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Werkvormen ter ondersteuning van het ontwerpproces voor
innovatieteams

Er bestaan veel verschillende werkvormen die je kunt gebruiken om samenwerking en co-creatie te stimuleren.
Een aantal van deze werkvormen zijn in deze handreiking gebundeld. De meeste werkvormen zijn zowel fysiek
als online te gebruiken. Apps als Miro en Mural of Padlet zijn voor online gebruik van deze werkvormen goed
bruikbaar.
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Is dat echt zo?
Deze werkvorm is goed in te zetten in de eerste drie sessies en helpt om tot originele of onderbouwde
keuzes te komen.
Wat is het?
Aannames kunnen zo logisch lijken dat je ze niet in twijfel trekt. Juist door alles wat ‘logisch’ of
‘normaal’ lijkt wel kritisch te bevragen kom je tot nieuwe inzichten en ontdek je nieuwe wegen.
Aannames gaan bijvoorbeeld over iets wat onmogelijk lijkt om te doen (mensen kunnen niet
onderwater ademen); iets wat niet door regels of condities werkt zoals het werkt (bv het geven van
feedback kost teveel tijd); of iets waar mensen sterk in geloven (bv studenten zijn lui).
Met deze werkvorm trek je alles rondom het vraagstuk waar jullie aan werken in twijfel en toets je hoe
jullie erover denken. Je doorbreekt je aannames.
Hoe werkt het?
-

Formuleer minstens 10 aannames rondom je innovatie vraagstuk die je volstrekt logisch en
normaal lijken. Dit doet iedere deelnemer individueel voor zichzelf
Bespreek enkele aannames met elkaar en trek deze in twijfel: Wat als studenten niet lui zijn?
Wat als feedback geven weinig tijd kost? Wat als mensen wel onderwater kunnen ademen?
Reflecteer kort: wat doet dit met jullie proces?
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Kleur geven
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie twee bij het bespreken van literatuur of beschrijvingen
van praktijkvoorbeelden. Het helpt het vinden van essenties en het clusteren van zaken die bij elkaar
horen.
Wat is het?
Je kunt uit grote hoeveelheden documenten de belangrijkste inzichten aangeven door deze met
verschillende kleuren markers te highlighten. Gebruik verschillende kleuren om inzichten die
gemakkelijk of moeilijk aan te pakken zijn of waarover je twijfelt uit een grote hoeveelheid informatie te
filteren. Highlighten gaat relatief snel en helpt bij het prioriteren. De eerste twee stappen van de
werkvorm kan individueel worden gedaan, bijvoorbeeld tussen sessie 1 en 2. Verdeel hiervoor de
beschikbare literatuur (eventueel doe je dit in sessie 2 en gebruik je de werkvorm ter voorbereiding op
sessie 3).
Hoe werkt het?
 Lees het document (online of op papier)
 Highlight (op papier of online) de belangrijkste inzichten met verschillende kleuren markers:
o Groen: inzichten die bruikbaar lijken bij jullie innovatievraagstuk
o Geel: inzichten waar je nog twijfels over hebt of die je wil bespreken
 Bepaal tijdens de sessie met welke inzichten je verder gaat. Gebruik hier eventueel de
werkvorm ‘brainwriting’ voor of ‘clusteren met post-it’.
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Brainwriting
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie twee, drie en vier en helpt om creatief te denken.
Wat is het?
Brainwriting is een stille vorm van brainstorming. Het heeft als voordeel dat iedereen input levert en
niet alleen de mensen die het snelst iets roepen. Je schrijft ideeën op, waardoor er meer over wordt
doorgedacht. De werkvorm gebeurt grotendeels in stilte en kan ook prima online gedaan worden
bijvoorbeeld met behulp van de chat, Padlet, Miro of Mural.

