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"

VOORWOORD
"

Voor je tref je de rapportage aan van de World & I-fase van mijn afstudeertraject. Deze rapportage is
geschreven voor mijn afstuderen van de opleiding Kunst en Economie in de richting van Visual Art and Design
Management aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dit rapport omvat de onderbouwing van de
totstandkoming van de Meesterproef waarmee ik afstudeer.

"

De World & I fase is de laatste fase van het afstudeertraject van Kunst en Economie en is de fase waarin de
studenten een ontwerpgericht onderzoek uitvoeren in samenwerking met een partner. In deze fase wordt de
zogenaamde ‚Meesterproef’ ontwikkeld.

"

Dit rapport is een weerspiegeling van mijn ervaringen en werkzaamheden tijdens de World & I fase dat heeft
plaatsgevonden tussen midden januari tot midden mei. Tijdens dit semester heb ik ontwerpgericht onderzoek
gedaan in samenwerking met partner Cornelis Serveert. De afgelopen maanden heb ik voor en met partij
Cornelis Serveert hard gewerkt aan een volwaardige Meesterproef: het product waarmee ik afstudeer en ik het
werkveld instap. In dit rapport is onder andere een gehele projectrapportage te lezen, een omschrijving van het
eindresultaat en een reflectie op mijn persoonlijke ontwikkeling.

"

Ook is dit rapport een weerspiegeling van mijn gehele ontwikkeling van de afgelopen vier jaar. Alles wat ik heb
gedaan, geleerd en heb ervaren ligt ten grondslag aan mijn huidige kennis, kwaliteiten, interesses en keuzes.
Onder andere mijn stage bij Spektor, mijn onderzoek naar creatieve organisaties en leiderschap in de World
fase hebben mij op dit punt gebracht.
Ook alle boeken die ik heb gelezen en mijn werk bij Cornelis Serveert hebben daarin bijgedragen.
Om op dit punt te komen ben ik vier jaar lang op zoek geweest naar mijn fascinatie en mijn kwaliteiten. Nog
steeds zit ik midden in die zoektocht: waar wil ik precies heen? Waar wil ik werken? Waarin wil ik mij
specialiseren? Dit rapport is een weerspiegeling van mijn huidige kennis, fascinatie, interesses en (hopelijk) de
toekomst. In dit rapport zal je namelijk veel lezen over creativiteit, teams, organisaties, processen en innovatie.
Vanuit deze interesse gebieden wil ik mij dan ook nog meer specialiseren.

"

Dit rapport is bestemd voor mijn beoordelaars vanuit Kunst & Economie, mijn begeleiders van Cornelis
Serveert en eventuele andere geïnteresseerden.

"

Graag wil ik een aantal mensen bedanken die een grote factor hebben gespeeld in mijn afstuderen en de
ontwikkeling van mijn Meesterproef:
> Dorian Maarse: Bedankt voor je enthousiaste, verhelderende inzichten, prikkelende vragen en praktische
informatie. En natuurlijk bedankt voor het introduceren van Karin Bibo van Ministerie van Justitie en Veiligheid.
> Sophie van Rijswijk & Veerle Devreese: Zonder jullie heb ik mijn ontwerpgerichte onderzoek niet kunnen
uitvoeren. Bedankt voor de goede begeleiding, vertrouwen in mij en jullie goede hulp in de ontwikkeling van
de Meesterproef.
> Kring-genoten: Bedankt voor de (bijna) wekelijkse peptalks, gezelligheid, geheugensteuntjes, hulp en tips &
tricks.

"
"

Veel leesplezier,
Sarah van der Stelt
Dordrecht, 14 mei 2018
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"

MANAGEMENTSAMENVATTING
"

Naar aanleiding van mijn afstuderen van de studie Kunst en Economie heb ik tijdens de World&I module in
samenwerking met en in opdracht van partner Cornelis Serveert een Meesterproef ontwikkeld.
In de World fase heb ik onderzoek gedaan naar creatieve culturen en creatief leiderschap. Mijn doel voor de
World&I-fase was om vanuit deze theorie een concrete methode te ontwikkelen die bijdraagt aan het creëren
van een creatieve cultuur. Met de HKW-vraag: “Hoe kunnen we een trainingsprogramma ontwikkelen dat voor
teams creatieve denkprocessen stimuleert en het creatieve ontwikkelproces aanleert?” ging ik met Partner
Cornelis Serveert aan de slag.

"

Creative consultancy agency Cornelis Serveert ontwikkelt en organiseert (team)sessies, trainingen en kennis
evenementen waarin uiteenlopende teams zich gezamenlijk buigen over een innovatievraagstuk. Cornelis
Serveert komt vaak in aanraking met organisaties en teams die willen veranderen of verbeteren. Zo wilde ook
TU Delft S&C een manier zoeken waardoor ze integraal sterke concepten kunnen ontwikkelen voor de
studenten aan de TU Delft. Vanuit deze behoefte zijn we een toolkit gaan ontwikkelen. Een toolkit dat teams
gezamenlijk door het creatieve proces begeleid ten behoeve van het ontwikkelen van sterke, breed gedragen
concepten.

"

Hoe is de toolkit tot stand gekomen? In dit rapport beschrijf ik onder andere mijn onderzoeks- en ontwerp
activiteiten aan de hand van de fases van de Double Diamond:
> Fase 1: DISCOVER (ontdekken): vanuit een vraagstelling, kans of probleem ga je in de Discover fase
ontdekken en onderzoeken. Tijdens deze fase ben Cornelis Serveert gaan leren kennen en heb ik inspiratie
opgedaan. Daarnaast heb ik een marktonderzoek uitgevoerd en heb ik een theoretisch kader opgebouwd.
Ook heb ik middels TU Delft als casus de behoeftes en problemen van de eindgebruiker kunnen ontdekken.
> Fase 2: DEFINE (definiëren): In deze fase heb ik vanuit de inzichten uit de Discover fase een plan van
aanpak gemaakt en zijn de design criteria voor de ontwikkeling van de toolkit opgesteld.
> Fase 3: DEVELOP (ontwikkelen): Tijdens de Develop fase ga je op divergerende wijze concepten en
oplossingen bedenken; brainstormen om veel opties te genereren. Tijdens de Develop fase heb ik vele opties
voor de inhoud van de toolkit verkend en vervolgens de beste uitgewerkt. In deze fase heb ook de
geselecteerde technieken en tools ontworpen en de tekst hiervan geschreven.
> Fase 4: DELIVER (opleveren): In deze fase wordt het product afgerond en uitgezet in de markt. Zo hebben
we een toolkit aangeleverd bij TU Delft en hebben we de toolkit laten testen door gespecialiseerden binnen
de organisatie van het ministerie van Justitie en veiligheid.

"

Het doorlopen van dit proces resulteerde in de toolkit‚ strategische conceptontwikkeling & collectieve
creativiteit' als Meesterproef. Aan de hand van een gestructureerd proces, verschillende denktechnieken,
hulpmiddelen en tips & tricks helpt deze toolkit om samen creatieve concepten te ontwikkelen. De toolkit
biedt handvatten voor strategische conceptontwikkeling in teamverband. De toolkit draagt bij aan effectieve
en creatieve samenwerkingen binnen organisaties met een Denkgids, een how to use instructieboekje, 13
(denk)technieken en 8 tools. Zo kun je als team met je plannen en concepten positieve impact creëren en zorg
je dat de opbrengsten van het creatieve proces future proof zijn.

"

Uit de feedback sessie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we veelal positieve reacties
ontvangen op ons product. Wel zijn er -zoals bij elke prototype- genoeg verbeterpunten; we hebben
feedback ontvangen voor de doorontwikkeling van de toolkit om het product nog sterker te maken. Zo
kunnen we werken aan de begrijpbaarheid van de toolkit en een wijze bedenken waardoor de toolkit
makkelijker te implementeren is binnen organisaties.

"

De toolkit zal dienen als product dat Cornelis aanbiedt na het doorlopen van verandertrajecten. Elke toolkit
zal op bepaalde hoogte op maat gemaakt worden. Voor elk project zal de toolkit dus wat aangepast worden.
Dit betekent dat de toolkit altijd verbetert kan worden en dat we de Meesterproef in de toekomst kunnen
finetunen. Een next step is om de toolkit nog meer te testen onder de doelgroep om meer waardevolle
feedback te ontvangen voor de doorontwikkeling.
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"

HOOFDSTUK 1:INLEIDING
"

& CONTEXT

1.1 LEESWIJZER
In de leeswijzer vind je een toelichting van de inhoud van dit rapport, wat je kunt verwachten en op welke
wijze je dit rapport kunt lezen.

"

Dit onderzoeksrapport heeft verschillende doeleinden.
> Verslaglegging en verantwoording van het ontwerpproces: het project proces van begin tot eind en
tevens de totstandkoming van de Meesterproef (een methodische verantwoording);
> Omschrijven van context/aanleiding/vraagstelling;
> Omschrijving van en reflectie op de Meesterproef als eindresultaat;
> Omschrijving en analyse van mijn persoonlijke ontwikkeling en ervaringen tijdens World&I.

"

Vanuit deze doeleinden zijn vijf hoofdstukken gedestilleerd die in dit rapport behandeld worden:
Hoofdstuk 1: Inleiding & context - het verhelderen van de context, aanleiding en het startpunt van dit
project.
Hoofdstuk 2: Projectaanpak - Een omschrijving van mijn projectaanpak en de double diamond methode.
Hoofdstuk 3: Onderzoeksproces - omschrijving de onderzoeks- en ontwerp activiteiten, bevindingen en
de ontwikkeling van de Meesterproef.
Hoofdstuk 4: (een reflectie op) het resultaat - omschrijving van de Meesterproef en een (kritische)
evaluatie op het eindresultaat. Een analyse op mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn ervaringen tijdens
het proces.

"

Naast deze hoofdstukken bevat dit rapport een conclusie, bronnenlijst, een management samenvatting en
een aantal relevante bijlagen.

"

Ik raad aan het onderzoek volgens de volgorde te lezen. Mocht je gebrek aan tijd hebben, dan kun je er
voor kiezen om alleen de conclusie en / of de management samenvatting te lezen.
Voor u begint met het lezen van mijn onderzoeksrapport, raad ik u aan om eerst de begrippenlijst goed
door te nemen. Dit gezien termen als innovatie, creativiteit, processen vaak multi-interpretabel zijn,
waardoor er mogelijk een ander perspectief kan ontstaan.

"
"
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1.2 BEGRIPPENLIJST
> Concept - Een overkoepelend, inspirerend uitgangspunt van een gedachtestroom, waar diverse ideeën
onder kunnen hangen.

"

> Conceptontwikkeling - Het proces van idee naar plan en uitvoering, waar creativiteit en strategie
samenkomen.

"

> Strategisch conceptontwikkeling - Het op basis van gerichte doelstellingen en heldere kaders ontwikkelen
van een concept dat dat qua vorm en inhoud aansluit bij de doelstellingen.

"

> Creativiteit - Het vermogen om nieuwe en inventieve dingen te bedenken. Toegepaste creativiteit Creativiteit toepassen om complexe vraagstukken op te lossen en doelstellingen te bereiken.

"

> Collectieve creativiteit - Collectief creativiteit toepassen waardoor teamkracht ontstaat omdat diverse
individuen tesamen komen en elkaars kennis en kunde gebruiken om collectief tot vernieuwende ideeën te
komen.

"

> Creatief proces - Een traject waarin concrete acties, methodes of tools worden ingezet om het creatief
vermogen van een team te versterken ten behoeve van het ontwikkelen van concepten.

"

> Innovatie - Innovatie is het creëren van iets nieuws, dat waarde toevoegt aan een bepaalde omgeving.
(Jacobs, 2014)
Innovatie is vernieuwing, die betrekking kan hebben op een product, het productieproces of op de
benadering van de markt. (Geerts, 2014)
> Divergeren - Ideeën bedenken, daarbij breed associëren en oordeel uitstellen. Centraal staat het vinden van
zoveel mogelijk oplossingen.

"

> Convergeren - Focus aanbrengen in de zee aan ideeën die zijn bijeengebracht tijdens de divergeer-fase.
Ideeën selecteren, prioriteren, evalueren en uitwerken.

"
>
"
>
"

Technieken - Een (denk)wijze of manier van handelen om bepaalde taken (beter, creatiever) uit te voeren.
Tools - Een hulpmiddel / gereedschap die bepaalde (denk)technieken in het creatieve proces dienen.

> Team - Een team is een verzameling aan mensen die interafhankelijk zijn van elkaar voor het eindresultaat,
een verzameling mensen met een gemeenschappelijk doel en die afhankelijk zijn van elkaar om dit doel te
bereiken. (Evi Vermeer, 2017)
> Creatief vermogen - Het creatief vermogen is de kracht om waardevolle, originele ideeën te bedenken.
Creatief denken is het geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de
kans op patroondoorbrekingen, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten. (Icor
Bytterbier, 2002)
> Design thinking - „Design thinking is a gram work for a human- centric approach to strategic innovation an a
new management paradigm for value creation in a world of radically chaining networks and disruptive
technology.” (Mootee,2013)
> (Organisatie)cultuur - De manier waarop we hier met elkaar omgaan. Aangeleerde, impliciete en
gemeenschappelijke veronderstellingen waarop mensen hun dagelijks gedrag baseren. De
gemeenschappelijke waarden en normen van een organisatie en het daaruit voortvloeiende gedrag. (Schein,
1992)
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"

"
"
1.3 DE AANLEIDING & VOORONDERZOEK
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen als Kunst & Economie (KE) studente (richting
Visual Art & Design Management) en is een verslaglegging van de laatste fase als Kunst & economie
studente: de World&I-fase.

