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INLEIDING
Een tijdje geleden had ik voor een bepaald project een logo nodig. In plaats van een ontwerpbureau 
te vragen om een ontwerp te maken, probeerde ik een crowdsourced design-site uit. Nadat ik de 
opdracht had beschreven op het intake-formulier, werd ik verrast door het proces. Binnen enkele 
uren verschenen de eerste ontwerpen. De ontwerpers die aan de slag gingen, vroegen me of hun 
eerste ontwerpen in de richting kwamen van mijn behoeften, en wat ik graag zou veranderen. Ik 
reageerde snel met aanvullende beschrijvingen van mijn wensen en mijn visie op het logo. Nieuwe 
ontwerpers gingen meedoen.

De ontwerpers konden allemaal elkaars inzendingen zien. Naast de visuele weergave, was er een 
forum, waar iedereen mijn eerdere reacties en feedback kon lezen, en waar mensen op elkaar 
konden reageren. Gedurende het proces kon ik sterren geven aan de logo's die mij het meest 
bevielen. De ontwerpers prezen mij voor mijn snelle en heldere feedback. Ze gingen variaties 
maken van elkaars werk, in het bijzonder van de ontwerpen die bij mij in de smaak vielen. 
Gebaseerd op de waarderingen en mijn schriftelijke feedback, werden nieuwe ontwerpen aan het 
portfolio toegevoegd. 

De volgende ochtend waren er weer veel inzendingen. Uit de tijdstippen van inzending bleek dat 
sommige ontwerpers tot laat in de nacht waren doorgegaan. Ze mailden me dat ze erg nieuwsgierig 
waren naar mijn nieuwe feedback. Ik gaf hen snel feedback.

De ontwerpers gaven aan dat zij het een hele leuke competitie vonden. Ik besloot niet alleen het 
winnende ontwerp te betalen, maar een top 3 samen te stellen, zodat ook de nummers 2 en 3 in de 
prijzen zouden vallen. Dit leidde tot nog meer energie en enthousiasme. Het proces ging door, zodat 
ik in 2 dagen een paar honderd ontwerpen had, waaronder ruim vijf top ontwerpen die eigenlijk 
allemaal geschikt waren.

Het proces was indrukwekkend en de resultaten ook. Wat mij opviel was de gelijkenis met een 
evolutionair proces. Het ging over:

• differentiatie: combineren van kenmerken van vorige ontwerpen “die bij mij konden 
overleven”

• selectie: ik waardeerde de logo's met sterren en selecteerde zo de beste ontwerpen
• amplificatie: meer en meer logo's werden ingezonden die allemaal variaties bevatten van de 

logo's die bij mij in de smaak vielen. 

Maar misschien was het vooral zo indrukwekkend omdat ik ogenschijnlijk voor God kon spelen... 
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Het is sowieso goed voor je ego als tientallen ontwerpers je aanspreken met “beste opdrachtgever, 
sluit dit aan op uw wensen?” ;-) 

Naast de gelijkenis met evolutionaire processen viel mij de houding van de ontwerpers op. Ze 
probeerden gewoon dingen uit, en werkten bijzonder snel. Ook de manier waarop de ontwerpers 
met feedback omgingen, vond ik bijzonder. Zij genoten van de wedstrijd, en ik denk dat dit was 
omdat het meer een strijd tussen ontwerpen was, dan een strijd tussen ontwerpers. Ze prezen elkaars 
ontwerpen. Iedereen had veel plezier. Het was een leuk spel, waarin keihard werd gewerkt. 