Hoe werkt het?
 Definieer scherp waar de brainwriting over gaat (bv verkenning van een bepaald concept (in
sessie 2), het vinden van focus (sessie 3) of verzamelen van mogelijke ideeën voor prototypes
(sessie 4)).
 Maak een (digitaal) formulier waarop elke deelnemer individueel kan werken en neem hier 5
rondes in op (zie voorbeeld).
 Laat elke deelnemer bovenaan het formulier het onderwerp van de brainwriting opschrijven.
 Iedereen schrijft in de vakjes achter ‘ronde 1’ drie ideeën op als reactie op het onderwerp
binnen twee minuten (TIP: binnen Mural en Miro kun je hiervoor een timer inschakelen)
 Laat de formulieren doorschuiven.
 Iedereen leest de ideeën die in de eerste ronde zijn opgeschreven en schrijft vervolgens in de
vakjes achter ‘ronde 2’ als reactie drie nieuwe ideeën op. Geef hiervoor 3 minuten (timer!)
 Herhaal het doorschuiven en invullen totdat alle vakjes gevuld zijn. Blijf als facilitator
benadrukken dat het steeds gaat om reacties op de eerdere ideeën.
 Geef tenslotte de volle formulieren nog één keer door. Iedereen kiest op ‘zijn’ formulier de drie
ideeën die het meest aanspreken en omcirkelt deze.
 Groepeer met elkaar gelijksoortige ideeën (doe je deze vorm in sessie 2, formuleer deze dan
in concepten). Dit is in feite een vereenvoudigde vorm van de werkvorm ‘clusteren met post-it’.
 Deel met de groep de drie ideeën (of concepten) waar je verder mee aan de slag gaat. Noteer
deze in jullie logboek.
Voorbeeld
Ronde
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5

Onderwerp: ….
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Clusteren met post-its
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie één tot en met vier en helpt bij het ordenen van ideeën of
begrippen, het stimuleert het denken.
Wat is het?
Op verschillend momenten in het proces word je overstelpt met een grote hoeveelheid aan ideeën,
inzichten of mogelijkheden. Dit begint al in de eerste sessie bij het verkennen van het vraagstuk, maar
speelt ook bij het bepalen van je focus (sessie 3) of het komen tot kwaliteitscriteria en de keuze van
een prototype (sessie 4). Deze werkvorm helpt om van een grote bulk aan ideeën terug te komen tot
de kern. Dit kan door alle ideeën op post-its te schrijven. Het werken met post-its zorgt dat je fysiek
kunt schuiven. Je kunt dit ook prima online doen met behulp van Mural of Miro waar je met digitale
‘posti-its’ in verschillende kleuren kunt werken. Door te schuiven met post-its ga je sneller verbanden
zien.
Hoe werkt het?
 Schrijf of schets alle ideeën op losse post-its en plak ze op een muur of tafel of (online) maak
een Miro/Mural ruimte waarin iedereen zijn digitale post-its naartoe sleept en invult.
 Bombardeer één willekeurige post-it tot je eerste cluster en ga andere post-its er langs
houden/slepen: passen ze bij dit cluster of niet? Denk er niet te lang over na, volg jullie eerste
ingeving. Past het idee er bij plaats het dan bij het cluster. Zo niet, maak dan een nieuw
cluster. Ga zo alle post-its langs. Let op dat je niet teveel clusters maakt. Een maximum van
10 kan nog hanteerbaar zijn, maar meestal zal je er minder hebben.
 Geef de clusters een herkenbare prikkelende naam, bijvoorbeeld ‘spin in het web’ of ‘bolletjestrui’
 Praat met elkaar over de beste elementen van de clusters en combineer deze goede
elementen met andere clusters. Het helpt als je expliciet het verband tussen elementen
probeert te benoemen (b.v. a is een voorbeeld van b; of, a is een gevolg van b).
 Kijk eventueel terug naar inzichten die je eerder hebt geformuleerd. Probeer ze te combineren
met de goede elementen uit de clusters van ideeën.
 De nieuw clusters die zo ontstaan vormen de basis van je volgende stap (bv het bepalen van
de focus of het kiezen van een mogelijk prototype)
 Bepaal vervolgens aan de hand van de ‘Focusvraag’ of ‘COCD-box’ met welke clusters je
vervolgens verder gaat.
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Doorbreek de cirkel
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessies 2 en 3 en draagt bij aan flexibel denken.

