er twee afzonderlijke fasen (of blokken) nodig zijn, de ene om het 
onderzoek te leiden en de andere om het concept te ontwerpen. 

Het wordt een pak lastiger als we mensen vragen om duidelijk de inhoud van de “knopen” in het model te 
formuleren: 

 Business Alignment 

 Uitdaging, in een win-winbenadering met de user 

 Integratie op de markt (en met name integratie van het vak) 

De reden daarvoor is eenvoudig: de knopen van het model zijn die punten waar het proces de reële wereld 
raakt, met interne knelpunten van de onderneming en externe maatschappelijke/technische/commerciële 
knelpunten. Met andere woorden: op deze punten van het proces komt de innovatie in contact met de 
werkelijkheid van uw bedrijfsecosysteem; vanaf deze punten wordt het moeilijk. Voor die punten wil TRIPOD 
een meerwaarde bieden. 

Om deze drie knopen beter te leren begrijpen en om zelf in zekere zin te ervaren wat deze fasen inhouden 
en welke content noodzakelijk is, hebben we een nieuwe tool gecreëerd; deze tool moet meer structuur ge-
ven aan dat wat van nature uit een complex proces is. De verschillende momenten waarop de informatie in 
verband met de drie knopen gestructureerd wordt, worden in dit boekje onder de aandacht gebracht, maar 
we leggen eerst uit hoe het werkt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

GETESTE OPLOSSING :GEBRUIKERS ONDERZOEKSTRATEGISCHE CONTEXT
(BEDRIJFSANALYSE)

VALIDERING

Gerichte
gebruikerservaring

Indicator 1 :

Indicator 2 :

Indicator 3 :

Hoe te meten ?

Hoe te meten ?

Hoe te meten ?

Verkregen
resultaat

Verkregen
resultaat

Verkregen
resultaat

Insights
(belangrijke
gegevens)

Project elasticiteit

Strategische
ambitie

Sociale context

Concurrentieanalyse

Visie -
Opdracht

Uitdaging
(design challenge)

Doelgebruiker

Uiteraard zijn deze knopen slechts 
de ankerpunten Tussen fase 1, 4 
en 7 vinden de divergerende en 
convergerende onderzoeks- en 
ontwerpactiviteiten plaats.  
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Stap     :  De uitdaging vanuit het standpunt van de onderneming  
 (Business Alignment)

De eerste fase is de oorspronkelijke briefing van de onderneming. Deze fase is belangrijk, want hier wordt 
de uitdaging die u op het punt staat aan te gaan, in een groter geheel geplaatst.

Vraag u af waarom u innoveert. Ja, natuurlijk, we “moeten” innoveren, om ten overstaan van de concurrentie 
het hoofd boven water te houden. Maar aangezien we bereid zijn om veel tijd, inspanningen en geld te 
investeren in wat per definitie een heuse risicoactiviteit is, kunnen we er maar beter goed over nadenken 
vooraleer we er effectief aan beginnen.

Elke onderneming moet weten waar ze voor staat, welke maatschappelijke veranderingen en technologische 
ontwikkelingen voor haar relevant zijn. Elke onderneming moet begrijpen hoe ze moet evolueren om in deze 
veranderende wereld een rol te blijven spelen. 

Bij elk project dat u lanceert, moet u met deze knelpunten rekening houden. Dat betekent ook dat elk project 
moet beginnen met een (herwerkte) samenvatting van de reden waarom de onderneming een project 
lanceert. Bestaat er een verband tussen uw doelstelling als onderneming en het project? Kunt u dat verband 
ook echt vatten en in een document neerschrijven? Dit document wordt de oorspronkelijke projectbriefing.
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U kunt deze PESTEL-matrix gebruiken 
om een stand van zaken op te maken (dit is wat wij in het kader van de opstelling van de oorspronkelijke projectbriefing door de onderneming voorstellen), of om een prospectieve visie te bepalen, om de mogelijke veranderingen voor uw toekomst  te beoordelen.

De PESTEL-analysematrix bestaat uit zes beoordelingscriteria die 
in teamverband worden besproken om de strategische omge-
ving van de onderneming en haar impact daarop te omschrijven.

 Politiek: politieke factoren die gevolgen kunnen hebben 
voor de onderneming (regeringsbeleid, wetten, initiatieven...) 

 Economisch: economische krachten die uw activiteit kunnen 
beïnvloeden (economische trends, groei van de industrie...) 

 Sociaal: sociale aspecten, attitudes en tendensen die uw 
onderneming en uw doelmarkt beïnvloeden (godsdienst,  
levenswijze, enz.) 

 Technologisch: technologie die gevolgen kan hebben voor 
de manier waarop u uw producten en diensten vervaardigt, 
verdeelt en erover communiceert (nieuwe technologieën, 
R&D...) 

 Wettelijk:  huidige en toekomstige wettelijke en reglemen-
taire vereisten met gevolgen voor uw activiteit (wetten,  
fiscaliteit, normen...) 

 Milieu:  de milieukrachten die invloed hebben op uw onder-
neming en uw klanten, de natuurlijke rijk¬dommen die voor 
uw organisatie worden gebruikt, enz. (klimaatverandering, 
antivervuilingswet...)

Opmerking: u kunt na deze analyse ook een 
brainstorming en een actieplan voorzien over 
de manier waarop u op de zes factoren van de 
PESTEL-analyse kunt inspelen. 

FASE 0: inleiding bij de werksessie, de doelstellin-
gen (deliverables), het einddoel

FASE 1:   individuele analyses delen
 Zet een drager klaar (whiteboard, grote blanco bla-

den, digitale drager...) met daarop de zes criteria 
van de PESTEL-analyse, en verder post-its en vilt-
stiften; 

 Vraag uw team om voor elk criterium zo veel mo-
gelijk ideeën op een post-it te schrijven (één idee 
per post-it), maar wel binnen een afgebakende tijd-
spanne (bijvoorbeeld 5 minuten per criterium); 

 Na elk criterium vraagt u de deelnemers om hun 
ideeën kenbaar te maken door hun post-its in de 
matrix te plaatsen; zo kunnen ze indien nodig bij-
komende informatie verstrekken.

FASE 2:  de impact van de verschillende factoren be-
oordelen
 Leg plakkertjes in drie kleuren klaar en ken aan 

elke kleur een bepaalde betekenis toe: lage, mid-
delgrote of grote impact; 

 Vraag de deelnemers om elk afzonderlijk de kleur 
van hun keuze op elk van de zes voorgestelde 
criteria aan te brengen, op basis van de eerder 
uitgedrukte informatie; 

 Bespreek eventuele verschilpunten, als de kleurco-
de sterk uiteenlopende meningen oplevert.

FASE 3:  deze gegevens opnemen in de oorspronkelijke 
projectbriefing
Deze fase kan a posteriori gerealiseerd worden door 
een persoon uit het team die bij het begin daarvoor 
werd aangesteld. 

Bekijk het stramien van 
de SWOT-analyse, in 

de MURAL-tool (online 
samenwerkingstool):

Fase 0, 1 en 2 worden gerealiseerd door een 
groep van zes personen en nemen gemiddeld 
twee uur in beslag. 

Oorspronkelijke projectbriefing

De oorspronkelijke projectbriefing bestaat uit de volgende grote hoofdstukken:

 Wat wij willen: de uitdaging vanuit het standpunt van de onderneming (daarbij inbegrepen, de relevante 
strategische en historische context, de concrete definitie van de doelstellingen en de verwachte 
resultaten);  

 Wat we moeten vinden: de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden (hypotheses die (on)
geldig verklaard moeten worden, gebrek aan kennis dat verholpen moet worden, voorwerp van de user 
research in de toekomst...).

1) Wat wij willen 

Dit deel bevat de oorspronkelijke uitdaging van de onderneming. Welk projecttype lanceert u en welke 
ambities hebt u? In hoeverre bent u vrij om te handelen en te evolueren?

U moet beginnen met vragen met betrekking tot “wie u bent” en de essentie van uw onderneming: praktische 
informatie, historische context, opdracht en merkbelofte. 

U vindt inspiratie in de onderstaande vragen: 

 Waarden: waar gelooft u in? 

 Visie: waar wil u naartoe? Waarom hebt u deze onderneming opgericht (of bijgedragen tot de oprich-
ting ervan)? 

 Opdracht: hoe slaagt u in uw opzet?  

 Positionering: wat onderscheidt u van de anderen?  

 Persoonlijkheid: hoe wil u dit alles tot zijn recht laten komen? 

Deze “fundamentele” maar strategische gegevens worden aangevuld met informatie over de strategische 
context en de doelstellingen van het project, over de interne en externe analyse.

Interne analyse 
Deze analyse moet u de volgende informatie opleveren:

 Strategie/doelstellingen:  welke strategieën liggen aan de oorsprong van uw project? Welke doelstellingen 
wil u halen? 

 Positie van het project:  hoe wordt het project geïntegreerd in de routekaart voor producten/diensten? 

 Budget en planning:  wat zijn de knelpunten? (budget bij benadering en planning voor de implementatie)

Externe analyse  
Voor deze externe analyse, die zowel voor de onderneming als voor het project in kwestie buitengewoon 
strategisch is, is een PESTEL-analyse aangewezen.

Sommige tools, zoals SWOT, kunnen u eveneens helpen bij het maken van de gewenste interne en externe 
analyse.

Tot slot kan ook de door de TRIPOD-partners aangeboden strategiediagnose u bij deze eerste fase helpen.

