CAMPUS

DESIGNING CULTURES

ONTWERPEN AAN JE
BEDRIJFSCULTUUR
Designing Cultures is de Academy van 31Volts waarmee wij jouw team en organisatie helpen om mensen
nog meer centraal te stellen en op zoek te gaan naar
de waarom achter de vraag. We experimenteren met
prototypes om succesvoller te leren innoveren.

Het is onze missie om jouw team te introduceren in al het goede dat design (thinking)
te bieden heeft. Van het centraal stellen van
mensen, tot aan het ontwikkelen van een ontwerpende cultuur in jouw organisatie waar
geen enkel idee te gek is.

Design thinking

Ontwerpen doen mensen al heel erg lang. Met
design thinking als titel is inzichtelijk gemaakt
wat ontwerpen nu precies is. Dat je als ontwerper niet alleen dingen mooi maakt, maar
vooral ook lastige vraagstukken kan benaderen om zo nog innovatiever te worden.
Steeds meer organisaties, zo lijkt het, zijn op
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zoek naar manieren om tot slimme en zinvolle
innovaties te komen. En dan komt design thinking al snel om de hoek kijken. Maar wat is het
nu precies?
Wat ontwerpers al wisten is dat design dé
manier is om tot iets nieuws te komen waar
mensen iets aan hebben. Creativiteit die
wordt ingezet met als doel; het leven van
mensen aangenamer te maken. Soms door
de schoonheid en gebruiksvriendelijkheid van
een product te verbeteren, maar steeds
vaker door grip te geven op ‘de echte’ uitdaging om vervolgens met originele nieuwe
oplossingen te komen.

dromen
re-frame

Het ontwerpen van waarde

Learn

Frame, learn, create en transform. Dat zijn de
vier fases van het ontwerpproces dat ons houvast geeft. Het helpt om dingen uit te proberen
en te experimenteren. In het onderzoek én in
de prototype fase. Ook helpt het om vooraf
momenten in te bouwen waarop er knopen
moeten worden doorgehakt. En omdat dit
proces zo belangrijk is, ontwerpen wij dit altijd.
In ieder project.

Create

Frame

Bij een complexe uitdaging horen rijke oplossingen met veel facetten. Oplossingen die tijd
en aandacht nodig hebben om waar te maken. Daarom is deze fase van het ontwerpproces vaak een nieuwe uitdaging. Hoe kunnen
wij mensen helpen met die verandering? is dé
vraag die we hier gaan beantwoorden.

Wanneer iemand ons vraagt; wat ontwerpen
jullie dan? Is ons antwoord steevast: ‘Wij ontwerpen niets. En alles. Maar vooral ontwerpen
wij voor mensen.’ Dat gaat verder dan dat we
weten dat je mensen moet betrekken in je
project, en dat mensen een oplossing moeten
willen gebruiken. Voor ons zijn mensen het begin en eindpunt voor ieder project.

Waar gaat het nu precies om? En wat willen
we nu precies bereken? Pas wanneer je voldoende zicht hebt op de uitdaging starten
we met zoeken naar nieuwe oplossingen. In
veel gevallen betekent dit dat de opdracht
opnieuw beschreven wordt. Vaak met het
perspectief van jouw klant als startpunt.

In design is het belangrijk om je zo snel mogelijk onder te dompelen in de wereld van de
mensen waarvoor je werkt. Van begin tot eind
brengen we hun ervaringen in kaart en vertalen die bijvoorbeeld naar Personas en Customer Journey Maps. Op die manier maken we
inzichtelijk wat, waarom en waar we nieuwe
oplossingen moeten ontwerpen.
Door het dynamische en ontastbare karakter
van design thinking oplossingen, kan een prototype vele vormen aannemen. Soms heb je
een product nodig, om een nieuwe interactie
uit te lokken. Om snel aan het werk te gaan
en niet te verzanden in details en torenhoge
kosten, maar je prototypes.

Transform

Double Diamond

Wanneer je Design Thinking op Wikipedia naleest, dan bestaat het proces uit
meer fases. Voor ons geven deze vier
voldoende houvast. Daarbij komt dat
een iteratie op een inzicht of een idee
onvermijdelijk is, dus lineair is het proces
sowieso niet.

create

transform
pilots

Om inzichtelijk te maken waar we staan
in het project hanteren wij het doublediamond model van de Britse Design
Council. Afgelopen jaar hebben ze een
herziene versie geïntroduceerd die beter aansluit bij de werkelijkheid. Voor ons
is het een model dat helpt om met het
team grip te houden op de voortgang en
deze bespreekbaar te maken. Hebben
we de uitdaging scherp genoeg geformuleerd? Kennen we de wereld van de
klant, gebruiker en doelgroep goed genoeg? Maakt het prototype voldoende
impact of gaan we een nieuw experiment aan? En is het tijd om vorm te
geven aan de transformatie?
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Onze trainingen. Welke past bij jou?
Leren door te doen. Dat kunnen wij jou leren. Design en
design thinking, is de manier van werken die je helpt
om uitdagingen effectiever en met meer plezier aan te
pakken. Helemaal als je dat als team doet.