"

In deze fase heb ik vanuit mijn kennis en fascinatie uit eerdere fases (en jaren) in samenwerking met
Cornelis Serveert een Meesterproef ontwikkeld. De afgelopen vier jaar, met name de afgelopen twee jaar,
heeft een grote rol gespeeld in het vormen van dit rapport. In deze jaren heb ik namelijk grote stappen
gemaakt in het vinden van mijn fascinaties. Vanaf mijn stage bij Spektor heb ik ‚het’ ontdekt en vanaf dat
punt kon ik voor mijn gevoel de rest van de studie waardevol invullen. Mijn fascinatie heeft een heuse
ontwikkeling doorgemaakt. Van branding naar design thinking, van creatieve processen naar
conceptontwikkeling en van conceptontwikkeling naar creatieve culturen en organisatiekunde.

"

In de World fase heb ik onderzoek gedaan naar creatieve culturen en creatief leiderschap. De kennis die ik
vanuit dit onderzoek heb opgedaan wilde ik toepassen en uitwerken in een Meesterproef. Uit het
onderzoek heb ik veel principes en regels over creatieve en innovatieve organisatie geleerd. Vanuit het
onderzoek wist ik onder andere meer over hoe creativiteit een rol speelt binnen organisatie, welke waarde
het heeft en hoe je creativiteit kan bevorderen. Deze kennis en principes zijn terug te vinden in het
eindresultaat van de Meesterproef: de toolkit voor strategische conceptontwikkeling en collectieve
creativiteit. In bijvoorbeeld de Denkgids van de toolkit hebben we ‚tips & trics’ voor collectieve creativiteit
verwerkt. Wat bijvoorbeeld uit mijn onderzoek bleek - en we ook als tip in de Denkgids hebben verwerkt is dat je voor een creatieve cultuur buiten de gebaande paden moet durven te treden en jezelf (en
anderen) moet motiveer om wild te denken. Bijvoorbeeld ook de regel ‚Probeer verandering, onzekerheid
en verrassingen zo veel mogelijk te omarmen. Omdat dit vaste patronen doorbreekt, maakt het baan vrij
voor creativiteit.’ is te vinden in zowel mijn onderzoek (uit de World fase) als de Meesterproef. Zo zijn er
nog meer principes en Tips en Trics die in mijn onderzoek uit de World fase zijn gevonden en die zijn
verwerkt in de (theorie van) de Meesterproef.

"

Na een onderzoek naar creative culturen en creatief leiderschap uit de World-fase had ik veel kennis
opgedaan over hoe je zo’n cultuur bewerkstelligt. Het resultaat uit de World fase was vrij theoretisch en
weinig concreet; nog niet toepasbaar op een situatie. Ik formuleerde aan het eind van de World-fase de
volgende HKW-vraag: “Hoe kunnen we een trainingsprogramma ontwikkelen dat voor teams creatieve
denkprocessen stimuleert en het creatieve ontwikkelproces aanleert?”. Mijn doel voor de World&I-fase was
om vanuit de theorie een concrete methode te ontwikkelen die bijdraagt aan het creëren van een creatieve
cultuur. Vanuit deze wens ben ik op zoek gegaan naar een partner voor de World&I-fase.

"
"

“Hoe kunnen we een
trainingsprogramma ontwikkelen dat
voor teams creatieve denkprocessen
stimuleert en het creatieve
ontwikkelproces aanleert?”

"
"
"
"
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"
"
1.4 DE PARTNER - CORNELIS Serveert
Aan het begin van jaar 4 heb ik gekozen om de ‘partner’ rol in te nemen. Dit houdt in dat ik voor de
WORLD&I-fase een organisatie moest vinden waarmee en waarvoor de Meesterproef ontwikkeld kon
worden. Na een korte zoektocht ben ik in aanraking gekomen met de vacature “ontwikkeling methode
Creative Thinking” van Cornelis Serveert. Uit deze vacature en het eerste gesprek met Cornelis kwam naar
voren dat ze een trainingsprogramma met een bijpassende toolkit willen ontwikkelen om teams inventieve
ideeën te laten genereren, evalueren, selecteren en te laten door ontwikkelen. Deze behoefte sloot enorm
aan op mijn fascinaties, mijn uitgevoerde onderzoek in de World fase en mijn wens om een concrete
methode te ontwikkelen.
Creative consultancy agency Cornelis Serveert ontwikkelt en organiseert (team)sessies, trainingen & kennis
evenementen waarin uiteenlopende teams zich gezamenlijk buigen over een innovatievraagstuk. Cornelis
Serveert ontwerpen, organiseren en faciliteren veelzijdige sessies waarin ze creatieve brainstorm sessies en
denkprocessen regisseren. Met verschillende methoden en denktechnieken zoeken ze gezamenlijk naar de
juiste antwoorden. Ze begeleiden betrokkenen in creatieve denkprocessen die aanzetten tot nieuwe
inzichten en strategieën.
De vraag om toegepast creatief denken te verwerken in een toolkit sluit dus goed aan bij wie Cornelis
Serveert is en wat ze doen. Net zoals het doel van de toolkit wil Cornelis Serveert teams effectief laten
samenwerken, creatieve processen structureren, vraagstukken vanuit een andere perspectief bekijken en
concepten trechters naar concrete plannen om een doel te behalen.
De wederzijdse professionele en persoonlijke klik met Cornelis zorgde ervoor dat ik de afgelopen maanden
voor Cornelis Serveert de Meesterproef heb ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van de Meesterproef ging ik
aan de slag met de HKW-vraag: “Hoe kunnen we een trainingsprogramma ontwikkelen dat voor teams
creatieve denkprocessen stimuleert en het creatieve ontwikkelproces aanleert?”.

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

VEERLE DEVREESE
Creatief directeur

SOPHIE VAN RIJSWIJK
Operationeel directeur
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1.5 SITUATIESCHETS & RELEVANTIE
De Meesterproef is gebaseerd op een vrij duidelijk gedefinieerde vraag vanuit Cornelis Serveert. De behoefte
bij Cornelis Serveert om een toolkit te ontwikkelen is ontstaan vanuit de wens om naast het faciliteren van
(verandering)trajecten voor organisaties, daarna concrete handvatten mee te geven zodat team na het traject
zelfstandig verandering/verbetering kunnen voortzetten.
Cornelis Serveert is in de loop der jaren met talloze teams en organisaties in aanraking gekomen. Elke partij
met eigen problemen, uitdagingen of moeilijkheden. Er is opgemerkt dat er veel uitdagingen zijn op het
gebied van conceptontwikkeling en collectieve creativiteit. Hoe laat je teams productief en creatief
samenwerken? Hoe zorg je dat breed gedragen, waardevolle concepten ontwikkeld worden? Hoe loop je als
team het creatieve proces door? En hoe bevorder je het creatief vermogen binnen organisaties? Deze
uitdagingen vragen een gestructureerde, goed doordachte aanpak: hulpmiddelen en handvatten om de
principes van collectieve creativiteit en conceptontwikkeling te implementeren.
Naast deze constatering is ons een beweging binnen bedrijven opgevallen: meer dan ooit zijn bedrijven
bezig met ontwikkeling, teamcoaching, verandering, innovatie management en creativiteit. Geen elke
organisatie wil irrelevant worden, wil inspelen op de tijd en wil dat zijn medewerkers bevlogen zijn in wat ze
doen. Op deze tendens wilde we met de toolkit inspelen.

1.6 DE MEESTERPROEF & DOELEN
De beoogde Meesterproef was een ontwikkelde methode “creative thinking” als trainingsprogramma voor
teams. Binnen de stageperiode focuste ik mij op het ontwikkelen van een trainingsprogramma waarmee
creatieve denkprocessen gestimuleerd en begeleid kunnen worden binnen niet-creatieve teams. De
bedoeling is dat met deze tool teams begeleid kunnen worden met creatieve denkprocessen die aanzetten
tot nieuwe inzichten en strategieën. Binnen deze methode zal een toolkit ontwikkeld worden die handvatten
bevat waarmee teams zelfstandig en effectief het creatieve proces kunnen doorlopen.
We beoogden een toolkit te ontwikkelen als basiskit die hoort bij de trainingen en teamsessies van creative
consultancy Cornelis Serveert. Tijdens de op maat gemaakte sessies van Cornelis Serveert worden de
modulaire onderdelen van deze toolkit in teamverband toegepast en van context voorzien. Na afloop van het
traject dat wordt gefaciliteerd door Cornelis Serveert wordt deze basiskit indien nodig aangepast op de
specifieke context van de opdrachtgever. De toolkit wordt overhandigd, zodat teams op eigen kracht,
geïnspireerd en met de benodigde know-how creatieve concepten kunnen blijven ontwikkelen.
Deze toolkit Creatieve conceptontwikkeling biedt handvatten voor strategische conceptontwikkeling in
teamverband. Aan de hand van een gestructureerd proces, verschillende denktechnieken, hulpmiddelen en
tips & tricks helpt deze toolkit om samen creatieve concepten te ontwikkelen.
De inhoud van de toolkit wordt gebaseerd op design thinking technieken en het proces om inventieve ideeën
te generen, te evalueren, te selecteren en door te ontwikkelen. Van gericht vooronderzoek tot ontwikkeling en
organisatie van verschillende casussen.
De doelgroep voor deze Meesterproef zijn diverse middelgrote organisaties die behoefte voelen om te
innoveren of in ieder geval de behoefte voelen een effectievere, gestructureerde wijze van projectmatigheid
en strategisch conceptontwikkeling aan te leren. De methode is gefocust op teams die een verandering
teweeg willen/moeten brengen binnen hun manier van werken en denken. De methode is gefocust op teams,
maar kan uiteindelijk invloed uitoefenen op alle niveaus van een organisatie. De methode leert immers een
geheel nieuwe denkwijze en werkwijze aan, wat als het goed is inwerkt op het doen en denken van de gehele
organisatie.
Ons doel met de toolkit is niet om een volledige ommezwaai teweeg te brengen binnen organisaties. Dit is
simpelweg te hoogdravend en te complex om met alleen een toolkit (en bijbehorende trainingen/sessies) te
bewerkstelligen. Wel willen we met deze toolkit op zijn minst bewustwording creëren, beklijven, informeren
en inspireren. De toolkit functioneert als inspiratiebron om de (eerste) stappen te zetten richting een creatieve
organisatie waar teams plezierig, productief en creatief samenwerken.
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HOOFDSTUK 2:PROJECTAANPAK
"

In dit hoofdstuk beschrijf ik welke projectaanpak ik heb toegepast voor mijn afstudeeronderzoek en licht ik
de bijpassende theorie nader toe.

"

2.1 DESIGN THINKING & ONTWERPGERICHT ONDERZOEK
In de World&I-fase heb ik een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd. Een afstudeeronderzoek dat vergeleken met andere HBO studies die middels een “traditioneel” onderzoek afstuderen - vrij vernieuwend
is. Volgens de definitie van Baarda (2009) ga je met een ontwerpgericht onderzoek problemen of
vraagstukken oplossen aan de hand van onderzoek. Door het vergaren van nieuwe informatie, kennis en
inzichten kan een ontwerp op iteratieve wijze zich ontwikkelen tot een waardige oplossing (Baarda, 2009).

"

Vanuit de studie is de methode Design Thinking volgens de Double Diamond als projectaanpak
geïntroduceerd. De meerwaarde van Design thinking als projectaanpak is onder andere dat (1) oplossingen
beter aansluiten op de doelgroep, (2) kans op vernieuwing wordt vergroot, (2) betere samenwerkingen
ontstaan en (4) het creatief vermogen meer wordt toegepast (Plaisier, 2015).

"

Maar wat is design thinking precies? Design thinking houdt in dat je met een doordacht proces naar nieuwe,
relevante oplossingen werken die een positieve impact hebben op organisaties, producten of diensten
(Plaisier, 2015). Een aantal hoofd-principes van design thinking zijn:
> Human-centered ontwerpen: Design thinking stelt de mens centraal. Het begint met dat je je werkelijk
inleeft in (het probleem van) de klant en begrip hebt voor de behoeften en motivaties van de mensen die
betrokken zijn bij de gehele organisatie: medewerkers, klanten en toeleveranciers.
> Experimenteren: in plaats van gericht naar een concreet eindresultaat te werken, pas je tijdens het
designproces veel experimenten toe. Door te testen, itereren en feedback op te halen verbeter je
gaandeweg een prototype.
> Samenwerken: „je kunt een probleem alleen oplossen buiten het domein waarin het zich voordoet. Als je
als designer samenwerkt met mensen met verschillende soorten disciplines, heb je meerdere perspectieven
op hetzelfde onderwerp en verschillende standpunten die bijdragen aan de oplossing.” (Plaisier, 2015)
> Het creatieve proces: met design thinking loop je een gefaseerd design proces door.
Het designproces van Design thinking heeft vier hoofdfases (de 4 D’s) om tot een waardevol eindresultaat te
komen (Designcouncil, z.d.):

"
"
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> DISCOVER (ontdekken): vanuit een vraagstelling, kans of probleem ga je in de Discover fase ontdekken
en onderzoeken. Aan de hand van markt- en doelgroeponderzoek ga je op zoek naar de waarde, cultuur en
behoeften van de doelgroep. Vervolgens moet deze aanleiding geven tot een idee of inspiratie
> DEFINE (definiëren): In deze fase ga je vanuit de inzichten uit de discover fase een plan van aanpak maken.
Bevindingen uit de ontdek-fase worden geanalyseerd, gedefinieerd en herdefinieert als problemen en ideeën
voor oplossingen worden gepitcht en geprototyped.
> DEVELOP (ontwikkelen): Tijdens de Develop fase ga je op divergerende wijze concepten en oplossingen
bedenken: brainstormen om veel opties te genereren. Vervolgens worden de beste concepten uitgewerkt.
> DELIVER (opleveren): In deze fase wordt het uiteindelijke product of dienst afgerond en uitgezet in de markt.
Het concept wordt doorontwikkeld tot een waardig resultaat (Designcouncil, z.d.).