WAARSCHUWING:  

Dat het zo moeilijk is om het juiste briefingmodel voor te leggen, is te wijten aan het feit 
dat verschillende ondernemingen niet eenzelfde model kunnen gebruiken. Toch hopen 
we dat u aan de hand van dit kader kunt nadenken over de informatie die u moet inza-
melen om het proces tot een succesvol einde te kunnen brengen. Vergelijk dit model 
met het proces dat u gewoonlijk doorloopt, en pas het dan aan uw behoeften aan. 

PESTEL-analyse

https://tinyurl.com/yypmchml

https://tinyurl.com/yypmchml
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2) Wat we moeten vinden 

In een snel veranderende wereld (VUCA-wereld) moeten we ons erbij neerleggen dat kennis sneller wordt 
geproduceerd dan dat wij ze kunnen vatten. Bijgevolg is het verstandig dat u zich die vragen stelt waarop u 
met de onderzoeksfase een antwoord wil vinden. 

Als u een project lanceert, kunt u immers maar beter niet te snel de mogelijke oplossingen plannen; u kunt 
beter eerst een lijst opstellen van de pertinente vragen die u moet beantwoorden. In sommige gevallen zijn 
de oorspronkelijke vragen relatief eenvoudig en kunnen ze heel gemakkelijk door het team worden gefor-
muleerd en zo aan de briefing worden toegevoegd. Dat is echter niet altijd het geval... 

In complexere situaties kan de “Question storming”-techniek u helpen.
Question Storming is een techniek 
die uw team helpt om ten minste 
vijftig vragen (zonder één enkel 
antwoord) te formuleren. De 
bedoeling van deze oefening is om 
uiteindelijk een geheel van vragen 
te hebben over de onderliggende 
oorzaken van de situatie/het 
probleem of de uitdaging. Grosso 
modo probeert u door vragen te 
stellen, af te bakenen wat u niet 
weet. En dat is een waardevol 
uitgangspunt voor onderzoek.

FASE 0:   Geef een inleiding bij de werksessie en leg meer 
bepaald aan de deelnemers uit dat ze, vooraleer ze oplos-
singen beginnen te zoeken, de juiste vragen moeten stellen 
en die moeten beantwoorden. 

FASE 1:  Vraag aan uw groep van deelnemers om telkens 
op een andere post-it de vragen te noteren die bij hen 
opkomen (als hen dat helpt, kunnen ze de formulering “Wij 
moeten weten of...” gebruiken). 

FASE 2:   Net zoals tijdens een brainstorming is censuur (en 
zelfcensuur) taboe; vel geen oordeel over de gestelde vra-
gen en stel elke vorm van debat uit tot later:  de bedoeling 
is om tot een groot aantal vragen te komen (minstens vijftig). 

FASE 3:  Groepeer de vragen volgens type. Dit zijn de 
meest gangbare:

 “Wat is…?”:  deze vragen gaan over feiten, de stand 
van zaken van de situatie; 

 “Waardoor...?” of “Waarom…?”: deze vragen peilen 
naar de oorsprong van de situatie of naar de oorzaken 
van een probleem dat werd geïdentificeerd; 

 “Wat zou er gebeuren als…?”: deze formuleringen 
doen nadenken over een andere toekomst en mogelij-
ke alternatieven voor de huidige situatie; ze kunnen tot 
innovatie leiden. 

FASE 4:  Klasseer deze vragen volgens prioriteit en kies 
dan de relevantste vragen, die in groep besproken zullen 
worden. 

FASE 5:  Neem de relevantste vragen op in de oorspronke-
lijke projectbriefing. Naarmate het proces vordert, moeten 
deze dan een antwoord krijgen. 

De Question Storming kan gerealiseerd worden 
tijdens een twee uur durende workshop. 

Deze techniek 
moet de oor-

spronkelijke pr
ojectbriefin

g door 

de onderneming verrijken 
met 

een reeks vragen die beant-

woord zullen m
oeten worden om 

het projec
t te doen 

vorderen (en
 

uiteindelijk
 moeten leide

n tot een 

herdefiniër
ing van de

 uitdaging)
.

Als u iets meer buiten uw da-

gelijkse ev
olutiecontext probeert 

te innover
en, ontstaat soms het 

probleem dat u he
t gebrek a

an 
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Question Storming.

Question Storming 

De techniek bestaat uit verschillende stappen:
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Eerste fase voor de invulling van het TRIPOD-stramien 

Gefeliciteerd! Aan de hand van alle gegevens van deze interne en externe analyses kunt u nu het linkerge-
deelte van onze nieuwe TRIPOD-tool invullen. Vanuit uw uitgangspunt, m.a.w. uw onderneming, werden alle 
kritieke gegevens voor uw project op een rijtje gezet.

SAMENGEVAT  
De oorspronkelijke projectbriefing is een “call to action” (oproep tot actie), de aanzet 
voor een project. 

Het dossier bevat alles wat u op dit ogenblik al weet over hoe de onderneming het 
project en de resultaten daarvan ziet, nog vóór het eigenlijke onderzoek van start gaat. 
Het zou nu duidelijk moeten zijn dat de onderzoeksfase moet dienen om te garanderen 
dat het project dat de onderneming in gedachten heeft, daadwerkelijk een bestaansreden 
heeft. Dat betekent dat alle hypothesen gecontroleerd moeten zijn en dat we moeten 
beginnen met zoveel mogelijk over onze gebruikers (hun behoeften) te weten komen om 
een win-winvoorstel te creëren dat de onderneming ten goede komt en inspeelt op de 
behoeften van de gebruikers. Tijd om met het onderzoek te beginnen!

Fase    :  Onderzoek opzetten

Design Research (of user research)

Zoals we in de inleiding al aanhaalden, vormt de onderzoeksfase het belangrijkste deel van de Double 
Diamond. 

Als nieuwe gegevens en kennis aan het ontwerpproces toegevoegd kunnen worden, dan is dit het moment. 
Design Thinking is van nature uit een empathische benadering. Toch gaat het om meer dan een attitude van 
opgeleide designers: het is in de eerste plaats een actief zoeken naar nieuwe bijdragen die het ontwerpproces 
kunnen verrijken. Alles welbeschouwd is het naïef om innoverende resultaten te verwachten door gewoon de 
bestaande kennis door elkaar te haspelen. 

Wat we in de inleiding eveneens reeds aanhaalden, is het feit dat nieuwe informatie en kennis uit verschillende 
bronnen kan komen. Die kan van technologische aard zijn, maar het kan ook gaan om kennis over de 
onderneming of over het (potentiële) gebruik van uw producten of diensten. 

In de scopingfase hebben we aan de hand van de oorspronkelijke projectbriefing geprobeerd om door 
vragen te stellen, de vinger op de wond te leggen en te bepalen voor welke domeinen nieuwe gegevens 
noodzakelijk zijn. Nu moeten we die kennishiaten opvullen. 

Doordat Design Thinking van nature op de mens geconcentreerd is, is de user de kostbaarste informatiebron.

Met kwalitatief onderzoek moeten we de behoeften van de gebruiker beter doorgronden en in zijn context 
plaatsen. Wat heeft de user nodig op de volgende vlakken?

• Functioneel: wat zijn zijn praktische en objectieve eisen? 

• Gevoelsmatig: wat zijn zijn subjectieve eisen, op persoonlijk en sociaal vlak? 

Uiteraard moeten dit soort gegevens volgens een specifieke aanpak worden gegenereerd. 

Als we dieper op de zaak willen ingaan, de mensen en de context beter willen begrijpen dan louter aan 
de hand van de expliciete antwoorden die we via enquêtes of gesprekken krijgen, moeten we kwalitatieve 
onderzoekstechnieken toepassen, zoals observatie. Door te observeren wat mensen doen en hoe ze onze 
producten en diensten gebruiken, zien we dingen die de mensen ons niet zouden zeggen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

GETESTE OPLOSSING :GEBRUIKERS ONDERZOEKSTRATEGISCHE CONTEXT
(BEDRIJFSANALYSE)

VALIDERING

Gerichte
gebruikerservaring

Indicator 1 :

Indicator 2 :
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Hoe te meten ?
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Verkregen
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Het onderstaande schema, dat door Dr. Froukje Sleeswijk Visser (TUDelft) werd opgesteld, toont aan wat in 
deze doorgedreven zoektocht naar informatie, de meerwaarde is van sommige technieken:

Het hoogste doel van degelijk onderzoek naar de gebruikers is dat u behoeften ontdekt waarvan de gebrui-
kers zelf geen vermoeden hebben. Deze zogenaamde “latente behoeften” zijn moeilijk op te sporen. Door 
naar deze latente kennis – die als denkbeeldig kan worden beschouwd – te zoeken, bereikt u niettemin wel-
licht al snel het niveau van de “impliciete kennis”.  

Voor design is impliciete kennis goud waard! Impliciete kennis kan het best omschreven worden als de 
“moments of truth” (of “aha moments”, het momentum) die een onderzoeker heeft wanneer de som van alle 
bevindingen na observatie, cocreatiesessies, enz. plots een diepgaandere visie op en een grondiger inzicht in 
de dingen teweegbrengt. Niemand heeft het u uitdrukkelijk gezegd en u hebt het ook nergens letterlijk zo ge-
lezen, maar plots “hebt u het”! Op dat ogenblik begint de innovatie, want dit kennisniveau moet de onderzoe-
ker (het onderzoeksteam) kunnen interpreteren en op een analytische manier aanpakken. Dat is het ogenblik 
waarop gegevens kennis worden, het ogenblik waarop het onderzoek nuttig wordt voor het ontwerpproces. 