Training op maat

Goed worden in design kun je op drie
niveaus aanpakken: Kennis maken
met het ontwerpproces en methodieken, comfortabel worden met vaardigheden en het bouwen van een
ontwerpende cultuur.
Hoe je deze niveaus aanpakt, verschilt
per persoon, team en organisatie.
Over de vorm en duur denken we
graag samen na zodat je een training
op maat krijgt, afgestemd op jouw
speciﬁeke wensen en leerdoelen.

Verandering
begint vandaag
We helpen je
verder.
Bel of mail ons:
+31 (0)30 89 03 220 | info@31v.nl
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Zij gingen je voor:
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Design gedreven
innoveren
Deze training gaat over het leren kennen
van al het goede dat design te bieden
heeft; mensen, het ontwerpproces en
bijbehorende technieken.

Vraagstukken op een design gedreven
manier aanpakken betekent werken
volgens een creatief, pragmatisch proces. In deze cursus ga je op zoek naar
de vraag achter de vraag en krijgen
jullie een beter beeld van de behoeftes
van de (eind-) gebruiker.

In deze training...

Doorloop je het ontwerpproces
(de double diamond) met een
eigen casus
Kom je samen tot nieuwe ideeën
en oplossingen
Leer je je idee op creatieve en
interactieve wijze over te brengen

De toegevoegde waarde

Na het volgen van deze training weet
je hoe je achter de echte behoefte van
je gebruiker komt. Hierdoor los je niet
langer het verkeerde probleem op. Je
weet bij welk soort uitdagingen je service design nodig hebt of wanneer je
collega’s dit kunnen gebruiken en hebt
geleerd om deze vraagstukken op een
design gedreven manier kunt benaderen waardoor je tot nieuwe inzichten en
oplossingen komt.
#doublediamond #designthinking #uitbeelden
#strategicdesign #brainstormtechnieken
#visualiseren
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Comfortabel
met design skills
Deze training gaat over de ontwikkeling
van vaardigheden en daar comfortabel
mee worden. Persoonlijk, als team en als
organisatie.

Mensen op straat interviewen of een idee
tekenen in plaats van beschrijven is voor
veel mensen behoorlijk spannend. Daarom train je in deze cursus je creatieve
vaardigheden. Je maakt kennis met verschillende design skills én tools. Van
interviewen tot design scenario.

In deze training...

Maak je kennis met verschillende
service design technieken
Word je comfortabel met het
visualiseren van ideeën
Leer je hoe je technieken en resultaten
tot leven brengt in de organisatie

De toegevoegde waarde

Na het volgen van deze training durf je een
idee te visualiseren, waardoor ze deze beter
wordt begrepen. Ook weet je hoe je bewijslast kunt creëren om een mensgericht project aan te kunnen gaan en ben je in staat
om op kleine schaal te experimenteren
waardoor je minder tijd besteed aan oplossingen die niet de oplossing blijken te zijn.
#persona #customerjourneymap #businesscase
#designscenario #visualiseren #tekenen
#prototypen #experimenteren
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word Een design
gedreven organisatie
Deze training gaat over fouten mogen
maken, experimenteren en leren door te
doen. Oftewel: No prototype, no meeting.

Design gedreven organisaties zijn
succesvoller dan organisaties die gedreven worden door voorspelbare
uitkomsten. Hoe wordt design gedachtegoed in de organisatie? Samen ontdekken we welke transitie jouw team of
organisatie nodig heeft.

In deze training...

Creëer je een creatieve en
veilige werkomgeving
Ontwikkel je een gezamenlijke
taal op het gebied van design
Leer je om interactie en creativiteit
te integreren in vergaderingen en
overleggen

De toegevoegde waarde

Na het volgen van deze training weet
je wat voor omgeving je nodig hebt om
design gedreven te werken. Er gaat minder tijd verloren aan miscommunicaties
als het gaat over een design gedreven
aanpak en vergaderingen worden leuker en effectiever doordat er creativiteit
in verweven is.
#werkomgeving #creatie #teamcultuur
#veiligeomgeving #pilots #gezamenlijketaal
#tone-of-voice

31Volts
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