Wat is het?
Soms kom je terecht bij een schijnbare tegenstelling binnen een complex probleem, waardoor het
initiële probleem niet eenvoudig op te lossen is: een probleemparadox. Wie een probleemparadox
probeert op te lossen, komt vast te zitten in een cirkelredenering: elke logische maatregel wordt
gefrustreerd door een principe, wet of norm. Een duidelijk voorbeeld is de pashokjes paradox
(uitgelegd door Kees Drost): Elke maatregel om het stelen van kleding tegen te gaan (camera’s
ophangen, toezicht houden) worden in de weg gestaan door de eigenlijke functie van pashokjes (recht
op privacy).
Hoe werkt het?





Een probleem formuleren als paradox helpt om tot nieuwe inzichten te komen.
De probleemparadox kun je aan de hand van het invulformulier formuleren (kan ook online)
In plaats van te zoeken naar ‘omdat’ kun je elkaar ook de vraag stellen ‘waarom?’
Probeer te ontdekken wat het probleem in stand houdt en hoe de cirkel doorbroken kan
worden.

Voorbeeld
Naam van de probleemparadox: …………….
Omdat…..

…gebeurt er dit:

Omdat ….

…gebeurt er dit:

Omdat ….

…gebeurt er dit:

Omdat ….

…gebeurt er dit:

Acties om de paradox nader te onderzoeken:
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Inzicht in zicht
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie 3.
Wat is het?
In de derde sessie (focus) vat je samen wat je in de eerste twee sessies hebt gevonden door
verschillende inzichten die je inmiddels hebt opgedaan te formuleren. Noteer de belangrijkste
bevindingen en maak deze concreet. Denk ook na over mogelijke betrokkenen die je (later in het
proces) wil raadplegen of om feedback wil vragen. Denk bv aan potentiele gebruikers.
Hoe werkt het?
 Maak net zoveel inzichtkaarten totdat je alle inzichten uit de eerste twee sessies op papier hebt
staan (kan uiteraard ook online met behulp van Padlet, Miro of Mural).
 Maak de inzichten visueel met eenvoudige schetsen of schema’s.

Voorbeeld
Thema van het vraagstuk:
Inzicht:

Belangrijke informatie (wat weten we al)

Belangrijkste interne betrokkenen:

Belangrijkste externe betrokkenen:

Belangrijkste bronnen waar inzicht uit blijkt:

Belangrijk voor het bepalen van jullie focus:
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COCD-Box
Wat is het?
Het COCD, Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken in België, ontwikkelde een handig
hulpmiddel om ideeën of oplossingen te priori teren op basis van realiseerbaarheid en originaliteit. De
COCD-box onder scheidt drie categorieën oplossingen:
1 Blauwe oplossingen zijn realiseerbare 'gewone' oplossingen waarvan meestal I beschikbare
voorbeelden voorhanden zijn ('NOW'). Blauwe oplossingen zijn gemakkelijk te implementeren, kosten
relatief weinig inspanning om te vervaardigen, kennen weinig risico's en hebben een groot draagvlak
in de organisatie.

2 Rode oplossingen zijn realiseerbare originele oplossingen ("WOW"). Ze zijn innovatief, doorbreken
bestaande patronen, geven energie en onder scheiden zich van andere oplossingen. Dit zijn idealiter
de ideeën of oplossingen waarmee verder het designproces wordt ingegaan.

3 Gele oplossingen zijn (nog) niet realiseerbare originele oplossingen ("HOW'). In deze ideeën zit een
uitdaging; ze laten vooral een visie zien. Het zijn droombeelden, mogelijke oplossingen voor de
toekomst.

