
DESIGN THINKING 
BETEKENISVOL INNOVEREN





Programma Wonen en 

Binnenstedelijke ontwikkeling; 2008-

2013 

Crisis op de woningmarkt 
Stagnatie woningbouwproductie

Daling Huizenprijzen

Economische crisis



https://youtu.be/etiP_D7uq4U

https://www.youtube.com/watch?v=etiP_D7uq4U&feature=youtu.be
https://youtu.be/etiP_D7uq4U




DESIGN THINKING

1. Een benadering voor innovatie waar de mens centraal staat

2. Geïnspireerd door de mindset en toolkit van designers om tot hele 
nieuwe inzichten en oplossingen te komen 

3. Het integreert de behoefte van mensen, technologische 
mogelijkheden en de eisen voor een sterke business.  Wenselijk, 
haalbaar, levensvatbaar





1. Wicked Problems











• 1. Taaie vraagstukken

• 2. We weten er nog niet zoveel van en de meningen zijn 
bovendien verdeeld

• 3. Uitdagingen die niet van een probleemeigenaar zijn

UITDAGING: HOE KUNNEN WE…..



WE’VE LOST TOUCH WITH 

WHAT’S AROUND US

COMPANIES FIND THEMSELVES IN A CRISIS BECAUSE 

THEY CAN’T RESPOND TO CHANGE, 

EVEN IF THEY RECOGNIZE THE NEED FOR TRANSFORMATION.

2. WENDBAAR



"It is not the strongest or the 

most intelligent who will survive

but those who can best manage 

change."

Charles Darwin



Taiwan China







Toenemende vragen ondergrond



Energietransitie





3. DE KRACHT VAN CO- DESIGN



SEAL

"No, we're never gonna survive, unless…. we get a little crazy "





"Veel mensen voelen chaos en onbehagen, volgens mij heeft dat te 

maken met de overgang naar een nieuw tijdperk”

“we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een 

verandering van tijdperk”. Jan Rotmans 



Mindset



De stappen 





Introductie







TOOLS
FINDING THE RIGHT PROBLEM





Locatie onderzoek



TOOLS
FINDING THE RIGHT SOLUTION



TOOLS
FINDING THE RIGHT SOLUTION

PROTOTYPING TESTING



TOOLS
FINDING THE RIGHT SOLUTION

BUSINESS MODEL CANVAS



PLACEMAKING



“People tend to sit most where
there are places to sit.”

William H. Whyte

Wanneer is een plek 
succesvol?



De kracht van Placemaking
 Met korte termijn initiatieven kan je een plek betekenis geven

 Doen en leren wat werkt en wat niet

 Gebruikers bekommeren zich over hun plek

 Streefbeelden, visie waarde en investeringskracht voor de langere termijn; 



Placemaking als opmaat voor 
gebiedsontwikkeling





Design Thinking en Placemaking
• Observeren en analyseren van de plek

• Empathize, wat is de verborgen identiteit? Wat zijn de pains en gains van de 
gebruikers?

• Definiëren van uitdagingen inclusief ontwerpeisen voor oplossingen

• Definiëren van korte termijn kansen 

• Samen ideeën ontwerpen voor de korte termijn om te testen en te evolueren

• Waardecreatie, ontstaan van een grotere beweging, placebranding en 
investeringskracht

• Continu doorontwikkelen en aanpassen

• Community



Challenge 

Hoe kunnen we de mindset, tools en methodiek van 

Design Thinking inzetten bij programma’s die gericht 

zijn op innovatie en transities?



Introductie



OPDRACHT 
30 minuten

1. Kies een gespreksleider

2. FIND THE RIGHT PROBLEM! (15 MINUTEN)

a. Wissel uit in 2-tallen wat de ongemakken en behoeftes zijn bij het managen van programma’s die gericht zijn op 
innovatie en/of transities 

b. Luister goed naar elkaar en schrijf alle ongemakken en behoeftes op, vraag eventueel door. Ga hierover niet in 
discussie!

c. Per tafel: Bekijk en selecteer de meest genoemde ongemakken /  behoeftes

3. DEFINIEER DE UITDAGING  (15 MINUTEN)

a. Formuleer een “challenge” waar je gelet op de ongemakken oplossingen voor zoekt (of herformuleer een 
challenge die op de tafel ligt). Begin met de zin HOE KUNNEN WE……

b. Herformuleer de challenge tot een behapbare vraag (maak deelvragen, maak het kleiner) zodat het geschikt is 
voor een gerichte brainstorm

c. Maak je challenge zo nodig nog inspirerender (een inspirerende uitdaging leidt tot inspirerende oplossingen)

d. Als er nog tijd is…. Formuleer met elkaar ontwerpeisen waar de oplossingen aan moet voldoen. 

e. Hang de oogst aan de muur  