Ik vroeg me af wat ik zou kunnen leren van ontwerpers en het ontwerpproces. Wat zijn nu precies 
de werkmethoden van ontwerpers, en zou ik deze kunnen toepassen in anderen domeinen? 
In dit artikel verken ik wat er zou kunnen ontstaan als we de wereld van “design” combineren met 
de wereld van “programmamanagement”. Ik kom tot een aantal vragen aan het vakgebied 
“programmamanagement” en maak een (klein) begin met de beantwoording daarvan.1 

DESIGN
We denken nog vaak over design als “styling”. En vooral: de styling van producten. Ontwerper 
Bruce Mau noemt dit “de tirannie van het visuele”. Dit is een smalle interpretatie van design. Een 
oorspronkelijke en bredere interpretatie van design, is dat design gaat over problemen oplossen. Het 
gaat over een glimp zien van mogelijkheden. Het is de kunst van het denken in mogelijkheden en 
optimistisch zijn. Het is ook doen! Een ingebeelde toekomst omzetten naar de realiteit. 

Design Thinking gaat over de notie dat we problemen in de wereld kunnen oplossen. Design is een 
aspiratie om te creëren en te innoveren. Het is een strategie om te veranderen en om impact te 
hebben op de wereld. Het doet “meer met minder” en omarmt beperkingen. Designers benaderen 
vraagstukken vanuit een dienende, open en samenwerkende houding: “Hoe zou de wereld eruit zien 
als we haar zouden benaderen als een design-vraagstuk? Hoe kunnen we het leven beter maken?”

 
Smalle notie van design Brede notie van design

Esthetisch Maatschappelijk

Objecten Oplossingen

Producten Ervaringen

Voor mensen Door mensen 

1 Ik dank de deelnemers aan mijn workshop over dit thema op de PGMOpen (www.pgmopen.nl), voor hun bereidheid 
met mij op deze vragen te reflecteren.
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DESIGN THINKING
Wat is design thinking? Design gaat over dingen 
creëren en daarom belichten diverse auteurs 
bepaalde stappen uit het creatieproces wanneer zij 
Design Thinking bespreken. Die stappen worden 
ook beschreven in creativiteitsliteratuur. Het 
creatieproces is daarom voor mij niet de kern of 
het unieke van Design Thinking, maar wel een 
belangrijk onderdeel ervan. Het bijzondere van 
Design Thinking is mijns inziens gelegen in een 
bepaalde houding, principes en technieken die 
designers gebruiken om het creatieproces aan te 
pakken. 

Creatieproces
Eén van de beste beschrijvingen van het creatieproces, is van Nederlandse bodem en is afkomstig 
van Knoope (2009). In zijn creatiespiraal onderscheidt Knoope nauwkeurig de diverse stappen die 
mensen doorlopen als zij gaan van wens naar werkelijkheid. 

In de stappen van de creatiespiraal zijn vier creatierollen herkenbaar, zoals beschreven door Von 
Oech (R. V. Oech, 1986; R. von Oech, 2008): de verkenner, de artiest, de rechter en de krijger. 

1. De verkenner waardeert, ontspant en wenst. Hij staat open voor zijn omgeving. Hij is 
empathisch, stimulerend, deelt, en is rustig. 

2. De artiest verbeeldt, gelooft en drukt zich uit. Hij is sociaal, dynamisch, expressief, 
overtuigend, demonstratief en enthousiast. 

3. De rechter onderzoekt, plant en beslist. Hij is voorzichtig, precies, vragend, behoedzaam en 
formeel. 

4. De krijger handelt, houdt vol en ontvangt. De krijger is competitief, heeft een sterke wil, is 
doelgericht, vastberaden, en vraagt veel van mensen en van zichzelf. 
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Designprincipes
De volgende kenmerken zijn mijns inziens 
onderscheidend voor Design Thinking: 

1. de mens centraal;
2. gebruik maken van prototypen;
3. verhalend en 
4. visueel werken;
5. een exploratieve cultuur; 
6. en een optimistische houding.

Om de onderlinge relaties tussen de rollen uit het creatieproces en de ontwerp-principes te tonen, 
trek ik deze nu uit elkaar. Ik ga eerst in op het creatieproces en de bijbehorende manieren van 
denken. Vervolgens behandel ik zes design principes die ik uit de literatuur over Design Thinking 
heb gedestilleerd. Per principe kom ik tot een aantal vragen voor het vakgebied 
Programmamanagement en geef ik het begin van een antwoord.  