Hoe werkt het?
Zet alle bedachte ideeën voor mogelijke prototypes op een rij.
Geef elk teamlid vijf rode stickers, vijf blauwe stickers en vijf gele stickers. Uiteraard kun je dit ook
online doen, bijvoorbeeld met digitale stickers.

 Teamleden geven oplossingen een of meerdere stickers. NOW-oplossingen krijgen blauwe
stickers, WOW-oplossingen rode en HOW-oplossingen gele stickers.
 De oplossing met de meeste rode stickers (WOW) heeft de hoogste prioriteit voor het
designteam.
In plaats van de COCD-box kun je ook de matrix gebruiken die is opgenomen in de PowerPoint van
sessie 4.
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Moodboard
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie 4 en 5 om tot verbeelding te komen van een (mogelijk)
prototype.
Wat is het?
In welke fase van het proces je ook zit, soms wil je een idee of concept duiden of visualiseren of wil je
emotie of gevoelens uitdrukken. Dit geldt met name voor sessies 3 en 4 maar ook in andere sessies
kan dit nuttig zijn. Beelden zijn hiervoor vaak doeltreffender dan woorden. Een moodboard is een
visualisatie van een concept, gedachte of gevoel in de vorm van een collage van verschillende
beelden en teksten. De collage maakt het doel, de wens, de sfeer of het concept achter een mogelijke
oplossing duidelijk. Wil je het idee of een mogelijke oplossing verbeelden dan ga je over tot de stap
van prototyping.
Hoe werkt het?
 Fysiek of digitaal: verzamel een berg tijdschriften of zoek in online afbeeldingen plaatjes en
eventueel tekstfragmenten die betrekking hebben op het gevoel dat je wil overbrengen. Doe je
dit online dan kun je bv denken aan Pinterest, Google, Instagram, Pixabay of andere sites met
gratis afbeeldingen als bronnen.
 Maak een moodboard door de plaatjes te combineren die samen het gevoel weergeven of
overbrengen. Doe je dit online dan zijn Mural of Miro geschikte apps, maar je kunt ook
Moodboard Maker (via create.vista.com) of Canva gebruiken waarin je kunt werken met
voorgemaakte templates.

10

Hoe-Kunnen-We-vragen
Deze werkvorm is goed in te zetten in sessie 4 (opties) en helpt bij het flexibel denken.
Wat is het?
Het principe van Hoe-Kunnen-We-vragen, ofwel HKW-vragen, wordt vooral toegepast bij de overgang
van de definitiefase naar de ontwikkelingsfase (sessies 3 en 4).
Hoe staat voor: Er is altijd een oplossing voor een probleem, we moeten het alleen nog vinden.
Kunnen betekent ‘zou kunnen’ maar dat moeten we eerst proberen: later we erop los experimenteren.
We houdt in dat je een probleem niet alleen kunt oplossen, maar wel in samenwerking met anderen.
Met HKW-vragen vertaal je de verkregen inzichten uit de verdieping en focus (sessie 2 en 3) naar
verschillende actiegerichte vragen met elk een andere invalshoek. Stel HKW-vragen waarin je:
1. Onverwachte mogelijkheden identificeert
2. De nadruk legt op wat positief is aan het inzicht
3. Een vergelijking maakt met iets anders
4. Het inzicht opknipt in meerdere elementen
5. Het negatieve aspect weglaat uit het inzicht
6. Aannames over het inzicht in twijfel trekt.
Hoe werkt het?
Gebruik de verschillend invalshoeken om HKW-vragen te formuleren.
Noteer de vragen op een flip-over of (online) op een Padlet, Miro of Mural. Schrijf bovenaan het inzicht
dat je vanuit de verschillende invalshoeken gaat bespreken (bv leerkrachten vinden het moeilijk om
feedback te geven op zelfregulatie tijdens de verschillende fasen van formatief handelen).
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Customer Journey
Deze werkvorm is goed te gebruiken als je je wil inleven in je doelgroep waarvoor je de tool gaat
ontwerpen (met name in sessies 3 en 4).
Wat is het?
Een customer journey is een snelle manier om de emotie van de gebruiker in beeld te krijgen en je
zodoende beter in te kunnen leven.
Hoe werkt het?
 Bepaal op basis van onderzoek wat een typische gebruiker meemaakt bij het gebruiken van
jullie prototype en deel dit op in maximaal zestien opeenvolgende stappen. Elke stap
vertegenwoordigt één activiteit of handeling
 Gebruik eventueel een storyboard
 Schrijf de zestien stappen op de x-as
 Geef steeds met een stip op de Y-as aan hoe de gebruiker zich bij de betreffende stap voelt.
Stel dit bijvoorbeeld vast aan de hand van observaties tijdens een experiment met je protoype
 Trek een lijn tussen de verschillende punten en zie hoe de customer journey is verlopen
 Doe dit voor enkele potentiele gebruikers om te zien of de ervaringen per gebruiker variëren.
 Met behulp van de inzichten kun je het prototype specificeren of (in een later stadium)
eventueel bijstellen.
Voorbeeld

