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Programma

• Herhaling vorige bijeenkomst

• Bespreken van huiswerk

• Design thinking

• Ontwikkelscan 

• Borging

• Samenvatting



Mentimeter



Ontwerpproces





5 stappen van design thinking
d.school, 2010



Empathize



Define





Evaluatie 
toegepaste 

tool



Evaluatie 
toegepaste tool 

Groep 1: Tool binnen Empathize fase
• (contextual) Interviewing

• Fly on the wall

• System mapping

• Lego serious play

• Context mapping

Groep 2: Tool binnen Define fase
• Patient journey

• Value flow map

• SWOT analyse

• (social) Business model canvas



Evaluatie 
toegepaste tool 

Groep 1: Tool binnen Empathize fase
Groep 2: Tool binnen Define fase

Voorbeeldvragen binnen breakout room:
• Welk resultaat heb je bereikt?
• Wat is je ervaring met de tool?
• Welke informatie heb je verkregen?
• Welke informatie mis je nog?
• Wat is je volgende stap?



Korte koffie 
pauze



Ideate













Prototype









Test





Ontwikkelscan



Regionale 
samenwerking

• Blue service journey



Instroom

• Blue service journey



Triage

• Blue service journey

• Desktop walkthrough



Vorm en inhoud 
casemanagement 

hersenletsel

• SCAMPER

• Forced fit

• Investigative rehearsal

• Desktop walkthrough



Rol en functie 
professional 

casemanagement 
hersenletsel

• Brainwriting

• Disney methode



Financiering

• Blue service journey



Informatie

• Brainwriting

• Dotvoting







Brainstorm 
prototypes

Brainstorm middels Dot voting
prototypes voor één van de beschreven 
doelen vanuit een ontwikkelplan. 

Start individueel met het bedenken van 
ideeën (max. 5 min).
Bespreek alle ideeën, ga de ideeën 
clusteren (5 min).
Iedereen geeft 3 ideeën een stip om zo 
tot een focus te komen voor een 
prototype (5 min).



Borging





Ontwikkelscan



5 stappen van design thinking
d.school, 2010



Take home 
message

• Maak gebruik van brainstormsessies 
om een grotere groep professionals 
mee te laten denken over het 
project.

• Maak meer gebruik van de kennis 
van de doelgroep.

• Door de doelgroep en 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     
3e bijeenkomst

• Maak het vervolg met de 
andere doelen uit je 
ontwikkelplan, zoals je ook 
voor deze bijeenkomst 
gedaan hebt. 

• Pas tools vanuit Design 
thinking toe en beschrijf je 
resultaat en ervaring.

• Ontwikkel hier ook 
prototypes voor en ga 
tenminste één prototype 
testen.

• Beschrijf je ervaring, 
noteer resultaten zodat je 
die kunt delen in de 3e

bijeenkomst.