Voor een gedegen Research Design (ook wel User Research genoemd) kunnen de TRIPOD-partners u en-
kele diensten aanbieden: 

• een opleiding geven over de toolbox voor business ethnography; 

• hulp met uw focusgroepen en andere cocreatiesessies met uw gebruikers; 

• contact met designers of andere professionals (antropologen bijvoorbeeld) die in staat zijn om diep-
gaand User Research te voeren). 

know
feel

dream

What people... Knowledge

Techniques

Deep

Surface

do
use

latent

tacit

observable

explicitinterviews

observations

generative
sessions

say
think

Betrouwbaar onderzoek opzetten
Onderzoeksgegevens genereren kan op twee manieren: via een kwalitatieve aanpak en via een kwantitatieve 
aanpak. 

Bij Design Research opteren we in hoofdzaak voor kwalitatief onderzoek, want dat levert het soort gede-
tailleerde verklarende gegevens en inzicht op dat designers nodig hebben om waarde te creëren en om de 
producten en diensten die ze ontwikkelen, zinvol te maken. 

Wij gebruiken een kwalitatieve benadering om inzicht te verwerven in: 

• De context/het systeem waarvoor we ontwerpen; 

• De personen/betrokken partijen, dat wat zij nodig hebben en dat waar zij belang aan hechten; 

• De wisselwerkingen tussen personen (en met het systeem). 

Het nadeel van kwalitatief onderzoek is echter dat het misschien wel een goudmijn aan informatie oplevert, 
maar het op geen enkele manier mogelijk maakt om belangrijke “meetbare” parameters – zoals de omvang 
van de markt – te voorspellen.

De paradox volgens dewelke “kwaliteitsgegevens altijd juist maar zelden relevant zijn”, is hiervan een goede 
illustratie. Kwaliteitsgegevens zijn waarschijnlijk de kostbaarste informatiebron die u kunt verwerven, maar 
beslissingen nemen op basis van losse gegevensfragmenten is niet zonder risico. Dit risico kan alleen maar 
beperkt worden door meer gegevens te verzamelen (dat wil zeggen door meer kwalitatief onderzoek te 
verrichten) of door aan de benadering kwantitatieve methodes toe te voegen (d.w.z. gemengde methodes). 

Er bestaan overigens heel wat technieken voor kwalitatief onderzoek. De volgende werkmiddelen helpen u 
om van start te gaan.
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Observatie is de “moeder” van alle op de 
mens gerichte designtechnieken. Deze 
methode is gebaseerd op observatie van de 
gebruikers (of andere ontvangende partijen) 
wanneer ze een product of dienst gebruiken, 
of actie ondernemen. Van deze methode 
bestaan heel wat varianten, die allemaal op 
elkaar gelijken, en toch weer niet.

Enkele courante observatietechnieken 

• “Fly on the wall”-observatie:  dit is de 
“zuiverste” observatievorm, de studie van 
een user in zijn natuurlijke context, zonder 
tussenkomst van de onderzoeker. 

• Shadowing:  een user wordt in zijn 
normale omgeving gevolgd. Het feit dat 
u zichtbaar aanwezig bent, heeft een 
ongewenst gevolg voor het gedrag. 

• Laboratoriumtest: de onnatuurlijke context 
en de realisatie van de test beïnvloeden 
het gedrag van de user. Toch kunnen 
met deze test specifieke kwesties worden 
aangekaart, zoals de reactie in termen van 
het gebruik van kunstmatige stimuli. 

• “Luidop denken”: het subject wordt 
gevraagd om commentaar te geven bij zijn 
daden. Wat hij doet, denkt en voelt, wordt 
luidop uitgedrukt en geregistreerd. Deze 
techniek maakt dat een buitenstaander 
minder interpreteert en ontcijfert, maar 
kan wel een invloed hebben op het 
gedrag van de user. 

• Participatieve observatie: de onderzoeker 
benadert het subject op een actieve 
manier, stelt vragen en kan het subject 
zelfs leiden.

Welke observatietechniek u kiest, hangt af van 
het soort informatie dat u van de user wenst te 
bekomen. Doorgaans worden vier hoofdvariabelen 
in overweging genomen: 

1. Doel van de observatie: waarom observeert u? 
Wil u een antwoord op één specifieke vraag of wil 
u algemene informatie inzamelen? Hoe concreter 
de beschrijving van het observatiedoel, hoe meer 
u moet voorbereiden en gestructureerd te werk 
moet gaan.

2. Context van de observatie:  in heel wat gevallen 
heeft de context een bijzonder grote impact op 
iemands gedrag. Het is niet altijd gemakkelijk om 
mensen in hun privéleven waar te nemen. Een van de 
mogelijke oplossingen daarvoor is dat de subjecten 
hun waarnemingen zelf registreren. Anders kunt u 
personen in een door u ontworpen context plaatsen 
(testconfiguratie). Beide benaderingen beïnvloeden 
het gedrag en dus het resultaat van de observatie. 

3. Participatiewijze van de onderzoeker: observeert 
de onderzoeker zonder actief tussenbeide te komen 
of komt hij wel actief tussenbeide en spreekt hij het 
subject aan, leidt hij het subject en stelt hij vragen? 
Heeft de onderzoeker vooraf voor de observatie 
een scenario en een briefing opgesteld? 

4. Methodes om de subjecten te betrekken: 
er zijn ook technieken die van het subject een 
zekere inspan¬ning vergen: bijvoorbeeld tijdens 
de observatie zijn ideeën en gevoelens onder 
woorden brengen; of achteraf tussenbeide komen 
bij de evaluatie en interpretatie van de resultaten 
van de observatie.

U observeert wanneer u wil weten 

“hoe” mensen een p
roduct of  

dienst gebru
iken. Observatie is 

een van de e
envoudigste 

manieren 

om informatie te verga
ren. Hoewel 

iedereen in s
taat is om te “kijken”, 

moet u ook willen en kunn
en “zien”.

  NA

Analyse van de resultaten.

Als de observatie afgelopen is, beschikt u over allerhande 
gegevens, in uiteenlopende vormen. Beperk eerst de gegevens 
tot een gemeenschappelijke noemer, bijvoorbeeld in een 
affiniteitsdiagram. Gebruik uw geluids- en beeldopnames om 
verslag uit te brengen en te communiceren over het onderzoek 
en de resultaten. Ook communicatie is design. 

“FLY ON THE WALL”-OBSERVATIE

Observatie

  VOOR

Denk goed na over de bedoeling van de ob-
servatie, zet deze op papier en deel ze met de 
bij het project betrokken personen;

Definieer welke techniek u wil toepassen; 

Houd rekening met de wettelijke beperkingen 
inzake geheimhouding (persoonlijke levenssfeer, 
vertrouwelijkheidsovereenkomst, enz.); 

Denk na over de manier waarop u de observatie 
wil documenteren (nota’s, foto’s, video’s...); 

Stel een observatieprotocol op (realisatiescena-
rio en rollen van de verschillende spelers); 

Creëer de nodige hulpmiddelen (formulieren, 
lijsten, enz.); 

Definieer de praktische aspecten (locatie, logis-
tiek, uitnodigingen, eventuele vergoeding...).

  TIJDENS
Tijdens de observatie bestudeert u 
iemand in zijn eigen omgeving. U 
vermijdt elke vorm van interactie 
tussen uzelf en het subject om de 
resultaten niet te beïnvloeden. De 
idee hierachter is dat het subject 
dermate aan uw aanwezigheid 
gewend raakt, dat hij begint 
te vergeten dat u er bent. Dat 
vraagt vertrouwen en u kunt de 
dingen versnellen door u vóór de 
aanvang aan de observator voor 
te stellen en uit te leggen wat uw 
bedoelin¬gen zijn. Houd steeds in 
het achterhoofd dat uw gedrag als 
onderzoeker ook een impact heeft 
op de resultaten. Wees echt een 
“vlieg” (fly on the wall), ook voor 
de technische benadering en werkmiddelen die u 
aanwendt. 

Zodra de observatie afgelopen is, wanneer u de 
details nog vers in het geheugen hebt, noteert 
u alle gegevens die bij u opkomen. Vul de open 
gelaten secties tussen de reeds genoteerde details 
in en geef zo veel mogelijk informatie. In dit 
stadium moet u nieuwsgierig en objectief zijn en 
uw oordeel uitstellen: noteer ALLES, zelfs dat wat 
niet belangrijk lijkt. Sommige dingen zijn schijnbaar 
van geen belang, maar kunnen u bij de verwerking 
en analyse van de resultaten plots revolutionaire 
informatie bieden.
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U Kunt de informatie  
verzamelen in de  

MURAL-tool: 

  NA
Naarmate de gesprekken vorderen, is het interes-
sant om ze met elkaar te vergelijken en tegenover 
elkaar te leggen.

Vergelijken: welke modellen komen bij elk 
gesprek opnieuw tot uiting? Kunnen we 
besluiten dat deze modellen veralgemeend 
mogen worden tot de beoogde usergroepen? 

Tegenover elkaar leggen: in welke zin ver-
schillen de antwoorden en waarom is dat 
relevant? Welke losstaande “stukjes” kennis 
vergaart u die als insights van belang kunnen 
zijn? 

De volledige analyse van de resultaten vormt 
de volgende fase: analyse van de insights van 
gebruikers.

REALISATIE VAN EEN SEMIGESTRUCTUREERD CONTEXTGESPREK Het interview (of gesprek) is een manier om 
feiten en meningen van potentiële en effectieve 
gebruikers van een product of dienst te weten 
te komen. De gesprekken vinden doorgaans in 
een individuele context plaats. 

Enkele courante technieken: 

 Gestructureerd gesprek: gesprek dat een 
strikt scenario volgt, met gedetailleerde 
standaardformu¬lieren met vragen. Met 
dit soort gesprekken kunnen kwantitatieve 
studies worden gemaakt (op een grotere 
steekproef), want ze vertonen tal van 
gelijkenissen met een vragenlijst voor een 
opiniepeiling. 