"

De principes en het creatieve proces van Design thinking ligt in lijn met die van ontwerpgericht onderzoek. Met
een ontwerpgericht onderzoek ontstaat er - net zoals bij design processen - gaandeweg (vanuit inzichten uit
onderzoek) een ontwerp (product of dienst). Vanuit een vraagstelling, behoefte of wens ontwerp je op iteratieve
wijze (dus niet lineair) een oplossing.

"

"

2.2 MIJN AANPAK
Voor mij was deze theorie aan de start van jaar 4 niet nieuw. Ik heb mij namelijk in jaar 3 van KE flink is de
theorie van design thinking gedoken. Dus mij was het allemaal niet vreemd. Onder het mom van ‚practise what
you preach’ wilde ik (zo veel mogelijk) principes en ‚regels’ van design thinking in mijn projectaanpak
integreren. De (beoogde) toolkit zou ook veel principes en technieken van design thinking vatten. Ook lijkt het
proces van de double diamond veel op het strategisch conceptontwikkeling proces van de toolkit. De theorie
van Design thinking komt veel overeen met de theorie van de toolkit ‚strategische conceptontwikkeling &
collectieve creativiteit.’ Er zijn veel overlappingen met de double diamond en design thinking. Het zou natuurlijk
vreemd zijn als we andere mensen/teams de methode beogen aan te leren, als wij zelf niet volgens die wijze
werken: practise what you preach dus!

"

Voor mij is deze aanpak vrij uit mijn comfort zone en voelde zeker als een uitdaging. Ik wil van nature namelijk
graag snel in het proces mijn doel voor ogen zien en weten waar ik aan toe ben. Ik moest me de onwetendheid
en abstractie aan het begin van het proces toegeven en vertrouwen dat het goed zou komen.
Ik heb het project bewust -maar ook onbewust- volgens de fases Discover (divergeren, ontdekken,
onderzoeken), Define (convergeren, focus aanbrengen, opdracht definiëren, inzichten verzamelen), Develop
(divergeren, opties verkennen, ideeën uitwerken) en Deliver (convergeren, door ontwikkelen van prototypen)
doorlopen. In het volgende hoofdstuk zal ik per fase omschrijven wat ik doen heb gedaan en waarom het in lijn
ligt met de principes van design thinking.
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"

"
"
2.3 ONDERZOEK & DATAVERZAMELING
Mijn onderzoek is te definiëren als een explorerend onderzoek, ofwel een kwalitatief verkennend
onderzoek: dit onderzoek richt zicht op een kwalitatieve en subjectieve analyse van zaken als overtuigingen
en behoeftes. De frequenties en samenhang van data, overtuigingen en uitspraken resulteert zich tot een
theorie.
Voor de dataverzameling heb ik zowel deskresearch als human centered research uitgevoerd. Zo heb ik
veel theorie gelezen over creatieve culturen en creatieve processen en ben in in casussen gedoken. Met
name uit het boek ‚creativiteit HOE? ZO!’ van Icor Bytterbier heb ik veel toepasbare theorie gehaald.
Naast deskresearch ben ik het werkveld in geweest, oftewel heb ik veldonderzoek gedaan. Met TU Delft als
casus heb ik de toolkit kunnen ontwikkel. Ook heb ik met een feedbacksessie binnen het Ministerie van
Justitie en Veiligheid veel relevante data kunnen verzamelen. Met zowel TU Delft als het Ministerie van
Justitie en Veiligheid heb ik sessies/creatieve meetings als methodiek toegepast om relevante data te
genereren. Later in deze rapportage ligt ik deze casussen nader toe.

"
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HOOFDSTUK 3:HET
"

ONDERZOEKSPROCES

In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn onderzoeks- en ontwerp activiteiten aan de hand van de fases van de Double
Diamond. Per fase beschrijf ik welke stappen ik heb ondernomen en wat deze ondernomen stappen hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de toolkit. Om belangrijke informatie niet te missen geef ik eerst een
omschrijving van de twee organisaties die een rol hebben gespeeld in het ontwerpgericht onderzoek.

"

3.1 BETROKKEN ORGANISATIES
3.1.1 TU Delft
TU Delft heeft een vrij grote rol gespeeld in het ontwikkelen van de Meesterproef. Het prototype van de toolkit
(de eerste versie) hebben we in opdracht van TU Delft Sport & Cultuur ontwikkeld. TU Delft S&C is een
organisatie die vaak nieuwe programma activiteiten moet ontwikkelen voor de studenten van TU Delft. Hier
komt dus conceptontwikkeling bij kijken: het ontwikkelen van waardevolle, vernieuwende concepten die
aansluiten op behoeftes van de studenten. Maar hoe doe je dat binnen zo’n grote organisatie? Hoe loop je
effectief, gestructureerd het creatieve proces door? Hoe kom je op ideeën en hoe selecteer je de beste
ideeën?

"

Vanuit deze wens van TU Delft S&C heeft Cornelis Serveert twee creatieve sessies gefaciliteerd met het team
van TU Delft. Het doel van deze sessie was om het team in aanraking te laten komen met de technieken van
strategisch conceptontwikkeling. Met het team van TU Delft Sport & Cultuur heeft Cornelis Serveert twee
creatieve sessies gehouden om inzichten, suggesties en ideeën te verzamelen die de basis vormen voor het
ontwikkelen van the next step als organisatie. Aan het licht kwam dat er een breed gedragen behoefte is om
een eenduidige manier van werken vast te stellen die bij iedereen bekend is en waarin iedereen kan
meedraaien. De toolkit zou de oplossing daarvoor kunnen zijn: een methode als rode draad en structuur voor
komende projecten.

"

Vanuit de behoeftes van TU Delft hebben we de toolkit ontwikkeld. Midden april hebben we de eerste versie
van de toolkit opgeleverd bij TU Delft Sport & Cultuur. TU Delft was onze testcasus in het ontwikkelproces en
als ontwerp casus om gericht voor te ontwerpen.

"

3.1.2 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Naast TU Delft als casus wilde ik de tweede versie van de toolkit nog bij een andere organisatie testen. Nog
voordat ik tijd vond om actief op zoek te gaan naar een geschikte organisatie, stelde Dorian mij aan Karin Bibo
voor. Karin is werkzaam binnen de organisatie van Ministerie van Justitie en veiligheid te Den Haag. Karin vond
veel raakvlakken met mijn toolkit en haar werkzaamheden/interesses en stelde voor de toolkit binnen de
organisatie van Ministerie van Justitie en veiligheid te testen. Na een gesprek met Karin en haar collega zijn we
op het plan gekomen om de toolkit te testen onder circa 10 collega’s: medewerkers van Ministerie van Justitie
en veiligheid die gespecialiseerd zijn in groepssessies, creatieve sessies, gesprekken leiden en team
coachings. Vanuit hun kennisgebieden kunnen de deelnemers van de feedbacksessie de toolkit gedegen
beoordelen en testen. De toelichting van de sessie en de uitkomsten hiervan vind je terug in hoofdstuk 3 van
deze rapportage.

"
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"
"
3.2 HET PROCES - AAN DE HAND VAN DE DOUBLE DIAMOND

3.2.1 FASE 1: DISCOVER
16 januari begon ik mijn project bij Cornelis Serveert. De eerste maand van de World&I- fase wilde ik bewust
nog in de ontdek-mentaliteit denken. Ik wilde nog niet te veel bezig zijn met de daadwerkelijke ontwikkeling van
de Meesterproef, maar meer bezighouden met het ontdekken van de context en het verkennen van de opties.
Tijdens de Disover fase wilde ik breed ontdekken en nog niet te gespecificeerd op zoek naar antwoorden. Ik
ging kennis, input en inspiratie verzamelen dat later in het proces verwerkt kan worden in de toolkit.

"

Zo legde mijn focus op het leren kennen van Cornelis Serveert, het doen van breed marktonderzoek, het
verzamelen van veel inspiratie, het uitvoeren van theoretisch onderzoek en het bijwonen van de creatieve
sessies met TU Delft. Dit onderzoek gaf mij inzicht in de mogelijkheden en droeg bij aan de beeldvorming van
het komende project. De Discover fase legde een ferme boven voor de ontwikkeling van de Meesterproef.

"

Cornelis Serveert
Ik vond het belangrijk om goed te begrijpen voor wie ik de Meesterproef ontwikkel, daarom legde ik in de
Discover fase de focus op het leren kennen en verkennen van Cornelis Serveert als partner. Ik heb in deze
periode een aantal keer met de dames van Cornelis Serveert gepraat om te overleggen over het komende
project en om elkaar te leren kennen. De eerste dag van mijn ‚stage’ ben ik zelfs gelijk meegegaan naar een dag
sessie voor TU Delft. Zo kreeg ik gelijk een indruk van wie Cornelis Serveert is, wat ze doen en hoe ze te werk
gaan. Ook ben ik in veel documenten van Cornelis Serveert gedoken waarin de identiteit van Cornelis te vinden
is.

"

Inspiratie
Inspiratie verzamelen is een belangrijk onderdeel in de Discover fase. Het schept een beeld bij het project en
laat je de opties verkennen. Pinterest vind ik altijd een effectieve tool om inspiratie (beelden) te verzamelen. Via
Pinterest heb ik veel inspirerende beelden van bestaande toolkits verzameld. Zo kreeg ik een beeld van wat er al
bestaat, hoe een toolkit er uit kan zien en hoe dat zich kan vertalen naar onze toolkit. De verzameling van de
beelden op Pinterest resulteerde in een inspiratiebord voor het komende project. Zie volgende pagina (Bron:
https://nl.pinterest.com/).

"
"
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"
"
Marktverkenning
In de Discover fase heb ik onderzoek gedaan naar wat er al bestaat in de markt aan toolkits en vergelijkbare
producten/diensten. Ik heb een lijst gemaakt van de bestaande toolkits en creatieve workshops. Uit deze lijst
heb ik per bestaande dienst/product interessante haakjes met betrekking tot communicatie, productontwerp
of branding verzameld. Ik vroeg mezelf af: ‚Welke interessante aspecten uit bestaande producten/diensten
kunnen ter inspiratie gebruiken voor de ontwikkeling van de Meesterproef?’ Uiteindelijk resulteerde deze
marktverkenning in een document met inspireerde haakjes voor de ontwikkeling van onze eigen toolkit. Zo
heb ik de creatieve processen en de inhoud van de toolkits met elkaar vergeleken en gekeken wat daarvan
interessant is voor onze toolkit. Door te ontdekken hoe andere bedrijven hun toolkit/product/dienst
communiceren naar de doelgroep, kreeg ik ook meer ideeën over onze eigen communicatie en branding.
Ik had na deze marktverkenning meer inzicht in wat er al bestaat op de markt, zodat we kunnen achterhalen
waar wij ons mee kunnen onderscheiden.

"
"

MARKTVERKENNING
Lijst met bestaande (online) toolkits voor creatieve processen of design uitdagingen
> Online software:
https://brightstorming.com
http://www.designkit.org/methods
https://toolbox.hyperisland.com

"

> Product:
http://75toolsforcreativethinking.com
https://methodkit.com/research-method-cards/
https://www.behance.net/gallery/22950239/Brainstorm-Survival-Kit
http://jenniparker.com/co-design-toolkit/

"

> Online software en product:
https://www.boardofinnovation.com/tools/
http://diytoolkit.org/media/DIY-Toolkit-Full-Download-A4-Size.pdf
https://medialabamsterdam.com/toolkit/
https://designsprintkit.withgoogle.com/
http://www.servicedesigntoolkit.org/index.html
> Trainingsprogramma’s / agency’s
https://hatrabbits.com/creatief-problemen-oplossen/ Rotterdam
https://www.boardofinnovation.com/innovation-creativity-training/ Antwerpen
https://www.burokoos.com/onze-service-design-tools/ Amsterdam
https://creatievekoppen.nl Rotterdam

"
"

"
"
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Theoretisch kader
In de World fase heb ik natuurlijk al relevante kennis opgedaan die toepasbaar is voor de Meesterproef. Wel wilde ik
meer onderzoek doen naar concrete tips, acties of technieken om collectieve creativiteit en een cultuur voor
effectieve conceptontwikkeling te bewerkstelligen. In de discover fase heb ik veel gehad aan het boek ‚Creativiteit
HOE? ZO!’ van Igor Bytterbier en van de online artikelen van HatRabbits, geschreven door René de Ruijter. Uit deze
literatuur kon ik veel concrete data halen dat bruikbaar was voor de ontwikkeling van de toolkit.
Zo heb ik deze theorie kunnen verwerken in de Denkgids van de toolkit: een boekje met onder andere een heldere
toelichting van het creatieve proces en met tips&tricks voor een creatieve cultuur en een succesvol creatief proces.

"

De volgende informatie heb ik uit mijn theoretisch onderzoek gehaald. Vrijwel alle punten komen uit het boek
“Creativiteit HOE? ZO!’ en een aantal punten van de artikelen van Hatrabbits (bron: https://hatrabbits.com/
artikelen/). De informatie uit dit boek heb ik in eigen woorden gezet en vermengt met de kennis die ik al in huis had
(opgedaan in de afgelopen jaren). De theorie uit deze literatuur heb ik vertaald naar een overzichtelijke lijst met
DO’s & Don’ts voor een creatief cultuur en succesvolle ontwerpprocessen. Ik vond het handig om de theorie te
vertalen naar een gestructureerde, puntsgewijze lijst met concrete statements. Dit theoretisch kader is in
tegenstelling tot van mijn WORLD rapportage erg concreet en toepasbaar: precies wat we ook met de toolkit
beoogden.

THEORETISCH KADER
Wat is naast creativiteit nodig voor een succesvol proces?:
> Visie op de toekomst en stip op de horizon om de toekomstige realiteit te verbeelden.
> Informatie om de omgeving en doelgroep te begrijpen en gedegen keuzes te maken.
> Motivatie om een probleem of situatie écht aan te pakken.
> Durf en mandaat om vanuit de vele opties (onprettige) beslissingen te nemen.