HARD EN ZACHT DENKEN
Als we kijken naar de creatiespiraal zien we dat de bovenste 
twee rollen, de verkenner en de artiest, gebruik maken van 
“zacht denken”. Bij zacht denken horen termen als: 
benadering, kind, humor, droom, fantasie, diffuus, ambigu, 
paradox, spelen en metafoor.

De onderste twee rollen, de rechter en de krijger, maken 
gebruik van “hard denken”. Bij hard denken horen termen 
als: logica, precisie, consistentie, realiteit, analyse, exact en 
focus. 

Als je één ding over Design Thinking onthoudt, laat het dan 
het volgende zijn: Design Thinking is integraal! 
Ontwerpers doorlopen de creatiespiraal niet met een nadruk 
op één van de rollen, maar door de rollen met elkaar te 
combineren. Je hebt als ontwerper namelijk alle rollen 
nodig:

• Zonder verkenner heb je geen informatie. 
• Zonder artiest weet je de informatie niet om te 

zetten in vernieuwende ideeën. 
• Zonder rechter zou je elk idee uitvoeren; ook slechte ideeën die niets opleveren. 
• Zonder krijger zou je in ideeën blijven hangen en niets realiseren.
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Je zou zacht en hard denken ook kunnen zien als onderdelen van het creatieproces van een 
pottenbakker. Deze heeft de zachtheid van de klei nodig om tot een vorm te kunnen komen, 
bijvoorbeeld de vorm van een kan. Vervolgens moet de klei harden in de oven en van een 
glazuurlaag worden voorzien, om de kan functioneel te kunnen laten zijn. 

Mijn stelling luidt als volgt: We zijn niet gewend om integraal te werken en de creatieve rollen 
te combineren. We spelen vaak en veel voor rechter en krijger, maar combineren dat 
onvoldoende met de verkenner en artiest in onszelf.  

Dan Pink (2005) maakt een mooie analyse waarin hij stelt dat we sinds de Tweede Wereldoorlog 
vooral beroepen hebben gehad waarin het harde denken centraal stond. Denk aan ingenieurs en 
juristen. Dát waren de beroepen waarin je altijd werk kon vinden. Pink stelt dat we nu een tijdperk 
ingaan waarin het zachte denken op de voorgrond treedt. Het exploratieve en creatieve wordt 
belangrijker om toegevoegde waarde te kunnen genereren in de huidige snel veranderende, moderne 
wereld. 

Dat betekent niet dat we afscheid nemen van hard denken. We moeten het aanvullen en combineren  
met zacht denken. In het navolgende laat ik zien hoe ontwerpers hard denken aanvullen en 
combineren met zacht denken. We komen daarbij de volgende vier dimensies tegen:
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ONTWERP-PRINCIPES

1. Mens centraal
Designers gaan na waar mensen behoefte aan hebben. Reclame richt zich op wat mensen (zouden 
moeten) willen hebben. Ontwerpers richten zich op wat mensen nodig hebben. Denk aan het liedje 
van The Stones: You can't always get what you want, but you might get what you need. Het gaat om 
het verschil tussen “wants” en “needs”.  

Je kunt dit vertalen naar de aanvliegroutes die organisaties kiezen bij de ontwikkeling van  nieuwe 
producten en diensten: 

1. Business-gedreven. Deze organisaties starten met dat wat past bij het huidige business 
model. Denk aan de huidige dominantie van het “business case denken”. Omdat 
businessmodellen ontworpen zijn voor efficiency, en bij “business case denken” toch vaak 
de materiële baten en lasten de boventoon voeren, leidt dit tot incrementele, voorspelbare en 
makkelijk te kopiëren oplossingen en producten. 