 Semigestructureerd gesprek: vrijere, open 
conversatie gebaseerd op een themage-
spreksgids die wordt voorbereid, eerder 
dan een gedetailleerd script. 

 Contextgesprek: in situ gerealiseerd ge-
sprek, binnen de context van de user 
(werkplek, thuis...). 

De ideale gespreksmethodologie om veel 
informatie in te zamelen, is de combinatie van 
de beste aspecten van een semigestructureerd 
gesprek en een contextgesprek.

Om vanaf het begin van het project een 
goed beeld te krijgen van wat voor de user 
de inzet is, kunt u best zo snel mogelijk 
verschillende gesprekken organiseren. 

Bovendien verdient het aanbeveling om een 
test uit te voeren, uw gesprek uit te proberen, 
want vaak zijn sommige onderwerpen die 
wij voorbereiden, voor de user minder 
relevant dan wij dachten. Tegelijkertijd 
leveren deze tests ook interessante nieuwe 
bevragingspistes op. Dat alles neemt tijd 
in beslag en moet dus zo snel mogelijk 
worden voorbereid. Zeker ook omdat deze 
gesprekken opgevolgd moeten worden, wil 
men er een analyse van kunnen maken. 

Vanuit wetenschappelijk standpunt gezien 
realiseren designers immers vaak “weinig 
betrouwbaar” opzoekingswerk, maar vanuit 
het standpunt van de designers zijn we er 
voorstander van om zo veel mogelijk met 
de user te spreken en de interactie met 
hem aan te gaan, en dan vooral als dat in 
de context gebeurt, zolang we ons maar 
bewust blijven van het feit dat we kwali-
tatief onderzoek voeren en we onze re-
sultaten altijd moeten valideren door middel 
van follow-upvergaderingen met prototypes 
(bijvoorbeeld focusgroepen).

5. Ervaring delen: welke ervaringen heeft de user, 
welke scenario’s zijn in zijn ogen pertinent? 

6. Korte verhalen en anekdoten: wat is het 
persoonlijke verhaal van de user binnen deze 
scenario’s, welke positieve en voldoening gevende 
anekdoten wil hij met ons delen? 

7. Beschouwingen over de problemen: welke 
problemen hebben zich voorgedaan en waardoor 
werden ze veroorzaakt? 

8. Gevoelens: hoe voelde de user zich tijdens deze 
scenario’s en in deze situaties? Raakt de anekdote 
de user persoonlijk? 

9. Ideeën en pistes voor verbetering: als de user de 
kans zou krijgen, wat zou hij dan veranderen om het 
product/de dienst te verbeteren of de problemen/
negatieve gevoelens te verzachten? Tijdens dit 
gesprek kunt u nota nemen van de ideeën van de 
gebruikers, voor als u later mogelijke oplossingen 
uitwerkt, maar u kunt ook een constructieve state 
of mind aanhouden. 

10. Ontspanning: luchtige discussies op het einde 
van het gesprek.

11. De user danken en wijzen op de volgende 
stappen, alsook op de manier waarop u hem op 
de hoogte zult houden.

  VOOR
Maak een lijst van de onderwerpen die u met 
de geïnterviewde wil bespreken. Creëer als u dat 
wenst, een mindmap die u kan helpen, en streef 
naar een voldoende hoge graad van details; 

Selecteer vijf of zes onderwerpen en probeer tus-
sen deze thema’s een logische “flow” te creëren; 

Denk na over de manier waarop u het gesprek 
wil documenteren (nota’s, geluidsopnames, fo-
to’s...), want u kunt het interview combineren 
met contextobservatie; 

Houd het interview in dat geval, indien moge-
lijk, samen met een andere onderzoeker: de 
ene kan zich op het eigenlijke gesprek concen-
treren, terwijl de andere observeert, of helpt bij 
het gesprek mocht dat nodig zijn; 

Houd rekening met de wettelijke beperkingen 
inzake geheimhouding, zorg ervoor dat u een 
geïnformeerde toestemming krijgt;

Definieer de praktische aspecten (locatie, logis-
tiek, eventuele vergoeding...).

  TIJDENS
De menselijke relatie bepaalt mee in hoeverre 
de geïnterviewde zichzelf bloot wil geven. Om 
de gedachte-wisselingen vlot te doen verlopen, 
bevelen wij aan om het volgende schema te 
gebruiken:  

1. Inleiding: stel uzelf voor, leg uit wat de reden 
voor dit gesprek is en hoe u de resultaten zult 
gebruiken... Stel het subject op zijn gemak en 
vervul de formaliteiten (toestemmingsfiche, enz.). 

2. Opwarming: breng het gesprek op gang door te 
praten over de context in brede zin: waar bevindt 
u zich, welke activiteiten worden er gerealiseerd, 
welke producten en diensten worden gebruikt, enz. 

3. Klemtoon op het onderwerp: zoom in op het 
onderwerp dat u wil aankaarten, door het gesprek 
almaar gedetailleerder en doelgerichter te maken. 
De toon wordt ernstiger. 

4. Uitdieping: ga na in hoeverre de kennis en 
vrijheid van meningsuiting van uw gesprekspartner 
in verband met het onderwerp begrensd zijn. 

Interview

https://tinyurl.com/y3fhuxsr

https://tinyurl.com/y3fhuxsr
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Bekijk het stramien van  
an usertraject in de MURAL-tool  

(online samenwerkingstool):

  NA
Doordat het usertraject rechtstreeks werd verwerkt in een aangepast stramien, hoeft het na de conceptie 
niet meer verwerkt te worden. Het wordt benut tijdens de analysefase. 

  VOOR
Maak een groot vel papier klaar met daarop een gebruiksklaar patroon 
(of stramien), een reeks viltstiften en enkele pakjes post-its;

Breng een aantal gebruikers (of persona’s) samen.

  TIJDENS

Gebruik het stramien dat u hebt voorbereid, en vul in groep het usertraject in, van links naar rechts 
op de horizontale as. Deze as geeft de chronologie weer en loopt langs alle fasen van de user expe-
rience. Noteer op de post-its de interactie tussen de user en uw onderneming/product/dienst en de 
betrokken ondersteuning (contactpunt). 

Herschik de post-its volgens de verticale as. Deze as verwijst naar de gevoelens, de gewaarwording 
betreffende de ervaring. Hoe beter de ervaring, hoe hoger deze actie/dit contactpunt staat op de ver-
ticale as. Zo kunt u zich makkelijk visueel voorstellen welke ervaringsmomenten minder bevredigend 
waren en welke onderwerpen mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. 

Teken het traject door de momenten/contactpunten met elkaar te verbinden.

Contactpunten: 

Uw klant/user doorloopt in zijn relatie met uw onderneming verschillende fasen. Elke fase bestaat uit ver-
schillende contactpunten: wisselwerkingsmomenten tussen uw product, dienst, onderneming of merk en 
uw klant. Deze fasen zijn: 

Bewustwording: de klant weet dat u bestaat, maar heeft u niet onmiddellijk nodig; 

Aantrekkingskracht: in deze fase moet u relevant zijn voor een user, want hij heeft uw diensten mis-
schien nodig; 

Keuze: de user kiest voor uw waardepropositie, in vergelijking met de beschikbare alternatieven; 

Gebruik: de user experience i.v.m. uw product/dienst tijdens het gebruik; 

Ondersteuning: de user en zijn contactpunten in geval van problemen; 

Klantenbinding: de manier waarop u in contact blijft met de klant, zodat hij trouw blijft aan uw onder-
neming of uw merk.

Het usertraject wordt gebruikt om het traject van 
een ontvangende partij te volgen naarmate de tijd 
verloopt, en binnen een specifieke context. 

Zo kunnen alle contactmomenten en -punten tussen 
een user en uw onderneming, product of dienst 
visueel en chronologisch worden voorgesteld. 

Deze mapping bevat een sterk gevoelsmatig 
bestanddeel: ze toont op welke momenten de 
klant tevreden, heel tevreden of juist ontevreden 
is over zijn ervaring met uw onderneming, product 
of dienst. 

Deze visuele voorstelling is in eerste instantie 
een diagnosetool, want ze helpt u om mogelijke 
problemen op te sporen en vormt de basis voor 
een verbeteringsplan. 

Het usertraject kan in zeer uiteenlopende contexten 
worden gebruikt, maar meestal wordt het in kaart 
gebracht via het commerciële proces, dat uit de 
volgende fasen bestaat: 

1. Pre-service: een potentiële klant wordt naar 
de aankoop begeleid; 

2. Service: de klant, die user is geworden, 
ervaart de waarde van uw product/dienst; 

3. Post-service: de ervaring loopt ten einde en 
het komt er nu op aan om de klant aan u te 
binden. 

Hoewel het klanttraject de meest gebruikte vorm 
van usertraject is, spreekt het voor zich dat de 
ervaring in om het even welke context en voor om 
het even welk proces gevisualiseerd kan worden. 
Zo wordt deze tool almaar vaker gebruikt om het 
traject van interne betrokken partijen, zoals de 
“werknemerservaring”, te volgen, te visualiseren 
en te verbeteren.