"

DO”S - VOOR EEN CREATIEF CULTUUR
> Stel een Creatieve proces-ambassadeur op. Per team of afdeling stimuleert een ambassadeur het team tot
creativiteit en het implementeren van de creatieve ontwerp processen. De ambassadeur neemt de
verantwoordelijkheid op zich om de principes, faseringen en methodieken van het proces toe te passen binnen de
projecten.

"

> Creëer een veilige sfeer waarin iedereen de ruimte voelt om feedback en input te geven. Blijf positief of geef
constructieve feedback, be a critical friend.

"

> Schets aan het begin van een project heldere, specifieke en meetbare doelen op. Zodra de doelen helder zijn zal
het project effectief doorlopen worden: een stip op de horizon. Het hebben van een hoger doel geeft houvast
gedurende het proces.

"

> Omarm verandering, onzekerheid en verrassingen. Het durven wijken van bekende patronen levert een creatieve
cultuur op en vergroot de kans tot innovatie/verandering.

"

> Definieer binnen het team ook de persoonlijke en professionele doelen per individu. What’s it in for me? Verhoogt
motivatie!

"

> Blijf weg van jargon en wees kristalhelder in de uitleg van een opdracht, visie of doelstellingen. Een helder
geformuleerde focus laat geen ruimte voor twijfel en zorgt voor gerichte ideation.

"

DO”s - TIJDENS BRAINSTORMEN
> Bouw op de ideeën van anderen. Haal inspiratie uit de ideeën van anderen en borduurt daarop voort.

"

> De eerste ideeën die je bedenkt zijn vaak de voor de hand liggende ideeën. Door alternatieven te denken op de
eerste ideeën kom je automatisch op meer waardevolle concepten.

"
"
"
"
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> Ga voor kwantiteit. Probeer de verleiding te weerstaan om te stoppen bij je eerste goede idee. Je idee kan best
uitstekend zijn, maar er is altijd een beter idee. Hoe meer Ideeën je bedenkt, hoe groter de kans dat je een briljante
oplossing vindt. - (De Ruijter, 2016)

"

> Luister actief naar meningen van anderen en blijf niet te lang hangen in je eigen mening. Het perspectief van een
ander kan je juist op interessante ideeën laten komen.

"

> Maak gedachtes en ideeën visueel. Hierdoor laat je minder aan de verbeelding over en worden gevoelens en
gedachtes meer tastbaar. Pak een potlood en teken je ideeën uit in plaats van woorden, het hoeft niet mooi te zijn.

"

> Omarm gekkigheid: Het delen van deze rare ideeën helpt bij het creëren van de juiste ‘creatieve’ sfeer. Het zorgt
voor een veilige omgeving waarin deelnemers zich vrij voelen om te roepen wat in ze opkomt. Vreemde ideeën
spreken tot de verbeelding en kunnen nieuwe inzichten opleveren. - (De Ruijter, 2016)

"

DO”s - TIJDENS CONVERGEREN
> Creëer criteria voor het kiezen van concepten, zo voorkom je dat ideeën worden gekozen alleen vanuit
persoonlijke voorkeur. Met heldere criteria worden er gedegen en waardevolle keuzes gemaakt.
Controleer: Welke concepten liggen in lijn met de overkoepelende doelen en visie?

"

> Zorg er voor dat iedereen alle concepten begrijpen en er geen sprake is van misinterpretatie. Pas wanneer de
concepten voor iedereen helder zijn, is iedereen in staat om eerlijk te oordelen en te selecteren. → Probeer een
concept opnieuw te herformuleren in andere woorden, is het nu meer begrijpbaar en concreet?

"

> Zorgt dat iedereen een gelijke rol speelt binnen het proces. Maar pasop: mandaat is nodig om niet eindeloos te
discussiëren en om keuze te maken.

"

> Experimenteer! Test concepten snel uit door een snelle prototype te maken (schetsen, moodboard, storyboard)
of door feedback te vragen aan de doelgroep. Door vroeg in het proces te experimenteren voorkom je dat er te
veel tijd (en geld) gestopt wordt in concepten die later niet waardevol blijken te zijn.

"

> ‘Kill your darlings’ op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden om een concept realistisch en gefocust
te houden.

"

DONT’S VOOR EEN CREATIEF CULTUUR
> Begin nooit concepten te ontwikkelen voordat de doelgroep niet onderzocht is. Ken de behoeftes, cultuur,
wensen en normen en waarden van de doelgroep goed. Hoe specifieker, hoe beter! Ontwikkel concepten altijd
vanuit de ogen van de doelgroep.

"

> Blijf niet te lang hangen in je eigen mening. Op dat moment hoor je de perspectieven van anderen namelijk niet
meer. Ook al ben je er niet mee eens, probeer de interessante haakjes van andere meningen te vinden.

"

> Voel je geen eigenaar van een uiteindelijk concept. Doordat een concept in teamverband ontstaat en concepten
ontwikkeld worden door op elkaar te bouwen, zal nooit één persoon alle credits voor een concept krijgen.

"

> Geen kritiek: wees tijdens het bedenken van concepten (divergeren) niet te kritisch en stel je oordeel uit. Tijdens
het brainstormen zijn er geen slechte ideeën. Het is juist het moment om breed, grotesk te denken en veel ideeën
te genereren.

"

> Fouten maken mag! Een teamverband waar fouten worden afgestraft creëert een cultuur voor onzekerheid. Een
cultuur van veiligheid en vertrouwen is een cultuur waar iedereen creatief durft te zijn.

"

> Kies niet voor de meest bekende, veilige en realiseerbare concepten, want daar zit geen vernieuwing. Iets wat
ongemakkelijk of moeilijk voelt, kan namelijk het beste concept zijn. Sla de moeilijke concepten niet meteen af, het
heeft tijd nodig om aan een concept te wennen.
18

"

"
"
Tu Delft
Zoals omschreven bij 2.1.1 hebben we het eerste prototype van de toolkit in opdracht van TU Delft S&C
ontwikkeld. TU Delft had de behoefte aan één methode waarmee ze integraal waardevolle concepten
kunnen ontwikkelen voor de studenten van TU delft. De medewerkers van TU Delft S&C waren de beoogde
eindgebruikers voor de eerste versie van de toolkit. Het was dus van belang dat ik hen goed leerde kennen
en zou ontdekken wat de problemen, wensen en behoeften zijn.

"

Cornelis Serveert organiseerden een sessie met het team van TU Delft S&C om ze kennis te laten maken met
het creatieve proces en onze technieken en methoden. Ook was het doel van de sessie om met het team
een manier te zoeken om in de toekomst beter samen te werken. Ik woonde deze sessie bij als observator
en als notulist. Het doel voor mij was om TU Delft als casus een beter beeld te krijgen van problematieken
binnen teams/organisaties en om te achterhalen hoe de toolkit dergelijke problemen kan oplossen.

"

Aan het eind van de sessie stelde we de volgende vraag aan de deelnemers: ‚wat zijn volgens jou DO’s en
Dont’s voor integraal samenwerken / integrale conceptontwikkeling?’ De deelnemers schreven openhartig
wensen en behoeftes op om samenwerking binnen de organisatie van TU Delft S&C te verbeteren. Deze
output heb ik aan het eind van de sessie verzamelen en als notulen letterlijk gedocumenteerd. Deze data
konden we vervolgens gebruiken om gedegen advies te geven en voor de ontwikkeling van de Toolkit. We
konden achterhalen waar de voornaamste behoeften lagen en wat de grootste problematieken zijn binnen
de organisatie. Ik kreeg door het bijwonen van deze sessie een beter beeld van de eindgebruikers: de
mensen waarvoor ik de toolkit zou ontwikkelen.

"

Zo merkte ik op dat ze in de kern behoefte hebben aan structuur en een eenduidige methode waar ze
binnen projecten houvast aan kunnen hebben. Een methode zodat ze niet per project het wiel opnieuw
hoeven uit te vinden. Ook was er een grote behoefte voor een duidelijke taakverdeling, heldere
communicatie en een duidelijke visie. Daarnaast beoogden ze een manier te vinden waardoor concepten
integraal worden ontwikkeld, ipv bedacht door de top van de organisatie en vaak nog verkeerd worden
doorgevoerd.

"

Deze behoeften wilde ik vervullen met de toolkit. In de Deliver fase ligt ik nader toe in hoeverre dat gelukt is
en hoe we hebben kunnen inspelen op de behoeften van de medewerkers van TU Delft.

UITKOMSTEN SESSIE TU DELFT (LETTERLIJK OVERGETYPT)
DO”S
> Gebruik maken van expertise
> Transpiratie (context en helderheid) in wat je van elkaar verwacht
> Duidelijke beleggen van de taalverdeling bij opstart en evalueer tijdens proces
> Evaluatie delen met collega’s
> Duidelijk plan van aanpak
> Doelgroep blijven betrekken bij het proces
> Stimuleer creativiteit (door bijvoorbeeld actualiteiten te volgen)
> Duidelijke trigger (voor het proces)
> Veilige omgeving creëren waarin iedereen iets mag zeggen zonder dat er iets mee gedaan moet worden.
Zonder oordeel iets kunnen zeggen
> Zwaktes bespreken om te kunnen verbeteren
> Overleggen moet efficiënt met de juiste betrokken medewerkers: - voorbereiden/huiswerk + geen agenda = geen
overleg
> Medewerkers in hun kracht zetten, laten mee ontwikkelen aan experimenten
> Toegeven dat we alle expertise niet in huis hebben
> Inzicht genereren in totale proces: wat is jouw rol? Waar sta je nu? Deadlines? Wie heeft de verantwoordelijkheden?
> Vertrouwen in expertise van anderen en loslaten wanneer het niet meer jouw verantwoordelijkheid is.
> Keuzes maken: wat is haalbaar en dus niet te moeilijk om uit te werken?
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"
> Rugdekking van dream tot deliver
> Soms besluiten iets NIET te doen: kill your darlings”
> Meer gebruik maken van elkaars kennis en expertise
> Vrijheid houden in werkinrichting

> Minder vergaderen
> (Tijdig) informeren: informatie met elkaar delen en elkaar betrekken
> Begrijpen: iedereen snapt waar het vandaan komt
> Elkaar respecteren dus niet alles in twijfel blijven trekken
> Vastleggen: alles goed documenteren voor een goede overdracht en mogelijkheid tot terugvinden
> Leren NEE te zeggen (en weten waarom).
> Integraliteit
> Vanuit expertise een bijdrage leveren
> Durven fouten te maken & van fouten leren
> Follow-ups geven
> Afspraken schriftelijk vastleggen
> Vervangbaar durven zijn
> Duidelijke stip op de horizon
> Brug slaan tussen strategie en operationeel
> Teambuilding en sociale events -> elkaar persoonlijk leren kennen

""

DREAM
> Het creëren van een veilige en efficiënte werkomgeving
> Alle relevante informatie is vindbaar
> In dit (creatieve) proces een eenduidige manier van werken die bij iedereen bekend is en in mee kan draaien
> Iedere dag is anders
> NAME is één afdeling, één team, met verschillende spelers. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor 1 doel
> Alwetend aanspreekpunt
> Gebruiken van individuele kwaliteiten van medewerkers
> Studentenpanel dat meedenkt op “dream-niveau”
> Nooit meer ‘nee’ horen, want de leiders zijn duidelijk
> Iedereen heeft hetzelfde idee bij verantwoordelijkheid nemen
> Sneller schakelen van dromen naar actie
> Gevoel krijgen bij elkaars verantwoordelijkheden door bijvoorbeeld bij elkaars in de keuken te kijken
> Meer focus op het grotere geheel/doel
> Geen schutting meer door de goede samenwerking
> Streven naar een 80/20 agenda zodat er voldoende ruimte overblijft om elkaar te helpen en te inspireren.
> Frisheid: ruimte voor creativiteit en controle over de versnellingsbak
> Integraliteit & eigenaarschap
> Leren door fouten te durven maken

"

DONT’S
> Keuzes uitstellen
> Niet blijven polderen: “ouwehoeren”
> Onduidelijkheid: hierdoor creëer je mogelijk verkeerde beeldvorming
> Versnippering van communicatie
> Alles in twijfel trekken: vertrouwen hebben
> Niet alleen “ja” knikken, wees kritisch
> Overleggen voor het overleggen en het houden aan vastgestelde en/of opgelegde overlegstructuur
> Niet informeren van collega’s over nieuwe inzichten
> Terugkomen op besluit
> Illusie hebben dat we alle studenten van de TU delft Kennen/begrijpen
> Veel praten, weinig besluiten
> Eilandgedrag
> Eenduidigheid: veel verschillende manieren van dezelfde dingen doen
> Eenduidige werk communicatie
> Elkaar niet informeren over de status: terugkoppeling
> Inwerktraject niet compleet: zelf dingen uitzoeken
> Integraliteit mag niet in de weg staan van snel en actueel programmeren

> “Ballen in de lucht houden” is niet wenselijk
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"
Uitkomsten discover fase
Tot in tegenstelling met voorgaande projecten, wilde ik bewust genoeg tijd voor het ontdekken, onderzoek
en verkennen inplannen. Ik begrijp goed de waarde van de discover fase en dat het uiteindelijk ten goede
komt van het eindresultaat. De Meesterproef zou namelijk door de discover fase beter aansluiten op de
doelgroep. Ook liggen de werkzaamheden uit de discover fase ten grondslag aan creatieve ideeën en
inzichten die zijn verwerkt in de toolkit. Na de discover fase had ik meer kennis over de eindgebruiker en de
markt en was ik gevoed met inspiratie. Tevens had ik een beter beeld bij mogelijke ontwerp opties voor de
toolkit. Vanuit deze nieuwe kennis en inzichten kon ik overstappen naar de volgende fase: de Define fase.