2. Technologie-gedreven: Deze organisaties hebben als vertrekpunt een technische oplossing. 
De organisatie ontdekt een nieuwe technologie of techniek en gaat vervolgens bedenken hoe 
die technologie waarde kan creëren voor gebruikers, of hoe de organisatie de techniek kan 
inzetten binnen het huidige business model. 

3. Marketing-gedreven. Deze organisaties bedenken, mede op basis van hun marktonderzoek, 
wat goed en leuk voor mensen is. Vervolgens zetten ze marketing in om mensen te 
overtuigen deze producten en diensten af te nemen (This is what you want!). 

7/17



Design-gedreven. Design-gedreven organisaties nemen de menselijke behoefte als vertrekpunt. Ze 
doen intensief onderzoek naar achterliggende motieven, behoeften en gedragingen. Vervolgens 
proberen deze organisaties producten en diensten te ontwikkelen die aan deze behoeften tegemoet 
komen. Ze verkennen daarbij in een iteratief, experimenteel ontwikkelproces de mogelijkheden en 
grenzen van (nieuwe) businessmodellen, technologieën en marketing.  

De diepte in duiken
Hoe achterhalen design-gedreven organisaties de motieven, behoeften en gedragingen van mensen? 
Ze doen dat door de diepte in te duiken (Berger, 2011). Ze gebruiken daarbij een mix van 
benaderingen uit de psychologie, etnografie, ergonomie en antropologie. Er zijn drie belangrijke 
onderdelen: 1. Inzichten verwerven, 2. Observeren, 3. Empathisch inleven. 

Er zijn allerlei technieken om inzichten te verwerven. Zo heeft ontwerpbureau IDEO de “Unfocus” 
groep bedacht (Brown, 2009). IDEO vraagt mensen om vrijuit verhalen te vertellen, tekeningen te 
maken, collages te maken en te praten over een bepaald onderwerp, zonder een groepsleider die een 
vaste structuur aanhoudt en “focus” aanbrengt (zoals in de “Focus” groep). Onderzoekers leggen 
bijvoorbeeld ook spontane “gesprekken tussen neus en lippen” vast.
 
Een belangrijke empathische techniek is de “customer journey”. De ontwerper ondergaat dan zelf 
de beleving van een klant of een andere relatie. Dit is bijvoorbeeld eens gedaan bij de eerste hulp 
van een Amerikaans ziekenhuis (Brown, 2009). De ontwerpers wilden zelf ervaren hoe het is om op 
de eerste hulp te belanden. Ze ervoeren het proces van toelating tot onderzoek en beoordeelden de 
situatie vanuit drie perspectieven:

1. Fysiek: hoe ziet de fysieke reis eruit?
2. Cognitief: hoe interpreteren mensen de situatie?
3. Emotioneel: hoe voelen mensen zich? Wat motiveert ze?

Ze ervoeren het gebrek aan oriëntatie tijdens de opname. De frustratie om te moeten wachten, 
zonder precies te weten waarom of waarvoor. De angst om door een onbekend persoon in een 
rolstoel te worden vervoerd, van gang naar gang. Het lange wachten. Ze zagen de hallen, de 
plafonds en de futloze wachtruimtes, die er allemaal hetzelfde uit zagen. Ze zagen dat de faciliteiten 
enkel waren ontworpen voor het professionele proces van: zorgverzekering checken, triage 
(medische prioriteiten bepalen) en bed-allocatie. Via de “customer journey” kregen de ontwerpers 
meer oog voor de behoeften en ervaringen van patiënten.
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Functie en Ervaring
Terugkerend naar hard en zacht denken zien we dat ontwerpers het harde denken in termen van 
functionaliteit aanvullen met zacht denken over ervaringen. Gekscherend beschouwen ontwerpers 
het enkel denken in “features”, en het uitbreiden van producten met nieuwe “features”, als een soort 
ziekte. Je hebt dan last van “feature-itis”. Ik heb dat vertaald naar het beeld van “de zoveelste 
feature op het Zwitserse zakmes” naar eenvoudigweg de gebruikservaring: “Waarvoor gebruik je 
het mes? Om te snijden? Hoe snijdt het mes dan, naar jouw ervaring?”