Via het usertraject kunt u de dingen bekijken 
vanuit het standpunt van uw klant/user. De be-
doeling is om niet alleen de bestaande proces-
sen binnen uw relatie met hem bij te schaven, 
maar ook om nieuwe producten/diensten beter 
te ontwerpen of bestaande producten/diensten 
te verbeteren. Deze eenvoudige en zeer doel-
treffende tool bevordert de communicatie en is 
een rijke bron voor de brainstorming. Hij levert 
een op de actie gericht empathisch overzicht. 
U kunt deze tool op verschillende manieren en 
op verschillende ogenblikken gebruiken: 
1. Bij de stand van zaken – Het usertraject 
gebaseerd op concrete user experience. 
Als u typeprospects kunt inschakelen, kunt u 
hun bijdrage gebruiken om het usertraject op 
te stellen. Deze benadering is zeer handig als 

u een bestaande user experience wil evalueren 
en eventueel wil herzien. 
2. Tijdens de brainstorming – Mogelijke 
scenario’s voor het gebruik. 
Samen met de ontvangende partijen van 
uw project kunt u zich in de plaats stellen 
van potentiële gebruikers, om hypothetische 
usertrajecten of nieuwe gebruiksscenario’s 
op te maken. Deze optie is handig als u een 
nieuwe user experience wil creëren en daarbij 
van nul wil beginnen, maar ze houdt ook veel 
risico’s in, want ze steunt louter op hypothesen. 
Deze brainstormingtool heeft het voordeel dat 
u er een visie op een toekomstige service mee 
kunt cocreëren, maar de resultaten moeten nog 
gecontroleerd worden.

Usertraject

https://tinyurl.com/y63epe6k

https://tinyurl.com/y63epe6k
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Fase     :  Analyse van het onderzoek en de insights

De laatste toolfiches die we hebben voorgesteld, maakten het al duidelijk: de in de onderzoeksfase ingezamelde 
informatie verwerken en analyseren is een volwaardig onderdeel van het proces, omdat het uitermate 
belangrijk is. 

De gegevens moeten worden samengevoegd en in perspectief worden geplaatst, de “insights” moeten 
geïdentificeerd worden en vergeleken worden met de oorspronkelijke projectbriefing. 

Een insight is een gevoelig gegeven, dat wil zeggen een belangrijk gegeven voor de analyse en voor een 
verregaand begrip van de situatie of het probleem. In dat opzicht werpt het een licht op de situatie van de 
user en soms is het aan de intuïtie van de onderzoeker te danken dat het geïdentificeerd wordt. 

Hoewel onderzoeksmiddelen vooral bedoeld zijn om gegevens te genereren, is er een groot verschil tussen 
de gegevens en de toepasbare kennis. Pas als de gegevens op een impliciet niveau geïnterpreteerd en 
begrepen worden, zijn ze bruikbaar als input voor een project. 

Werkmiddelen die voor de verwerking van gegevens zeer nuttig zijn, zijn het affiniteitsdiagram of, ruimer 
gezien, de onderzoeksmuur. Ook persona’s zijn in deze fase onmisbare elementen.

Bij design zijn persona’s archetypes, fictieve voorstellingen 
van kerngebruikers. In de persona zijn de kenmerkende 
eigenschappen van een type van gebruikers verenigd; 
we kunnen er met empathie van doordrongen worden 
en deze elementen in de gaten houden naarmate het 
project vordert. 

Er worden altijd verschillende persona’s gerealiseerd, om 
rekening te houden met de diversiteit van de gebruikers 
en hun gebruiken. Ze worden uitgewerkt op basis van 
de gegevens die afkomstig zijn van de user research.

Deze benadering verschilt van een marketingaanpak, 
waarbij een beoogd marktsegment gepersonifieerd 
wordt.

Tal van stramienen zijn beschikbaar om de kerngebrui-
kers in modellen onder te brengen. Doorgaans bevatten 
ze de onderstaande informatie: 

het “gezicht” van de persona, een visuele dimensie 
die helpt om hem in ons geheugen op te slaan. Dit 
gezicht kan getekend worden, het kan de foto zijn 
van een geïnterviewde user, of een foto die uit een 
tijdschrift werd geknipt; 

zijn identiteitskaart, die helpt om dit archetype te 
zien als een mogelijk echt bestaand individu; 

zijn kenmerken (persoonlijkheid, beroep, levenser-
varing...); 

zijn relatie ten overstaan van het bestaande product 
of de bestaande dienst (het feit of hij de oplossing 
al dan niet gebruikt, en de redenen daarvoor), of zijn 
behoeften, verwachtingen, frustraties... in dit verband. 

Om deze modelvorming verder aan te vullen kan ook 
een empathy map (empathiekaart) opgemaakt worden. 
De naam zegt het al: met deze kaart kan nog dieper en 
nog doeltreffender in de empathie van de persona bin-
nengedrongen worden, om zijn angsten en reserves, zijn 
frustraties, zijn verlangens, enz. te begrijpen. 

Bekijk het personastramien  
in de MURAL-tool  

(online samenwerkingstool): 

Persona

https://tinyurl.com/y2nlv326

De persona dient om de elementen van de user research in modellen te gieten. Daarom wordt deze pas na deze fase ge-realiseerd. 
Let wel: het is ook mogelijk om vanaf het begin van het project proto-persona’s uit te werken (of prototypes van perso-na’s). Deze steunen dan op hypothesen die door de user research gevalideerd of ongeldig verklaard moeten worden.

https://tinyurl.com/y2nlv326
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We vergelijken de kwaliteitsgegevens met 
elkaar en leggen ze naast elkaar, we zoeken 
naar modellen. Het eenvoudigste hulpmid-
del om de in de gegevens vergrendelde 
modellen te herkennen, is een affiniteitsdi-
agram. De naam zegt het al: de bedoeling 
is om alle gegevens met eenzelfde thema-
tische affiniteit samen te voegen. 

Als niet alle gegevens in tekst weergege-
ven zijn en uiteenlopende vormen aan-
nemen, geven we de voorkeur aan een 
onderzoeksmuur om deze gegevens met 
uiteenlopende dragers te verenigen en met 
elkaar te verbin¬den. U hebt wellicht al wel 
politieseries gezien waar een grote muur 
of een wit bord volhangt met afbeeldin-
gen van een plaats delict, post-its, arte-
facts (brieven, bustickets...), namen, enz. 
die werden gegroepeerd, door pijltjes met 
elkaar werden verbonden en omringd zijn 
door ideeën. Dat is een onderzoeksmuur.

Om een affiniteitsdiagram op te maken:

Noteer al uw gegevens op telkens een 
andere post-it. 

Leg ze uitgespreid voor u neer en begin 
te zoeken naar verbanden tussen de 
verschillende gegevens. 

Maak hoopjes van onderling verbonden 
gegevens. Welke clusterthema’s er zijn, 
wordt niet bepaald. Door met de gegevens 
te spelen en ze meermaals te overlopen, 
ontstaan modellen en clusters. Verdeel de 
clusters in subthema’s als ze te groot worden. 

Geef de clusters een naam. U voegt deze 
post-its om een bepaalde reden samen. Zoek 
uit wat die reden is, en geef de hoopjes een 
naam waaruit die reden blijkt. 

De onderzoeksmuur gebruikt dezelfde technieken 
als het affiniteitsdiagram, maar door deze manier 
van werken kunt u verschillende gegevensbron-
nen en -vormen (nota’s, beeldmateriaal, arte-
facts...) tegelijkertijd ook visueel verwerken.

Het grote voordeel is ook dat u niet alle gegevens 
op een post-it hoeft neer te schrijven, want de 
informatiebron zelf (foto, enz.) wordt gebruikt. 

Naar de Design Brief 

Om deze fase van de analyse af te ronden, loont het om het probleem te herformuleren. Dit is het moment 
waarop u probeert om het niveau van impliciete kennis te bereiken. Daarvoor kunt u de onderstaande zin 
gebruiken:

Iemand (persona) wil (behoefte of doelstelling), want (motivering), maar (frustratie). 

Als een user een behoefte of doelstelling heeft, maar hindernissen overwonnen moeten worden om deze 
doelstellingen te halen, dan hebt u wellicht een reden gevonden om uw project door te voeren, want design 
betekent in de eerste plaats “de dingen voor de mensen beter maken”.

De behoeften van de gebruikers en de informatie die u hebt gevonden, worden in uw bestek (de Design 
Brief) geïntegreerd. Houd echter wel in uw achterhoofd dat de beste producten niet degene zijn die al uw 
problemen zullen oplossen, maar die vooral de voornaamste problemen van een user oplossen. 

Zo is een Zwitsers mes zeer goed als u eetwaren wil snijden om “uit het vuistje” te eten, maar levert het niet 
de mooiste sneden gebraad tijdens een familie-etentje: specifieke context, specifieke user, specifiek product. 

Bij deze inzameling en kritische analyse van gegevens is noodzakelijkerwijze de onderneming betrokken, maar 
ook uw (toekomstige) designer kan deze taken voor zijn rekening nemen. Hij is al in staat om de insights 
te identificeren en te interpreteren en een holistische visie van de situatie uit te werken, zodat hij zich kan 
concentreren op een reëel probleem dat opgelost moet worden, of op een ware buitenkans om waarde toe 
te voegen in het leven van uw klant/user. 

Door met hem te dialogeren kunt u het tweede (middelste) deel van ons TRIPOD-stramien moeiteloos in-
vullen:

Van affinity diagram tot onderzoeksmuur

U kunt een affiniteitsdiag
ram of onder-

zoeksmuur creëren naarmate uw user 

research vordert. Op die manier kunt 

u, zoals we na de gesprekken aan-

raadden, de informatie controleren en 

gelijkenissen (of versch
illen) opsporen. 

Daarvoor hebt u wel een vaste en aan 

dit project gewijde werkruimte nodig, 

een ruimte waar u deze informatie tij-

dens het weken of maanden durende 

proces kunt opslaan. 

