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De stip aan de horizon 
ontdek je door onderweg 
je opties te verbeelden. 

2 DE KRACHT VAN VERBEELDEN



considered possible by the team, considering constraints. For teams the 
development of these boundary objects require explicit attention, as 
these serve as a beacon for team members to tailor their individual contri-
butions into a meaningful whole.

The form and materialization of these objects have a major impact on 
team activities. To characterize these objects, four dimensions are 
instilled. The fidelity describes the degree to which an object resembles 
reality. The tangibility describes the extent to which an object can be 
experienced: if it can be touched and handled. The third dimension 
concerns whether the object refers to the IST or the SOLL. The fourth 
dimension addresses the interpretative freedom, whether the object is 
closed (encouraging a single interpretation) or open (allowing multiple 
interpretations).

Specific activities require dedicated boundary objects and a taxonomy is 
developed in this book for collectively interpreting the IST and envi-
sioning the SOLL. For example, for making sense of the existing situation 
(IST) high fidelity and preferably tangible objects are required. These 
objects are open for interpretation as the situation is ambiguous. Every 
detail may offer a cue that eventually results into a plausible explanation. 
This explanation needs to be communicated to others who did not partic-
ipate and expressive representations are needed, that encourage a 
specific interpretation. 

Activities aimed to envision the SOLL also require specific boundary 
objects. For example, for cocreation processes low fidelity, easy to 
handle, tangible objects are needed. Consider blocks of foam, tape and 
Lego. These objects are extremely open for interpretation, inviting 
participants to make suggestions and think along. The resulting objects 
have the charm of the skeleton, showing a frame but leaving open ample 
space to fill in the blanks. Yet to convince others, more persuasive objects 
are needed that look better than the real thing, pushing an inescapable 
interpretation and stirring others to get aboard. 

Professionals are not always aware of the impact of objects, visualizations 
and other representations on team activities and vice versa. They rely 
heavily on language and align activities through meetings and docu-
ments. However, teamdesign requires expressive boundary objects , 
facilitating an interpretation of the IST and an envisioning of the SOLL to 
speed up innovation.

For team
design 
expressive 
boundary 
objects are 
needed to 
speed up 
innovation

5DESIGN THINKING IN TEAMS

T
here are millions of challenges we like to solve, ranging 
from small issues up to complex problems as climate 
change. Design thinking is a problem solving strategy 
that incites innovation by developing alternative solu-
tions and testing them. It concerns devising plans of 
action to turn an existing situation, the IST (German) into 

a more preferred situation, the SOLL. However, the complexity of most 
challenges requires the collective knowledge and skills of many people. 
Groups of professionals need to team up and develop something no one 
can design and invent on his own, which is referred to as teamdesign.
 
The question is: how do professionals in multidisciplinary teams develop 
innovative solutions? Professionals may experience boundaries and find 
it hard to understand each other due to their distinct backgrounds, which 
inevitably results in different framings of the situation. A teamframe is 
needed that offers guidance for individual activities: something to hold 
on to and to focus on while designing. To develop a teamframe a team 
engages in framing-processes. First the situation is interpreted together 
(sensemaking) and subsequently a new frame is conceived and explored 
(future-framing), requiring imagination. These framing processes are 
done in the beginning of a project, and also when surprises are encoun-
tered.

Although a teamframe can be explicitly developed, it should not be 
conceptualized as something that is shared in the minds of team 
members. To understand teamdesign we need to shift the focus from 
individual minds to the joint practice of teams: the tools they use, the 
vocabulary they develop, the prototypes they create. The joint practice 
shapes the activities of individual team members and thus embodies the 
teamframe. 

In particular, boundary objects are discussed here, such as prototypes. 
Boundary objects are fluid enough to be interpreted differently, yet 
robust enough to maintain a common identity. They are meaningful to all 
team members and ‘sit’ amidst them. These objects facilitate teamdesign 
and are the artefacts of teamdesign: they are mutually constitutive. 

Boundary objects that represent the IST and the SOLL offer important 
guidance to team members. Objects that represent the IST facilitate 
interpretation of what the problem seems to be. Objects that represent 
the SOLL show the envisioned outcome. This is not the ideal but what is 

English summary

We need  
to shift the 
focus from 
individual 
minds to  
the joint  
practice
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professionals samenwerken met gebruikers, opdrachtgevers en andere 
betrokkenen. Waarin ze gezamenlijk een gemeenschappelijk doel 
ontwikkelen en realiseren. In deze teams zijn er altijd design1 activiteiten 
waar te nemen, zelfs als er geen professionals met een designachter-
grond deel uitmaken van het team. Ik noem dit teamdesign2, omdat het 
team gezamenlijk met behulp van design thinking problemen probeert 
op te lossen door kansrijke opties te verkennen. 

Wat design thinking is, wordt steeds duidelijker (en licht ik verderop toe), 
maar in de literatuur wordt opvallend weinig aandacht gegeven aan 
teamdesign. Dat is vreemd, omdat teams dé organisatievorm is voor het 
bedenken en ontwikkelen van iets nieuws. Professionals werken samen 
in multidisciplinaire teams, ieder met andere kennis, kunde en belangen. 
Ze hebben soms de grootste moeite om elkaar te begrijpen; zijn het vaak 
oneens; en hebben lang niet allemaal de training ‘samenwerken in 
groepen’ gevolgd. Teamdesign is daarom verre van eenvoudig. We 
zoeken in het hoger onderwijs naar onderwijsvormen om studenten dat 
te leren, bijvoorbeeld in living labs en kenniswerkplaatsen.

Je kunt teamdesign op allerlei manieren onderzoeken: je kunt kijken naar 
de teamdynamica, de machtsverhoudingen, de psychologie. Ik ben altijd 
geïnteresseerd geweest in de collectieve intelligentie die je kan waar-
nemen. Collectieve intelligentie gaat niet langer over wat individuele profes-
sionals denken en doen, maar wat het team gezamenlijk denkt en doet, 
waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Een bekende metafoor 
zijn de groepen spreeuwen die in het avondlicht zwermen. Geen van de 
spreeuwen weet precies in welke patronen ze vliegen, toch vertonen ze 
gezamenlijk herkenbare patronen én reageren op de omgeving. Ook bij 
teamdesign neem je collectieve intelligentie waar, omdat het team als 
collectief iets creëert dat niemand individueel kan bedenken. Het is zo 
langzamerhand bekend wat de onderliggende mechanismen zijn van 
zwermende spreeuwen, maar wat zijn de onderliggende mechanismen 
van creatief zwermen, van teamdesign? 

Zo’n twintig jaar geleden begon ik met het onderzoek naar collectieve 
intelligentie, door innovatie-in-het-wild te bestuderen. Ik begon met mijn 
eigen praktijk te observeren en te filmen, waar ik participeerde in ervaren 
productontwikkelteams. Later keek ik mee in de keuken van grote 
ICT-teams, onervaren start-ups, creatieve communicatieteams en sinds 
kort bij docententeams die werken aan onderwijsinnovatie. In dit boek 
deel ik inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn queeste, met als hoofd-
vraag: hoe doen teams dat, gezamenlijk iets innovatiefs creëren?

1  
Design moet gelezen 
worden als een werk
woord (ontwerpen) en 
niet zozeer naar het 
bijvoeglijk naamwoord 
(een ‘design lamp’) dat 
verwijst naar bepaalde 
stijlkenmerken of een 
zelfstandig naam
woord (het design,  
het ontwerp).

2 
Ik noem het team
design en niet zozeer 
codesign of cocreatie: 
die begrippen worden 
vaak gebruikt om het 
‘ontwerpen samen  
met gebruikers’ te 
benadrukken, een 
vernauwing die hier 
minder relevant is. 
Team d esign vindt 
plaats met en zonder  
gebruikers.
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“Possibilities are embodied in the work of art that are not elsewhere  
actualized; this embodiment is the best evidence that can be found of the 
true nature of imagination” John Dewey – Art as Experience (1934, p. 279)

E
r zijn miljoenen problemen in de wereld die velen van ons 
zouden willen veranderen. Grote, zoals klimaatverandering. 
Schurende, zoals de vluchtelingen op de Griekse eilanden 
die geen kant uit kunnen. Lokale, zoals de overlast in de 
binnenstad van Amsterdam als gevolg van de groeiende 
stroom toeristen. Kleine, zoals parkeerproblemen in een 

straat. Wat deze situaties gemeen hebben is dat ze complex en taai  
zijn, met verschillende, vaak tegensprekende belangen (Van der Steen, 
Peeters & Van Twist, 2010, p. 3). Er is sprake van grote ambiguïteit: 
verschillende groepen interpreteren de situatie anders, net zozeer als de 
meningen variëren over wat een ‘goede’ oplossing is. Niet iedereen vindt 
de toeristenstroom in Amsterdam een probleem: horecaondernemers 
zijn er blij mee. 

De complexiteit zorgt ervoor dat niemand de situatie volledig kan overzien. 
Simpele oplossingen bestaan niet en bij elke interventie steken nieuwe 
problemen de kop op, op plekken die we niet verwachten. Het systeem is 
complexer dan wij mensen denken: de problemen zijn wicked (Conklin 
2006; Rittel & Webber, 1973). Toen de actieve marketingactiviteiten werden 
gestopt en een hotel-stop werd afgekondigd om de groeiende toeristen-
stroom naar Amsterdam te dempen nam de druk niet af. De groei bleef (tot 
corona) ongeremd toenemen, ertoe leidend dat kritische tegengeluiden 
het debat gingen domineren en de “balance between trade, tolerance and 
tourism” werd verstoord (Gerritsma 2019). Bestaande oplossingen en 
ideeën blijken niet goed te werken voor dergelijke problemen. 

Dat vraagt om innovatie: nieuwe ideeën die met succes geïmplemen-
teerd worden. Bij innovatie denken veel mensen aan technologische 
vernieuwing zoals elektrische auto’s, maar dat hoeft niet: innovatie kan 
ook werkwijzen betreffen, of onderwijsvernieuwing. De laatste tien jaar is 
er steeds meer aandacht voor sociale en ecologische innovatie (Brown & 
Wyatt 2010), waarbij de effecten waarde hebben voor het sociale systeem 
of zelfs het ecosysteem en niet alleen voor enkele betrokkenen of 
bedrijven (Phills et al., 2008). Bij dergelijke innovatie is er vrijwel altijd 
sprake van tegenstrijdige belangen en het vinden van een gemeen-
schappelijk doel is een innovatie op zich. De complexiteit en taaiheid van 
wicked problems zorgen ervoor dat niemand de kennis en kunde heeft 
om zinvolle innovaties te ontwikkelen. Dat vergt teams, teams waarin 

1. Collectief creëren

Het  
systeem is 
complexer 
dan wij 
mensen 
denken
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Een ontwikkelteam werkte aan een release voor een softwarepakket om prin
ters te beheren in organisaties, zoals wie toegang krijgt en hoe de kosten 
intern verrekend worden. Het werd hoofdzakelijk verkocht in de Verenigde 
Staten, maar de planning en het ontwerp werd gedaan in Nederland en de 
softwareontwikkeling in Frankrijk. 

De Amerikaanse verkooporganisatie wilde extra functionaliteiten toevoegen 
en werd uitgenodigd door de projectleider voor een tweedaags overleg met 
enkele teamleden. De Nederlandse projectleider verwachtte tegenwind en 
tipte me. Ik wist te regelen dat de meeting werd gehouden in een usability lab 
waar ik gebruik van kon maken. Daar had ik de beschikking over vier afzonder
lijke en op afstand te bedienen camera’s zodat ik de meeting van alle kanten 
kon volgen. 

De eerste dag bouwde zich een grote spanning op: de Amerikaanse delegatie 
wilde het team briefen over de gewenste functies. Maar de Europese ontwik
kelaars waren gewend dat functionaliteiten bepaald werden in een overleg 
tussen planners, ontwikkelaars en managers. Er is een tradeoff tussen functi
onaliteit en de benodigde inspanning. De aanwezige Amerikaanse directeur 
raakte geïrriteerd, omdat keer op keer de vraag werd gesteld: “is this really 
needed?” Toen hij een bestelfunctie besprak om toner en papier te kunnen 
bestellen keken de ontwikkelaars elkaar verontwaardigd aan. Het product was 
nooit bedoeld geweest om iets te bestellen! Het was, zoals de projectleider 
probeerde uit te leggen, “like building an espressomachine into a car”. De 
Amerikaanse directeur ontplofte. Dit is wat commercieel nodig is, dit is hoe we 
geld verdienen. De ontwikkelaars beargumenteerden dat het niet de essentie 
van het product was. Dat het niet gebruiksvriendelijk was. 