Vreselijk

Slecht

Neutraal

Tevreden

Dankbaar

Erg dankbaar

16 …
15 …
14…
13…
12…
11…
10…
9….
8…
7…
6….
5…
4…
3….
2….
1….
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Empathy map
Deze werkvorm is goed in te zetten als je je wil inleven in de gebruiker van het prototype (sessie 4 en
5), maar kan ook al nuttig zijn in sessie 3 bij het bepalen van de ontwerpcriteria.
Wat is het?
Op creatieve wijze een gebruikersprofiel in kaart brengen
Duur: 10-15 min
Nodig: Flap per groep, geeltjes, stiften, pennen, plakband …of online Miro of Mural waarin de
basistekening al is opgenomen (geupload)

Hoe werkt het?
Het doel is om samen met een groep een zekere mate van empathie te ontwikkelen voor de person
als gebruiker van de tool die jullie gaan ontwerpen.
Begin met het tekenen van een cirkel in het midden van de flap, waarin je kunt schrijven. Voeg ogen
en oren toe zodat het op een groot hoofd lijkt. Schrijft in het hoofd het woord denken. Werk in
subgroepen van ongeveer 4 personen (zie voorbeeld)

Ronde 1
Geef het hoofd een naam.
Zet de naam van “het hoofd” (medewerker van school) bovenaan de flap.
Schrijf onder de naam de functie van deze persoon.
Maak vijf vakken vanuit de cirkel (taartpunten), schrijf in ieder vak een label.
Labels zijn: zien; zeggen; doen; voelen; horen; denken (met de klok mee, in deze volgorde).
Label denken komt in het hoofd.
Vraag aan de groep om vanuit het perspectief van deze persoon te omschrijven wat zijn ervaringen
zijn in zijn huidige functie. Begin bij het label ‘zien’ en werk met de klok mee naar ‘voelen’, etc.
Afronding: In het kader van ‘mensen ontwikkelen’ proberen we de medewerker in beeld te krijgen. Het
is belangrijk dat je vanuit dit startpunt de volgende stap zet.
Integreer de verschillende vakken en beantwoord de volgende vragen:
 Wat zijn pijnpunten?
 Wat kan deze persoon ‘winnen’/ leren?
o Welke krachten motiveren deze persoon?
o Wat kunnen wij deze persoon bieden?

Ronde 2
Wissel van flap en herhaal ronde 1 waarbij je aanvult op de flap.