Uiteraard kunt u ook wachten tot u alle 

informatie hebt ingezameld om met 

een diagram of onderzoeksmuur te 

beginnen. Een grote m
assa informatie 

in één keer verwerken brengt echter 

wel moeilijkheden met zich mee.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fase     :   Design Brief

Nu we de eerste fase terzijde hebben gelegd (maar uiteraard kunnen we er als dat nodig is, nog naar te-
ruggrijpen) en hebben uitgezocht waarom we dit project moeten doorvoeren (Design the right thing), zijn we 
eindelijk klaar om aan oplossingen te bouwen (Design the thing right).

De “constructiefase” begint met de Design Brief, een geschreven document dat alle informatie bevat die het 
team nodig heeft om het juiste product of de juiste dienst te creëren. Het is ook de tweede “knoop” van het 
proces.

De Design Brief is een oproep tot actie! Deze Brief is niet louter een inventaris van de strategische richt-
snoeren en de resultaten van het onderzoek, maar stelt ze voor in een “geïnterpreteerde” vorm waarin ze 
“omgevormd” zijn tot op de actie gerichte verklaringen. Kortom: 

• Het onderzoek levert gegevens op (inzameling); 

• De analyse levert kennis op (inzicht); 

• De briefing leidt tot actie (opbouw). 

De uitdaging gezien vanuit het standpunt van de user is de samenvatting van ons onderzoek over de gebrui-
kers. In de onderzoeksfase hebben we alles ontdekt wat er te ontdekken viel:  

1) Wie is onze user? 

2) In welke context gebruikt de user onze producten en diensten? 

3) Op welke behoeften (ook wel “jobs to be done” genoemd) moet ons product/onze dienst inspelen? 

De Design Brief wordt het punt waar de behoeften van de onderneming en de behoeften van de user elkaar 
kruisen.

Challenge
from

Company
perspective

Challenge
from
User

perspective

Design
Brief

Herinnert u zich nog hoe we het resultaat van onze user 
research in één eenvoudige zin hebben samengevat?

Iemand (persona) wil (behoefte of doelstelling), want 
(motivering), maar (frustratie). 

Ook de uitdaging (of Design Challenge) kan zo worden 
geformuleerd, in één eenvoudige zin die begint met “Hoe 
zouden we kunnen”: dit is de “How might we”-challenge. 

Gebruik de onderstaande formulering:

Hoe zouden we voor (persona) (een product 
of een dienst) kunnen creëren opdat hij kan 
(behoefte of doelstelling) zonder (frustratie)? 

Gebruik de tool “5 waarom”  
om jet e helpen bij het formuleren 

van de uitdaging in de MURAL-tool 
(online samenwerkingstool):

U gebruikt dit werkmiddel en deze formulering om uw Design Brief of bestek op te stellen. Het is de synthese van de uitdaging voor de designer met wie u samenwerkt, maar ook voor de interne teams.

Aan de hand van de “How might we”-challenge kunt u de kern van ons TRIPOD-stramien invullen:

“How might we”-challenge

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fase     :   Ideation, de creatieve fase om ideeën te genereren

Eindelijk kunt u uw ideeën de vrije loop laten! 

Maar, door deze fase voor het ontstaan en de uitwerking van ideeën collectief te doorlopen, kunt u alle bij 
het project betrokken partijen de kans geven om hun ideeën te uiten, in te spelen op de ideeën van anderen, 
ze te combineren... U zult zien dat u samen veel gemakkelijker nieuwe oplossingen kunt bedenken! 

Niets beter dan een brainstorming om u te helpen; we kennen het allemaal, maar misschien hebt u toch nog 
niet alle geheimen van deze techniek ontsluierd... Als u brainstorming combineert met andere benaderingen 
waarmee u de geopperde ideeën snel en eenvoudig concreet kunt maken, is deze techniek het krachtigst.

In zijn eenvoudigste vorm is een brainstorming 
een techniek om voor een bepaalde uitdaging 
een veelheid aan ideeën te genereren en 
vervolgens (vaak door stemming) het/de 
beste idee(ën) van de groep te selecteren.

Door middel van “reboosts” kan een 
kleine groep van deelnemers binnen een 
afgebakende tijdspanne tot 300 ideeën voor 
(delen van) oplossingen genereren! Dat is 
maar mogelijk door een gestructureerde 
aanpak en een degelijke voorbereiding. 
Gespecialiseerde toolboxes kunnen daarbij 
helpen. 

Aangezien het echter niet altijd evident is om 
uw talenten als facilitator te ontwikkelen of de 
taak voor uw project aan iemand anders toe 
te vertrouwen, kunnen de TRIPOD-partners 
helpen bij uw ideeënvormingsmomenten.

Van brainstorming… naar proto-flyer!

Hoewel een brainstorming op om het even welk ogenblik in het pro-jectontwikkelingsproces kan plaats-vinden, situeert de belangrijkste zone voor een brainstorming zich in het begin van de tweede ruit. Op andere momenten kan hij informe-ler verlopen en minder gestructu-reerd zijn. 
De brainstorming is overigens slechts zelden een eenmalige ac-tiviteit. Vaak worden verschillende brainstormings gerealiseerd, telkens met een andere denkperimeter, zo-dat verschillende problemen of ver-schillende delen van eenzelfde pro-bleem aangepakt kunnen worden.
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Wij stellen u hier een zeer krachtig scenario voor waarbij in 45 minuten tijd ideeën gegenereerd en geselecteerd 
kunnen worden, die dan in uw projecten geïmplementeerd kunnen worden.

FASE 0 :   Inleiding: leg de challenge uit (zie “How might we”-challenge).

FASE 1 :   Brainwriting: elke deelnemer noteert na de uiteenzetting over de uitdaging, de eerste tien ideeën die 
bij hem opkomen. Het kan gaan om deeloplossingen, grote concepten of kleine ideeën. De beoordeling van de 
ideeën is voor later: bij ideation gaat het in eerste instantie om hoeveelheid en pas later om kwaliteit.

FASE 2 :   OPTIE (+ 30 minuten): stimuleren om meer ideeën te genereren. Als u aanvoelt dat u de brainwriters 
moet stimuleren om de probleemstelling vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken, kunt u best “reboosts” 
lanceren, die een middel vormen om de creativiteit van de deelnemers een nieuwe boost te geven. Enkele mo-
gelijkheden: 

verschillende persona’s, om het inlevingsvermogen te vergroten; 

recente technologische ontwikkelingen; 

grote maatschappelijke tendensen; 

contextuele informatie (beeldmateriaal, enz. van de user); 

kaartspelletjes... 

De bedoeling is om de deelnemers ertoe aan te zetten om meer en andere ideeën te opperen, door hun ver-
schillende aanvalshoeken te bieden om de uitdaging aan te gaan. 

FASE 3 : Delen en groeperen: vraag de deelnemers om hun ideeën te delen en te groeperen, net zoals voor het 
hierboven besproken affiniteitsdiagram. De bedoeling is om uit de ideeën van de deelnemers algemene thema’s te 
filteren. 

FASE 4 : Hiërarchische schikking van de thema’s: kom terug op de oorspronkelijke uitdaging en dan in het bij-
zonder op de resultaten van de user research (behoeften, ideeën...); bespreek dan in teamverband welk(e) thema(‘s) 
voor de geïdentificeerde behoeften de beste – en voor de user overtuigendste – argumenten en antwoordelemen-
ten oplevert/opleveren. 

Prioriteiten stellen is belangrijk omdat, als we alle ideeën die in ons opkwamen, in één enkel concept (één enkele 
oplossing) willen gieten, we uiteindelijk uitkomen op een product dat of dienst die zonder enig enthousiasme op alle 
behoeften inspeelt, maar niet echt een oplossing biedt voor de belangrijkste behoeften. 

Bovendien wordt het uitermate moeilijk om deze nieuwe oplossing aan een user/klant uit te leggen – ook op het 
ogenblik van de verkoop – want u hebt geen duidelijke keuzes gemaakt. 

FASE 5 :  Ontwikkel en visualiseer het concept: de deelnemers wordt gevraagd om een advertentie op papier te 
zetten (flyer of affiche in het bushokje) en daarbij de beste ideeën – met oog voor de gekozen prioriteiten – in 
een visuele drager te integreren. Uw ideeën worden dan tastbaar. Dat is een eerste manier om uw concept in een 
prototype te gieten en het dan te verbeteren.

TIP:  
Als uw team niet het nodige vertrouwen of de nodige expertise heeft om deze visuele 
drager te creëren, kunnen ze gerust afbeeldingen printen, uitknippen en plakken om het 
voorgestelde concept visueel uit te werken en door te geven. Sommige tools, zoals Canva, 
kunnen designerloze teams eveneens helpen. 

Bekijk onze brainstormingtool  
in de MURAL-tool  

(online samenwerkingstool): 

Fase     :   Iteratieve ontwikkeling door prototyping en tests  

De volgende stap van het ontwerpproces is de overgang van een concept van hoog niveau (eenvoudig, 
maar krachtig, nog niet getest) naar een verdere ontwikkeling van een product dat of dienst die zich aan de 
complexiteit van de context waarvoor het/hij bestemd is, kan aanpassen en dat/die gevalideerd en getest 
wordt. Tijd dus om te bouwen, te testen en te leren… opnieuw te bouwen en te testen en nog meer te leren!

Bij de vorige fase – ideation – hebben we gezien dat ideeën genereren en ontwikkelen nauw samengaan en 
dat de conceptontwikkeling gemakkelijk kan steunen op “fast prototyping”, bijvoorbeeld met een proto-flyer 
(of affiche), waarmee het concept voor de oplossing tastbaar wordt en visueel gedeeld kan worden.