Het was een clash tussen twee verschillende frames: die van commerciële 
belangen en die van gebruiksvriendelijke producten. Het product werd door 
veel klanten gebruikt en dat biedt een buitenkansje: je hebt een klantgroep 
die je direct kan benaderen voor commerciële doeleinden. Maar het product 
was daarvoor niet ontwikkeld, integendeel. De ontwikkelaars waren bezorgd 
dat de toevoegingen er een rommeltje van zouden maken, of dat het onbe
trouwbaar zou worden. Een dilemma, dat uitmondde in een vervelende en 
langdurige onderhandeling waar beide partijen elkaar geen millimeter 
toegaven. Halverwege de middag ging een UXdesigner (user experience) uit 
de meeting om na te denken over de nieuwe bestelfunctionaliteit. De volgende 
dag begon moeizaam met een onderhandeling over het uitstel van de release

Botsende frames 

BOX 1

V
an oorsprong ben ik een ontwerper en ontwerpers 
willen niet alleen begrijpen, maar ook verbeteren. Mijn 
onderzoek had (en heeft) daarom een normatief 
karakter. Dus niet alleen: wat faciliteert innovatie en 
teamdesign, maar ook: hoe kan je het versnellen? Hoe 
kan je de kwaliteit van de uitkomsten vergroten? Hoe 

kunnen we studenten effectief team design aanleren? Daarom pas(te) ik 
een bijzondere vorm van praktijk gericht onderzoek toe: ontwerpend 
onderzoek, ofwel research through design (Zimmerman et al., 2007). Dan 
is de onderzoeker geen neutrale observant, maar een actieve participant. 
Die onderzoekt wat het probleem is én probeert het te verbeteren. 

Ontwerpend onderzoek focust op het maken van “the right thing”, arte-
facten met de intentie om een bestaande situatie te veranderen in een 
geprefereerde (Frayling 1993). Daarbij staat het bedenken, verrichten en 
leren van interventies centraal, onder het motto “you cannot understand 
a system until you try to change it” (K. Lewin ct. in Schein, 1996 p. 64). Om 
het geleerde toe te lichten start ik bij een moment iets meer dan tien jaar 
geleden. Ik filmde een moeizame onderhandeling van een team met hun 
belangrijkste stakeholder (box 1) waar een dilemma als sneeuw voor de 
zon verdween toen verschillende opties werden verbeeld. 

2. Een helder beeld

In het licht 
van het 
mogelijke, 
verdampen 
bestaande 
dilemma’s
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Ik was bij de geboorte van een innovatie (en zeker niet de eerste),  
maar dat was niet het bijzondere. Ik besefte opeens wat de innovatie 
 faciliteerde. Ik was getuige van de kracht van verbeelden. Hoewel ik al 
maanden naar teams zat te kijken en te luisteren was het belang van 
verbeelden me volledig ontgaan. Een inzicht dat is samen te vatten tot: 
minder praatjes en meer plaatjes. 

Verbeelding maakte mogelijk om twee botsende standpunten te trans-
formeren, om een dilemma te overstijgen. Niet zozeer door een goed 
ontwerp te presenteren, maar door een gemeenschappelijke taal te 
bieden waarbij verschillende standpunten op vergelijkbare wijze gevisu-
aliseerd werden. De taal van ‘requirements’ en ‘planning’ bood géén 
mogelijkheid om verschillende standpunten te vergelijken. Het leidde tot 
een bij vlagen onprettige discussie. Die discussie verdampte op het 
moment dat er een taal gevonden was die gezamenlijke reflectie moge-
lijk maakte: simpele schetsen van het user interface. Die verbeelden 
uitstekend wat een keuze betekent voor het uiteindelijke product. Stand-
punt A leidt tot dit, standpunt B tot dit. 

Voor alle betrokkenen boden de schetsen een ‘spiegel’ door de conse-
quenties van keuzen te verbeelden in een taal die iedereen begreep. 
Geen mooie plaatjes, maar schetsen die ondubbelzinnig lieten zien waar 
een bepaalde keuze toe zal leiden. Plotseling was het niet langer Wij 
tegen Zij, maar ging een team enthousiast aan het werk. 

Zo’n collectieve taal is hard nodig voor teamdesign, omdat professionals 
in een team moeite hebben elkaar te begrijpen. Elke professional heeft 
een andere kijk op de situatie, ze hebben andere frames. Een frame is de 
lens waarmee we naar de wereld kijken, die het denken en handelen 
stuurt. Het is gebaseerd op onze achtergrond, ervaringen en onze 
belangen. Het bepaalt wat we wel en niet zien, wat we wel en niet  
als problematisch ervaren, en wat we goede en slechte oplossingen 
vinden. 

We zijn ons meestal niet bewust van onze frames totdat er iets gebeurt 
waardoor je snapt dat je met een heel ander frame naar de wereld kan 
kijken: je kijkt samen naar een ondergaande zon, jij ziet een prachtige 
lucht en je partner de vervuiling op het strand. Individuele frames botsen 
vaak, zoals in box 1, hetgeen leidde tot eindeloze discussies en onder-
handelen. Er was een nieuw gezamenlijk frame nodig, een teamframe, 
dat inspireerde en het bestaande oversteeg. 

Zonder 
gemeen
schappelijke 
taal is 
teamdesign 
onmogelijk
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datum. Halverwege de ochtend kwam de designer terug. Hij plakte een aantal 
flipover-vellen op een lege wand. Ze toonden drie opties, uitgewerkt in wire-
frames (ruwe schetsen van het interface). De eerste was de release waar het 
team tot dusverre aan werkte. De tweede had de gewenste bestelfunctionali
teit, dat tot instemmende geluiden van de Amerikaanse delegatie leidde. Dat 
veranderde toen bleek dat er drie flipover-vellen nodig waren om de happy 
flow (de simpelste interactie, zonder bijzonderheden) in beeld te brengen, 
inclusief vinden, vergelijken, bestellen en afrekenen. De derde optie was om 
een link te maken vanuit het programma, naar de Amerikaanse website waar je 
bestellingen kon doen. Alleen wist de UXdesigner niet hoe die website precies 
in elkaar zat, dus dat liet hij open. 

Ze waren er in luttele minuten uit. Het was voor iedereen duidelijk dat de extra 
bestelfunctionaliteit een wissel trok. Maar die derde optie…dat was “a stroke 
of genius” volgens de directeur. Hij wilde gelijk verkennen welke “smart-links” 
ze konden afspreken, zodat de klant direct vanuit het programma bij de juiste 
plek op de website uit zou komen. Ze schetsten met whiteboardmarkers 
 gezamenlijk nieuwe varianten (zie afbeelding). Het nieuwe frame, dat door  
de planner “smart ordering” werd genoemd transformeerde het dilemma 
volkomen. 

Door varianten van het uiteindelijke product te verbeelden werden de conse
quenties duidelijk van de keuzen die ze op dat moment dreigden te maken. 
Door een taal te kiezen die iedereen begreep (de wire-frames) werd inzichtelijk 
gemaakt wat de gevolgen waren van keuzen (een bestelfunctie) op het toekom
stig product (“this is what we will get”). En andersom hielp het verbeelden van 
een alternatieve optie (een link naar een website) om het bestaande probleem 
te transformeren en daarmee ook de keuzen die gemaakt werden. •

VERVOLG BOX 1
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Het team kan als collectief 
iets creëren, dat niemand 
individueel kan bedenken. 
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Maar praten over alternatieve frames heeft weinig zin als professionals 
zich niet of nauwelijks een voorstelling kunnen maken van wat dat zou 
opleveren. Ze luisteren vanuit hun frame naar wat verteld wordt en 
kunnen zich geen voorstelling maken van wat het alternatieve frame voor 
hen betekent of kan opleveren. Het expressief verbeelden van een  
(alternatief) frame in een begrijpelijke taal maakt wel inzichtelijk wat de 
waarde is voor de verschillende professionals. Voor teamdesign speelt 
het steeds opnieuw verbeelden van de stip op de horizon een essentiële 
rol, om de effecten van keuzen die professionals in het hier-en-nu maken 
gezamenlijk te evalueren en te interpreteren. 

Dan worden (1) de consequenties geëxtrapoleerd op het toekomstige 
product en (2) verbeeld in een begrijpelijke taal, zodat professionals 
multidisciplinair kunnen reflecteren en (3) iedere professional kan inter-
preteren wat het betekent voor zijn of haar werk. Verbeelden is wat als..-
denken, expressief verbeeld: “als we dit zouden doen, dan leidt dat 
tot…”. Het biedt een gemeenschappelijke taal aan professionals die 
moeite hebben elkaar te begrijpen en maakt het desondanks mogelijk 
om verschillende frames te vergelijken. Verbeelden faciliteert dat ze 
dilemma’s als gevolg van oude frames kunnen overstijgen.

Voor designers is verbeelden dagelijks werk, de essentie van hun werk. 
Designers zijn zich daardoor nauwelijks bewust hoe belangrijk het 
verbeelden is, voor hunzelf, maar nog meer voor anderen in een team. En 
daardoor is verbeelden tot dusverre een ondergeschoven kindje in zowel 
de populaire als wetenschappelijke literatuur omtrent design thinking. 
Tijd om daar aandacht aan te geven, zeker voor teamdesign.

Expressief 
verbeelden 
van een frame 
maakt de 
waarde  
inzichtelijk
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FIGUUR 1  Een visualisatie van design thinking, volgens Herbert Simon.

FIGUUR 2  Design sguiggle (Damien Newman, ~2002): een poëtische  
verbeelding van het designproces.

SOLL
DESIGN

IST
Bestaande 

situatie
Gewenste 

situatie

Research & synthese Concept Ontwerp

W
at is design thinking eigenlijk? Daar is al veel 
over geschreven (voor overzicht, zie Johans-
son-Sköldberg et al., 2013) waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen onder meer 
methode, mindset en praktijk. Design thinking 
werd door Roger Martin (2008) gedefinieerd 

als problemen oplossen zoals designers dat doen, maar dan in andere 
contexten zoals het ontwikkelen van new business. Ondanks het tautolo-
gische karakter is het een bruikbaar uitgangspunt en design thinking 
wordt in steeds meer contexten besproken, zoals management (Boland 
& Collopy, 2004); zorg (Roberts et al., 2016); sociale innovatie (Brown & 
Wyatt, 2010) en recentelijk wetgeving (Hagan, 2020). Maar de definitie laat 
onverlet hoe designers denken en doen, wat design (als werkwoord) is. 

Meer dan vijftig jaar geleden definieerde Nobelprijslaureaat Herbert 
Simon design als volgt: “Everyone designs who devises courses of action 
aimed to change an existing situation into a preferred one” (1996, derde 
ed., p. 111). Design is wat je doet als je nadenkt hoe je van een bestaande 
situatie komt naar een gewenste situatie, dat in de literatuur omtrent tran-
sities en verandermanagement vaak respectievelijk IST en SOLL wordt 
genoemd (Duits). In figuur 1 is dat gevisualiseerd. Simon argumenteerde 
dat design fundamenteel afwijkt van de klassieke wetenschap. Of zoals 
Jeanne Liedtka fraai formuleerde: “Scientists discover the laws that 
govern today’s reality, whereas designers invent a different future” (2012, 
p. 195). Design thinking is niet gericht op de bestaande wereld, maar op 
de toekomstige. Niet op problemen, maar op oplossingen. En niet op 
begrijpen van een situatie, maar op het veranderen ervan. Helaas ratio-
naliseerde Simon (en vele anderen na hem) design en deden ze de prak-
tijk tekort. Daar blijkt dat design altijd een rommelig, zoekend en non- 
lineair proces is, prachtig verbeeld in de “design sguiggle” door een 
ervaren grafisch ontwerper (zie figuur 2). Maar hoe goed het ook verbeeld 
is, het biedt weinig handvatten, zeker niet aan studenten, behalve dat je 
alle kanten uit gaat en gaandeweg richting vindt. 

Schön bestudeerde de designpraktijk en beschreef een helder cognitief 
proces van reflection-in-action (1983), helaas in wat mistige termen, zoals 
een “reflective conversation with the situation” waarmee hij schetsen 
bedoelde. Ik heb dit cognitieve proces omgedoopt: design thinking is 
leren door creëren. Het bedenken, maken en testen van ontwerpen staat 
centraal, om te leren wat er nodig is. Design is een probleemoplossings-
strategie gebaseerd op het creëren en testen van alternatieve oplos-
singen (Cross, 1982). 

