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DESIGN THINKING + CO-CREATIE
SAMEN LEREN INNOVEREN



EEN WAARDIG LEVEN
HOE ONTWERPEN WE DAT?



PROGRAMMA 

15.30 – 15.40 INTRO ‘PROCES DESIGN THINKING’ groepen van 7

15.40 – 15.50 START / EMPATHIZE 
Wat is de vraag, wat wordt de ontwerpopgave [TOOL = framing]

15.50 – 16.15 Wie ga je helpen, wat weten we (niet). [TOOL =  Empathy map + 
Pos/Neg]

16.10 – 16.25 UNDERSTAND / DEFINE
Hoe ziet een dag er uit? [TOOL = Patient journey Map]

16.30 – 16.45 IDEATE
Hoe genereer je ideeën [TOOL = Fast generator (uitleggen en 

meegeven)] 7 min
+
WRAP UP ‘PRINCIPES DESIGN THINKING’ 7 min
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DESIGN THINKING

> Complexe problemen oplossen

=

• Mensgericht

• Meerdere oplossingsrichtingen

• Iteratief (niet lineair)
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DESIGN THINKING

Inleven Focus 

bepalen

Idee-

vorming

Prototype Testen



DE CLIËNT CENTRAAL



ONTWERP + REALITEIT



DE VRAAG

De complexe vraag van vandaag:

Hoe kunnen ouderen met meer waardigheid langer thuis blijven wonen?

Te breed? Dat klopt… Daarom design thinking!



IT’S PERSONAL

OPDRACHT FRAMING

• 1. Wat is waardigheid voor jou? Welke momenten horen daarbij?

• 2. Wat is waardigheid voor ‘de oudere’? 
• 3. Welke momenten van waardigheid of onwaardigheid kom je tegen?

• Vul het formulier in  (tweetallen)



IT’S PERSONAL: DIG DEEPER

• groepsopdracht

• Vul met elkaar de empathy map in



Wat denkt en voelt hij/zij? Wat zegt en doet hij/zij?

Wat en wie inspireert hem/haar? Wat ziet hij/zij dagelijks?

Probeer je voor te stellen wat er in zijn hoofd
en hart omgaat: 
- Wat is echt belangrijk voor hem?
- Waar ligt hij wakker van?
- Wat zijn z’n dromen en wensen?
- Welke waarden zijn belangrijk?

Probeer je voor te stellen wat hij zegt en
doet:
- Wat is zijn gedrag?
- Wat is een typische uitspraak?
- Wat zou hij nooit zeggen?
- Hoe gedraagt hij zich naar anderen? 

Beschrijf de invloed van zijn omgeving: 
- Wie zijn belangrijk voor hem?
- Wie vertrouwt hij het meest?
- Naar wie luister hij het best?
- Wat en wie vindt hij inspirerend?

Beschrijf zijn omgeving:
- Hoe ziet zijn leefwereld er uit?
- Wat doet hij dagelijks?
- Waar komt hij regelmatig?
- Waar geeft hij echt om?

?

EMPATHY MAP



NEGATIEF
Wat zijn momenten van onwaardigheid?

POSITIEF
Wat zijn momenten van waardigheid?

• Wat maakt hem boos?
• Welke omgeving irriteert hem?
• Waar wil hij echt niet naar toe?
• Wat vindt hij zonde van zijn tijd?

• Wat motiveert hem?
• Welke omgeving maakt hem blij?
• Waar wordt hij vrolijk van? 
• Wat inspireert hem?

?

EMPATHY MAP



DEFINE: DESIGN FOCUS

Welk thema komt naar voren in de empathy map?

Bepaal met je groep een thema

(bijv: menselijk contact, mobiliteit, zelfredzaamheid etc) 

Wat vind de groep het belangrijkste aspect van waardigheid?



DEFINE

Hoe kunnen ouderen met meer waardigheid langer 
thuis blijven wonen?

Naar designfocus (de challenge)?



PATIENT JOURNEY MAPPING

Visuele weergave van het leven van een oudere

• Sequentie van gebeurtenissen, fases

• Gedachtes, gevoelens, gedrag, ervaring

• Touchpoints/frictionpoints 

Breng een (on)waardig moment van een oudere in 
beeld nav jullie thema. Waar zijn de design 
opportunities? 



VOORBEELDEN PATIENT JOURNEY





CUSTOMER JOURNEY



IDEATE

Nu volgt de stap van ruim, breed denken (ipv. focus)

Hoe genereer je ideeën?

Wat als……..?





IN DEZE WORKSHOP

Van breed thema naar design focus

Van vraag naar oplossingsrichtingen

Niet in deze workshop

Van idee naar prototype

Van ontwikkelfase naar testfase



WRAP-UP PLENAIR

10 PRINCIPES VAN DESIGN THINKING

EEN BEWEGING 

VAN .........................................................................NAAR

 Probleemanalyse  Ontwerpopgave

 Taakgericht  Mensgericht 

Vraagstukken signaleren   Oplossingsrichtingen bedenken

 Lineair  Iteratief

 Vooraf uitdenken  Testen in de praktijk

    Praten  Doen

 Moeten weten  Toelaten van ‘niet weten’

  Zelf doen  Samen ontwikkelen

 In controle zijn  Fouten durven maken

 Afgerond traject  Permanent in ontwikkeling

 



BEDANKT EN SUCCES!

Meer informatie of 

samenwerken?

Gjilke.keuning@ucreate.nl

www.ucreate-weconnect.nl

mailto:Gjilke.keuning@ucreate.nl
http://www.ucreate-weconnect.nl/