Er is bij organisaties in de markt een verschuiving gaande van (door)ontwikkeling van producten 
naar diensten, en van (door)ontwikkeling van diensten naar ervaringen. Je zou kunnen zeggen dat 
met het -met de transparantie van het internet- steeds belangrijker wordt je te onderscheiden op 
basis van de ervaring. Op internet is er geen sales pitch, maar krijg je waarheden te horen van 
andere gebruikers (denk aan vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl). Misschien leidt dat wel tot een 
toekomst waarin reclame maken in feite de straf is voor bedrijven die niet goed zijn in het 
ontwerpen van ervaringen (Brown, 2009).

Vragen voor Programmamanagement
Een aantal vragen:

• Stellen we in programma's de mens, de eindafnemer en gebruiker wel centraal genoeg? Of 
zijn we verzand in businesscase-denken en technologie-denken?

• Wat kunnen we leren van de technieken om de diepte in te gaan? Zijn deze ook bruikbaar 
binnen programma's?

• Wat beleven de doelgroepen van het programma nu écht? Wat ervaart de klant van mijn 
klant? Fysiek, Cognitief, Emotioneel?

• Kunnen we als programmamanager, programmaraad of programmateam, zelf echt doorleven 
wat klanten meemaken?

Een begin van antwoorden:
• We moeten behoeften van mensen vooraf laten gaan aan de opstelling van de businesscase.
• We denken in programma's nog teveel in termen van functionaliteiten en nog wat te weinig 

in termen van belevingen en ervaringen. 
• De “customer journey” is een techniek die ook voor programma's zeer waardevol kan zijn. 

Programmamanagers zouden de “customer journey” van hun klanten (en diens klanten) 
moeten maken.
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2. Prototypen
Tim Brown (2009) maakt een onderscheid in de fasen inspiration, ideation en implementation. Hij 
vergeet daarbij evaluation (de rol van rechter, zie boven). Creatieve types zijn misschien wat eerder 
geneigd deze rol te vergeten. ;-) Belangrijker is mijns inziens dat in zijn trits een fundament van 
design ontbreekt: iteration. Ontwerpers werken in een iteratief proces met diverse prototypen aan de 
vervolmaking van hun idee. 

Als ik kijk naar de rijksoverheid, en misschien geldt dit wel voor meer grote bureaucratieën, dan 
hebben we A) de neiging om de fasen in het creatieproces sterk te scheiden en B) nogal lang in de 
onderzoeksfase te blijven hangen, voordat we iets proberen. Ontwerpers daarentegen, proberen 
gelijk iets uit en leren snel van de feedback. Denk terug aan het voorbeeld van de logo-ontwerpers 
waarmee ik dit artikel begon. Binnen enkele uren had ik enkele ontwerpen, vergezeld met de vraag: 
komt dit in de richting? De ontwerpers begonnen niet met een uitgebreide analyse van wie ik ben, 
waarom ik een logo nodig heb, welke kleuren ik mooi vind etc. etc. 

In feite lopen designers versneld de creatiespiraal door, waarbij ze zeer snel en grof beginnen, en 
gaandeweg aanscherpen. Een iteratie-balletje dat supersnel rondjes draait rondom de creatiespiraal. 
Ik zag laatst een fragment van “De Wereld Draait Door” met een Nederlandse fietsenontwerper die 
mondiaal zeer succesvol is. Zijn doel was de meest simpele en robuuste stadsfiets te maken. In een 
bijzin vertelde hij dat hij 100 prototypes had gemaakt en deze fietsen had uitgedeeld aan familie en 
vrienden, om uit te proberen. Zo leerde hij wat robuust was en wat snel kapot ging. Ook hoorde en 
leerde hij van hun ervaringen met de prototypen (feedback). 
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Het lijkt simpel: prototypes leiden sneller tot resultaat. Maar het is voor veel mensen contra-
intuïtief. In de analytische, georganiseerde wereld is de leidende gedachte dat het langer duurt om 
prototypen te maken, dan om een idee te bedenken. En dat het dus zinloos is om allerlei prototypen 
te bouwen. Maar ontwerpers denken anders. In een complexe omgeving zijn ideeën nooit direct 
juist. Je hebt directe feedback nodig uit de realiteit om ideeën aan te scherpen en te evalueren. 
Prototypen maken ideeën tastbaar. Ik noem dat “Denken door te Doen”. Tim Brown (2009) noemt 
het: “Building to Think”. Prototypen dwingen je om iets rustiger aan te doen, om vervolgens veel 
sneller resultaten te boeken: Slowing things down, to speed things up.   