3. Wat is design thinking?

14 DE KRACHT VAN VERBEELDEN
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FIGUUR 3  De basis-cyclus van design thinking (Stompff 2018).  
Een ontwerper bepaalt een frame, doet binnen dat frame onderzoek, 
 ontwikkelt ideeën en werkt de beste uit. Daar wordt op gereflecteerd, zowel 
binnen het frame als op het frame. Delen van de cyclus moeten met anderen 
worden doorlopen, zoals gebruikers en/of opdrachtgevers.

FIGUUR 4  Abductie: de logica van design thinking. Er worden meerdere 
frames verkend en elk frame leidt tot een andere uitkomst. Door ze te  
vergelijken weet je welke de meest praktische waarde heeft.
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Hoe doen designers dat? Designers bepalen eerst hoe ze de situatie 
willen zien, ze denken na over welk frame ze gebruiken om ideeën te 
verkennen: ze framen (Schön 1983; Valkenburg & Dorst, 1998). Daarna 
verkennen ze het frame, door binnen het frame onderzoek te doen en 
oplossingen te bedenken waarop ze reflecteren. Ofwel: ze exploreren 
een frame. Een architect kiest als frame “bungalow” en schetst allerlei 
plattegronden en perspectieven van bungalows en reflecteert wat het 
oplevert. Op de bedachte oplossingen reflecteert de ontwerper, zelf én 
met anderen. Dat kan alleen dankzij de schets, de verbeelding van een 
idee van de architect. Daarbij reflecteren ze binnen het frame (“Is dit een 
mooie bungalow?”) en op het frame (“Is een bungalow eigenlijk wel wat 
gewenst is?”). Daarna volgt een nieuwe cyclus: het frame wordt verdiept 
(“ecologische bungalow”) of er wordt een ander frame verkend (“split-
level woning”). Zonder de schetsen kan dat proces niet plaatsvinden: 
neem pen en papier weg van een architect en hij kan niet langer meer 
nadenken. Kortom: een ontwerper bepaalt een frame, doet binnen dat 
frame onderzoek, ontwikkelt ideeën en werkt de beste uit. Daar wordt 
op gereflecteerd, zowel binnen het frame als op het frame. Delen van de 
cyclus moeten met anderen worden doorlopen, zoals gebruikers en/of 
opdrachtgevers.

Eén van de kenmerken van design thinking is om met frames te spelen, 
om bestaande frames expliciet te maken en nieuwe te ontwikkelen en te 
verkennen (Dorst, 2015a; Stompff, 2018). Dat is noodzakelijk, want design 
is gericht op een gewenste toekomst, maar wat is eigenlijk gewenst? 
Vraag mensen wat ze willen in de toekomst en je krijgt antwoorden op 
basis van wat ze kennen, ze kijken in de achteruitkijkspiegel. Ze zitten, net 
als de professionals in box 1, vast in hun frame. Documentairemaker 
Frans Bromet (1998) vroeg twee decennia geleden aan mensen op straat 
wat een mobieltje voor hun zou betekenen. Niemand zag het nut en 
iedereen wuifde het idee weg. Ze konden zich geen voorstelling maken 
dat je met een mobieltje meer zou kunnen dan bellen. Zolang alterna-
tieven niet op goede wijze verbeeld zijn, kunnen we ons niet voorstellen 
wat mogelijk is, laat staan dat we weten dat we het willen. Hoe kunnen we 
weten wat we willen, totdat we zien wat er mogelijk is? Bovendien hebben 
mensen de eigenschap niet allemaal hetzelfde te willen. Integendeel, 
wat de één goed vindt, vindt de ander slecht. We kijken en handelen 
vanuit verschillende frames.

Dat mensen zich niet kunnen voorstellen wat ze willen heeft grote impact 
op design thinking, want Simons’ heldere definitie van design, hoe je van 
de bestaande situatie naar de gewenste komt, (figuur 1) is dus feitelijk 
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een vergelijking met twee onbekenden. De gewenste situatie is onbe-
kend én hoe er te komen is onbekend. Daarom omarmen ontwerpers – 
doorgaans zonder dat te beseffen – een bijzondere logica: ze bedenken 
en vergelijken meerdere frames om te zien welke de meeste praktische 
waarde heeft, welke gewaardeerd wordt door (de meeste) betrokkenen. 
Elk frame laat een andere gewenste situatie zien en een andere invulling 
hoe er te komen (figuur 4). Elk frame heeft voor- en nadelen. Sommige 
frames worden als beter beoordeeld dan anderen, maar er is geen abso-
lute waarheid. Je kunt altijd nog een beter frame vinden, een beter 
ontwerp bedenken, als je tijd zou hebben. 

Deze vorm van logica heet abductie en werd decennia geleden ontwik-
keld door Charles Peirce en John Dewey. Dit zijn twee Noord-Ameri-
kaanse filosofen die horen bij een stroming die de (lelijke) naam Pragma-
tisme draagt. Abductie is een vorm van redeneren die toegepast wordt 
als er meerdere verklaringen zijn voor een fenomeen: het kan zijn dat het 
komt door A, maar het kan ook zijn dat het komt door B. Je kiest dan de 
verklaring met de meeste praktische waarde, die het meeste effect 
sorteert in de praktijk. 

De vertaling naar design thinking is dat er meerdere en vaak tegenstrij-
dige gewenste situaties zijn te benoemen. De één wil A en de ander wil 
B. En om bij A te komen is er iets anders nodig dan om bij B te komen. De 
logica van design thinking is om te verkennen wat A en B opleveren én 
wat ervoor nodig is. En vaak wordt ook een optie C en optie D bekeken, 
dus buiten de bestaande frames. Dat betekent dat er niet vooraf besloten 
wordt met welk frame er gewerkt wordt, maar dat ze eerst enigszins 
ontwikkeld worden om ze te kunnen vergelijken, voordat je kiest. De 
vraag is welke het meeste oplevert, dat wil zeggen goed problemen 
oplost, de meeste mensen enthousiast maakt, of maar weinig moeite 
kost. Abductie is een leerproces, omdat nieuwe kennis wordt ontwikkeld 
(Martela, 2015) waarbij creativiteit en verbeelding centraal staan: “It is 
about the insight of putting together what we had never before dreamed 
of putting together” (Peirce,1903, p. 227).

Voor design thinking staat daarom het vinden van goede, inspirerende 
frames centraal, frames die oude frames overstijgen waarin de oude 
dilemma’s zijn opgesloten. Het vinden van deze nieuwe overstijgende 
frames die oude dilemma’s en paradoxen overstijgen, vormt de essentie 
van het creatieve proces. In box 2 wordt een fraai staaltje gepresenteerd, 
uitgevoerd door studenten van Inholland. 
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Zes studenten liepen hun stageplek mis door de 
coronacrisis. Gezamenlijk kregen ze de kans om 
een alternatief project te doen met partners 
Haarlem Food Future en Betekeniseconomie 
NoordHolland. Amber Stolk, Daphne Heinink, 
Julia van der Kolk, Lisette Meijer, Mariëlle 
Klaasse en Max de Groot ontwikkelden een 
nieuwe, maatschappelijk relevante toepassing 
voor olifantsgras. 

Dat is een duurzaam geteelde grondstof dat een natuurlijk alternatief voor 
plastic kan zijn. Het team overwoog verschillende toepassingen voor olifants
gras. Ze bedachten wat je met het materiaal zou kunnen maken, zoals doggy 
bags, lunchboxen, bekers of picknickmanden. Ondertussen zochten ze ook 
naar sociaal-maatschappelijke invulling. Het leidde tot hele andere ideeën. 
Uiteindelijk ontstond hét idee: herbruikbare soepbekers van olifantsgras die 
helpen voedselverspilling in Haarlem tegen te gaan. De soep wordt bereid met 
gered voedsel, zoals groenten die supermarkten weggooien omdat de houd
baarheidsdatum is overschreden, of wat in de horeca wordt weggegooid. Vaak 
zijn die groenten nog prima te gebruiken. De soep wordt in deze duurzame 
beker aangeboden aan mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. De 
studenten maakten een lange lijst van partijen die kunnen bijdragen aan Happy 
Soups en fietsten letterlijk de hele stad door om mensen te overtuigen om mee 
te doen. Van alle kanten was er interesse: supermarkten, zorginstellingen, 
scholen, een bakkerij, Subway. Bij de presentatie tijdens de jaaropening van 
Inholland (september 2020) was Ingrid van Engelshoven aanwezig, minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze was zichtbaar onder de indruk van het 
werk van de studenten en vond het een mooi voorbeeld wat creatief denken 
kan brengen: “Oh wauw, kom maar langs brengen!”.

Het interessante is dat het nieuwe idee niet zozeer antwoord gaf op de vraag 
om iets te bedenken voor olifantsgras als materiaal, een framing die ik zelf 
(opgeleid als productdesigner) zou hanteren. De studenten waren bij machte 
om een inspirerend nieuw frame te ontwikkelen, een sociaal-maatschappelijk 
frame. Een frame dat ze op dusdanige manier wisten te verbeelden dat het 
mensen over de streep trekt. Ze zagen het probleem niet langer meer als een 
materiaalprobleem, maar als een voedselverspillingsprobleem. Of zelfs als een 
sociaal probleem. En daarmee transformeerde de opdracht, overstegen ze 
oude denkbeelden en lieten zien wat nog meer mogelijk is. •

Happy Soups

BOX 2
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Design gaat om het vinden 
van het best mogelijke, 
gezien het ideale.

Voor diegenen die denken dat dit alleen bij studenten kan gebeuren: er 
is een opvallende overeenkomst tussen box 1 en box 2. In beide gevallen 
is er iets nieuws gecreëerd door niet te denken in “of dit…of dat…”-di-
lemma’s maar in “én dit…én dat…”. Er is sprake van synthese dankzij een 
frame dat dilemma’s overstijgt. Niet A of B, maar C. Het is typerend voor 
design thinking: in plaats van vooraf proberen vast te leggen wat de 
gewenste uitkomst is (een frame) wordt gezocht naar wat nog meer zou 
kunnen (andere frames) door andere ideeën te ontwikkelen en te testen. 
Daardoor wordt een dilemma niet beslecht door een keuze of een 
compromis, maar door het dilemma te transformeren. 

Kees Dorst (2015b, p. 26) argumenteerde dat design niet probeert een 
paradox op te lossen binnen de paradox zelf, maar eromheen beweegt, 
de context verkent, met de hoop de paradox op te lossen. Natuurlijk lukt 
dit niet altijd. Integendeel: designers weten dat ze 100 ideeën moeten 
ontwikkelen omdat er 99 falen, en soms zelfs allemaal. Als het simpel zou 
zijn om bestaande dilemma’s op te lossen, dan hadden we dat allang 
gedaan. 

Ik had dit overstijgen van oude frames evengoed kunnen demonstreren 
aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van bedrijven als Instagram, 
Airbnb of Google. Die zijn ooit begonnen met andere diensten en busi-
nessmodellen die we nu kennen. Ze startten met een heel ander product, 
een ander frame. Ze leerden door te creëren waar behoefte aan was en 
veranderden de wereld volledig, een vorm van creatieve destructie zoals 
econoom Schumpeter dat ooit noemde. Dat design thinking de laatste 
tien jaar wordt omarmd door het bedrijfsleven (Kolko, 2015) is daarom 
niet zo verwonderlijk. De recentere belangstelling voor design thinking 
bij sociale innovatie is te danken aan het uitgangspunt dat er altijd meer-
dere frames naast elkaar bestaan. Daarmee kunnen de tegenstrijdige 
belangen van groepen mensen een plek krijgen en wellicht overstegen 
worden door (gezamenlijk) nieuwe overstijgende frames te ontwikkelen. 

Door uit te 
zoomen kan 
je (soms) 
bestaande 
dilemma's 
overstijgen
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zozeer gelijkheid – een belangrijke bron is van innovatie. Dankzij de sterk 
verschillende kennis en kunde ontstonden innovatieve oplossingen waar-
door dilemma’s verdampten, zoals het voorbeeld in box 1. Daarmee 
sloegen de empirische resultaten de bodem weg onder de assumptie 
dat teamleden iets delen in hun hoofd om te kunnen samenwerken, want 
dat “iets” was onvindbaar, in ieder geval voor mij. Dit inzicht werd beves-
tigd door cognitief psychologen die in een overzichtsstudie over shared 
cognition in teams de conclusie trokken dat de (beperkte) empirische 
resultaten hooguit van toepassing zijn op kleine, homogene teams zoals 
bijvoorbeeld een pilotencrew. Als het gaat over “fluid, heterogeneous 
and self-organizing teams dealing with changing task conditions” dan is 
er niets “shared” te vinden. Er is een andere theorie noodzakelijk (Cooke 
et al., 2013). 

