ZOEKEN
Doel: een inventarisatie maken van mogelijk
relevante bestaande ideeën en oplossingen.

Op basis van de verschillende componenten uit de design brief, ga je
nu van start met het zoeken naar passende bestaande oplossingen
en ideeën. Gebruik deze als leidraad en inspiratie. Deze eerste analyse
helpt je de waarde van de verschillende alternatieven uiteen te zetten.
Waar te zoeken?
Doe tijdens je zoektocht naar bestaande oplossingen en ideeën,
inspiratie op door je buiten de doel-context (de context waarin
de eindoplossing uiteindelijk gebruikt moet worden) te begeven.
Oplossingen uit andere sectoren, landen en voor andere doelgroepen
kunnen soms waardevolle nieuwe inzichten opleveren.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende inspiratievragen:
Hoe zou een fastfoodrestaurant dit probleem oplossen?
Hoe kan ik dit probleem oplossen met iets dat ik in mijn
keuken kan vinden?
Hoe zou een puber dit probleem oplossen?
Hoe zou ik dit probleem oplossen als we zonder internet op
een onbewoond eiland zitten?
Etc.

•
•
•
•

Afhankelijk van de fase waarin je gaat zoeken, is het belangrijk het
onderscheid tussen concepten en oplossingen in je achterhoofd te
houden.
1.
2.

Bestaande concepten en ideeën (minder volwassen
oplossingen en/of oplossingen uit een andere context).
Bestaande oplossingen (volwassen oplossingen die al in
vergelijkbare contexten worden ingezet)

fase 2:

stap 2

Exploreren Zoeken &
Adapteren
Hoe gebruik ik het
1

Bepaal een aantal startbronnen (b.v. directe collega’s,
concurrenten, online beschikbare informatie etc.) om
te zoeken naar alternatieve oplossingen en verdeel de
taken.

2

Zoek allen binnen de bepaalde startbronnen en
bepaal wanneer je weer bij elkaar komt. Deel je
resultaten.

3

Bedenk een aantal inspirerende startvragen.

4

Organiseer een brainstorm (maak bijvoorbeeld gebruik
van brainwriting) om gezamenlijk tot alternatieven te
komen.

5

Noteer de gevonden oplossingen waar je het meest
gevoel bij hebt in de tabel. Beschrijf de oplossing,
bedenk hoe volwassen de oplossing al is, beschrijf de
bron-context en noteer de eerste waardering over hoe
bruikbaar de oplossing al is.
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ZOEKEN

fase 1:

stap 2:

Exploreren

Zoeken &
Adapteren

ONTWERPVRAAG
Hoe kunnen we...

Oplossing

Beschrijving

Volwassenheid

Broncontext

Gevoel

Korte naam voor bestaande
oplossing / het idee

Korte beschrijving van de
oplossing

Hoe volwassen is de
oplossing?

Waar komt de oplossing
vandaan of wordt hij nu
gebruikt?

Eerste opmerkingen over
bruikbaarheid

1

1

2

3

2

1

2

3

3

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

6

1

2

3

7

1

2

3
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