In feite betreft het hier een omkering van het denken vanuit resultaten. De reguliere aanpak vanuit 
programmamanagement is om te bepalen wat eindresultaten moet zijn (hard denken), en daar 
vervolgens stapsgewijs naar toe te werken. Vanuit een bekende uitkomst een aantal stappen 
bedenken om daar te komen. Ontwerpers werken andersom. Zij hebben een bekend ontwerpproces 
(zacht denken), maar vooraf geen weet van het eindresultaat.
  

Vragen voor Programmamanagement
Een aantal vragen:

• Maken we in programma's (genoeg) gebruik van prototypen?
• Kunnen we in programma's werken vanuit een onbekend resultaat, met een bekend proces?
• Wat vraagt dit van de opdrachtgever, de programmamanager, de business change manager 

en het programmateam?
• Kunnen we in het begin van programma's tijd en ruimte inbouwen, om later te versnellen? 
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Een begin van antwoorden:
• Het is moeilijk voor opdrachtgevers! Zij willen op voorhand weten dát het programma wat 

realiseert, en vooral: wát het programma realiseert. Met name in het begin van programma's 
is de druk hoog om (snel) met programmaplannen te komen. 

• We experimenteren wel in pilots. Echter: binnen een pilot is er vaak maar één benadering 
van een concept: De pilot is één prototype; het is niet zo dat binnen een pilot meerdere 
prototypen worden getest. Bovendien: binnen de overheid zijn pilots vaak een manier om 
ruimte te krijgen om iets nieuws uit te voeren, iets te realiseren, en veel minder om iets te 
leren. Deze pilots zijn vaak gedetailleerd uitgewerkt (en niet snel, grof en onvolmaakt) en 
mogen eigenlijk niet mislukken (vanwege geïnvesteerde middelen etc.).

• We kunnen binnen programma's meerdere concurrerende oplossingen uitproberen.
• Naarmate je het programmaresultaat breder definieert, ontstaat er meer tijd en ruimte om 

met prototypen te werken. 

3. Verhalend
We zouden ontwerpers kunnen beschouwen als een soort “master storytellers”. Analyse is 
belangrijk, maar nog belangrijker is het vermogen om vanuit een enorme hoeveelheid data een 
verhaal te vertellen:

• Een verkenner is iemand die een verhaal destilleert uit alles wat om hem heen gebeurt. 
• Etnografisch veldwerk is een vorm van synthese en verhalen opsporen.
• Het ontwerpen van “user experience” is in feite ook een verhaal ontwerpen, een beleving.

Enkele bekende technieken om “verhalend te werken” zijn “storyboarding” en scenario's opstellen. 

Je hebt verhalen nodig om impact te kunnen hebben. Een nieuw idee moet een betekenisvol (zacht) 
verhaal hebben, wil het gehoord worden. Harde data (gegevens, feiten) zijn daarvoor onvoldoende. 
Het is de kunst om het publiek te transformeren naar deelnemers die het verhaal door vertellen.