Wat zijn dan de fundamenten van de collectieve intelligentie voor team-
design? Ik ontdekte dat naast de cognitief psychologen (overzicht: Salas 
et al., 2004; 2013) er andere scholen in de wetenschap zijn die collectieve 
intelligentie bestuderen, waaronder kennismanagement (bv. Tsoukas & 
Vladimirou, 2001), sociologie (bv. Latour 2007), organisatie-weten-
schappen (bv. Weick & Roberts, 1993), praktijktheorie (bv. Orlikowski, 
2002; Cook & Brown,1999); linguïstiek (bv. Lakoff & Johnson, 2008) en 
cognitieve antropologie (bv. Hutchins, 1995; Orr, 1996). Elk doet dat 
vanuit een ander perspectief en verwijst nauwelijks (!) naar literatuur uit 
andere scholen. Om verder te komen moest ik de theorieën van de 
verschillende scholen vergelijken om te leren wat de praktische waarde 
is voor teamdesign, zodat professionals in teams beter kunnen samen-
werken en slimmere uitkomsten kunnen bereiken.

Een ecologisch perspectief op teamdesign
De waarnemingen lieten zich het beste verklaren met een ecologisch 
perspectief op collectieve intelligentie, waarbij de gezamenlijke praktijk 
centraal staat, de praktijk die professionals delen. Dat gaat over de acti-
viteiten van de professionals in de context van de omgeving waarin ze 
werken (tools, fysieke ruimte, software) en de artefacten die ze maken 
(prototypen, modellen). Een ecologisch perspectief verplaatst de lens 
van wat mensen denken naar wat ze doen en maken. Het is een  paradigma 
shift voor collectieve inteligentie: van in het hoofd naar buiten het hoofd, 
de wereld om ons heen. Of zoals Edward Hutchins (1995, p. xiii) beargu-
menteerde: de nadruk op het vinden en begrijpen van cognitie ergens 
'in' een individu, heeft ertoe geleid dat we de socio-technologische 
wereld over het hoofd hebben gezien. De gezamenlijke praktijk helpt 
teams om samen te kunnen ontwerpen en voor teamdesign bestaat die 

23DESIGN THINKING IN TEAMS

Een ecologisch 
perspectief 
kijkt naar wat 
mensen doen 
en maken

W
icked problems zijn te ingewikkeld voor één 
mens, voor één brein. Daarom worden teams 
samengesteld waarin professionals in multi-
disciplinaire teams gezamenlijk ontwerpen. 
Dat vergt teamdesign, een vorm van collec-
tieve intelligentie. Zowel de populaire als de 

wetenschappelijk literatuur over design thinking behandelt teams als 
black boxes: er wordt gekeken naar de in- en output van het team als 
geheel, maar niet naar wat er in het team gebeurt: “het team” onder-
zoekt; “het team” ontwerpt; “het team” beslist. Maar om de collectieve 
intelligentie die waarneembaar is bij teamdesign te doorgronden moet 
de box geopend worden. 

Helaas wordt alles ingewikkeld als je de box opent. Dan blijkt dat de 
professionals de grootste moeite hebben elkaar te begrijpen als gevolg 
van hun specifieke kennis en jargon (e.g. Bucciarelli, 1994; Dougherty, 
1992; Stompff, 2012). Dat de professionals moeite hebben zich te 
verplaatsen in de gebruikers voor wie ze ontwerpen (Steen, 2012; 
Smeenk, 2019). Ze ervaren boundaries (Carlile 2002, Dougherty, 1992), 
een onzichtbare grens waarbij de mensen aan weerzijden van de grens 
het lastig vinden om de ander te begrijpen. Hoe kunnen teams, ondanks 
de boundaries, de individuele activiteiten naadloos op elkaar afstemmen 
en dingen bedenken die niemand op zichzelf kan bedenken? Een 
 alledaagse verklaring is dat de teamleden “op één lijn zitten” of “dezelfde 
waarden delen”: ze delen iets in hun hoofd. Daar zit een diep ingesleten 
assumptie onder: wat we doen is een gevolg van wat we denken, het 
klassieke Cartesiaanse mind/body dualisme. Als de professionals in een 
team coherent en op elkaar afgestemd gedrag vertonen, dan zullen ze 
ongeveer op dezelfde manier denken. 

Ik vermoedde dat organisatiecultuur de gemeenschappelijke pijler vormt 
in multidisciplinaire designteams (Stompff 2008). Maar gedurende mijn 
onderzoek in multidisciplinaire designteams ontdekte ik dat de professio-
nals goed samenwerkten zelfs als ze elkaar niet kenden, elkaars taal niet 
spraken, tot verschillende organisaties behoorden en in verschillende 
landen werkten! Bovendien bleek in interviews achteraf dat ze sterk 
verschillende beelden hadden over datgene wat ze samen hadden ontwik-
keld (Stompff, 2012, pp. 127-128). Als er al een teamframe was, dan konden 
ze dat niet benoemen. Maar de grote verschillen tussen de professionals 
droegen bij aan de creatieve oplossingen die ze bedachten voor zelfs de 
lastigste tegenslagen waar ze mee te maken kregen (Stompff et al., 2016). 
Meer en meer werd me duidelijk dat diversiteit in het denken – en niet 

4. Teamdesign
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Er zijn twee manieren van kijken naar een prototype. De ene is dat een proto
type de samenstelling is van de individuele bijdragen van professionals. Het 
prototype is de som van alle individuele bijdragen tezamen, een kralenketting 
waarin de kralen – de individuele bijdragen – worden samengevoegd tot één 
geheel. Deze bijdragen zijn bijvoorbeeld losse onderdelen, een behuizing of 
de software. Het maken van een prototype markeert het einde van een periode 
waarin de professionals ieder aan hun bijdrage werkten. Die worden geïnte
greerd en getest. In dit lineaire perspectief wordt vooral gelet op de afstem
ming en specificatie vooraf: wie-doet-wat, wat zijn de interfaces en wat zijn 
ieders verantwoordelijkheden? 

De andere manier van kijken is dat het prototype al doende wordt gecreëerd 
door een aantal professionals tezamen. De teamleden leveren op gezette 
tijden hun stand van zaken op, dat in het prototype wordt ingebouwd. Daar
door ‘groeit’ het prototype: eerst is het een nietwerkend samenraapsel van 
losse onderdelen en gaandeweg worden er steeds meer onderdelen toege
voegd en worden de eerste integratietesten gedraaid. 

Dan blijkt dat delen niet goed passen, motoren oververhit raken of dat de soft
ware ‘buggy’ is. In een reeks iteraties wordt geleidelijk het prototype verbe
terd en uitgebreid, op basis van wat onderweg geleerd wordt. Uiteindelijk, 
maanden later, zitten pas alle onderdelen en software erin en is er een naad
loos afgestemd geheel. In dit nonlineaire perspectief vindt er continue afstem
ming plaats, niet zozeer door te vergaderen, maar door te bouwen, te testen en 
te leren. Er wordt vooral gelet op voortgang en testen, en leren de betrokken 
professionals gaandeweg wat hun bijdrage behelst en wat de interfaces zijn 
met andere bijdragen.

Hoewel het een uitstekend principe is om vooraf goed na te denken over 
wie-wat-doet, blijkt in de praktijk dat een prototype nooit in één keer goed is.  
Het vaak gebezigde first-time-right-principe is wensdenken, er zijn altijd verras
singen. Daarom is het geleidelijk bouwen van het prototype tijdens het 
ontwerpproces zo belangrijk: het prototype is de belichaming van wat het 
team 'weet'. Het is de synthese van alle kennis die gaandeweg ontwikkeld 
wordt en steeds meer betekenis krijgt voor de teamleden. Ervaren product-
ontwikkelaars bouwen daarom vanaf het prille begin prototypen, ze creëren al 
doende. •
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In productontwikkelteams staan prototypen letterlijk en figuurlijk centraal 
(bovenste foto). Ze worden vaak gebouwd en getest in dezelfde ruimte als 
waar het team werkt. Projectplanningen worden gemaakt rondom het bouwen, 
vrijgeven en testen van prototypen. De overdacht van een prototype naar 
testgebruikers of ‘de markt’ is een beladen moment voor elk team. En als een 
prototype kapot gaat, om welke reden dan ook, zet elk teamlid dat ook maar 
enigszins kan bijdragen alles aan de kant om te zorgen dat het weer werkt.  
Ook bij studententeams spelen prototypen een centrale rol (onderste foto). 
Waarom is een prototype zo belangrijk?

Een prototype als gezamenlijke praktijk

BOX 3

24 DE KRACHT VAN VERBEELDEN



design als dat de draak-in-aanbouw teamdesign faciliteert! Neem de 
draak-in-aanbouw weg en je kunt niet langer meer gezamenlijk legoën. 
Ofwel: neem de prototypen weg bij een designteam en ze kunnen niet 
meer gezamenlijk ontwikkelen. Iedereen die iets creëert samen met 
anderen zal dit herkennen, ongeacht of je nu in een bandje nieuwe songs 
schrijft of met het managementteam een grote organisatieverandering 
voorbereidt. Neem het prototype weg (het rudimentaire liedje; de blauw-
druk in ontwikkeling) en je kunt niet meer samen denken. Dankzij het 
gezamenlijke prototype zie je wat de anderen doen en maken en leer je 
hoe zich dat verhoudt tot wat jij doet en maakt. Omgekeerd zien anderen 
wat jij doet en maakt, en leren ze wat dat betekent voor hún werk. Er 
ontstaat geleidelijk een afgestemd geheel, in de vorm van een zich 
ontwikkelend prototype dat steeds meer kennis bevat en betekenis krijgt. 

FIGUUR 5  Een visualisatie van een ecologisch perspectief op collectieve 
intelligentie: professionals in teams zien wat andere professionals doen én 
gemaakt hebben, in de vorm van prototypen, tekeningen, documenten.  
De cirkel symboliseert het perspectief vanuit één professional, omdat hij niet 
alles kan overzien. Iedereen interrelateert wat dat betekent voor zijn/haar 
werk en vice versa. Er ontstaat een bestendig patroon van interrelaties,  
dat losstaat van de individuen. Collectieve intelligentie is niet zozeer te 
vinden in de hoofden van de individuele teamleden maar in de praktijk  
die ze delen. 
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uit tastbare zaken als gedeelde prototypen; maar ook uit minder tastbare 
zaken zoals gedeeld vocabulaire. 

Het bijzondere is dat een gezamenlijke praktijk gaandeweg ontstaat, 
terwijl een team professionals samenwerkt. Het team construeert zelf de 
praktijk die collectieve intelligentie mogelijk maakt. Met andere woorden: 
het is een emergente eigenschap die ontstaat door de samenvoeging 
van individuele bijdragen en waarbij het geheel meer betekenis heeft 
dan de losse delen. In box 3 staat een voorbeeld hoe zo’n gezamenlijke 
praktijk geconstrueerd wordt én alle individuele activiteiten stuurt. Een 
prototype is een artefact van gezamenlijke creatieve activiteiten van een 
team én stuurt die activiteiten. Het is géén kralenketting van onderdelen 
die bedacht zijn door individuele professionals en uiteindelijk worden 
samengevoegd. Juist niet: het ontstaat gaandeweg, tijdens het creatie-
proces en verandert continu op basis van het geleerde. Iedereen ontwik-
kelt een bijdrage en leert tijdens het ontwikkelen hoe zich dat verhoudt tot 
wat anderen bijdragen. Teamleden reageren op elkaars bijdrage, geven 
feedback, en zien hoe hun bijdragen ‘reageren’ op elkaar. 

De professionals leren wat de relaties zijn tussen hun werk en dat van 
anderen, ze interrelateren hun werk. Daardoor ontstaat een fijnmazig 
weefsel van interrelaties dat wel eens treffend collective mind is genoemd 
(Weick & Roberts, 1993). Een mind dat je niet kan aanwijzen, omdat er 
niets of niemand is die deze mind belichaamt. Een mind dat mindful is 
voor wat er gebeurt, omdat als er iets zich voordoet er snel gereageerd 
wordt door het team. Objecten als prototypen spelen een centrale rol, 
omdat de bijdragen daar samen komen en zichtbaar blijven (figuur 5). 
Het zijn de knopen in het weefsel van interrelaties. Daarmee belichaamt 
het prototype wat het team collectief weet, op elk moment in het proces, 
maar waar niemand alles van begrijpt. 