We gaan samen nog dieper in op het potentieel van fast prototyping.

https://tinyurl.com/y3e8u22t

https://tinyurl.com/y3e8u22t
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Bekijk onze tool voor iteraties 
op basis van prototyping en 

testen in de MURAL-tool (online 
samenwerkingstool): 

Voor designers is prototyping een 
beproefd middel om tests te realiseren 
en beslissingen te nemen.

Prototyping is van toepassing op fysieke 
producten, op toepassingen en andere 
interfaces, en ook op diensten. Een 
prototype kan om het even welke vorm 
aannemen: van schema op een papieren 
servet tot overweldigende videofilm om 
een toepassing te demonstreren; van 
conceptcar tijdens het autosalon tot 
3D-geprinte maquette van een gebouw. 

Het gebruik van prototyping is een van 
dé pijlers van Design Thinking.

Prototyping gaat samen met testen, 
waarbij gebruikers op verschillende 
manieren betrokken kunnen worden.

 De user test en controleert: u creëert 
als onderneming of als designer een 
prototype en vraagt een panel van 
gebruikers om dit prototype te testen 
en te beoordelen; 

 De user werkt met de onderneming 
of designer samen, in een dynamiek 
van cocreatie: een team van gebrui-
kers, designers, mensen van de on-
derneming... denkt na over een on-
derwerp en produceert eenvoudige 
prototypes om het probleem op te 
lossen; 

 De user werkt alleen:  de zogenaam-
de “lead gebruikers”, dat wil zeggen 
mensen die het probleem reeds zelf 
opgelost hebben, nog vóór u er zelf 
over begon na te denken. Zij kunnen 
een gigantische bron van ideeën zijn, 
maar u moet hen wel kunnen vinden.

Fast prototyping

De prototyping moet zo vroeg mogelijk in 
het ontwerpproces worden voorzien, met de 
goedkoopst mogelijke middelen, om al in een 
vroeg stadium een maximum aan – kostbare 
– fouten te voorkomen.
Prototypes worden ontworpen om met visue-
le middelen over de ideeën te communiceren 
(vormprototypes) en/of om (delen van) op-
lossingen functioneel te testen (gebruikspro-
totypes).

Enkele basisregels:

1. Definieer de bedoeling van uw prototype:  
communicatie (visueel/vormprototype), gebruiks-
test (functioneel/gebruiksprototype) of beide? 

2. Zorg voor een goede briefing; 

3. Maak de prototypes volgens de briefing die 
werd opgemaakt; 

4. Werk met goedkope, snelle, maar wel duurza-
me middelen, want uw prototype moet lang ge-
noeg meegaan om de tests en beoordelingen in 
alle veiligheid te kunnen registreren (in de vorm 
van foto’s, verslagen, enz.); 

5. Vaak testen én mislukken is de boodschap:  
leer van uw fouten, zolang de investeringen be-
perkt blijven.

En als u met gebruikers werkt:

6. Werk met middelen die zo courant zijn dat de 
gebruikers niet gehinderd worden door hun ge-
brek aan kennis of specifieke vaardigheden (pa-
pier, Lego®, boetseerklei...); 

7. Vul de abstracte dimensie van sommige pro-
totypes aan via gesprekken of observatie, om de 
mentale projecties van de deelnemers te vatten. 
Houd er tot slot ook rekening mee dat van al-
les een prototype gemaakt kan worden: van het 

product uiteraard, maar ook van de dienst of de 
interface. 

Een prototype van een dienst is een simulatie 
van de ervaring met die dienst. Er is geen betere 
manier om een dienst ten volle te begrijpen dan 
door hem zelf te ervaren. Dat kan gaan van een 
fictief rollenspel tot uitgebreidere experimenten in 
fysieke omgevingen. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat de gebruikers actief deelnemen, maar u hebt 
ook een fysieke context nodig (reële context of 
prototype). Zowel de geteste dienst als de om-
gevingen kunnen aan onderzoek onderworpen 
worden. U kunt met andere woorden prototypes 
gebruiken om de diensten én de context waarin 
de dienst plaats zal vinden, te ontwerpen. 

Voor prototypes van interfaces hebt u wire-
framing nodig, dat uit de grafische sector afkom-
stig is. Met wireframes kunt u het uit lijnen en 
zones bestaande skelet van pagina’s creëren. 

Ze kunnen met de hand op papier worden ge-
tekend of door middel van grafische software of 
toegankelijkere tools (zoals PowerPoint) worden 
gecreëerd. 

De kwesties informatiearchitectuur en ergonomie 
blijven echter het werk van experts en wireframes 
testen kan een delicate aangelegenheid zijn. Vaak 
is een zowel kwalitatieve als kwantitatieve bena-
dering noodzakelijk, die door middel van software 
als Eyes Tracking geïmplementeerd kan worden.

VERGEET NIET 
dat u, ook al begint u met de interne middelen van de onderneming  

(en met name met het beschikbare team), de competenties en medewerking 
van een designer nodig hebt om iteratie na iteratie te blijven vorderen en 

uiteindelijk bij een volwaardige ontwikkeling uit te komen! 

Analyse van de resultaten 

Hoe de resultaten verwerkt worden, hangt in sterke mate af van de prototypingvorm die werd gebruikt en van de 
fase van het ontwerpproces waarin deze plaatsvindt.
Bij visuele tests is de feedback eerder kwalitatief van aard: “Ik vind het goed / ik vind het slecht”, “Ben ik bereid 
dit te kopen?” en zo ja: “Voor welk bedrag?”.
Wanneer functionele prototypes worden getest, wordt een lijst met eerder technische opmerkingen opgesteld, die 
dan als basis gebruikt kan worden om achteraf de resultaten te verwerken.
In op cocreatie gebaseerde scenario’s zal na de vele iteraties uiteindelijk een verbeterd prototype ontstaan. 

https://tinyurl.com/y49j9375

https://tinyurl.com/y49j9375
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Fase     :   Integratie op de markt (implementatie) 

Waar het nu op aankomt, is dat de ontwikkelde oplossing geïntegreerd wordt in het effectieve domein van 
de gebruikers en de onderneming. Kortom: de onderneming in staat stellen om de oplossing aan te bieden, 
dankzij haar huidige processen en expertise, of ze aan te passen, maar wel coherent te blijven met de ver-
wachtingen van de markt. 

In deze implementatiefase moeten drie belangrijke taken vervuld worden:

1. Het prototype moet als Minimum Viable Product (MVP) worden ontwikkeld en van een “bêta”-context 
overgaan naar een eindproduct dat op de markt wordt gebracht.

2. Alle hypothesen die we in de loop van de ontwikkeling van het product of de dienst hebben geformu-
leerd, moeten getest en gevalideerd worden (risicobeperking).

3. We moeten een dienst die vanuit het standpunt van een user werd ontwikkeld, omzetten in een scenario 
dat door uw onderneming verstrekt kan worden (evaluatie/aanpassing van de processen).

Om aan het eerste punt te voldoen veranderen we onze state of mind: van iteratieve conceptie waarmee het 
concept bijgeschaafd en verbeterd (en zelfs getransformeerd) kan worden, gaan we naar ontwikkeling gericht 
op nauwkeuriger gedefinieerde doelstellingen, die bereikt moeten worden door kleine sprints waarmee we 
stap voor stap naar de lancering van het product/de dienst toe gaan. Ook dat is het werk van de designer.

Om de risico’s te beperken, zouden we kunnen stellen dat de controle van de hypotheses voltooid had moeten 
zijn tijdens de prototyping- en testfase. In werkelijkheid is de evolutie naar een risicoloos en gevalideerd 
product op de markt veel organischer. Hebt u wel eens opgemerkt dat de helft van de applicaties op uw 
telefoon “bêta”-versies zijn? Dat betekent dat de applicatie, ook al werd ze reeds gecommercialiseerd, 
eigenlijk nog in ontwikkeling is. Deze tussenstap dient om nog een aantal hypotheses te valideren, met name 
dankzij de door de gebruikers geproduceerde gegevens... Op die manier wordt een progressief proces van 
permanente verbetering mogelijk gemaakt. Dat is niet alleen van toepassing op software of interfaces, maar 
ook op diensten, die vaak een tegelijkertijd digitaal én fysiek bestanddeel zijn.

Metingen en validering 

Op dat ogenblik – we zitten nu op het einde van de tweede fase – is het tijd om na te gaan of we de be-
oogde doelstellingen hebben gehaald. Dat is belangrijk. Een van de grote risico’s van de iteratie en evolutie 
van een concept naar de markt, is dat we in de loop van het proces zoveel compromissen sluiten dat we 
onze oorspronkelijke doelstellingen uit het oog verliezen en de markt bereiken met een afgezwakte versie 
van wat ooit een sterk concept was. Dat is waarom het derde deel van het TRIPOD-stramien zo belangrijk is.

In de Design Brief maakten we een inventaris van de doelstellingen die we met het product of de dienst 
wilden halen. Sommige zijn binair (of we hebben de doelstelling gehaald, of we hebben de doelstelling niet 
gehaald). Andere worden aan metingen onderworpen om te beoordelen of we al dan niet van succes kunnen 
spreken. Het verdient aanbeveling om een valideringsplan op te stellen met ten minste drie delen: 

1. De hypothese

2. De metingen voor de verificatie van de hypothese

3. De benadering waarmee de hypothese gevalideerd kan worden (testprotocol) 

Deze gegevens moeten in het derde deel van het TRIPOD-stramien ingevuld worden, zodat het ten volle be-
schouwd kan worden als aanvulling op de werkmiddelen die inzake projectbeheer reeds bestaan: 

Twee aspecten van de implementatie moeten nog beklemtoond worden: processen en businessmodel. De 
volgende werkmiddelen kunnen u daarbij helpen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

GETESTE OPLOSSING :GEBRUIKERS ONDERZOEKSTRATEGISCHE CONTEXT
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Bij dit mappingtype worden nieuwe lagen 
toegevoegd aan het reeds gecreëerde 
klant-/usertraject.