Een mooi voorbeeld daarvan is een actie van het Rode Kruis in America. Slecht 3 tot 4 procent van 
de Amerikanen doneert bloed. Als je hierbij de mens centraal stelt, leidt het tot de vraag: Wat zijn de 
emotionele factoren waarom mensen bloed geven of dat juist niet doen? Hoe kunnen we de ervaring 
van bloed doneren verbeteren, zodat meer mensen bloed doneren?
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Na het nodige veldwerk en wat eerste ideeën om bloed geven aangenamer te maken, keerde bij het 
ontwerpteam telkens één centrale observatie terug: Mensen hebben sterke motivaties voor het 
doneren van bloed: een verloren familielid of een hechte vriend wiens leven gered is door bloed-
donatie. 

Deze verhalen vormden de krachtige motieven om bloed te doneren. In een nieuw proces werd aan 
doneren gevraagd om op een kaartje hun verhaal en motief voor bloed-donatie te beschrijven. 
Desgewenst konden zij hieraan hun pasfoto toevoegen. De kaartjes werden opgehangen in  
wachtruimtes. Zo kregen (potentiële) nieuwe bloed-donoren een indruk van bestaande motieven 
voor bloed-donatie, en kregen bestaande donoren meer het gevoel dat ze bijdragen aan iets dat 
groter dan henzelf is. De donoren geven hun verhalen door aan elkaar en aan potentiële nieuwe 
donoren. Dit verhoogt de kansen op meer en langduriger bloeddonaties. 

4. Visueel
Ontwerpers werken visueel. In termen van hard en zacht denken gaat het bij ontwerpers veel over 
beeld en minder over woord en getal. Ideeën schetsen is heel gewoon voor ontwerpers. Tekenen is 
een manier om ideeën uit te drukken. Ontwerpers hebben altijd hun schetsboekje bij zich.

Alle kinderen tekenen, maar ergens op weg naar volwassenheid verliezen de meeste mensen deze 
vaardigheden. Een belangrijke reden is dat mensen zeggen “Ik kan niet tekenen”. Vraag mensen om 

13/17



iets te tekenen en aan de hand van hun tekening hun ideeën te verduidelijken. Iedereen kan tekenen.
Gebruik je tablet om te oefenen. Bijvoorbeeld met de prachtige app “Paper (by 53)” met tal van 
schetsboeken, of het spelletje “Draw Something”. Vergeet het idee dat je een getalenteerde artiest 
zou moeten zijn om te kunnen en mogen tekenen. Wees de artiest die je bent!  

Vragen voor Programmamanagement
Een aantal vragen:

• Maken we in programma's gebruik van verhalen? Wanneer? Waarom? Hoe?
• Maken we in programma's gebruik van beelden? Wanneer? Waarom? Hoe?

Een begin van antwoorden:
• Een aardige stelregel zou kunnen zijn: Als je geen goed verhaal kunt vertellen, dan weet je 

dat je niet met een programma te maken hebt. Of je een verhaal kunt vertellen is een soort 
test op samenhang. Samenhang die een programma nodig heeft.

• Het gebruik van cartoons kan behulpzaam zijn om onderbuikgevoelens bij programma's te 
illustreren. Het is een luchtige manier, én een manier die aandacht trekt.

• Het gebruik van metaforen is zeer handig voor veranderprogramma's. Metaforen leiden tot 
verhalen over het programma, en tot nieuwe zienswijzen.

5. Exploratief
Design-gedreven organisaties hebben een leercultuur. Mensen krijgen in die cultuur de tijd en de 
ruimte om te experimenteren. Ze mogen fouten maken. In lerende organisaties hebben fouten een 
andere betekenis. 

Bruce Mau zegt:
Every failed experiment is an answer in search of a different question.

Ricardo Semler zegt:
I don't make mistakes, because I don't compare to good. 

