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Ontwerpproces





5 stappen van design thinking
d.school, 2010





Korte koffie pauze

• Pauze nemen

• Kies 2 á 3 ontwikkelpunten 
n.a.v. de ingevulde 
ontwikkelscan in Genie, 
waarmee je dit jaar aan de slag 
wil gaan. 

• 15 minuten



Empathize













Define













Ideate



Prototype





Test



Ontwikkelpunten

Denk na over welke tools vanuit 
Design Thinking te gebruiken zijn 
voor de eerder gekozen 2 á 3 
ontwikkelpunten.



Ontwikkelscan



Regionale 
samenwerking

• Patient journey

• Fly on the wall

• Contextual interviewing

• System mapping

• Lego serious play

• Context mapping

• Value flow mapping



Instroom

• Patient journey

• Lego serious play



Triage

• Lego serious play

• SWOT-analyse

• Business model canvas



Vorm en inhoud 
casemanagement 

hersenletsel

• (contextual) Interviewing



Rol en functie 
professional 

casemanagement 
hersenletsel

• (contextual) Interviewing



Financiering

• Business model canvas



Informatie

• (contextual) Interviewing



Genie 

& 

Design Thinking 

Kies je voor andere tools na het 
zien van de koppeling tussen de 
ontwikkelscan van Genie en 
Design Thinking.



Samenvatting



5 stappen van design thinking
d.school, 2010



Take home message

• Breng op een goede manier de 
design gap rondom het probleem 
(het ontwikkelpunt) in kaart zonder 
de oplossing of het middel al 
bedacht te hebben.

• Maak gebruik van verschillende 
tools om te begrijpen wat de 
behoeftes zijn en analyseer alle 
informatie om tot het kernprobleem 
te komen.

• Maak meer gebruik van de kennis 
van de doelgroep.

• Door de doelgroep en (andere) 
professionals mee te nemen in het 
project zal je minder weerstand aan 
het eind van het project ervaren.

• Maak gebruik van Genie om bij te 
houden hoe je project ervoor staat.



Opdrachten voor     
2e bijeenkomst

• Plan zodra dit in Genie kan 
(bericht volgt) in het ontwikkelplan 
de acties die behoren bij je 
gekozen ontwikkeldoelen voor dit 
project.

• Pas tenminste 1 tool van design 
thinking toe voor één van deze 
acties.

• Bereid de toegepaste tool voor 
zodat je tijdens de tweede 
bijeenkomst je ervaring en de 
resultaten hiervan kunt delen.