De bekendste vorm van “swimlane maps” 
is de “service blueprint”, een schema waar-
in de lagen van een organisatorische struc-
tuur en de processen en dragers daarvan, 
worden verbonden met de chronologie 
van het klant-/usertraject. 

Eenvoudig uitgelegd: door de service blue-
print worden alle activiteiten, hulpmidde-
len en contactpunten die van de “back-
office”-organisatie deel uitmaken, in een 
helder schema geordend en gesynchroni-
seerd met de echt beleefde of ingebeelde 
user experience. 

De klassieke service blueprint bestaat uit 
vijf lagen: 

1. Fysieke omgeving: waar speelt zich de 
ervaring fysiek af? Welke artefacten en 
contactpunten zijn zichtbaar voor de user? 

2. Actie van de klant: wat doet de klant? 

3. Frontoffice: wat doen de verschillende 
contacten met de klant? 

4. Backoffice: wat doen de ondersteu-
ningsfuncties op de achtergrond (om 
mogelijk te maken dat het product of de 
dienst wordt geleverd)? 

5. Proces: welk systeem, welke tool of dra-
ger (software, enz.) schuilt achter dit pro-
ces? Gebruik uw klanttraject als uitgangspunt:

Voeg “onder de waterlijn” lagen toe, d.w.z. alles 
wat betrekking heeft op de backoffice; baseer u 
daarvoor op een bestaand stramien of ga na welke 
informatie u in het bijzonder nodig hebt; 

Vul deze informatie aan; 

Bepaal welke punten eventueel blokkeren of ver-
beterd kunnen worden. Net zoals voor het klant-
traject kan voor deze punten naar scenario’s en 
alternatieve oplossingen worden gezocht. 

Swimlane map (of service blueprint) Business Modeling

Het Business Model Canvas (de bekendste Business Modeling-tool) bestaat uit negen blokken, 
waarin de informatie gestructureerd wordt, en visualiseert voor u uw huidige onderneming, de 
onderneming die u opricht of herstructureert.

Ondernemingen in een model gieten wordt almaar populairder sinds Alex Osterwalder zijn werken 
“Business Model Generation” en “Business Model Canvas” publiceerde.

Deze modelvormingsoefening helpt u om verschillende (soms ongrijpbare) elementen 
van uw op de user gerichte aanpak in een ruimere economische context te plaatsen.
Modelvorming is ook mogelijk in de loop van het project, om zo meer ruimte te 
scheppen voor de innovatie van het businessmodel, d.w.z. de mogelijkheid om in zijn 
bedrijfsmodel te innoveren, wat voor ondernemingen in oprichting evidenter is. 
Het kan ook in de implementatiefase van het pas ontwikkelde product- of dienstenaan-
bod, opdat het gemakkelijker aansluit bij een reeds bestaand aanbod, marktsegment, 
distributienet, enz. 
Een stramien is overigens een uitstekend visueel en professioneel communicatiemiddel 
om elementen die uit de Design Thinking-aanpak voortvloeien, (intern en extern) te 
delen. Persona’s, klanttraject, enz.

U gebruikt deze tool doorgaans als u het volgende wil 
doen:

nagaan of het product dat/de dienst die u be-
dacht, geprototypeerd en ontwikkeld hebt, wel 
compatibel is met uw beperkingen op het vlak 
van organisatie en productie (werkmiddelen/pro-
ductie¬technologie, bijvoorbeeld). In dat geval kunt 
u de service blueprint het best zo snel mogelijk re-
aliseren, om te weten in welke mate u uw produc-
tieprocessen en -middelen kunt aanpassen – en zo 
de beperkingen tenietdoen – of om het project (en 
dus het product of de dienst) aan te passen door 
met de beperking in kwestie rekening te houden. In 
dat geval kan de service blueprint op verschillende 
momenten in de brainstorming of tijdens de cocre-
atie met de teams plaatsvinden; 
in de implementatiefase uw processen aanpassen 
om doeltreffender en productiever te zijn; maar 
tegelijkertijd ook om intern te communiceren, de 
taken binnen het team te herverdelen, na te gaan 
of er nood is aan opleidingen... De service blue-
print kan dan een boeiend uitgangspunt zijn voor 
beschouwingen inzake HR.
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Design Thinking: Waarschuwing

C
  VOOR

Het is belangrijk dat u uw onderneming(s-
project) goed kent, want business modeling 
vergt een diepgaande kennis;

Het boek “Business Model Generation” kan 
u helpen om de velden te interpreteren en 
de juiste vragen te stellen; of u kunt een ex-
terne facilitator vragen om samen met u een 
werksessie te leiden; 

Kies de aanpak die het best op uw behoef-
ten inspeelt. De volgende technieken wor-
den het vaakst gebruikt: 

· Mapping van uw huidige onderneming: 
een kritische analyse van uw werkwijze; 

· Van nul beginnen voor een snelle en vlot-
te brainstorming over een nieuw product 
of een nieuwe dienst; 

· Het huidige en het nieuwe combineren: 
nieuwe producten/diensten boven het hui-
dige economische model plaatsen, is een 
snelle manier om te illustreren welke im-
pact uw nieuwe idee op de rest van de 
organisatie kan hebben. 

Beslis hoe u de gekozen benadering wil aan-
pakken: 

· Toegespitst op de markt: u bouwt het vol-
ledige model dan op vanuit de gezichts-
hoek van de markt, aan de hand van de 
volgende kernvragen: welke tendensen 
zijn op de markt zichtbaar en met welk 
aanbod kunt u ze associëren? 

· Toegespitst op de competenties en ge-
bruik makend van de sterke punten van 
uw organisatie: wat kunnen we aan? Welk 
uniek aanbod kunnen we met deze com-
petenties produceren?

Zorg voor kaarten en afbeeldingen in ver-
band met het probleem of de context, voor 
een blanco stramien en post-its: klaar om 
eraan te beginnen!

  TIJDENS
Een Business Model-workshop duurt ongeveer drie 
uur. Het team kan uit drie tot zeven personen be-
staan. 

Het model wordt stapsgewijs ontwikkeld, steeds op 
basis van dezelfde negen kernelementen: 

Marktsegmenten 

Klantrelaties 

Waardepropositie

Verkoopkanalen 

Corebusiness

Hoofdpartners 

Basishulpbronnen 

Kostenstructuur 

Bronnen van inkomsten

U kunt op basis van het onderstaande schema te 
werk gaan: 

1. Beschrijf kort het verloop van de sessie, leg uit 
wat Business Modeling is en waarover de oefening 
gaat; 

2. Vul de gegevens in elk van de negen velden in; 
probeer daarbij steeds in te schatten wat de band 
is met de kosten en het rendement; 

3. Gebruik de beschikbare hulpmiddelen om te 
inspireren, duiden, formaliseren, ... en betrek ieder-
een bij het gebeuren. 

“Reboost”-kaarten die specifiek aan de innovatie 
van het businessmodel gewijd zijn, kunnen helpen 
bij de zoektocht naar een model dat het verschil 
maakt. De inhoud van de kaarten kan besproken 
worden, om het te definiëren welk model gewenst 
is, welk model voor de onderneming/het project 
het grootste potentieel heeft. Het kan bijvoorbeeld 
gaan over een combinatie van “abonnementskos-
ten” en “betaling op verzoek”.

Bekijk het Business Model-stramien 
in de MURAL-tool  

(online samenwerkingstool):  

https://tinyurl.com/yxm2qeox

https://tinyurl.com/yxm2qeox
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Een aap met een hoed is niet meer dan een aap met een hoed... 

We hebben u een pragmatische benadering voorgesteld waarmee u Design 
Thinking in uw projecten kunt gebruiken, maar neem ook even de tijd om u in 
te werken in elk van de tools, processen en mogelijkheden daarvan. 

Hoewel de benadering zeer krachtig is, moet u zichzelf en uw onderneming de 
tijd gunnen om te leren, ervaring op te doen en te groeien.

Design Thinking is in de eerste plaats een state of mind. De tools en 
methodologie bieden een structuur waarmee u de verschillende fasen van de 
dubbele ruit kunt beheren, plannen en uitvoeren, maar zijn niet meer dan de 
drager van de “praktijken, denkwijzen en state of mind” die wij in de inleiding 
hebben voorgesteld.

Om echt impact te hebben moet Design Thinking deel uitmaken van een 
geïntegreerde, iteratieve en op onderzoek gebaseerde aanpak waarin de 
ervaringen met de tijd almaar beter worden, omdat ze worden verhelderd door 
gegevens en ideeën. Om succes te garanderen moet dit deel uitmaken van een 
manier van werken, en niet van een activiteit. Design Thinking moet dan ook 
integraal deel uitmaken van de cultuur van de organisatie. 

Om diezelfde reden is de samenwerking met professionele designers essentieel. 
Zij beschikken over de state of mind, de methodologieën en de tools, kortom 
over alle competenties die u nodig hebt voor uw projecten en uw organisatie! 

Het Design Thinking-proces steeds weer overdoen zal van u uiteindelijk een 
“Design Thinker” maken, want het denkproces wordt voor u als individu 
beetje bij beetje een tweede natuur, maar ook een betere praktijk die in uw 
onderneming wordt aanvaard. 

Dat is de bedoeling van Design Thinking: een omgeving scheppen waarin 
mensen de mentaliteit, samenwerkingswijzen en cultuur hebben om zichzelf 
heruit te vinden in een wereld die constant evolueert. 

Blijf denken, 
Blijf doen,
En veel geluk met uw innovatie-inspanningen! 
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