Het lijkt op samen legoën. Stel dat je met een team een grote draak wilt 
bouwen, dan moet je de taken verdelen. Wie bouwt de poten, wie de 
kop, wie de romp, wie de vleugels? Het is echter een heilloze missie om 
vooraf af te stemmen wat iedereen dan precies gaat bouwen. Alleen 
door tijdens het bouwen regelmatig de delen-in-wording samen te 
voegen, wordt duidelijk dat de kop te groot is in verhouding tot de rest 
en dat de vleugels te zwak zijn om bevestigd te kunnen worden. Elke keer 
leidt dat samenvoegen tot reflecties, discussies en correcties, waardoor 
gaandeweg duidelijk wordt welke draak gebouwd wordt en wat voor kop 
en vleugels daarvoor nodig zijn. De draak is zowel het artefact van team-
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Een boundary object is zichtbaar en betekenisvol voor alle betrokkenen 
en stuurt de activiteiten van individuele professionals. Boundary objects 
belichamen een teamframe dat meestal niet expliciet uitgesproken is, 
maar wel degelijk activiteiten kadert en richting geeft. Een prototype is 
medebepalend voor wat er moet gebeuren, door wie en in welke volg-
orde. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld een prototype te testen als er 
cruciale onderdelen missen. De coördinatie en afstemming van activi-
teiten van individuele teamleden is dus niet alleen te danken aan onder-
linge communicatie, maar ook aan zulke objecten. De lego draak-in-wor-
ding geeft veel informatie aan de individuele bouwers over hoe de draak 
er ongeveer uit zal gaan zien, zodat ieder teamlid weet wat hij moet 
aanpassen zodat zijn bijdrage in het geheel past. 

De gezamenlijke praktijk van teamdesign
Maar de gezamenlijke praktijk van teamdesign is niet alleen opgebouwd 
uit boundary objects. Er zijn meer zaken die een kader bieden voor de 
individuele activiteiten, zonder uit te spellen wat iedereen precies moet 
doen. In figuur 6 is een overzicht gegeven. Denk aan een gezamenlijk 
vocabulaire dat gaandeweg ontstaat, de typerende woorden die alleen 
voor teamleden betekenisvol zijn. Gezamenlijke tools zoals softwarepro-
gramma’s waar iedereen mee werkt. De gezamenlijke routines waarmee 
activiteiten worden afgestemd, zoals de dagelijkse scrumsessie. Geza-
menlijke planningen die het ritme bepalen van de activiteiten, zoals 
‘design sprints’. Speciale rollen om bruggen te bouwen tussen het team 
en de betrokkenen buiten het team, treffend benoemd als boundary 
spanners (zie bijvoorbeeld Levina & Vaast 2005). Gedeelde ervaringen 
van de teamleden die het denken over wat belangrijk is veranderen, zoals 
een gezamenlijk bezoek op locatie. 

Ze vormen gezamenlijk het teamframe dat activiteiten stuurt van alle 
teamleden. Als je ernaar vraagt kan niemand het in woorden vangen, als 
een vis die niet weet wat water is. 

Teamframes 
die de  
activiteiten 
sturen zijn 
'opgeslagen' 
in de geza
menlijke 
praktijk
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Boundary objects als belichaamde teamframes
Het prototype is een boundary object (Akkerman & Bakker, 2011; Carlile, 
2002; Star & Griesemer, 1989), een object dat door iedereen waarge-
nomen wordt en betekenisvol is voor ieders werk en daardoor tussen alle 
betrokkenen in staat. Het heeft een gemeenschappelijke identiteit, maar 
een verschillende betekenis voor de betrokkenen vanwege verschillen in 
kennis en achtergrond. Het dankt zijn naam aan de boundary spanning- 
of boundary crossing-capaciteiten: het maakt mogelijk dat mensen 
kunnen samenwerken die elkaar moeizaam begrijpen, zoals professio-
nals onderling of tussen gebruikers en teamleden. 
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FIGUUR 6  Een schematisch model om de gezamenlijke praktijk, het weefsel 
van collectieve intelligentie, te verbeelden. Links is het team  afgebeeld, 
bestaande uit professionals, rechts betrokkenen zoals  gebruikers. Zowel in 
het team als tussen het team en de betrokkenen bestaan er ‘grenzen’  
waardoor ze elkaar niet goed begrijpen. De gezamenlijke praktijk maakt 
collectief creëren mogelijk. De gezamenlijke praktijk is zowel een artefact 
van de gezamenlijke activiteiten als dat het sturing geeft aan activiteiten.
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prototype blijkt niet te werken; een samenwerkingspartner houdt ermee 
op. Maar verrassingen kunnen ook onverwachte kansen betreffen, zoals 
een nieuwe investeerder die op de deur klopt. Het team schrikt op en 
wordt gedwongen aandacht te geven aan de verrassing. Datgene wat ze 
aan het doen zijn is plotseling niet meer zo betekenisvol. In vele gevallen 
valt het team stil, omdat niemand precies weet hoe te handelen. Er is 
overleg noodzakelijk. 

De verrassing is feitelijk een gebeurtenis die niet beantwoordt aan de 
verwachtingen, niet past in het teamframe. Er is een noodzaak om expli-
ciet op zoek te gaan naar een nieuw teamframe dat sturing geeft aan 
toekomstige activiteiten, om te reframen. Het reframing-proces gaat bij 
individuen razendsnel, maar is in teams een moeizaam en tijdrovend 
proces (Stompff et al., 2016). 

Het nieuwe teamframe moet afdoende verklaring bieden voor de verras-
sing, zonder alle ‘oude’ kennis en kunde dat het team heeft opgebouwd 
overboord te zetten. Ook moet het voldoende kader geven voor toekom-
stige activiteiten, zodat iedereen weer weet wat te doen. Ruwweg zijn 
twee fasen te onderscheiden in dit reframing-proces. 

•   Eerst wordt geprobeerd een afdoende verklaring te geven voor de 
situatie, in een sensemaking-proces (Weick 1995; Weick et al. 2005). 
Wat is het probleem? Welke factoren spelen een rol? Waarom? Daartoe 
wordt eerst gedeeld wat iedereen weet en gezien heeft, als losse 
puzzelstukjes die naast elkaar gelegd worden. Teamleden hebben 
eigen verklaringen voor wat er aan de hand is, dus wordt  
besproken hoe iedereen de situatie ‘ziet’: individuele frames worden 
naast elkaar gelegd en vergeleken. In box 4 wordt een voorbeeld 
gegeven.

•   Als er een afdoende verklaring lijkt te zijn en de puzzel is opgelost, 
volgt er een future framing-proces (Smulders & Brehmer, 2011, 
Stompff et al., 2016). Gezamenlijk wordt gezocht naar wat er nodig is, 
en dat voor elkaar te krijgen. De teamleden proberen een nieuw, werk-
baar teamframe te ontwikkelen. Wat zouden we kunnen doen om het 
probleem op te lossen? Wat gaat dat opleveren? Welke problemen 
introduceren we dan? De nieuwe frames worden verkend middels wat 
als..-scenario’s, om te zien hoe die uitpakken en te leren wat waar-
schijnlijk het beste gaat werken. Het is feitelijk een collectief gedach-
ten-experiment om een mogelijk nieuw frame te verkennen (zie box 4).

Een  
verrassing 
initieert een 
reframing
proces
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D
e gezamenlijke praktijk vormt het weefsel dat team-
design mogelijk maakt. Het belichaamt teamframes die 
mensen niet of nauwelijks kunnen benoemen, maar 
desondanks hun activiteiten stuurt. Een teamframe 
moeten we daarom niet zozeer conceptualiseren als de 
gemaakte afspraken tussen teamleden, maar als een 

sturend raamwerk voor activiteiten. Een teamframe manifesteert zich in 
de coördinatie van de individuele activiteiten tot een geheel (Stompff et 
al., 2016; Valkenburg & Dorst 1998), het is herkenbaar in de waarneem-
bare coördinatie. 

Een teamframe “is a context for the next activities; something to hold on 
to and to focus on while designing. Therefore a frame is mostly only 
recognisable through the following activity” (Valkenburg & Dorst 1998, 
p. 255). Een frame kan expliciet benoemd worden, middels een afspraak 
die mensen maken over wat ze gezamenlijk gaan doen; maar kan ook 
impliciet blijven, omdat het ingebed is in de praktijk, zoals boundary 
objects, de gebruikte taal of de dagelijkse routines. 

Het lijkt paradoxaal: enerzijds is het expliciete formuleren van frames 
belangrijk voor design thinking, anderzijds ontwikkelen ze zich geleide-
lijk in de gezamenlijke praktijk. In de teams die ik onderzocht, nam ik 
waar dat er fasen zijn waarin teamframes expliciet ontwikkeld worden en 
– veel langdurigere – fasen waarin het teamframe zich geleidelijk ontwik-
kelt (Stompff, 2012, pp. 180-196; Stompff, et al, 2016). Deze fasen wisselen 
elkaar af. 

In het begin van een project is er veel afstemming en overleg. Het is ondui-
delijk wat er gevraagd wordt, wie wat doet, wat de criteria zijn. Er is 
behoefte aan geëxpliciteerde teamframes om de vervolgactiviteiten te 
coördineren. In allerlei sessies wordt geprobeerd te begrijpen wat er aan 
de hand is en wat er nodig is om verder te komen. Gaandeweg neemt de 
noodzaak tot overleg af, omdat de gezamenlijke praktijk zich opbouwt: 
prototypen worden gebouwd, routines slijten in, heldere rollen ontstaan. 
Het weefsel van de gezamenlijke praktijk dat aanvankelijk losjes is, verste-
vigt zich gaandeweg. Daardoor hebben de professionals in teams aan een 
half woord genoeg om te weten wat er speelt en wat ze te doen hebben. 

Een actief proces in twee fasen 
Maar bij teamdesign – en zeker bij innovatieve projecten – vinden vaak 
verrassingen plaats. De oorspronkelijke briefing wordt herzien; een 

5. Reframen in teams
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In dit sensemakingproces werden allerlei scenario’s verkend en testjes 
verricht. Het prototype werd daadwerkelijk op de proef gesteld, elk detail was 
belangrijk. Het sensemaking-proces stopte acuut toen er een plausibele 
verklaring werd gevonden. 

Akte 2: Een gedachtenexperiment – Future framing
Vervolgens werd gekeken wat ze konden doen: sensoren vervangen was geen 
optie meer. Storingen moesten feilloos door gebruikers opgelost kunnen 
worden, terwijl de printer niets meer registreert en dus ook géén informatie kan 
geven. Het team startte een rollenspel om mogelijke frames te verkennen. Eén 
teamlid speelde de gebruiker die werd begeleid door wat de rest vertelde (zie 
afbeelding). Ze speelden een storing na terwijl de machine uitstond. Iemand 
vertelde de ‘acteur’ wat hij zou zien in het user interface (“hier zit een knopje… 
dat heet Next”). Waarna iemand anders het gedrag van een deur nadeed 
(“klik…kijk, de deur gaat open”). Weer anderen wezen naar de gebieden waar 
de ‘acteur’ heen moest. Hij opende een klep op ruwe wijze, omdat hij geen 
informatie kreeg waaraan te trekken. Er ontstond een idee om de knoppen te 
voorzien van een lichtje (“lichtjes: dan weet je tenminste waar je moet zijn”). Na 
afloop van de sessie was er nauwelijks iets vastgelegd, een e-mailtje van drie 
regels voldeed. Desondanks wist iedereen wat te doen en konden ze het 
probleem multidisciplinair oplossen. Het ‘lichtje’ bleek een sterk teamframe. 

In dit proces ontwikkelden en verkenden ze ideeën in een gedachtenexperi
ment. Ze wezen naar fictieve knopjes en stickers, ze openden daadwerkelijk 
delen van het apparaat. Het prototype werd als een soort canvas gebruikt om 
ideeën op te verbeelden en direct te toetsen in een rollenspel. •
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Een multidisciplinair team dat een printer ontwikkelde stond voor een raadsel. 
Ze hadden ontdekt dat sommige sensoren haperden, maar niemand begreep 
waarom. Een groep van tien ervaren teamleden werd uitgenodigd voor een 
meeting, die werd gehouden bij het prototype. Daar ontstond een toneelstuk 
in twee aktes.