"

2.2.2 FASE 2: DEFINE
Vanuit de verkennende fase ben ik gaan convergeren. Vanuit de vele mogelijkheden en opties heb ik een
helder plan van aanpak gemaakt voor de ontwikkeling van de Meesterproef.
Vanuit de input uit de TU Delft sessie ben ik conclusies gaan trekken en heb ik een lijstje gemaakt met de
behoeften van het team van TU Delft S&C. Op basis van deze behoeften ben ik het concept voor de
Meesterproef verder gaan uitwerken om een ferme basis te creëren voor de doorontwikkeling. Zo heb ik
gespart over wat het doel is van de toolkit en wat de fases van het creatieve proces gaan inhouden. Ook heb
ik een planning en een taakverdeling gemaakt. Daarnaast heb ik in deze fase samen met Sophie en Veerle van
Cornelis Serveert gebrainstormd over de toolkit en waar de toolkit aan moet voldoen. Uit deze spar sessie zijn
de design criteria gedefinieerd. Zodoende vormde een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het eerste
prototype voor TU Delft.

"
"

PLAN VAN AANPAK

WENSEN & BEHOEFTEN - TU DELFT
> Grote behoefte aan duidelijkheid, focus en structuur.
> Duidelijke structuur van proces waar altijd gebruik van gemaakt wordt → elk project volgens deze structuur
+ visueel gemaakt.
> Communicatie: Alles wordt duidelijk geformuleerd en vindbaar gedocumenteerd & met iedereen gedeeld.
→ iedereen beschikt over de nodige informatie.
> Handvatten voor duidelijk (her)formuleren van statements. Hoe doe je dan? invulzinnen?
> Structuur/handvatten voor effectieve, doeltreffende meetings.
> Duidelijk team definiëren bij start: doelen, motivatie, expertise, rollen, wie doet wat, verantwoordelijkheid.
> Kompas: Visie, missie, doelen en formuleren aan de start → duidelijke stip op de horizon
> Doelgroep vinden ze belangrijk: Tools voor doelgroep onderzoeken + doelgroep begin goed definiëren.
> Handvatten om keuzes te maken uit ideeën: hoe convergeren? “How to Kill your darlings”
> Inspiratie fase binnen de Double Diamond: Best practises, trends, beeld etc. → inspiratie voor ideation.
> Een aantal evaluatiemomenten: terugkoppeling concept VS. visie. Liggen we nog in lijn met het kompas?
> Duidelijkheid a.d.h.v. hulpvragen en korte toelichtingen, ook voorkomen dat termen verkeerd worden
geïnterpreteerd.
> Blij met structuur: Proces duidelijk verwerken in de tool: elk project kan de gebruiker hetzelfde systeem
doorlopen.

"
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DESIGN CRITERIA
> Voor elke fase van het creatieve proces een aantal uitgewerkte (denk) technieken met bijpassende tools.
> Behaalt op zijn minst het veranderingsproces tot ‚motivatie’: introductie → begrip → bewustwording →
beklijven → motivatie.
> Alleen de broodnodige tekst, de tekst is erg to the point, maar wel begrijpelijk.
> Meer visualisaties (van proces/tijdlijn/methoden etc.), zelf ontworpen visuals.
> Biedt inspiratie en handvatten om creatieve denktechnieken te hanteren / faseringen van de Double Diamond
door te lopen.
> Biedt een structuur / rode draad binnen projecten en creatieve processen
> Zorgt er voor dat teams creatiever, effectiever en plezieriger samenwerken
> Bewerkstelligt duidelijkere communicatie en overdracht mbt het concept en de doorontwikkeling hiervan.
> De technieken/tools zijn goed te begrijpen en eenvoudig te implementeren.
> Ziet er visueel mooi en aantrekkelijk uit, overzichtelijk, structuur en handig in gebruik.
> Productie niet duur! Eenvoudig te reproduceren, makkelijk in elkaar te steken (mooi, maar budget).
> Nice to have: een ‘wOw’-effect heeft. ‘Wow ziet er goed uit!’ ‘Wow hebben jullie dat gemaakt?’ etc

"

WAT TE DOEN: Sarah
> Methoden en tools verzamelen of ontwerpen die passen binnen de toolkit
> De beste tools en technieken selecteren
> Methoden & tools uitschrijven en uitwerken (copywriting)
> Input geven design: verpakking & visual design.
> Alles printen @printshop

"

WAT TE DOEN: Sophie
> De vormgeving: Aanpassingen maken in Indesign (vormgeven van begeleidend boekje, methoden, one page
strategy & double diamond aanpassen etc.)
> Eindredacteur toolkit: opzet tekst van Sarah (voor onder andere begeleidend boekje) aanpassen waar nodig.

"

START CONCEPT
Ontwikkelen van een trainingsprogramma “creative thinking” met bijbehorende toolkit waarmee creatieve
denkprocessen gestimuleerd en begeleid kunnen worden binnen niet-creatieve teams.
De methode...
> begeleidt teams door een gestructureerd creatief (denk)proces heen.
> biedt handvatten om op een andere, creatieve wijze te denken en werken.
> bevat de tools en methoden om betere en impactvolle concepten te ontwikkelen.
> bevordert een plezierig en effectief teamproces. (Vertrouwelijke samenwerking: iedereen wordt gehoord,
weinig hiërarchisch, plezier is belangrijk)

"

FASES CREATIVE THINKING
1. Projectdefinitie: focus, doelstelling formuleren, probleem definiëren, criteria bepalen
2. Design research: Onderzoek, trends, context mapping, doelgroep, desk-field research, observatie &
interviews,
3. Conceptontwikkeling: Ideation, brainstormsessie, divergeren en convergeren.
4. Projectrealisatie: Plan van aanpak, Uitwerken en testen (prototypes bouwen, aannames testen, feedback
verwerken, elevator pitch, product roadmap)
5. Projectevaluatie: evaluatievragen, teamproces

"
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"

3.2.3. FASE 3: DEVELOP
Na de Define fase had ik een helder idee over welke behoefte de toolkit moest vervullen. In de Develop fase
ben ik de opties voor de inhoud van de toolkit gaan verkennen. Binnen de toolkit wilde we per fase van het
creatieve proces een aantal waardevolle (denk) technieken hebben om de fase effectief te doorlopen. In
voorgaande jaren heb ik mij al flink verdiept in creatieve processen en de creatieve technieken die daarbij
passen. In deze jaren heb ik wel 1001 verschillende technieken voor bij zien komen; een zee aan opties. Er zijn
dan ook vele boeken, online artikelen en tools met verschillende creatieve technieken. Maar wat past bij onze
toolkit? welke technieken willen wij gebruiken? Om hierachter te komen heb ik in de Develop fase eerst een
lijst gemaakt van alle technieken en ideeën die in mijn rugzak zitten. Ik heb op een rijtje gezet welke opties er
zijn en die kunnen passen binnen het concept. Ik heb deze opties kort uitgewerkt om beter te kunnen
oordelen.

OPTIES (DENK) TECHNIEKEN
TEAMS & PROJECTDEFINITIE
> The team canvas → Zorgt voor een sterk startpunt voor een plezierige en effectieve samenwerking.
> Gesprekskaarten
> 5x WHY → vinden van onderliggende motivatie of het vinden van het probleem achter het probleem.
> “Camera lens” → probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken. Hoe ervaart de doelgroep het?
> “Worst case scenario” of “Best case scenario” → (Alleen van toepassing wanneer het project gestart is vanuit
een probleemsituatie) The Worst Case Scenario is de meest nadelige, dramatische toekomstsituatie over de
probleemsituatie. Schept beter beeld van de probleemsituatie en motiveert om het probleem aan te pakken.
Best case scenario is de meest geweldige uitkomst nadat een bepaald concept geïmplementeerd wordt.
Schept beeld van mogelijke impact van een concept.

"

RESEARCH
> Tackling assumptions → alle assumpties m.b.t. de situatie en/of doelgroep opschrijven en deze bevestigen
of ontkrachten. Voorkomt dat vanuit verkeerde interpretaties ontworpen wordt.
> Doelgroep interview → adhv gerichte interviews human-research doen, ontdekken behoeften, culturen,
wensen, waarden etc.
> Doelgroep observeren → gedrag, alledaagse handelingen observeren, leren kennen van doelgroep.
Trend map / Trend analysis → context mapping, welke trend hebben nu en in de toekomst invloed op de
situatie? Trend van nu tot 10/50 jaar. De ontwikkelingen in kaart brengen vergroot de kans op future-proof
concepten.
> Persona Profile → De inzichten vanuit het human-centred onderzoek (of gebaseerd op marktkennis) vertalen
naar een profiel van de doelgroep. Creëert een helder, visueel beeld over de doelgroep.
> The problem canvas → Helder beeld van het probleem en de vraag achter de vraag.

"

IDEATION (divergeren)
> Mindmap rond de tafel → groot vel papier met mindmap, draait elke 5 min om, zodat iedereen op elkaars
ideeën voortborduurt.
> Woorden associëren → Per relevant kernwoord of juist random voorwerp vrij associëren -> nieuwe
perspectieven.
> “Super hero” → ideeën bedenken vanuit een bepaald persoon: bijvoorbeeld een superheld, of juist als de
doelgroep.
> Brainwriting → individueel en vrij ideeën opschrijven en/of schetsen. Zorgt er voor dat iedereen binnen een
sessie aan het woord komt en ideeën deelt.
> “Droomscenario” of “kranten koppen van de toekomst” → welke ideeën zou je bedenken wanneer je weet
dat het niet zou kunnen falen? Als geld, tijd, middelen niet in de weg staan? Wat is het ultieme droombeeld?
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SELECTIE (convergeren)
> NOW, HOW, WOW selectie → Now (goed idee, haalbaar, maar geen wow-effect), how (gaaf idee, maar vrij
onrealistisch), wow (origineel, waardevol én haalbaar).
> “10 punten” → ieder teamlid verdeelt 10 (of meer) punten over de beste ideeën, de ideeën met de meeste
punten belandt in de top 3.
> Advocaat van de Duivel
> Six thinking hats
> SWOT-analyse

"

(PRE)PROTOTYPE (Snel en goedkoop een concept visueel en tastbaar maken)
> Moodboard
> Schetsen
> Storyboard

"

IDEEËN TOOLKIT / METHODEN OPTIES
> The problem canvas (inspiratie Creatieve Koppen toolkit)
> Stakeholder mapping
> De parkeer kaart
> De eureka kaart
> Six Thinking Hats / denkhoeden
> Advocaat van de duivel
> SWOT-canvas
> Eureka kaart
> Per fase van het proces de tools met kleur onderscheiden.
> Checklist per fase
> Begeleidende vragen per fase
> Per fase de deliverables aangeven
> Boekje met tips voor de facilitator: “ask WHY a lot” , how to facilitate

"

Nadat ik de opties had verkend en deze op een rijtje had gezet maakte ik een shortlist van de beste opties.
We wilden niet te veel in de toolkit stoppen, zodat de gebruikers nog de bomen door het bos zouden zien.
De volgende lijst zijn de tools en technieken die we zijn gaan uitwerken voor de toolkit voor TU Delft. De
technieken zijn voornamelijk gevoelsmatig geselecteerd. Ik vroeg me af welke technieken het best passen bij
het doel van een fase en welke technieken begrijpbaar (niet te complex) zijn. Deze tools en technieken heb ik
in de Develop fase uitgewerkt. Ik ben bezig geweest met de inhoud van de technieken en de copywriting.

DE (DENK)TECHNIEKEN
A. Gesprekskaarten
B. Persona profiel
C. Divergeren “Droombeeld’
D. Divergeren ‘Ideeën race’
E. Convergeren ‘Critical friend
F. Convergeren ‘Timeline’
G. Convergeren ‘Criterialijst’
H. Concept Framework

DE TOOL
1. Gesprekskaarten ‘team & samenwerking’
2. Gesprekskaarten ‘Kompas & projectdefinitie
3. Persona Profiel
4. De Concept Framework
5. De Double Diamond
> Praktische tools: (verschillende vormen)
post-its, schrijfmateriaal, stickers (grote en kleine)
> De DenkGids (toelichting technieken)
> Toolkit handboek: theorie, context, tips
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"
"
De eerste prototype - TU Delft
Nadat we de lijst van de inhoud hadden gevormd, kon ik aan de slag met het uitwerken van de technieken en de
tools. Een aantal technieken gebruikte Cornelis Serveert in het verleden al, maar hadden deze technieken nooit
gedegen uitgeschreven, bijvoorbeeld de denktechniek ‚droombeeld’. Andere technieken waren ‚nieuw’ en heb ik
zelf ontworpen. Bijvoorbeeld de techniek ‚ideeën race’ of de gesprekskaarten. In de Develop fase ben ik bezig
geweest de tekst van de tools en technieken voor in de techniekkaarten. Van belang dat de tekst begrijpbaar was
en dat de gebruiker

"

Nadat alle tekst van de inhoud van de toolkit was uitgewerkt, heeft Sophie een redactieslag uitgevoerd over de
tekst. Ze heeft de spelling en grammatica geperfectioneerd. Dat was heel fijn, aangezien dat niet altijd mijn
sterkste punt is.
Na de redactieslag kon de tekst vertaald worden naar design. Sophie heeft alle technieken en tools verwerkt in
een mooie grafisch ontworpen toolkit. Midden maart hadden we de eerste versie van de toolkit af en konden we
deze aanleveren te TU Delft.

"
"
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"
"
3.2.4 FASE 4: DELIVER
Eind maart gingen we langs TU Delft S&C om de toolkit over te dragen. Tijdens de meeting met de
managers (aan wie de de toolkit gaven) merkte we op dat ze heel enthousiast werden van de toolkit. We
zagen een big smile op hun gezichten verschijnen: alsof de toolkit voor hen een stap in de goede richting
is. We hebben tijdens de bijeenkomst van de toolkit-overdracht kort uitgelegd wat de inhoud is en hoe de
toolkit werkt.

