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Doel van deze Workshop 

Doorleef de Enterprise Design Aanpak 

1.  Hoe verloopt een “ontwerp” sprint voor een team? 

2.  Hoe kun je schalen naar ondernemingsniveau? 

3.  Hoe val je hiermee (de) strategische uitdagingen aan? 



Enterprise Design en haar Design Sprints 

Kleine iteratie 

BlockChain 
Conversational Interface 

Privacy 



Ontwerp Sprint: kleine iteratie 
Kleine iteraties Continue verbetering 

Relevante aspecten  
meenemen 

Kleine multi-disciplinair teams Incrementele levering 
en snelle feedback 



3. Definieer 
Bepaal huidige situatie 
Definieer de ontwerp uitdaging 
Verbeeld oplosscenario’s 
Bespreek en bepaal pro/con 

4. Experimenteer 
Maak verhaallijn 
Brainstorm 
Bedenk verrassende ideeën 
Maak schetsen 

5. Valideer 
Maak prototypes 
Maak scripts 
Demonstreer 
Verzamel feedback 



Design Sprints in werkelijkheid 



Uitdagingen in de Enterprise Design Aanpak 

Vorm groepjes van 5 personen die je niet kent en maak even kennis. 

In 10 minuten: 

Bespreek met elkaar deze ontwerp aanpak. 

Bedenk 3 voordelen van deze manier van werken.  

Bedenk 3 grote uitdagingen die je ziet voor jouw praktijk. 

Schrijf ze op sticky notes en plak ze na afloop op de 2 flaps. 
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Enterprise Design en haar Design Sprints 

Grote iteratie 



1. Verbind 
Krijg briefing opdrachtgever 
Verken speelveld 
Zet de scope 
Zet doelstelling 

2. Ontdek 
Research 
Beleef 
Kwantificeer 
Reflecteer 

6. Implementeer 
Concretiseer 
Produceer 
Communiceer 
Plan 

7. Lever 
Gebruik 
Manage verandering 
Stel bij 
Evalueer 



Uitdagingen in het Opschalen 

Werk met je groepje in 10 minuten. 

Bespreek met elkaar deze bedrijfsbrede ontwerp aanpak. 

•  Bedenk 3 voordelen van deze manier van werken.  

•  Bedenk 3 grote uitdagingen die je ziet voor jouw praktijk. 

Schrijf ze op sticky notes en plak ze na afloop op de 2 flaps. 



Vier strategische innovatie uitdagingen 

14 From: Geoffrey A. Moore 

Transformeren Neutraliseren 

Vernieuwen Optimaliseren 



Vier innovatie uitdagingen 
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Transformeren Neutraliseren 

Vernieuwen Optimaliseren Competitief blijven: 
•  Betaal voor gebruik 
•  Zelfbediening (door klanten) 
•  Uitbesteding 
•  Opschonen / Verkleinen 
•  Uitfasering / Niet meer doen 

On par blijven: 
•  Volg industrie monitor 
•  Innovatie door partner 
•  Doe niet teveel 

Jezelf heruitvinden: 
•  laboratoria 
•  lean startup 



Vier innovatie snelheden 
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Transformeren Neutraliseren 

Vernieuwen Optimaliseren 

Budget vrijmaken 
U

itvinden 

Schalen M
anagen 

Onderscheiden Behouden 

Missie 
Kritisch 

Onder- 
steunend 
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In 10 minuten: 

Bespreek met elkaar de vier innovatie modes. 

Herken je ze en hoe vlieg je ze in jouw praktijk aan? 

Schrijf ze op sticky notes en plak ze na afloop op de flap. 


