
1. Inspiration 
(ontdek het goud) 

1. Sterk team 
met genoeg 
resources 

2. Ontdek de 
uitdagingen 
van de klant 

3. Organiseer 
waardevolle 
ideeën 

Design thinking 4.0 

Design thinking is een oplossingsgericht ontwikkelproces, waar de mens en zijn 
mogelijkheden, vragen en behoeftes, centraal staat. Door een iteratief proces van 
brainstormen, schetsen, prototypes bouwen en testen, wordt een optimaal product of proces 
ontwikkeld en in de markt gerealiseerd. 

 

 
                           
 

 

3. Implementation 
(Execute de visie) 

1. Engineer je 
product/service 

2. Marketeer, 
communiceer en 
verkoop 

3. optimaliseer 

2. Ideation 
(design en test) 

1. Design scenario’s 
2. Bouw en test prototypes 
3. Kies je richting



Design Thinking – 4.0  

1. Inspiration / Ontdek het goud  

 
 

3. Organiseer waardevolle ideeën (Synthese) 
1. Waardevolle ideeën 

- verstopt in de wereld van deze uitdagingen 
- verstopt in het potentieel van de klanten 

2. Technologie als versneller 
- Bijdrage aan de oplossing 
- Bijdrage aan de klantenreis 
- Bijdrage aan de implementatie 

3. Organiseer de synthese 
- van ideeën, vragen, oplossingen 
- in een zichtbaar overzicht 
- vertaald in “klanten verhalen” 

 
2. Ontdek de uitdagingen van de klant (Empathy) 

1. Ontdek de uitdaging  
- het probleem 
- de vragen 
- de verandering hierin 

2. Observeer de klanten 
- die dit thema aangaat 
- Ontwikkel empathie en sympathie 
- Onderzoek extreme gebruikers, zoals kinderen, ouderen, om nieuw 

inzicht te ontwikkelen 
3.  Welke kansen en hindernissen 

- zitten in de klanten reis? 
- zitten in de business case en mogelijke verdien modellen? 

 
1. Bouw een sterk team met genoeg resources (Team) 

1. Divers team, met verschillende  
- generaties 
- genders     + klanten 
- expertises 
- culturen 

2. Faciliterende teamleider 
- die diversiteit kan faciliteren  
- die alle 3 fases tot bloei kan laten komen 
- die zorgt voor genoeg resources voor de hele rit 

3. Home base 
- Eigen creatieve ruimte waar het team zijn ideeën ontwikkelt  

en verhalen vertelt 
- Een zichtbaar ontwikkeld proces, waar de voortgang creatief  

vorm aanneemt 

 



Design Thinking – 4.0 

2. Ideation / Design en test 

 

3. Kies je richting (Richting) 
1. Evalueer als team 

- SWOT van je prototypes  
- Nieuwe ideeën en aanvullingen uit het 

proces 
- Essentiële nieuw ontdekte klanten 

wensen 
2. Design je ‘business-case’  

- Ideaal voor je klanten 
- Optimaal voor jou als producent 
- Ideaal voor andere stakeholders  

3. Kies 1.0 
- Beschrijf je gekozen product / service 

compleet:  
− Specificaties  
− Uniciteit 
− Bijdrage aan meerwaarde voor de klant 

- Beschrijf je uiteindelijke business case  
- Beschrijf je uiteindelijke klantenreis 

2. Bouw en test prototypes (Prototypes) 
1. Bouw 2/3 prototypes 

- die 100% gebruiksvriendelijk zijn 
- die uniek en oplossingsgerichtheid zijn 
- die elegant en inspirerend zijn 

2. Test 2/3 prototypes  
- met een ‘vriendelijke’ klanten kring intern en extern 
- met een ‘neutrale’ klanten kring 
- met een ‘vijandige’ klantenkring 

3. Communiceer intern 
- Deel je eerste resultaten 
- Maak anderen deel van het proces 
- Neem buitenstaanders – evaluatie mee 

1. Design Scenario’s (Scenario’s) 
1. Ontwikkel minimaal 3-5 schetsen 

- Samen met je klanten 
- Logische oplossingen 
- Out of the box oplossingen 
- Slimme oplossingen 

2. Ontwikkel creatieve frameworks 
- Denk interactief rondom de verschillende scenario’s 
- Bouw 2-3 concrete oplossingen  

3. Design klanten – reizen 
- Beschrijf de complete klantenreizen voor, tijdens en na 

de productlevering van de 2-3 concrete oplossingen 
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Design Thinking – 4.0 

3. Implementation  / Execute de visie   

 

3. Optimaliseer (Optimaliseer) 
1. De kwaliteit van je product 
2. De kwaliteit van je klantenreis 
3. De kwaliteit van je business-case 

 

2. Marketeer, communiceer, verkoop  (Verkoop) 
1. Design je marketing strategie 
2. Design je ‘stakeholders-communicatie’ strategie 
3.  Bouw een inspirerende verkoop-beweging 
 

1. Engineer je product en service (Engineer) 
1. Kwaliteit van prestatie en meerwaarde 
2. Kwaliteit van gebruiksvriendelijkheid 
3. Kwaliteit van productie proces 
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Design Thinking – 4.0  Stap 1.1 Team 

1. Bouw een sterk, divers een professioneel team, met genoeg resources en een 
excellente team facilitator. 

1.1. Divers team 
• Met verschillende  generaties 

genders      
expertises        + klanten 
culturen 

• Minimaal – 3 
• Maximaal – 7  

1.2. Faciliterende team leider 
 

                                                

     



1.3. Home Base 

 

 
De Missie 

• Onze bijdrage aan het succes 
van onze klanten 

• Onze bijdrage aan het succes 
van onze organisatie

De Ruimte 

• Een eigen creatieve ruimte, waar wij als team onze 
ideeën ontwikkelen, documenteren en verhalen 
vertellen 

• Een zichtbaar ontwikkelproces (creatieve scrum) 
waar de voortgang een beeldende, beschrijvende en 
meetbare vorm aanneemt 

• Een “thuis”voor ons als team

Het fundament 
• Onze gemeenschappelijke waarden en omgangsvormen 
• Onze spelregels en helderheid in verwachtingen



Design Thinking – 4.0: Workshop 

1. Creëer een divers team !  Vrouw + man 
  Jonger + ouder 
  Verschillende expertisen 
  Verschillende culturen 

2. Bouw een creatieve Home Base 
! Flip + teamnaam 
! Kleur + Tape + Lego 
! Lekkers 

3. Kies een reële klant als casus 
- Vraag  
- Uitdaging   van de klant 
- Probleem 

4. Inspiration = ontdek samen  ! de klant + thema + uitdaging 
      ! kansen + hindernissen 

      ! vragen    

5. Ideation = bouw 3/5 alternatieve ideeën 
      " proces 

   = bouw 2/3 prototypes  ! lego 
      # tekening 

6. Implementation:  

1.  Wat ga jij na deze dag thuis omzetten?

1. 

2. 

3.  

2. Wat zijn jouw eerste 3 stappen in de komende 3 weken?

1. 

2.   

3.

3.  Wie ga jij betrekken (klanten en/of collega’s) in jouw creatief proces?

1. 

2.   

3.
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