"

Uit een gesprek met één van de managers van TU Delft S&C is gebleken ze de Toolkit zien als de rode draad
voor komende projecten. Intern vonden ze het fijn dat er nu een eenduidige projectaanpak is. Nu hoeven ze
niet meer bij elk project het wiel opnieuw uit te vinden. De methode biedt een structuur binnen creatieve
processen; handvatten om het proces te regisseren. Wel benoemde ze dat het veel tijd kost om de methode
helemaal onder de knie te krijgen. Het is tijdrovend om alle technieken goed te begrijpen en om deze
vervolgens te integreren binnen projecten. Ook vonden ze het lastig om te faciliteren: het is een vak apart.
Dit was zeker een belangrijk punt om mee te nemen in de ontwikkeling van de toolkit.

"

Prototype 2.0
We waren over het resultaat van het eerste prototype al vrij tevreden. Het was fijn om de toolkit fysiek in
handen te hebben en een beeld te krijgen van het eindresultaat. Dat is het mooie aan een prototype
maken: relatief snel in het designproces een concept tastbaar maken, zodat je inzicht krijgt in het resultaat
en eventuele verbeterpunten. Ondanks we al blij werden van de toolkit voor TU Delft (eerste prototype),
wilde we toch een stapje verder zetten om een volwaardige Meesterproef te ontwikkelen. Net iets beter,
meer en uitgebreider. Overigens moesten we een versie hebben die niet gespecificeerd was op TU delft.

"

Voor de tweede versie van de toolkit gelden dezelfde design criteria als bij de toolkit voor TU Delft. We
wilden de tweede versie een meer uitgebreide versie maken. Ook was de eerste versie op sommige dingen
nog ontworpen specifiek voor TU Delft. De tweede versie moest dus een ‚algemene’ versie worden; niet
voor een specifieke organisatie. Deze versie van de toolkit is de uiteindelijke Meesterproef.

"

We merkten op dat in de eerste versie maar één methode voor de Design research fase was verwerkt en
deze dus vrij onderbelicht was ten opzichte van de andere fases. Voor het tweede prototype wilde we dus
een aantal design research technieken toevoegen. Ook hebben we een extra techniek toegevoegd aan
zowel de divergerende fase en de convergerende fase. We zijn van 8 technieken naar 13 technieken
gegaan. Ook wilde we in toolkit 2.0 een visualisatie maken van het proces.

"

Toevoegingen aan toolkit 2.0
> Gesprekskaarten ‚team & samenwerking’ uitbreiden
> Gesprekskaarten ‚project & kompas’ uitbreiden
> Onderzoek methode 1 toevoegen (doelgroep)
> Onderzoek methode 2 toevoegen (context & inspiratie)
> Methode divergeren ‚braindump’ uitwerken
> Methode Convergeren Now/how/wow uitwerken
> The Concept Canvas framework (her)ontwerpen
> Gesprekskaarten voor evaluatie uitwerken
> Visualisaties proces (voor in de denk gids) ontwerpen

"
"
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Voor de ontwikkeling van toolkit 2.0 heb ik wederom de technieken uitgewerkt en de tekst geschreven. Ook heb
ik de visualisatie van het proces en de Concept Framework ontworpen (zie onderstaande afbeeldingen).
Voor toolkit 2.0 heb ik ook de ‚oude’ tekst van het eerste prototype aangepast waar nodig en heb ik de tekst van
de How to use Boekje herschreven, omdat sommige tekst gespecificeerd was op TU delft. De ontwikkeling van de
tweede versie van de toolkit vond in april plaats. Het doel was om 1 mei de tweede versie in handen te hebben,
zodat we nog de mogelijkheid hadden om voor de deadline de toolkit te testen. Omdat Sophie eind april de tijd
nodig had om de redactieslag uit te voeren en om het grafisch ontwerp te doen, moest ik half april de tekst en
content voor de nieuwe versie af hebben. Binnen twee weken had ik de content voor de versie af. We hadden de
deadline gelukkig gehaald; 1 mei hadden we de nieuwe versie in handen: klaar om te testen.

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
Testen
Gezien de omvang van het ontwikkelen van de Meesterproef ben ik minder toegekomen aan het
vroegtijdig testen van de Meesterproef. Om de toolkit gedegen te testen of om waardige feedback te
genereren moest er eerst een ontwikkelde prototype staan. Tot er een ‚testbare’ prototype was ontwikkeld,
zaten we al tegen het eind van de World&I- fase. Daardoor heb ik naast TU Delft als casus- de Meesterproef ‚
deze maar’ binnen één andere organisatie kunnen testen. Gelukkig was deze ene organisatie wel een
organisatie waar je U tegen kan zeggen, namelijk het Ministerie van Justitie en veiligheid.

"

Feedbacksessie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Via Dorian maakte ik kennis met Karin Bibo, werkzaam binnen de organisatie van justitie en veiligheid te
Den Haag. Nadat Dorian had verteld over het afstudeertraject van Kunst en Economie en waar ik mee bezig
was, stelde Karin voor om de toolkit te testen binnen de organisatie van ministerie J&V. Na een
kennismaking meeting met Karin en haar collega Silvia, hebben we besloten een feedbacksessie te
faciliteren voor interne procesbegeleiders / teamcoaches/sessie leiders.

"

De sessie vond 7 mei plaats te Den Haag met 13 deelnemers vanuit verschillende organisatieonderdelen.
Het doel van de sessie was het ophalen van feedback over de toolkit vanuit de ervaringen en kennis van
gespecialiseerden. Rond de tafel zaten mensen die veel vaker sessie hebben begeleid en creatieve
technieken hebben toegepast. Een ander doel van de sessie was om de deelnemers te inspireren en dat ze
nieuwe inzichten krijgen.

"

Ik heb de sessie gefaciliteerd en Sophie sprong hier en daar bij om iets nader toe te lichten. Tijdens deze
sessie heb ik een presentatie gegeven over de toolkit; over wat de toolkit is, waarom we het hebben
ontwikkeld, welke functie het heeft en wat de inhoud ik van de toolkit. Daarnaast hadden de deelnemers de
mogelijkheid om de toolkit door te nemen, de tekst te lezen en om vragen te stellen. Aan het eind heb ik de
deelnemers een feedbackformulier over de toolkit laten invullen. Ik heb bewust gekozen voor een formulier,
zodat ik gemakkelijk de feedback kan verzamelen en documenteren, zonder met audio of video te hoeven
werken. Helaas heeft het bij deze feedback sessie tot een eerste indruk kunnen blijven. Het was simpelweg
tijd technisch niet haalbaar om de toolkit binnen een
team/organisatie gedurende een geheel project te
doorlopen.

"

We stelden de vragen:
> Wat is je indruk van de toolkit?
> Wat lijkt jou waardevol aan deze toolkit?
> Van welke tool(s) of techniek(en) word jij enthousiast?
> Wat vind je minder sterk aan deze toolkit?
> Liggen er nog overige verbeterpunten?

"

De deelnemers reageerde enthousiast over de toolkit en
deden actief mee aan de sessie. Er was een positieve
sfeer en we merkten dat we de deelnemers inspireerde
met ons verhaal. Ook hebben we waardevolle feedback
ontvangen. Onderstaand de feedback, letterlijk
overgetypt van de ingevulde feedbackformulieren.

"
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"
"

FEEDBACK - DEELNEMERS MINISTERIE J&V..

WAT IS JE EERSTE INDRUK VAN DE TOOLKIT?
> Ik vind het erg systematisch: is een voordeel. Ik vind het een mooi initiatief!
> Eerste indruk is positief - mooie stijl!
> Mooi product, visueel nog wel veel tekst. Ik zie bekende vormen/tools.
> Netjes verzorgd en compleet
> Ziet er leuk uit. Is wel erg veel: overzicht krijgen is moeilijk. Weten ‚hoe te beginnen’ is lastig
> Mooi compleet en handzaam
> Volledig en laagdrempelig
> Herkenbare onderdelen, gedegen en uitgebreid
> Netjes / goed verzorgt.
> Het is wel wat veel: tools/technieken/denkgids en een How to use. Dat maakt dat het ingewikkeld lijkt.
> Compleet: alle fases + producten zijn omschreven
> Nuttig en helder
> Mooie materialen

"

WAT LIJKT JOU WAARDEVOL AAN DE TOOLKIT?
> Het helpt om alles in volgorde te doen. Zonder kan je ook zeggen: dat komt later wel.
> Het biedt structuur
> Biedt structuur voor processen
> Visualiseren helpt bij verduidelijken van vragen.
> Verschillende technieken om uit te kiezen (voorkeuren mogelijk).
> Stap voor stap word je meegenomen in het proces
> Duidelijke stappen
> Beeld bij proces
> Compleet: bij alle fases is er ondersteuning
> Een handvat om tijdens je project er steeds bij te pakken. Het kan mensen echt helpen die drempel over te stappen en dit
soort tools te gebruiken.
> Adresseert project compleet en dient als intro van creatieve technieken
> Dat het je motiveert dingen echt te doen en aspecten niet doet vergeten.

"

VAN WELKE TOOL(S) OF TECNIEK(EN) WORD JIJ ENTHOUSIAST?
> Dat is lastig te zeggen. Wel heeft het een aantrekkelijk uiterlijk met verschillende vormen en kleuren. Dat inspireert
> De Concept Framework
> Visualisatie proces-lijn
> De Concept framework
> Persona profiel en de divergeren / convergeren technieken
> Persona profiel
> Now, how, wow selectie techniek
> Critical friend
> De techniekkaarten
> De Concept framework

"

WAT VIND JE MINDER STERK AAN DEZE TOOLKIT?
> Het systematische is wellicht een valkuil. Komt het originele, het onverwachte dan aan de orde?
> Het onderscheidende vermogen van de toolkit
> Het is erg veel - je hebt kennis en ervaring nodig om een groep te begeleiden
> De motivatie- en stimulatie aspecten missen nog
> Of het onderscheidend is
> Dat het tijdrovend is
> faciliteren is een vak: de toolkit hebben is nog geen DOEN.
> Ik mis Tips e.d. voor de facilitator. Ik denk dat je er vanuit moet gaan da je in een dergelijk team niet zo maar een ervaren
facilitator hebt.
> Er mist een methode om de weerstand te doorbreken / het ijs te breken
> Toevoegen van de ‚procesflow’ aan de concept framework
> Alleen onder begeleiding toepasbaar
> Ik mis de fase ‚borging en follow up’
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"
ZIJN ER NOG OVERIGE VERBETERPUNTEN?
> Een digitale toepasbare versie
> Een opleiding voor toolkit gebruikers
> Gebruikers / procesbegeleiders meer ‚bij het handje’ nemen om door het proces/de tools te komen.
> Uitgewerkt voorbeeld/casus
> Pro’s & con’s van diverse technieken, zodat keuze afhankelijk context gekozen kan worden.
> De Concept Framework kan misschien nog visueel aantrekkelijker gemaakt worden met picto’s of foto’s
> Verbinding naar houding en gedrag.
> Het is nog wat rationeel. Ik mis tools over bijvoorbeeld de samenwerking of omgaan met weerstand of de
onderstroom.
> Mis ook nog wel wat creatieve werkvormen, het voelt wat ‚documentatie - achtig’.
> Suggesties bieden voor deelnemers buiten je bubbel (anders krijg je antwoorden die je altijd al kreeg)
> Visueel: iets meer kleur mag

"
"

Het was fijn om van gespecialiseerde en ervaren procesbegeleiders positieve reacties over de toolkit te
ontvangen. Uit de feedback is te halen dat de eerste indruk van de toolkit voornamelijk positief is. De
deelnemers vonden het veelal een mooi, goed verzorgd product.

"

Wat opvalt is dat ze voornamelijk de structuur van de toolkit erg waardevol vinden. We hebben veel
feedback ontvangen over dat ze het fijn vonden dat de toolkit je (visueel) stap voor stap meeneemt door
het creatieve proces heen. Met name over de Concept Framework waren de deelnemers te spreken. Ze
vonden het een fijne methode om een concept gedegen uit te werken en over te dragen.

"

Het was fijn om positieve reacties te ontvangen en om de deelnemers enthousiast te zien; een bevestiging
dat we een mooi product hebben ontwikkeld. Ondanks dat complimenten fijn zijn, hebben we het meest
aan de kritischere feedback. Deze feedback kunnen we namelijk meenemen in de doorontwikkeling van de
toolkit om het een sterker product te maken.

"

Uit de feedback kunnen we halen dat de deelnemers de indruk hebben dat de toolkit vrij tijdrovend is en
dat de inhoud vrij veel is. Voor de doorontwikkeling kunnen we werken aan de overzichtelijkheid van de
toolkit.

"

De feedback ‘Ik mis tips e.d. voor de facilitator. Ik denk dat je er vanuit moet gaan dat je in zo’n team niet zo
maar een ervaren facilitator hebt.' is erg sterk. Dat is zeker een onderdeel wat we moeten uitwerken, want
inderdaad, faciliteren is een vak apart. Hoe zorgen we ervoor dat de toolkit geïmplementeerd kan worden
binnen een organisatie en hoe wordt dat begeleidt? Dit is een vraag waar we in de toekomst mee aan de
slag kunnen. Bijvoorbeeld een opleiding voor de toolkit gebruikers is een sterke optie.

"

Ook moeten we nog werken aan de branding en de unique selling point van de toolkit. Wat is het
onderscheidende vermogen en hoe communiceren we dit naar de doelgroep toe?

"

Ondanks de positieve reactie, zijn er dus genoeg verbeterpunten. Logisch, want het is immers een
prototype. De feedback uit de sessie is erg waardevol voor de doorontwikkeling, daarnaast hebben we de
deelnemers kunnen inspireren met ons verhaal en de inhoud van de methode; een geslaagde feedback
sessie dus!

