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Voorbereiden
• Ga niet solo. De tijd van 

zolderkamergeleerden is 
voorbij

• Bereid je voor. Schep de
omstandigheden voor succes

• Bouw een multidisciplinair 
team. Diversiteit is cruciaal

• Zoek een executive die het
project ondersteunt. Creëer 
ambassadeurs

• Werk visueel. Je brein zal je
dankbaar zijn

• Manage de energie.

Point of view
• Wees een rebel
• Een visie is een strijdkreet

voor jou en je team
• Een visie is geen vision

statement
• Designcriteria zijn de

benchmarks voor
verandering

• Gebruik storytelling            
om te                       
inspireren.
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Begrijpen
• Hoeveel koppen koffie ben je bereid 

te drinken met je gebruikers?
• Kijk verder dan wat voor de hand ligt
• Ga er niet van uit dat je teamleden je 

oplossing begrijpen
• Het gaat niet om de antwoorden. Het 

gaat om de juiste vragen
• Als je niet weet waar je bent, hoe kun

je dan weten waar je naartoe gaat?

Toepassen
• Leer wanneer je toepast
• Verschillende manieren van toepassen 
• Ontwerpgericht onderzoek:

Begrijpen en analyseren, Point of view, 
Onderzoeksplan, Kennisbasis, Begrijp de
gebruiker, Ideevorming, Oplossingen, 
Riskantste aanname, Valideer je 
aannames, Prototype, Validatie en
Storytelling.

Valideren
• De beste ideeën van de wereld zijn 

waardeloos tot ze zijn getest
• Je eerste idee is stom, je moet vroeg

en vaak falen
• Falen is leren. Kill your darlings
• Verifieer niet, maar weerleg. Probeer

je idee te laten falen
• Pivot of volharden. Vroeger heette 

de pivot: ‘aankloten”. Er is niet één 
pivot; ze zijn allemaal verschillend.

Ideeën vormen
• Er is niet één juiste oplossing. Ideeën zijn 

stapstenen
• Plezier is de beste ideevormingselixer
• Ideeën komen niet uit een magische 

dimensie. Start je creatieve motor
• Gebruik een tool om je denken te verruimen. 

Ga dieper voor betere ideeën
• Selecteer ideeën voordat je verdergaat. Je 

kunt niet 500 ideeën tegelijk testen.

Prototypes maken
• Prototype ≠ oplossing. Wees je eigen 

proefkonijn in en crashtest je ideeën
• In je hoofd kun je niet alles bedenken.

Prototypes maken betekent (onbekende)
problemen oplossen

• Ontwikkel een makersmindset. Houtje-touwtje
is net hetzelfde als waardeloos. Begin gewoon!

• Houd het simpel en knutsel het in elkaar
• Maak een prototype van de toekomst met

storytelling.

Vaardigheid: validatie

Vaardigheden: 
Faciliteren, 
Energie managen

Vaardigheden: 
Observatie, Vragenstellen

Vaardigheid: Durf op te staan

Vaardigheid: 
Ideevorming

Vaardigheid: Prototyping

Download canvassen: 
www.designabetterbusiness.com
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