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Design thinking bureau voor het sociale domein
Innovatie versnellen door middel van co-creatie
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Agenda

1. Welkom & check-in

2. Kennismaken

3. Design thinking

4. Actie
• Mural

• Lightning Decision Jam

• Vraagstelling

5. Afronding & check-out
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Zoek een rustige plek, zonder afleiding

Camera aanzetten

Gebruik een hoofdtelefoon

Microfoon op mute

Gebruik de chat om vragen te stellen

Help met time-keeping: hou het kort, en kom op tijd

Beweeg tijdens de breaks

Afspraken
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Studio Cocreatie

• Ontwerpstudio voor sociaal maatschappelijke 

vraagstukken en innovatie

• Co-creatie met human-centered design methodes 

• Werken vanuit de behoefte van de gebruikers

• Realiseren van innovatiekracht

• Learning by doing
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Dienstverlening

• Inspireren:
Verzorgen van trainingen, workshop gericht op co-creatie en 

inspiratie technieken.

• Faciliteren:
Uitvoeren van onderzoek naar behoeften, klantreizen en faciliteren van 

workshops om in co-creatie naar een oplossing te komen.

• Realiseren:
Verzorgen van actieve ondersteuning bij de implementatie.
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Team

• Michiel de Vos

• Yvonne Haneman

• Marcel de Groot
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Kennismaken

https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/1593025251065/77da5a4274030
b65ee3e810437b988be78476049
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Design Thinking

• Gestructureerd innovatie proces
• Werkt probleemoplossend
• Complexe en uitdagende vraagstukken
• Mensgerichte benadering - gebruikers staat centraal
• Iteratief proces
• Oplossingsgericht - doelgroep is uitgangspunt

Groot voordeel mogelijk om in beperkte tijd met beperkte 
inspanning een concreet product op dienst ontworpen en getest 
te krijgen.
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https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/1593025251065/77da5a4274030b65ee3e810437b988be78476049
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Design is to design the design of a design

1. Een algemeen concept 2. Een activiteit 3. Een plan of intentie 4. Een uitgewerkt systeem
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Human - Desirability
Wat is de waarde voor de 
gebruiker? Waar ligt de 
behoefte/wens?

Technology - Feasible
Wat is technisch en 
organisatorisch mogelijk?

Business - Viable
Wat is er financieel haalbaar? 
Wat maakt het levensvatbaar?

Oplossingen die voortvloeien uit het Human 
Centered Design proces zullen in het 
overlappende deel moeten komen te staan. 
Ze moeten gewenst, mogelijk en 
levensvatbaar zijn

1. 
Human

2. 
Technology

3.
Business

Human - Centered Design

10



01-07-2020

6

De methodiek
Inspiratie
In deze fase leer je de gebruiker begrijpen, krijg je inzicht in behoeftes 

en creëer je duidelijkheid over de uitdaging die je aan gaat pakken.

Ideevorming
In deze fase genereer je inzichten, ideeën en identificeer je kansen. 

Je test en verfijnt de oplossingen.

Implementatie
In deze fase breng je de oplossing tot leven, hoe breng je het in de 

markt en hoe maximaliseer je de impact?
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Principes van Design Thinking

Empathie: Observeer! Ga in de schoenen van de ander staan.

Define: Herdefinieer je onderzoeksvraag aan de hand van je 
bevindingen.

Ideeëngeneratie: Denk vrij en wijd, bouw voort op elkaars ideeën. 

Prototyping: Schetsen en testen, delen en leren.

Iteratie: Het is nooit af!

Samenwerking: Team gericht met rollen als specialist, generalis, free-rider.
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Doe-Denk & Denk-Doe

Divergeer Convergeer Divergeer Convergeer

Exploreer Ontwerp Implementeer

►◀

Creëer keuze Maak keuze Creëer keuze Maak keuze

◀ ►
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De mindsets
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“Ik heb het nog nooit gedaan
dus ik denk dat ik het wel kan”
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Wees empatisch
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Iedereen is creatief
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Herhaal & verbeter
Herhaal & verbeter
Herhaal & verbeter
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STEL JE
OORDEEL UIT

MOEDIG 
WILDE 
IDEEËN
AAN

BOUW VOORT
OP IDEEËN VAN ANDEREN

BLIJF BIJ HET 

ONDERWERP
VOER EEN GESPREK

GA VOOR KWANTITEIT

SLECHTE IDEEËN
ZIJN NODIG

OM TOT GOEDE
TE KOMEN

BEGIN BIJ
DE FUNCTIE

GEBRUIK KADERS

20



01-07-2020

11

Actie

• Mural – online samenwerkingstool

• Vraagstelling: 

”Hoe kan je als Kwaliteitskring van toegevoegde waarde 

blijven voor je leden”

• Werkwijze

• Aan de slag
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Aan de slag!

Groep A
https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/15923
87099746/49653c42ab31c5d54a95018717e69d94eea79667

Groep B
https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/15930
24823745/7b23da390ac119cf4a4660add93db00dedcdd153
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https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/1592387099746/49653c42ab31c5d54a95018717e69d94eea79667
https://app.mural.co/t/studiococreatie8195/m/riktade3049/1593024823745/7b23da390ac119cf4a4660add93db00dedcdd153
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Afronding & Check-out
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Let’s connect!

Michiel Marcel

Michiel@studiococreatie.nl
06 14 04 23 33

Marcel@studiococreatie.nl
06 34 24 39 28

www.studiococreatie.nl
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http://studiococreatie.nl
http://studiococreatie.nl
http://www.studiococreatie.nl/