Akte 1: Wat is er aan de hand? – Sensemaking
Bij het prototype werden allerlei proeven gedaan om te kijken welke papier
sensoren onbetrouwbaar waren (zie afbeelding). Ze printten op stijf karton 
met de verwachting dat die de sensoren konden beschadigen, en blokkeerden 
uitgangen, opdat er een storing zou plaatsvinden. Ze konden niets vinden, 
totdat iemand toevallig de voordeur sloot en weer opende: verschillende 
sensoren vielen uit. Wat had de voordeur te maken met sensoren in een 
volledig ander deel van de printer? Een software engineer besefte dat er hele
maal geen storing is: “Ach nee: de sensoren…. die zijn helemaal niet kapot. Die 
zetten wij UIT!” Hun gezamenlijke ontwerpkeuzen waren de oorzaak. De 
designer [ikzelf!] had besloten dat tijdens het printen de deuren “veilig op slot” 
horen te zitten. Sloten werden bediend door de software en gingen alleen 
open als de situatie veilig was. De elektrotechnici konden dankzij het slot op 
veel plekken de goedkope maar onveilige 220V-sensoren toepassen, in plaats 
van de dure maar veilige 12V sensoren. Als een deur werd geopend werden 
alle 220V-sensoren uitgeschakeld en werd de printer ‘blind’. Ze hadden geen 
haperende sensoren, ze werden simpelweg uitgezet. 

De blinde printer:  
een toneelstuk in twee aktes

BOX 4
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Het ervaren team in box 4 heeft een onbekend probleem en probeert 
een verklaring te vinden en een plan van aanpak te ontwikkelen om het 
op te lossen. Anders gezegd: ze zoeken een betekenisvol teamframe om 
de vervolgactiviteiten te kaderen, een reframing-proces. Dat nieuwe 
teamframe heeft grote consequenties op de activiteiten van alle indivi-
duele teamleden. 

Daarom dat dit teamframe ontwikkeld, verkend én getest wordt middels 
een collectief gedachtenexperiment. Dat vraagt de nodige verbeel-
dingskracht, want ze ontwerpen én testen een ontwerp dat er helemaal 
niet is en dus ook niet zichtbaar is! Daarom wijzen ze naar niet-bestaande 
knopjes, stickers en lampjes. Openen ze onderdelen waar niets aan de 
hand is. Daardoor krijgen ze een gevoel of het frame productief is, ze 
verkennen de praktische waarde.

Het is belangrijk dat een reframing-proces gezamenlijk wordt uitge-
voerd, om draagvlak te krijgen en omdat iedereen specifieke kennis en 
kunde heeft die nodig is om het proces tot een goed einde te brengen. 
Een team onderzoekt gezamenlijk wat het probleem lijkt te zijn, verkent 
gezamenlijk oplossingen, op een losse, schetsmatige manier. Verbeelden 
maakt mogelijk om een teamframe te verkennen en te toetsen op prakti-
sche waarde, om daarna gezamenlijk een knoop door te hakken. Het 
resultaat wordt niet uitgespeld of in activiteitenlijstjes vastgelegd. 
Iedereen was erbij, weet wat er speelt en heeft een gevoel in welke rich-
ting ze gezamenlijk bewegen. Dat is genoeg om de eigen activiteiten 
opnieuw te plannen. 

Team mind: als een sterk teamframe individuele activiteiten stuurt
Na dergelijke reframing-sessies nemen de gezamenlijke besprekingen 
af. Het is duidelijk wat er verwacht wordt van individuele teamleden: er is 
een teamframe waaraan iedereen zich verbonden heeft. Iedere professi-
onal weet daarom wat het team van plan is en kan bepalen wat hij moet 
doen. Anders gezegd: iedereen vertaalt het teamframe naar zijn of haar 
eigen werk, in relatie tot het grotere geheel. De afspraken vertalen zich in 
veranderingen in de gezamenlijke praktijk, zoals verbeterde prototypen 
of aangepaste routines. Het teamframe ‘stolt’ in de transformerende 
praktijk en verdiept zich dankzij die praktijk. Witte plekken worden inge-
vuld, betekenisvolle details toegevoegd. Professionals zien wat anderen 
doen en wat de effecten zijn van hun werk op dat van anderen (en vice 
versa) én op het geheel. Als iets afwijkt van het verwachte spreken ze 
elkaar daarop aan. 

Een team 
moet 
reframing
processen 
gezamenlijk 
uitvoeren
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Het team vertoont een hoge mate van collectieve intelligentie zonder dat 
er veel gecommuniceerd wordt. Discussie en afstemrondes zijn nauwe-
lijks meer nodig en er wordt veel werk gelijktijdig verzet, totdat een 
nieuwe verrassing noodzaakt om weer samen te komen. Dat betekent 
niet dat iedereen zijn werk doet zonder verder na te denken: zolang de 
stroom van gebeurtenissen past in het zich verdiepende teamframe, kan 
iedereen verder, maar verrassingen zorgen voor een hernieuwd 
reframing-proces. 

Een goed team is mindful voor zelfs de kleinste anomalieën die afwijken 
voor wat er verwacht wordt (Weick & Sutcliffe, 2011). Om het te contras-
teren tot sensemaking en future framing heb ik deze fase team mind 
(Stompff 2012) genoemd, een fase waarin teamleden hun activiteiten 
afstemmen en coördineren zonder al te veel overleg of afspraken. 

Helaas hebben veel organisaties de neiging om vooral te willen (blijven) 
overleggen wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld door vaste over-
leggroepen. Dan moeten er rapportages gemaakt worden van de stand 
van zaken, plannen opgesteld en planningen worden bijgehouden. Als 
een team op stoom is en er is een sterk teamframe actief, remt dit het 
team eerder dan dat het helpt. Voor het versterken van collectieve intel-
ligentie wordt vaak te veel gepraat en te weinig gemaakt. Omdat team-
leden dingen creëren die anderen zien, weten ze ‘ongeveer’ wat de 
andere teamleden aan het doen zijn, en wat die van plan zijn. Of zoals een 
ervaren engineer in een interview vertelde (Stompff 2012): “We kunnen 
wekelijks in een hok gaan zitten ouwehoeren, maar als ik wil weten wat S. 
bedacht heeft, kan ik ook even naar het engineering prototype lopen. 
Leer ik meer van.”

De aandacht voor communicatie en specifiek voor meetings en overleg 
zorgt ervoor dat we het belang van beelden en objecten op collectieve 
intelligentie over het hoofd zien. En dat terwijl taal in veel situaties een 
uitermate beperkt expressiemiddel is voor professionals, die elkaars 
jargon en overwegingen niet goed begrijpen. Het prototype in box 4 en 
de schetsen van het user interface in box 1 daarentegen faciliteerden 
moeiteloos multidisciplinaire samenwerking. Tegelijkertijd laat het voor-
beeld in box 4 zien hoe belangrijk het is om kennis zo snel mogelijk te 
laten stollen in een boundary object. De afwezige teamleden hadden na 
afloop géén idee wat er bedacht was: aan het prototype (het boundary 
object) was niets te zien.

Als een sterk 
teamframe 
actief is, is er 
nauwelijks 
behoefte aan 
overleg
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We neigen te veel naar 
overleg en afstemming. 
Prutsen is het nieuwe 
innoveren.



Dimensie 1: fidelity
In teamdesign zijn er altijd objecten die het ontwerp in wording of de 
problematische situatie representeren. Deze objecten verwijzen naar iets 
anders, verbeelden en/of belichamen dat andere. Sommige van die 
objecten zijn betekenisvol voor alle teamleden en zijn dus boundary 
objects. De eerste dimensie betreft hun fidelity (Stompff & Smulders, 
2015), de mate van realisme van het object. De term komt uit de audiowe-
reld waar met fidelity de natuurgetrouwheid van een geluidsfragment 
wordt bedoeld, in hoeverre een opname klinkt als het origineel. Voor 
boundary objecten verwijst de fidelity naar de mate waarin de objecten 
lijken op datgene dat ze representeren. Een high fidelity-object lijkt sterk 
op de echte wereld, is realistisch en een low fidelity-object juist niet, 
omdat het schetsmatig, iconisch of abstract is. In box 5 zijn voorbeelden 
opgenomen. 

We zijn ons nauwelijks bewust wat het effect is van de fidelity op ons 
denken en teamprocessen. Stel dat je een huis wilt laten ontwerpen. Een 
schets van een plattegrond heeft een low/medium fidelity: je moet een 
vertaalslag maken in je hoofd om je voor te kunnen stellen wat die zwarte 
lijntjes precies betekenen voor het huis, hoe dat ruimtelijk uitpakt. De 
meesten van ons zullen zich dat maar moeizaam kunnen voorstellen. Een 
realistische 3D-computeranimatie van de woonkamer, waarin je door de 
kamer ‘wandelt’ met virtuele meubels en schilderijen aan de muur, heeft 
een high fidelity. Er is weinig verbeeldingskracht nodig om te begrijpen 
hoe het eruit komt te zien en het is snel duidelijk wat aanspreekt en wat 
niet. Het is een soort test die een go/no-go keuze oproept. Maar dat 
realistische maakt het onmogelijk om alternatieven te verkennen. 

De plattegrond daarentegen maakt het mogelijk om aan te vullen, om te 
veranderen, om er in te tekenen. Er zijn snelle experimenten mogelijk 
waarop gereflecteerd kan worden: de keuken wordt een kwartslag 
gedraaid, de zithoek verplaatst. De plattegrond roept een ontwerp-
proces op, waarbij alternatieve ideeën verbeeld worden die (net) 
voldoende informatie bieden voor reflectie, maar niet volledig losge-
zongen zijn van de realiteit. 
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D
e gezamenlijke praktijk van teamdesign maakt het 
mogelijk dat professionals kunnen samenwerken, zelfs 
als ze elkaar niet goed kunnen begrijpen. Boundary 
objects zijn een belangrijk onderdeel van die praktijk. 
Om samen te kunnen werken moeten professionals in 
een team niet alleen kunnen zien wat anderen doen, 

maar ook kunnen zien wat ze hebben gedaan (Stompff, 2012). 

Sinds ik het belang ervan voor teamdesign ontdekte (box 1), onderzoek 
ik wat de karakteristieken zijn van boundary objects. Bovenal vraag ik 
mezelf af of je boundary objects kan ontwikkelen, dan wel kan verbeteren 
met het doel om teamdesign optimaal te faciliteren. Een onderzoek 
(research through design) dat nog lang niet is afgesloten en hier deel ik 
enkele belangrijke inzichten die ik heb opgedaan. Ik gebruik bewust ook 
voorbeelden van studenten, om te demonstreren dat verbeelden niet 
moeilijk is. 

In de praktijk zijn boundary objects vrij makkelijk te herkennen: ze zijn 
zichtbaar voor alle teamleden en worden ‘gebruikt’ als er wat speelt. 
Boundary objects zijn in feite gestolde kennis, het zijn epistemic objects 
(Knorr-Cetina, 2001). Maar er is niet één soort boundary object, er zijn er 
vele die uitermate verschillend zijn. Denk aan technische tekeningen, 
projectbeschrijvingen, organogrammen, prototypen (Star & Griesemer, 
1989; Carlile, 2002; Akkerman & Bakker, 2011). Een prototype is een arte-
fact van allerlei activiteiten en gemaakte keuzen van professionals. Een 
organogram is een artefact van gemaakte afspraken over hoe er samen-
gewerkt wordt. 

Beide bieden kennis in een taal die alle betrokkenen begrijpen, maar 
tegelijkertijd zijn ze volledig verschillend. Na verschillende eerdere 
opzetten (Stompff, 2012, pp. 263-269; Stompff & Smulders, 2015; Stompff, 
2018, pp. 177-195) presenteer ik hier een karakterisering van boundary 
objects die van belang zijn voor teamdesign, aan de hand van vier dimen-
sies. In het volgende hoofdstuk ga ik in op hoe ze ontwikkeld en gebruikt 
worden en gaandeweg transformeren. 

6.  De vier dimensies van 
boundary objects

Er zijn sterk 
verschillende 
boundary 
objects 
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MUSEUM 
WAND

1. High fidelity
Boundary objects representeren iets anders en als ze realistisch ogen, dat wil 
zeggen sterk gelijken op de echte wereld, hebben ze een high fidelity. Ze 
bieden veel en gedetailleerde informatie, en laten weinig aan de verbeelding 
over: het is what you see is what you get. Dat laat weinig interpretatieve ruimte 
als het gaat over de vertaling naar de werkelijkheid, omdat de representatie 
zeer realistisch is. Een hoge resolutie computeranimatie van een auto oogt 
alsof je er zo mee kan wegrijden. Maar tegelijkertijd biedt een high fidelity- 
representatie rijke en complexe informatie die interpretatie vergt. Iedere 
betrokkene zal andere dingen zien die belangrijk voor hem of haar zijn. 
 

