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Jouw veranderaanpak

Schrijf op het stuk tape één woord dat je 
waardeert in de ander zijn / haar
veranderaanpak en plak het tape op de ander



Get out of that chair!

projectleider



Get out of that chair! 

• Vorm drie groepen: 1 projectleider, 1 stoelzitter en observanten

• Uitdaging: verleid de stoelzitter om op te staan
• Context: jouw leerlabproject

• De persoon in de stoel heeft alle reden om te blijven zitten

• Tijd: 3 minuten





We blijven vaak binnen bestaande kaders

• Qwerty toetsenbord

Gebruiksvriendelijkheid	
vereist	QWERTY	
toetsenbord

QWERTY	bestaat	nog	
steeds,	niet	logisch,	wel	
gewoonte



We blijven vaak binnen bestaande kaders

UK:	links- georiënteerd Continent:	rechts- georiënteerd



We blijven vaak binnen bestaande kaders



Design Thinking (DT) in een notendop
• Is een methode afkomstig uit productontwerp, architectuur en stadsplanning

• Design Thinking stelt de mens centraal: 
• Leef je in in de behoefte van de ander
• Begrip voor hun behoeften en motivaties

• De focus ligt op de oplossing in plaats van het probleem

• Het is kort-cyclisch proces

• Bij Design Thinking experimenteer je. 
• Niet denken maar doen: probeer het uit, werkt het niet: probeer iets nieuws
• Nooit ‘klaar’. Verandering is ten slotte een continu proces.

• Kenmerken van Design Thinking: creatief, gebruiker staat centraal, nieuwsgierigheid, teamwork, 
optimisme



Design Thinking (DT)



Appreciative Inquiry in een notendop

• Versterken wat werkt

• Gezamenlijk onderzoeken wat werkt

• Kans voor draagvlak vele malen groter



Appreciative Inquiry



Leer de ander kennen (Empathize)

• Bevraag met z’n drieën de ander

• Tijd: 3 minuten

• Noteer op sheet x wat de behoeften van de klant zijn

• Bepaal wat te waarderen is in deze behoeften 

• Tijd: 2 minuten

• Vertaal de waarderende behoeften naar het prototype 

• Tijd: 3 minuten



Prototype - pitch



Interessante links

• www.nngroup.com/articles/design-thinking/
• http://www.designthinkersacademy.com/
• https://appreciativeinquiry.champlain.edu/learn/appreciative-

inquiry-introduction/
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