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Programma

• Herhaling vorige bijeenkomst

• Bespreken van huiswerk

• Implementatie

• Borging

• Bereikte resultaten

• Samenvatting



Ontwerpproces





5 stappen van design thinking
d.school, 2010



Empathize



Define



Ideate



Prototype





Test



Evaluatie 
toegepaste 

tool



Evaluatie 
toegepaste tool 

Groep 1: Tool binnen Ideate fase
• Brainwriting

• Disney methode

• Dot voting

• SCAMPER

• Forced fit

Groep 2: Tool binnen Prototype & Test fase
• Desktop walkthrough

• Blue service journey

• Investigative rehearsal



Evaluatie 
toegepaste tool 

Groep 1: Tool binnen Ideate fase
Groep 2: Tool binnen Prototype & Test 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?



Implementatie



Succesfactoren implementatie Principes design thinking





Borging





Hoe zorg je op 
dit moment 

voor borging?

Wanneer start 
je met 

borgen?



Wie betrek je in je werkgroep?











Valkuilen van borging











Korte koffie 
pauze



Verankering in kaart brengen



De verankering in 
kaart brengen

Vilans

Voorbeeld:
De nieuwe werkwijze in 
een Bureau Jeugdzorg is 
‘indicatiestelling in één 
dag’. Voor een bepaalde 
cliënten levert deze 
werkwijze goede 
resultaten op. Ook zijn 
medewerkers tevreden, 
omdat ze deze cliënten op 
deze manier snel kunnen 
doorverwijzen.



De verankering in 
kaart brengen

Financiering casemanagement hersenletsel



Voorbeelden en tips











Gemeenschappelijk 
medisch consult:

Biedt nazorg voor 
CVA patiënten die 
met ontslag naar 
huis gaan in het 

VUmc



Een screeningslijst is 
geïntegreerd in het 
elektronisch dossier 

door ICT



Studenten van de 
leerwerkplaats 

inzetten om een 
nieuwe ontwikkeling 

toe te passen



Plannen omtrent 
borging project op 
veel verschillende 
plekken bekend 

maken bij de 
medewerkers



Kies een slim tijdstip 
om vragenlijsten e.d. 

bij anderen af te 
nemen



Pitch 
Resultaten 

• Pitch kort je resultaten.

• Wat mag er geborgd gaan worden?

• Waarom ben je hier enthousiast over?

• Geef elkaar tips hoe het resultaat te 
realiseren is.



Samenvattend



5 stappen van design thinking
d.school, 2010



Deelnemers van je werkgroep(en)



Wanneer gaan 
jullie nu 

starten met 
borging?



Succesfactoren implementatie Principes design thinking



Take home 
message

• Maak bij aanvang van je project een 
stakeholdersanalyse of service 
blueprint. Breng later in het project 
de verankering in kaart.

• Maak gebruik van de kennis van de 
doelgroep, zodat de oplossing 
aansluit op het design gap.

• Zorg voor goede draagvlak en betrek 
de sleutelfiguren.

• Neem de doelgroep en professionals, 
ook degene met weerstand, vanaf de 
start mee in je project. Dit zorgt voor 
betere borging.



Achtergrond

• Zorg voor innoveren, 
OpschalingsGids

• http://www.invoorzorg.n
l/tool-borgingschecklist-
verbeteringen-of-
vernieuwing-verankeren-
in-de-organisatie.html

• Meetinstrument voor 
het vasthouden van 
veranderingen (British 
National Health Service 
Sustainability Model)

http://www.invoorzorg.nl/tool-borgingschecklist-verbeteringen-of-vernieuwing-verankeren-in-de-organisatie.html