2. Medium fidelity
Objecten met een medium fidelity hebben nog een herkenbare relatie tot de 
echte wereld, maar de representatie is sterk gestileerd. Daarmee vraagt het 
minder verbeeldingskracht dan low fidelity-representaties om een vertaling te 
maken naar de echte wereld. Tegelijkertijd dwingt de stilering een bepaalde 
interpretatie af: wat getoond wordt en wat niet, is met een reden gedaan.
 

3. Low fidelity
Objecten met een low fidelity representeren ook dingen en problemen in  
de echte wereld maar lijken er niet op. Het zijn geabstraheerde representaties. 
De vormvrijheid is daarmee hoog, zoals grafieken, pie-charts, organogrammen 
of iconen. Taal is in feite ook een low fidelity-representatie: het woord ‘boom’ 
lijkt in de verste verte niet op een echte boom. Doordat de visuele relatie met 
de echte wereld mist of zeer gering is, vergt het verbeeldingskracht om  
ze te vertalen. Tegelijkertijd laten afbeeldingen als grafieken weinig interpre
tatievrijheid over: ze zijn ontworpen om een bepaalde boodschap over te 
dragen.

High, medium & low fidelity

BOX 5

40 DE KRACHT VAN VERBEELDEN

1.High fidelity 

2. Medium fidelity

3. Low fidelity
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Dimensie 2: tastbaarheid
Door de grote aandacht voor visualisatie bij design thinking wordt wel 
eens vergeten dat mensen de wereld op meer manieren ervaren dan 
alleen visueel. Het sensorisch ervaren van een object speelt bij product-
ontwikkeling (Cook & Brown,1999), design thinking (Lindgaard &Wesse-
lius, 2017) en teamdesign een grote rol (Stompff, 2012, pp. 153-155). 

Behalve door te schetsen, ontwikkelen designers ook hun ideeën met 
karton en tape door modellen te maken, blokken schuim te stapelen of te 
prutsen met klei. Impliciet weten ze dat het ‘voelen’ andere informatie 
geeft en tot andere ideeën en reflecties leidt, niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor anderen. In box 6 laat ik enkele voorbeelden zien van tast-
bare objecten, die fungeerden als belangrijke boundary objects in team-
design, omdat ze een tastbare ervaring boden. 

We hebben door onze verschillende frames een verschillende kijk op 
dezelfde wereld. Maar we hebben relatief vergelijkbare lijfelijke erva-
ringen, die onze frames beïnvloeden. De lijfelijke ervaringen leiden ertoe 
dat professionals die moeite hebben elkaar te begrijpen of het niet met 
elkaar eens zijn, toch tot overeenkomst kunnen komen. Cognitie is 
“embodied” en “truth is mediated by embodied understanding and 
imagination. That does not mean that truth is not purely subjective or that 
there is no stable truth. Rather, our common embodiment allows for 
common, stable truths” (Lakoff & Johnson, 1999: p. 6). De tastbare erva-
ringen staan los van expertise: als je tien minuten op je knieën moet 
zitten dan doen ze pijn, los van het feit of je een ingenieur bent of een 
manager. 

Ook bij het testen van ideeën en concepten speelt tastbaarheid een 
grote rol. Testpersonen die een rijke ervaring hebben van een product of 
dienst geven meer en betere feedback. Daarom dat bijvoorbeeld paper 
prototypes (zie box 6) van een app, hoe onbeholpen ze ook lijken, andere 
informatie geven dan dezelfde app gepresenteerd op een laptop. 
Hetzelfde geldt voor andere sensorische ervaringen: geluid, geur of 
smaak leiden tot andere ideeën, andere reflecties, andere betekenisge-
ving. In de horeca en retail ontwikkelen ze nieuwe concepten niet voor 
niets met behulp van pop-up restaurants en pop-up stores waar de volle-
dige ervaring geboden wordt. 

Het ‘voelen’ 
geeft andere 
informatie en 
leidt tot 
andere 
ideeën en 
reflecties
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In productontwikkelteams spelen tastbare objecten een belangrijke rol: je 
struikelt er letterlijk over. Constructeurs hebben de onderdelen die ze aan het 
ontwikkelen zijn op hun bureau liggen (afbeelding links) en klikken kunststof-
onderdelen in en uit elkaar om te ‘voelen’ of de bevestiging ‘betrouwbaar’ is. 
Designers tillen prototypen op om te voelen of ze goed in de hand liggen; 
bouwen met foamboards een spuugmodel van een groot product zodat 
“iedereen er eens omheen kan gaan staan”. Software engineers breken duur
testen af, omdat ze door het ruiken van een ozongeur weten dat motoren te 
warmlopen. Het zijn lijfelijke ervaringen die het bewuste denken modereren 
en die nieuwe ideeën initiëren. 

Interessant is dat we allemaal dezelfde lijfelijke ervaringen hebben, hetgeen 
helpt om zelfs teamleden met tegenstrijdige meningen dichter bij elkaar te 
brengen. In een gefilmde meeting van een team ontwikkelaars dat een proto
type evalueert werd een probleem ingebracht. Het ging over een gebied waar 
gebruikers van de machine in ontwikkeling in uitzonderlijke gevallen moesten 
zijn om een handeling te verrichten. Het is een lastig te bereiken gebied, waar 
je alleen goed bijkomt door op de knieën te gaan zitten. Maar het onderwerp 
komt niet op de agenda, want dat is “een gepasseerd station” voor diverse 
teamleden. Twintig minuten later, nadat het team een reeks andere onder
werpen heeft besproken en de teamleden ondertussen in allerlei houdingen bij 
het prototype hebben gezeten, er overheen hebben gehangen en zelfs op de 
rug hebben gelegen (afbeelding rechts), wordt hetzelfde probleem weer inge
bracht. Deze keer is het wel bespreekbaar, het team besluit zonder één tegenar
gument dat ze hier iets aan moeten doen. Dankzij zere knieën en andere pijn
lijke lichaamsdelen veranderden de meningen als een blad in de wind. •

Pijnlijke knieën

BOX 6
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Dimensie 3: IST of SOLL
De derde dimensie betreft niet zozeer de vorm, maar datgene waar de 
boundary object naar verwijst, wat het representeert. Design gaat over 
het maken van plannen om van een bestaande situatie, de IST, naar een 
gewenste situatie te komen, de SOLL. Voor teamdesign zijn er boundary 
objects nodig die de IST en de SOLL verbeelden voor de teamleden en 
in box 7 zijn er enkele getoond om dat verschil te demonstreren. 

Het verbeelden van de IST en de SOLL is uiterst belangrijk voor design-
processen. Ze geven in belangrijke mate vorm aan het (team)frame. 
Gezamenlijk geven IST en SOLL verbeeldingen een invulling op het wat 
en waarom: wat is het team aan het creëren en waarom creëert het team 
dat? Dat wil zeggen: welk probleem lossen ze op? De verbeeldingen 
geven de koers aan, van de bestaande situatie naar de gewenste situatie. 
Van waar ze staan naar waar ze naar onderweg zijn.

Voor teamdesign is de verbeelding van de IST en de SOLL wellicht nog 
belangrijker dan voor een individuele ontwerper. Die kan schetsen of 
prutsen aan een modelletje zonder dat duidelijk is wat hij voor ogen 
heeft als einddoel. Maar bij teamdesign werken professionals in een 
multidisciplinair team gelijktijdig aan één ontwerp en moeten ze hun 
activiteiten zien af te stemmen. Professionals hebben representaties 
nodig van de IST en de SOLL, zodat ze weten wat ze gezamenlijk van  
plan zijn en hun individuele activiteiten daarop kunnen afstemmen. De 
verbeeldingen zijn bakens voor de professionals om zich op te oriën-
teren om een invulling te geven aan hoe ze bijdragen aan het geheel.

De representaties die de IST verbeelden komen daarom in twee smaken. 
Enerzijds zijn er objecten en visualisaties die naar de problematische 
situatie verwijzen: hoe interpreteren we het probleem? Deze is vooral 
betekenisvol om te begrijpen waarom er iets ontwikkeld wordt. Ander-
zijds zijn er objecten en visualisaties die verwijzen naar wat het team 
gezamenlijk gedaan heeft tot dusverre: de stand van zaken. Deze bieden 
een baken om het eigen werk te relateren aan dat van anderen.

Verbeel
dingen van 
IST en SOLL 
vormen een 
baken voor 
teamleden
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Sommige boundary objects verwijzen naar de bestaande situatie, de IST. Die 
verbeelden bijvoorbeeld het probleem dat het team probeert op te lossen. Of 
beter gezegd: een interpretatie van het probleem dat het team probeert op te 
lossen (bovenste afbeelding). Andere boundary objects representeren de 
stand van zaken van de activiteiten die tot dusverre zijn verricht in het team, 
zoals het prototype in box 4, of een checklist die bijhoudt welke taken afge
rond zijn. Boundary objects kunnen ook verwijzen naar de gewenste situatie, 
de SOLL. Deze verbeelden wat het team van plan is te maken, de spreekwoor
delijke stip aan de horizon (onderste afbeelding). Dat kan verwijzen naar het 
ideaal, het gedroomde eindresultaat. Maar belangrijker voor teams is de 
verbeelding naar wat het team denkt/ interpreteert dat mogelijk bereikbaar is, 
gezien beperkingen qua budget, planning, resources. In het volgende hoofd
stuk wordt dit besproken. •

Representaties van IST en SOLL

BOX 7

IST

SOLL

Sporters maken graag gebruik 
van smartwatches om hun  
prestaties te meten, of om naar 
muziek te luisteren. Alleen 
kunnen ze die moeizaam 
bedienen tijdens het sporten: 
 te klein en niet ergonomisch. 
Daardoor onderbreken  
ze hun activiteiten.



47DESIGN THINKING IN TEAMS

Boundary objects spreken een taal die alle betrokkenen begrijpen. Sommige 
representaties en objecten zijn daarbij bedoeld om veel ruimte te laten voor 
precieze invulling en interpretatie. Deze objecten hebben een open karakter 
en nodigen uit om te interpreteren en aan te vullen. Dat zijn meestal low fide
lity representaties, zoals een vlekkenplan voor een huis waarin wordt aange
geven waar ‘ongeveer’ een keuken komt. Daarmee laat het open wat voor 
keuken dat wordt. Omdat details ontbreken ‘vragen’ ze aan betrokkenen om 
aan te vullen. In feite zijn ze ‘open’ voor interpretatie voor zoverre de dingen 
die niet ingevuld zijn, maar juist ‘gesloten’ voor interpretatie met betrekking 
tot wat ze wel invullen. Maar niet alle objecten met een open karakter hebben 
een low fidelity. Een prototype heeft een high fidelity, is zelfs tastbaar, maar als 
er iets misgaat bij het testen, worden zoveel mogelijk teamleden betrokken om 
de situatie te laten interpreteren wat mogelijk de oorzaak is. Elk detail kan een 
sleutel zijn om te begrijpen wat er aan de hand is. Het prototype met zijn rijk
heid aan informatie biedt dan het gewenste open karakter. 

Heel anders zijn representaties en objecten die zo eenduidig mogelijk iets 
vastleggen, zoals technisch tekeningen een ontwerp vastleggen. Of een orga
nogram de structuur van een organisatie. Deze representaties hebben een 
gesloten karakter: er wordt geprobeerd een bepaalde interpretatie af te 
dwingen. Vaak bestaan er daarom (formele en informele) regels voor de 
gebruikte ‘taal’ in gesloten objecten, zoals de lijndikten die gebruikt worden in 
een technisch tekening. •

Voorbeelden van objecten  
met open en gesloten karakter

BOX 8
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Dimensie 4: open of gesloten
De laatste dimensie betreft het karakter van de boundary object: is het 
open of gesloten voor interpretatie? Elke object vereist interpretatie, of 
het nu een tekening, een prototype of een organogram betreft. Eén van 
de uitgangspunten van boundary objects is dat ze een gemeenschappe-
lijke identiteit hebben, maar een verschillende betekenis hebben voor 
betrokkenen. Anders gezegd, ze zijn meervoudig interpreteerbaar, 
ambigu. Wat de één ziet en interpreteert, is wat anders dan wat de ander 
ziet en interpreteert.

Maar sommige boundary objects verminderen ambiguïteit: ze worden 
ontwikkeld met het doel een eenduidigere interpretatie te bieden. Ze 
verkleinen de interpretatieve vrijheid, ze hebben een ‘gesloten’ karakter. 
Het object laat zien hoe datgene dat het representeert geïnterpreteerd 
dient te worden. Andere laten juist veel ruimte voor interpretatie, nodigen 
uit om op verschillende manieren bekeken te worden. Daarmee nodigen 
ze ook uit voor discussie. Deze objecten hebben een ‘open’ karakter. In 
box 8 worden objecten besproken die open dan wel gesloten zijn. 