We zouden experimenten meer moeten waarderen. Succes komt namelijk niet ineens, maar in series 
van pogingen om iets te bereiken. Een basishouding van ontwerpers is nieuwsgierig en 
experimenteel te zijn. Open te staan voor nieuwe mogelijkheden. De bereidheid om nog 
onuitgewerkte ideeën (schetsen, prototypen) te delen en te kijken hoe iets beter kan. En om te 
genieten van de fouten die je maakt. Geniet ervan als iets niet werkt. Leer ervan. 
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Een leercultuur betekent dat organisaties het zichzelf toestaan om meerdere opties uit te werken, om 
meerdere prototypen te maken. En dit niet direct te beschouwen als ongewenst redundant en 
inefficiënt. In veel organisaties heerst een cultuur van “geen dingen dubbel doen”. Als we naar de 
natuur kijken zien we dat die vol zit met redundantie en variatie. Tegen een boom in het bos zeg je 
ook niet “We moeten geen dingen dubbel doen”. Dan was er geen bos. Als we geen dingen 
“ongeveer dubbel” of “een beetje dubbel” doen, is creatieve concurrentie via een evolutionair 
proces onmogelijk. De logo-ontwerpers doen via de crowdsourced design site allemaal iets 
“ongeveer dubbel”. 

Een leercultuur betekent ook dat werk meer spelen wordt. Het harde denken focust enkel op werk 
en ziet dat altijd als iets dat zeer serieus is: spelen doe je maar thuis! Een ontwerphouding betekent 
spelen op het werk: “serious play”. Hoe vaak heb je het meegemaakt dat mensen aan het einde van 
een kort gesprek op het werk zeiden: “En nu aan het werk”? Was het gesprek dan geen werk? Wat 
dan wel?

Vragen voor Programmamanagement
Een aantal vragen:
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• Experimenteren we voldoende via programma's?
• Stimuleren onze programma's een leercultuur? Voeren we onze programma's uit in een 

leercultuur? Wat is het effect van organisatiecultuur op programma's?
• Spelen we in en via programma's?
• Wat verstaan we onder spelen? Wat is werk en wat is spel? Hoe passen we spel toe in 

programma's (serious gaming, serious play)?

Begin van antwoorden:
• Serious gaming is een manier om spelenderwijs te leren. Diverse programma's maken 

gebruik van serious games om resultaten te bereiken en veranderingen door te voeren.
• Leren in programma's is een nog onderbelicht aspect van programmamanagement. 
• Spelen betekent niet dat het automatisch veel geld kost of dat er geen resultaten zouden 

worden bereikt. Ontwerpers omarmen juist beperkingen, zodat zij binnen deze grenzen tot 
creatieve oplossingen kunnen komen. Budget kan ook zo'n beperking zijn.

6. Optimistisch
Het is niet mogelijk nieuwsgierig te zijn in een cynische organisatie. Ontwerpers hebben een 
onwrikbare overtuiging dat dingen beter kunnen dan dat ze nu zijn. Ze zijn overtuigd dat ze de 
werkelijkheid kunnen veranderen. Soms omdat ze dat al eens eerder hebben gedaan. Ze zijn 
optimistisch en hebben de wil om continu te experimenteren en te leren. Net zo lang totdat iets lukt.  
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Ontwerpers zien altijd mogelijkheden (Zander & Zander, 2000). Ze omarmen ambiguïteit en 
complexiteit. Ze omarmen beperkingen. Ze hebben een oog voor het zien van patronen en zien 
relaties tussen zaken, die anderen niet altijd zien. Ze kijken integraal. Ze staan in directe verbinding 
met de wereld en weten wat er speelt in de wereld en in hun cultuur. Ze weten te relativeren en 
maken van werk een spel. Ontwerpers denken niet in win-lose, maar in win-learn. Je wint dus altijd!

Die houding is een keuze en brengt je lichtheid, speelsheid en veel plezier. Vanuit dat perspectief 
hoop ik dat mijn presentatie jou inspiratie en ideeën heeft gegeven en je aanzet om design-principes 
toe te passen in programma's en projecten. Veel succes! En als je nog extra vragen of antwoorden 
hebt, dan hoor ik ze graag. ;-)

Vriendelijke groet,
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