"
"
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HOOFDSTUK 4-(EEN

REFLECTIE OP) HET

RESULTAAT
4.1 Omschrijving eindresultaat Meesterproef
Het resultaat van de Meesterproef is te lezen en bekijken in bijlage 3 „Toelichting, beeld en tekst van de
Meesterproef” (document: WorldandIMeesterproef_SarahvanderStelt). Bekijk dit document voor een
uitgebreidere toelichting van de Meesterproef.

"

De volgende tekst is een omschrijving van de toolkit (bron: Van der Stelt en van Rijswijk, 2018) :
„De toolkit Creatieve conceptontwikkeling biedt handvatten voor strategische conceptontwikkeling in
teamverband. Aan de hand van een gestructureerd proces, verschillende denktechnieken, hulpmiddelen en
tips & tricks helpt deze toolkit om samen creatieve concepten te ontwikkelen. In het proces dat deze toolkit
centraal stelt, ligt de focus op creatief, collectief en strategisch denken en werken. Telkens met als doel om te
komen tot creatieve, effectieve en gedragen oplossingen voor ontwerpvraagstukken die op tafel liggen.

"

Deze toolkit betreft een basiskit die hoort bij de trainingen en teamsessies van creative consultancy Cornelis
Serveert. Tijdens de op maat gemaakte sessies van Cornelis Serveert worden de modulaire onderdelen van
deze toolkit in teamverband toegepast en van context voorzien. Na afloop van het traject dat wordt
gefaciliteerd door Cornelis Serveert wordt deze basiskit indien nodig aangepast op de specifieke context van
de opdrachtgever. Als slotstuk van de samenwerking wordt de toolkit overhandigd, zodat teams op eigen
kracht, geïnspireerd en met de benodigde know-how creatieve concepten kunnen blijven ontwikkelen.
Wil je als team tot nieuwe oplossingen, ideeën, projecten of programma’s komen die aansluiten bij de
organisatiedoelstellingen? Dan zijn creativiteit, strategisch denken en samenwerking van essentieel belang.
Om als team enerzijds wél creatief en buiten de gebaande paden te denken, maar tegelijkertijd ook
doelgericht en effectief te werk te gaan, is het belangrijk om het proces van collectieve strategische
conceptontwikkeling te doorlopen. Zo kun je als team met je plannen en concepten positieve impact creëren
en zorg je dat je opbrengsten van het creatieve proces future proof zijn.”
Dit is de inhoud van de Meesterproef:
1. How to use - instructies voor praktische richtlijnen om de toolkit effectief te gebruiken
2. De Denkgids met stappenplan, belangrijke begrippen en tips & tricks om het proces van creatieve
conceptontwikkeling te doorlopen. De Denkgids instrueert wanneer welke denktechnieken en tools uit deze
toolkit ter hand dienen te worden genomen.
3. Techniekkaarten: 13 denktechnieken die in het stappenplan van creatieve conceptontwikkeling (De
Denkgids) worden aangereikt. Iedere techniekkaart presenteert 1 denktechniek.
4. Tools: 8 hulpmiddelen die handig zijn in het creatieve proces dat in deze toolkit centraal staat. Welke tool
wanneer gebruikt dient te worden, staat aangeven in het stappenplan in de Denkgids.
De technieken die verwerkt zijn in de toolkit en in het creatieve proces van deze methode:

DE TOOLS
1. Gesprekskaarten ‘team & samenwerking’
2. Gesprekskaarten ‘Kompas & projectdefinitie 3.
Persona Profiel
4. Jaartallen & zwarte tape
5. Stem stickers
6. The Concept Framework
7. Gesprekskaarten ‚evaluatie’
8. Proces timeline kaart

DE TECHNIEKEN
A. Gesprekskaarten ‘Team & samenwerking’ + ‘Project &
kompas’ B. Persona profiel
C. Diepte Interview
D. Inspiratie Kaart
E. Divergeren - Droombeeld
F. Divergeren - Ideeën race
G. Divergeren - Braindump
H. Convergeren - Critical friend
I. Convergeren - Timeline
J. Convergeren - Criterialijst
K. Convergeren - Now, How?, WOW!
L. The Concept Framework
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M. Gesprekskaarten ‘Evaluatie’

"
4.2. Behaalde doelen & reflectie
Over het algemeen heb ik erg tevreden met het eindresultaat. Het lijkt goed op wat ik aan de start van het project
voor ogen had: een toolkit met verschillende technieken en tools voor elke fase van het creatieve proces. Ik durf
te zeggen dat we aan vrijwel alle Design Criteria hebben kunnen voldoen.

DESIGN CRITERIA
> Voor elke fase van het creatieve proces een aantal uitgewerkte (denk) technieken met bijpassende tools.
> Behaalt op zijn minst het veranderingsproces tot ‘motivatie’: Introductie → begrip → bewustwording →
beklijven → motivatie.
> Alleen de broodnodige tekst, de tekst is erg to the point, maar wel begrijpelijk.
> Meer visualisaties (van proces/tijdlijn/methoden etc.), zelf ontworpen visuals.
> Biedt inspiratie en handvatten om creatieve denktechnieken te hanteren / faseringen van de Double Diamond
door te lopen.
> Biedt een structuur / rode draad binnen projecten en creatieve processen
> Zorgt er voor dat teams creatiever, effectiever en plezieriger samenwerken
> Bewerkstelligt duidelijkere communicatie en overdracht mbt het concept en de doorontwikkeling hiervan.
> De technieken/tools zijn goed te begrijpen en eenvoudig te implementeren.
> Ziet er visueel mooi en aantrekkelijk uit, overzichtelijk, structuur en handig in gebruik.
> Nice to have: een ‘wOw’-effect heeft. ‘Wow ziet er goed uit!’ ‘Wow hebben jullie dat gemaakt?’

"

Zo heeft de toolkit voor elke fase een aantal uitgewerkte (denk) technieken met bijpassende tools, motiveert en
inspireert de toolkit en bieden we handvatten voor het creatieve proces. Uit de feedback van zowel TU Delft als
het ministerie J&V is te halen dat de toolkit structuur en duidelijkheid biedt binnen complexe processen. Ook ziet
de toolkit er visueel aantrekkelijk uit: een belangrijke criteria voor ons.
We kunnen stellen dat we de gedefinieerde doelen hebben behaald. Deze toolkit Creatieve conceptontwikkeling
biedt daadwerkelijk handvatten voor strategische conceptontwikkeling in teamverband. Aan de hand van een
gestructureerd proces, verschillende denktechnieken, hulpmiddelen en tips & tricks helpt deze toolkit om samen
creatieve concepten te ontwikkelen. De toolkit zal voor effectievere en creatieve samenwerkingen zorgen binnen
organisaties, ten behoeve van het creëren van waardevolle concepten.
We hebben met de toolkit antwoord kunnen geven op de HKW-vraag: “Hoe kunnen we een trainingsprogramma
ontwikkelen dat voor teams creatieve denkprocessen stimuleert en het creatieve ontwikkelproces aanleert?”.
Ondanks dat we erg tevreden zijn met het resultaat, zijn er -zoals bij elke prototype- verbeterpunten. Ik denk dat
er verbetering is op het punt ‚ De technieken/tools zijn goed te begrijpen en eenvoudig te implementeren’ en
‚Alleen de broodnodige tekst, de tekst is erg to the point, maar wel begrijpelijk’. Aangezien de inhoud alsnog vrij
veel is en beetje overweldigend kan zijn, kunnen we nog verbeter op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid
van de technieken. Zo kunnen we een plan van aanpak maken voor de facilitator/projectleider van een team over
hoe ze hun teams door het creatieve proces kunnen begeleiden.
In de toekomst beogen we de toolkit door te ontwikkelen tot een volwaardig product. De toolkit zal immers
dienen als product dat Cornelis aanbiedt na het doorlopen van verandertrajecten. Elke toolkit zal op bepaalde
hoogte op maat gemaakt worden. Voor elk project zal de toolkit dus wat aangepast worden. Dit betekend dat de
toolkit altijd verbeterd kan worden en dat we de Meesterproef in de toekomst kunnen finetunen tot perfectie. In
de loop van de jaren zal Cornelis nog vaak feedback ontvangen van op het product door gebruikers.
Een next step is om de toolkit nog meer te testen onder de doelgroep om meer waardevolle feedback te
ontvangen voor de doorontwikkeling.
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"
4.3 TRUSTWORTHINESS // BETROUWBAARHEID
In deze paragraaf reflecteer ik op de trustworthiness en betrouwbaarheid van mijn onderzoek. Aan de hand
van de begrippen Transferability, Dependability, Transferability en Credibility wordt de betrouwbaarheid en de
waarde van mijn onderzoek omschreven. Hieronder worden de begrippen die samen de betrouwbaarheid van
een onderzoek bepalen kort gedefinieerd:

"

>„Credibility”: de mate van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek door te reflecteren op
het perspectief van de deelnemers en verzamelde data.
> “Transferability”: de inschatting van de overdraagbaarheid van de theorie, in hoeverre de theorie toepasbaar
is in andere situaties, tijden en/of contexten.
> „Confirmability”: de mate waarin het perspectief van het onderzoek is getoetst aan opvattingen van anderen.
> „Dependability”: omschrijving hoe een (wijzigende) omstandigheid mogelijk invloed heeft gehad op de
resultaten van het onderzoek.
Credibility
De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van mijn onderzoek heb ik versterkt door vanuit verschillende
perspectieven data te verzamelen. Zo heb ik deskresearch gedaan, market research uitgevoerd en heb ik uit
de casus TU Delft veel relevante inzichten vergaard.
De keuzes in het ontwerpproces zijn gebaseerd op een opstapeling van inzichten, kennis en ervaringen uit
voorgaande jaren, het onderzoek uit de World-fase en het onderzoek in de World&I-fase. De data uit deze
opstapeling is gecombineerd en is de basis van gemaakte conclusies.
Transferability
De theorie is toepasbaar voor vergelijkbare situaties en contexten. Wel is de theorie toepasbaar op diverse
vraagstukken en uitdagingen binnen organisatie en teams. Zo is het niet alleen om collectieve creativiteit te
bewerkstelligen, maar ook om bijvoorbeeld voor betere communicatie of een prettigere werksfeer te creëren.
Er is dus variatie in situatie en contexten, maar de theorie is vrijwel alleen toepasbaar binnen organisaties/
teams die voor uitdagingen staan.

"

Confirmability
Het perspectief en de Meesterproef is getoetst aan opvattingen van medewerkers van zowel TU delft als het
ministerie van Justitie en veiligheid. Twee partijen, in totaal circa 20 mensen vanuit hebben vanuit een
professionele blik een oordeel kunnen vellen over de toolkit.

"

Dependability
De omstandigheden waar de medewerkers feedback hebben kunnen geven op de toolkit was niet ideaal. Zo
was het voor de deelnemers van Ministerie J&V lastig om een gedegen oordeel te vellen over de toolkit, als
het puur bij een eerste indruk bleef. De dependability zou sterker zijn als de toolkit getest zou worden binnen
een organisatie over een langere periode, zodat de technieken daadwerkelijk uitgevoerd zouden zijn.
Tijdtechnisch was werd dit lastig, maar om de dependability te versterken beogen we dit in de toekomst uit te
voeren.

"
"
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"
4.4 BEOORDELING/EVALUATIE PARTNER - CORNELIS Serveert
Beoordeling/evaluatie door Sophie van Rijswijk (project begeleider & Operationeel directeur van Cornelis
Serveert) aan de hand van opgestelde evaluatie vragen.

"

Wat vind je van het (eind)resultaat? / Ben je tevreden met het resultaat van de Toolkit? Waarom?
„We zijn tevreden over het resultaat van de toolkit. We beschouwen de toolkit in de huidige bestaansvorm
niet als een eindversie; daarvoor is het 'product' nog te pril en te weinig getest onder de doelgroep en
doorontwikkeld op basis van bevindingen. We beschouwen het wel als een gedegen eerste versie, op basis
waarvan doorontwikkeling mogelijk is. „

"

In hoeverre voldoet het eindresultaat aan je eerste verwachtingen? Welke doelen zijn behaald?
„Doel (en verwachting) was de oplevering van een samenhangend handzaam, inspirerend en tastbaar
geheel van denktechnieken, tools en methodieken die worden gebruikt in de teamprocesbegeleiding van
Cornelis, dat aan het einde van een traject aan het team wordt overhandigd om zelf mee verder vooruit te
kunnen ook na afloop van de samenwerking met Cornelis. Dit doel is bereikt. Onze verwachting was dat het
nog zoeken zou worden hoe de toolkit zich precies verhoudt tot de procesbegeleiding door Cornelis
Serveert. Ook deze verwachting is uitgekomen: dit zoekproces is nog niet ten einde: er moeten nog
strategische vragen beantwoord (en überhaupt geformuleerd) worden.”

"

Wat vind je goed gelukt? / wat zijn de succesfactoren?
„Wat we goed gelukt vinden, is de vertaalslag van 'echte Cornelis-sessie elementen' (de verschillende
stappen / fases die niet tastbaar waren omdat we ze als fases in onze sessies gebruiken) in een tastbare
toolkit. Zoals het Persona Profiel, de critical friend, de Gesprekskaarten, de Timeline en het Concept
Framework. Het gegeven dat dit handzame onderdelen zijn waarmee teams zonder hoge drempels zelf
vooruit kunnen, (aanname) vinden we een geslaagde uitkomst van de tookit.
Ook vinden we de visuele presentatie en hoeveelheid onderdelen goed gelukt. „

"

Waar liggen verbeteringen? / wat kan beter?
„Enkele verbeterpunten:
Wat nog steviger uitgewerkt kan worden, is de strategie achter / onder de toolkit: de toolkit staat niet
'autonoom op zichzelf', maar is onderdeel van een proces begeleidingstraject van Cornelis Serveert. Hoe de
toolkit zich precies verhoudt tot dit traject (organisationeel / financieel / etc.) is tijdens de uitvoer van de
Meesterproef onderbelicht gebleven. Dit onderdeel kan / moet nog steviger uitgewerkt worden. Mogelijk
hebben uitkomsten van (kritische) vragen die in dit proces nog geformuleerd en intern beantwoord (en
getoetst) moeten worden, invloed op de uiteindelijke inhoud & vorm van de toolkit.