Afronding
Bekijk met de hele groep alle flaps en ga in gesprek over onderstaande vragen.
Welke verschillen/ overeenkomsten vallen je op?
Wat betekent dit voor prototype (waar moet het ontwerp aan voldoen)?
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Pitch je prototype
Deze werkvorm is goed in te zetten in alle fasen van het proces, maar in ieder geval bij sessie 6 en 7
(experimenteren, evalueren) voor het ophalen van feedback bij gebruikers of andere betrokkenen. De
werkvorm stimuleert samenwerken.
Wat is het?
Deze werkvorm gaat er om op een snelle manier input op te halen over je idee of je prototype. Je kunt
deze werkvorm in alle fasen van het proces inzetten om feedback op te halen over je idee, je inzicht,
je denkrichting, je ontwerp. Het is aan te bevelen om dat ook verschillende keren te doen en dus niet
alleen pas bij het ontwerpen van het prototype. Door het werken met pitches draag je tegelijkertijd bij
aan het ontwikkelen van draagvlak voor jullie prototype en vergroot je de kans dat het daadwerkelijk
gebruikt gaat worden.
Hoe werkt het?
 Bedenk welke betrokkenen je wil overtuigen van het idee of de ideeën of wil betrekken bij de
ontwikkeling van de innovatie (input leveren)
 Wil je alle betrokkenen bij elkaar hebben of organiseer je meerdere sessies? In een groep of
één op één? Denk daar over na:
o Is het belangrijk om neuzen dezelfde kant op te krijgen? Zorg dan dat alle
betrokkenen bij de pitch aanwezig zijn.
o Is interne afstemming niet essentieel van belang? Spreek de betrokkenen bij de pitch
aan en praat hen alvast persoonlijk bij.
o Zijn er betrokkenen die niet geïnteresseerd zijn in je pitch terwijl je het wel van belang
vindt om hen erbij te betrekken? Achterhaal de achterliggende redenen en verleid
deze betrokkene om toch te komen.
o Ga na of er vaste overlegmomenten zijn waar betrokkenen bij elkaar komen en
probeer daar een plekje op de agenda te krijgen.
 Zorg dat je genodigden van te voren goed informeert. Wees duidelijk over het doel van je
pitch. Stuur eventueel je presentatie vooraf naar enkele betrokkenen om alvast input te
leveren.
 Trek de aandacht met een goed verhaal en maak de pitch visueel. Let op dat je niet teveel
slides gebruikt (als je daarmee werkt).
 Wees duidelijk over de vervolgstappen en wat je van de aanwezigen verwacht.
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Netwerk analyse
Wat is het?
Bij een netwerk analyse breng je betrokkenen, of belanghebbenden rondom je innovatievraagstuk in
kaart. Hiermee krijg je zicht op wie er betrokken zijn en wat hun invloed is bij het verspreiden van de
innovatie, bij wie je moet zijn om je prototype te kunnen testen of wie je zoal mee wil krijgen in de
innovatie. Elke persoon die je in de analyse opneemt kan een positieve of negatieve invloed hebben
op de innovatie. Door die invloed te benoemen kun je bepalen welke acties er nodig zijn om iemand
mee te krijgen of om bijvoorbeeld maximaal gebruik te maken van iemands kennis of invloed.
Hoe werkt het?
 Schrijf in het midden van een blad jullie innovatievraagstuk, of (later in het proces) jullie
prototype
 Teken drie cirkels rondom het vraagstuk (zie voorbeeld)
 In de tweede cirkel schrijf je de belangrijkste betrokkenen
 In de derde cirkel schrijf je per persoon uit de eerste laag, de betrokkenen die ook op de een
of andere manier invloed hebben (bv in een bepaald team)
 Bekijk het overzicht, heb je de belangrijkste betrokkenen genoemd? Zijn er nog meer mensen
te noemen?
 Wat is hun invloed? Staan ze al positief tegenover de innovatie of vraagt dat nog wat
overtuigingskracht van het innovatieteam? Hoe zou je hen kunnen stimuleren om hun invloed
te benutten voor het verspreiden / promoten van de innovatie? Op welk moment in het proces
kun je dat het beste doen?

Innovatie