"

Wat ook verbeterd kan worden, is de communicatiestrategie rondom de toolkit. Hoe 'framen' we deze
toolkit? Met welk verhaal zetten we de toolkit neer. Wat zijn 'jeukwoorden' die we juist niet moeten
gebruiken.

"

Naar verwachting kan de gebruiksvriendelijkheid van de toolkit ook nog verbeterd worden: hoe kan het
geheel bijvoorbeeld zó worden gepresenteerd dat het voor de gebruiker in 1 oogopslag duidelijk is wat hij/
zij als eerste ter hand moet pakken om van start te gaan met het proces van creatieve conceptontwikkeling,
etc. Dit is (nog los van de inhoud) een ontwerpvraag die tijd en doorontwikkeling vraagt. Zie eerdere
opmerking dat we deze toolkit niet beschouwen als een eindpunt, maar als een heel gedegen prototype.

"

Ook kan nog eens kritisch gekeken worden of de nieuwe denktechnieken / techniekkaarten die zijn
toegevoegd echt naadloos bij de werkwijze van Cornelis aansluit. Hier is nog verbetering te boeken vinden
we. Cornelis werkt bijvoorbeeld absoluut nooit met post-it's: die mogen dus eigenlijk ook niet in de tookit..
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"
Zijn er misgelopen kansen? / zaken die we (beter/eerder) hadden moeten aanpakken?
„'Misgelopen' is een groot woord, maar waar meer uitgehaald had kunnen worden, is de belangrijkste
feedbacksessie: nu was deze sessie te dicht gepland op het oplevermoment van de toolkit, waardoor de
opgehaalde feedback door de student niet echt constructief meer kan worden verder gebracht mbt de
toolkit. Hoewel er door de student weliswaar op gedegen wijze feedback is opgehaald en in deze
feedbacksessie een hoge mate van zelfstandigheid is aangetoond, resteerde er geen tijd meer om die input
te verwerken in de doorontwikkeling van de toolkit. Daarvoor lag de datum van de feedbacksessie te dicht
op de afronding van het Meesterproef-traject. Wat nu wél kan gebeuren is dat de opgehaalde input
verwerkt kan worden tot advies / het formuleren van 'next steps' voor het door ontwikkelproces van de
toolkit, maar de verkregen inzichten kunnen door de stagiaire niet meer uitgevoerd / getest worden. Dat is
begrijpelijk (gezien de relatief korte tijdspanne van dit Meesterproef traject voor deze ontwerpopdracht),
maar ook jammer, of in andere woorden: 'een gemiste kans'.

"

Wat niet tot nauwelijks is aangepakt en/of uitgevoerd in dit traject van de Meesterproef, is het facet
marktonderzoek vanuit de vraagzijde van de potentiële klant. Met welke 'leervraag' kampen potentiële
opdrachtgevers precies? Waar in het proces van samenwerken stuiten zij op deze vraag / behoefte? Aan de
hand van welke terminologie zoeken zij naar (externe) versterking? Etc. Hoewel we tijdens onze
samenwerking ihkv deze Meesterproef hebben geëxpliceerd dat dit een belangrijk onderdeel is van het
ontwikkelproces van de toolkit, is dit onderzoek niet uitvoerig uitgevoerd richting rechtstreekse potentiële
doelgroepen. Drijfveer waren nu aannames en ervaringen van 1e of 2e hand.
Omdat je niet alles kunt doen in beperkte tijd is het begrijpelijk dat dit onderdeel niet uitvoerig is
uitgewerkt, maar het had wel een iets nadrukkelijker onderdeel van het verkenningsproces kunnen zijn.”

"

Hoe vond je de samenwerking verlopen? / hoe vond je dat ik het project heb aangepakt?
„De samenwerking met Sarah verliep erg prettig. Wat hielp is dat we vanuit beide partijen (zowel Sarah als
Cornelis) houden van structuur en transparantie. Met betrekking hiertoe zijn ook bij aanvang van de
samenwerking gezamenlijk duidelijke kaders getrokken: 'Hoe werken we prettig samen?'. Dit hebben we
uiteraard op inhoudelijk en praktisch niveau besproken. Hoe frequent zien we elkaar; waar & wanneer
werken we samen. Via welke kanalen communiceren we; hoe brengen we structuur aan in
werkdocumenten; etc. Deze werk- en omgangsvormen zijn altijd netjes nagekomen. Los daarvan werkt
Sarah gestructureerd en transparant (ook op afstand): ze toonde zich communicatief vaardig en nam
geregeld zelf initiatief om afspraken / overlegmomenten in te plannen om de voortgang van haar proces én
dat van de toolkit te bespreken.”

"

Eventueel nog overige punten?
„Dankjewel voor je inzet, enthousiasme, zelfstandigheid, flexibiliteit en professionaliteit! We zien in jou naast
een ijverige en pro-actieve stagiaire ook een potentiële aanjager van andermans creatieve
denkprocessen..!”

"
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4.5 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING & REFLECTIE
Zoals tijdens elk project, elke stage of binnen elke werkplek zijn er momenten dat je niet alleen bezig bent met
de werkzaamheden, maar ook met jezelf als persoon. Zeker als student - met nog niet heel veel ervaring - loop
je tijdens nieuwe dingen tegen je zelf aan, ontdek je veel over jezelf en maak je een persoonlijke ontwikkeling
door. De vier jaar van KE is voor mij één groot traject voor persoonlijke ontwikkeling geweest; wat begon met
een 17-jarig guppy die nog niks wist van de wereld, weinig kennis in zich had en nog geen benul had van waar
ze heen wilde met haar (professionele) leven. Een 17-jarig meisje die toen nog dacht de muziek wereld in te
willen, maar ook ontzettend twijfelde of dit wel de juiste studie voor haar was. Gelukkig heb ik toen niet
opgegeven. Als ik mezelf vergelijk met 4 jaar geleden ben ik zo’n ander persoon geworden. Ik heb de
afgelopen jaren zo veel geleerd, zowel over jezelf als over gespecificeerde vakkennis.

"

Het afgelopen half jaar, tijdens de World&I-fase heb ik ook een persoonlijke ontwikkeling doorgegaan. Zo heb
Ik meer geleerd over wie ik ben als werknemer, waar mijn kracht ligt en waar niet, en waar ik vaak tegenaan
loop in professionele settings. Ook ben ik meer te weten gekomen over mijn interesses en fascinaties: waar
wordt ik nou echt enthousiast van?

"

Krachten
Ik ben altijd opzoek naar wie ik ben. Waar ben ik nou écht goed in? Dit vind ik heel moeilijk om te achterhalen
en ik zou het niet snel toegeven dat ik ergens goed in ben. Toch heb ik een diep verlangen om écht ergens in
uit te blinken. ik heb het idee: als ik weet waar ik écht goed in ben, weet ik ook beter welke richting ik op moet
met mijn carrière. Ondanks ik het nog niet helemaal goed weet, heeft mijn ‚stage’ bij Cornelis toch wel wat
inzichten opgeleverd op dit gebied.

"

Zo ben ik er achter gekomen dat ik vrij analytisch sterk ben. Dit benoemde Veerle van Cornelis. Dit was een
bevestiging voor mij. Ik kan inderdaad goed analyseren en vanuit observaties gedegen conclusies trekken.
Vanuit vele informatiebronnen kan ik haakjes koppelen en zodoende sterke conclusies trekken. Ook heb ik
bevestigingen gekregen dat ik erg gestructureerd en organisatorisch sterk ben. Dit durft ik inmiddels wel als
mijn kracht te bestempelen.

"

Een andere kracht van mij is dat ik -ondanks mijn angst en onzekerheden- zaken tóch aanpak. Zo stap ik toch
op mensen af en geef ik toch die enge presentatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik kan
mezelf opvreten over zulke ‚enge’ werkzaamheden en ik heb vaak last van veel zenuwen. Ik ben toch wel trots
dat ik het dan wel gewoon doe en me niet laat tegenhouden door angst. Ik ga bewust enge dingen niet uit de
weg, want zo blijf ik mezelf ontwikkelen en pushen.

"

Confronterende onzekerheden (zwaktes)
Het afgelopen half jaar heeft nog iets anders bevestigd. Ik heb binnen professionele settings namelijk last van
verlammende onzekerheid, doordat ik mijn eigen grootste criticus ben. Ik kan mezelf helemaal de grond in
bekritiseren. Ik weet dat dit compleet onnodig is en totaal niet terecht. Toch gebeurd het helaas (vanzelf).

"

Sophie en Veerle van Cornelis zijn vrij perfectionistisch en kritisch. Dat ben ik zelf ook en ik vind dat alleen
maar heel sterk. Wel merk ik dat ik daardoor onzekerder wordt en nog kritischer op mezelf ben. De gedachte
dat ik iets niet goed (genoeg) doe en dat ik niet mag falen is killing. Door die onzekerheid worden mijn
capaciteiten ook daadwerkelijk minder.Ik ben blij dat ik deze onzekerheid heb kunnen erkennen en dat ik er
aan het vervolg aan wil werken.

"
"

36

"
"
Ontwikkeling fascinaties
In jaar vier van KE heb ik steeds meer interesse ontwikkeling voor creatieve en innovatie organisaties. Hoe ziet
zo’n organisatie er uit en hoe werken mensen binnen zo’n organisatie samen? Vanuit de interesse voor
collectieve creativiteit en innovatie management ben ik in de World-fase mij in de theorie van creatief
leiderschap en creatieve cultuur gaan duiken.

"

Ik merkte in het afgelopen half jaar dat ik steeds meer interesse begin te tonen in hoe teams samenwerken,
groepsdynamieken en organisatiekunde. Iets waar ik nooit bewust in heb gedoken, maar altijd wel een
connectie mee heb gehad. Creatieve processen, organisatiekunde en business development is immers
onlosmakend verbonden aan de mens en teams. Kennis over groepsdynamica ligt ten grondslag van het
ontwikkelen van creatieve organisaties. Samen met mijn interesse voor creativiteit en innovatie processen, kan
je stellen dat ik mij wil specifiek op organisaties die middels een veranderingstraject meer creatief en
innovatief willen zijn. Ook wel Managing Human Resources for Innovation and Creativity genoemd.

"

Mede door TU Delft als casus heb ik van dichtbij gezien hoe een complexe organisatie er uit ziet en welke
ingewikkelde problemen daarbinnen kunnen plaatsvinden. Hoe werken medewerkers effectief en plezierig
met elkaar samen en welke uitdagingen komen hier bij kijken?

"

Ik heb ontdekt dat ik mensen wil helpen; daar krijg ik in de kern energie van. Ik krijg een boost van mensen
iets (nieuws) leren, nieuwe inzichten bieden en mensen een stapje in de goede richting te laten doen zetten.
De functie Consultant past daar goed bij.

"

Door de ontdekking dat ik groepsdynamica en organisatiekunde interessant vind en dat ik graag mensen wil
helpen, beoog ik na mijn afstuderen de master Beleid, Communicatie & Organisatie te gaan studeren aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.

"
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4.6 CONCLUSIE
Ik durft te concluderen dat een afstudeertraject volgens een ontwerpgericht onderzoek mij veel heeft
opgebracht. Wellicht meer dan wanneer ik op een ‘traditionele’ wijze zou afstuderen. Zonder deze
aanpak had ik namelijk nooit een product als de toolkit ‘strategische conceptontwikkeling & collectieve
creativiteit’ kunnen ontwikkelen.

"

De projectaanpak volgens de Double Diamond heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een sterk
product. Deze aanpak heeft mij namelijk gemotiveerd om relevante data te verzamelen aan de start van
het proces. Zo heb hierdoor kunnen ontdekken wat de echte behoeftes zijn van de medewerkers van TU
Delft en heb ik aan het begin de tijd genomen om te ontdekken en te verkennen. Ook heeft de design
thinking aanpak mij gemotiveerd om de prototype aan het eind van het proces binnen een organisatie
te testen.

"

Middels een feedbacksessie met medewerkers uit het ministerie van Justitie en veiligheid heb ik veel
relevante feedback kunnen ontvangen over de prototype van de toolkit. Deze sessie heeft bevestigd dat
we een mooi product hebben ontwikkeld, maar ook dat er genoeg verbeterpunten zijn. In de toekomst
willen we het product meer testen onder de doelgroep van Cornelis Serveert, zodat we de toolkit
kunnen doorontwikkelen tot in de perfectie.

"

We kunnen concluderen dat we met de toolkit ‘strategische conceptontwikkeling & collectieve
creativiteit’ antwoord hebben kunnen geven op de HKW-vraag: „Hoe kunnen we een
trainingsprogramma ontwikkelen dat voor teams creatieve denkprocessen stimuleert en het creatieve
ontwikkelproces aanleert?”. De toolkit omvat technieken, tools en tips en trics om teams creatiever te
laten samenwerken en biedt handvatten om het creatieve ontwikkelproces toe te passen. Met de toolkit
is mijn wens om een concrete methode te ontwikkelen is vervuld.

"

Uiteindelijk hebben alle ontwerpgerichte onderzoeksactiviteiten bijgedragen aan een Meesterproef
resultaat waar ik trots op kan zijn; een Meesterproef met veel potentie om zich te ontwikkelen tot een
waardevol product voor Cornelis Serveert.

"
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