FIGUUR 7  Een schematische verbeelding van de verschillende soorten 
representaties die nodig zijn voor teamdesign, voor zowel de teamleden als 
voor degenen met wie ze samen werken. De representaties staan tussen 
teamleden en betrokkenen in, het zijn boundary objects.

Hoe interpreteren
we het probleem?

 

Wat hebben we
tot dusverre gedaan?

Wat denken we
dat we creëren?

BETROKKENEN

TEAM

IST SOLL
representaties representaties

PROBLEEM STAND VAN 
ZAKEN

STIP OP DE 
HORIZON

OpenGesloten
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Enerzijds kost het weinig verbeeldingskracht om een vertaalslag te 
maken van het prototype naar de ‘echte’ wereld, in die zin is het gesloten 
voor interpretatie. Anderzijds betekenen prototypen voor de diverse 
betrokken professionals iets heel anders. Een software engineer ‘ziet’ het 
prototype anders dan een marketer. 

Een organogram heeft een volledig ander profiel. Het verwijst naar de 
bestaande situatie (IST), en valt vooral op door de hoge abstractie. De 
lijntjes en blokjes die een organisatie verbeelden hebben niets met de 
echte wereld te maken: de fidelity is laag. Bovendien is een organogram 
alleen visueel, tenminste, ik heb nog nooit tastbare/ruikbare/proefbare 
objecten gezien die een organisatiestructuur verbeelden! Het belang-
rijkste van een organogram is dat het gesloten is voor interpretatie. Het 
is ontworpen met het oogmerk om ondubbelzinnig vast te leggen hoe 
de organisatie in elkaar steekt, wie aan wie rapporteert en waarvoor 
verantwoordelijk is. Elke vorm van ambiguïteit is zorgvuldig verwijderd, 
elk lijntje is betekenisvol en met opzet getekend.

Wat deze voorbeelden laten zien is dat het doel dat wordt nagestreefd 
met een boundary object eisen stelt aan de vorm ervan. En andersom 
dat de vorm niet neutraal is, maar onze ervaring beïnvloedt en daarmee 
wat we denken en doen. Daarom is het belangrijk om onszelf bewust te 
worden van de vorm en impact van boundary objects, om verstandige 
keuzen te maken naar gelang de situatie. 

De vier 
dimensies 
bieden de 
mogelijkheid 
om boundary 
objects te 
karakteriseren
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Voor teamdesign is de ontwikkeling van boundary objects die een balans 
bieden tussen geslotenheid (‘hier zijn we het over eens’) én openheid 
(‘vullen we/vult iemand later in’) cruciaal om professionals effectief te 
laten samenwerken. Als te veel vooraf wordt vastgelegd, wordt een 
professional gereduceerd tot een uitvoerder van taakjes. Als te weinig is 
vastgelegd is er geen coherentie en coördinatie van activiteiten. 

Het profiel van een boundary object 
De vier dimensies maken het mogelijk om boundary objects te karakteri-
seren. De verschillende objecten die gebruikt worden in teamdesign 
hebben een ander ‘profiel’. Laat ik twee voorbeelden geven om dat te 
verduidelijken. Zo kenmerken prototypen, zoals in box 4, zich door een 
hoge fidelity (het prototype gelijkt sterk op het uiteindelijke product) en 
is uitermate tastbaar. Minder uitgesproken is wat een prototype repre-
senteert. Een prototype belichaamt zowel de IST, omdat het laat zien wat 
het team gezamenlijk tot dusverre gecreëerd heeft, als dat het verwijst 
naar de SOLL, het is een prototype van het uiteindelijk gewenste product. 
Hetzelfde geldt voor de mate van openheid voor interpretatie. 

FIGUUR 8  Twee profielen van verschillende boundary objects: het proto-
type en een organogram. Ze hebben een sterk verschillend profiel. Het 
gekleurde gebied laat de spreiding zien: bijvoorbeeld prototypen kunnen 
behoorlijk variëren in de mate van fidelity. 
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rende het proces. Het verbeelden van het geheel is een activiteit parallel 
aan andere teamactiviteiten. 

De boundary objects en de ontwikkeling ervan faciliteren cognitieve 
processen bij teamdesign. Daarbij staan de vorm, het doel en het cogni-
tieve proces niet los van elkaar. Het vraagt om een bewustzijn van de 
invloed van objecten op teamdesign om de juiste expressieve middelen 
te kiezen naar gelang de situatie. Welke zijn het meest geschikt om een 
bepaald doel te bereiken, zoals het verkopen van een concept? Welke 
objecten faciliteren het beste een specifiek proces, zoals cocreatie met 
gebruikers? Dit zijn vragen waar ik al enige tijd aan werk, een zoektocht 
die geenszins is afgerond. Hieronder deel ik mijn inzichten tot dusverre, 
die vooral de verbeelding van de IST (hoe interpreteren we de situatie?) 
en van de SOLL (wat zijn we aan het creëren?) betreffen. 
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FIGUUR 9  Overzicht van interpretatieprocessen om de bestaande situatie te 
duiden en het type boundary objects dat daarvoor nodig is. 
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D
e diverse boundary objects die gebruikt worden in 
teamdesign hebben een verschillend karakter, maar 
het gevaar bestaat ze te conceptualiseren als statische, 
onveranderlijke objecten. Cognitief psycholoog Wille-
mien Visser beargumenteerde dat “design most 
properly is characterized as the construction of repre-

sentations” (2006, p. 1). Het continue verbeelden van het ontwerp vormt 
de kern van design cognitie. Daarom schetsen designers: om het 
ontwerp keer op keer opnieuw te tekenen, te verfijnen en aan te passen. 
Daarom maken ze modellen: eerst knullige van karton, schuim en tape, 
en later hyperrealistische. In de loop der tijd verandert de betekenis, 
worden lagen van informatie toegevoegd. Dankzij het verbeelden van 
het ontwerp ontstaat het ontwerp. Expressieve vaardigheden hebben 
daarom grote invloed op de uitkomsten en designopleidingen besteden 
veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling ervan. 

Voor teamdesign heeft de ontwikkeling van boundary processen 
dezelfde impact op het collectieve cognitieve proces. Om Visser te para-
fraseren: teamdesign is het beste te karakteriseren als de ontwikkeling 
van boundary objects die het gezamenlijke ontwerp representeren. 
Teamdesign draait om de ontwikkeling van documenten, tekeningen, 
modellen en prototypen die het ontwerp representeren. In de loop der 
tijd veranderen de boundary objects, worden lagen van informatie 
toegevoegd: tekeningen worden gedetailleerder, prototypen worden 
verbeterd, planningen worden verfijnd. De objecten worden continu 
aangepast en zijn nooit volledig, ze hebben een “emergent ontology” 
(Knorr-Cetina, 2001). Het zijn zowel artefacten van teamdesign als dat ze 
het faciliteren. 

Maar er is een belangrijk verschil tussen een individueel designer en 
teamdesign. Voor een individueel designer valt het verbeelden van een 
ontwerp (wat hij denkt te maken) samen met ontwerpactiviteiten (het 
maken). Maar bij teams is het verbeelden van het gezamenlijk ontwerp 
(wat het team denkt te maken) een aparte activiteit naast de individuele 
activiteiten (wat de professionals maken). Het team moet verbeelden wat 
ze denken dat ze gezamenlijk creëren. Daarvoor zijn expressieve arte-
facten nodig, die iedereen begrijpt en als boundary objects fungeren. 
Objecten die activiteiten kaderen en tegelijkertijd voldoende vrijheid 
bieden, zodat iedereen een vertaling kan maken naar zijn of haar werk. 
Objecten die gaandeweg ontstaan, die aangepast worden en steeds 
meer kennis belichamen. Ofwel: objecten die zich ontvouwen gedu-

7. De kracht van verbeelden

Teams 
moeten 
expressief 
verbeelden 
wat ze 
denken dat ze 
gezamenlijk 
creëren 



Hoe zien we het probleem?

BOX 9

In elk team zijn er vele objecten te vinden die duiden wat het probleem is. Vaak 
zijn dat talige rapporten en documenten, maar taal is van nature open voor 
interpretatie. Voor teamdesign zijn er objecten nodig die de interpretatie van 
de problematische situatie verbeelden, zodat professionals in het team weten 
hoe ze het probleem moeten zien. Verschillende objecten maken andere 
processen van interpretatie mogelijk én zijn het artefact ervan. Hieronder 
enkele voorbeelden, de uitleg is in de tekst. •
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Sensemaking 
Elk detail telt: veel data, bij voorkeur 
tastbaar en open voor interpretatie.

Participatie
Prutsen om te leren: betrokkenen 
 involveren met hun ervaringen en kennis, 
met foto’s en tastbare objecten.

Expressie
De urgentie van het probleem verbeelden: 
persoonlijk, verhalend, realistisch, om 
 empathie op te wekken. 

Verklaren 
De oorzaak verbeelden: op zoek naar de een 
ondubbelzinnig verbeelding van de situatie. 
Feitelijk, minimale ambiguïteit.
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IST: de interpretatie van de bestaande situatie 
De bestaande situatie is complex en ambigu: niemand weet met zeker-
heid wat er aan de hand is. Daarom moet het team gezamenlijk de situ-
atie interpreteren om een antwoord te geven op vragen als: wat is de 
kern van het probleem? Wat is urgent? Voor wie doen we het? En: hoe 
leggen we dat uit? 

Gedurende het interpretatieproces blijken er andere boundary objects 
nodig te zijn, met een andere profiel en karakter. Het lastige van vier 
dimensies is dat je dat lastig kan verbeelden. In figuur 9 is een overzicht 
gegeven voor objecten die de IST-situatie verbeelden en helpen te inter-
preteren, waarbij de overige drie dimensies zijn ‘platgeslagen’ tot een 
handiger tweedimensionaal figuur. Enkele interpretatieprocessen zijn 
hierop geprojecteerd, dat wil zeggen: als het team een dergelijk proces 
doorloopt, zijn er specifieke boundary objects nodig.

De horizontale as geeft aan of een object een open (veel interpretatievrij-
heid) of gesloten (dwingt een interpretatie af) karakter heeft. De verticale 
as betreft de fidelity, de mate waarin een object op de ‘echte’ wereld lijkt. 
De overgebleven dimensie, tastbaarheid, lijkt vooral een grote overlap te 
hebben met de as open/gesloten en is daarom langs dezelfde horizon-
tale as uitgezet. Gecombineerd ontstaan ruwweg vier typen boundary 
objects die elk andere interpretatieprocessen (van de IST-situatie!) facili-
teren. In box 9 zijn voorbeelden gegeven.

Sensemaking: elk detail telt
Sensemaking is een proces dat start na een verrassende gebeurtenis 
waardoor het team niet of moeizaam verder kan (Weick 1995; Weick et 
al., 2005). Onduidelijk is wat het veroorzaakt, of het een probleem vormt, 
hoe groot het probleem is, en wie er wat moet doen. Het kan een tech-
nisch probleem betreffen, zoals een prototype dat vreemd gedrag 
vertoont (box 4), of een sociaal probleem, zoals onbedoelde exclusie in 
een wijk als gevolg van gentrificatie. Het team moet een plausibel verhaal 
ontwikkelen dat een afdoende verklaring geeft én het dusdanig 
verbeeldt dat alle betrokkenen begrijpen wat er aan de hand is. 

Een sensemaking proces vergt zo veel mogelijk feitelijke gegevens, die 
niet te veel ingekleurd zijn. Denk aan interviews, up-to-date foto’s, film-
pjes, krantenberichten, statistische data, kapotte producten, observa-
ties. Elk detail kan belangrijk zijn, omdat het inzicht kan bieden wat er 
speelt. Daarom geldt: meer is beter. De gezamenlijke data set is het 

Bij sense-
making kan 
elk detail de 
sleutel zijn tot 
begrip wat er 
speelt

Emilio, 4e jaars student, ervaart druk door de 
oplopende studieschuld. Hij loopt ver achter, 
maar wil problemen zelf oplossen. Sinds een 
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(een verbeelding van de ervaringen die een klant of een patiënt heeft) of 
filmpjes van mensen die ergens mee worstelen. Ze verwijzen naar de 
IST-situatie, hebben een gesloten karakter en een high fidelity: het laat 
de ‘echte’ wereld zien vanuit een menselijk perspectief, waarmee we ons 
kunnen verbinden. 

Verklaren: de oorzaak verbeelden
Een andere vorm om een eenduidige interpretatie te verkrijgen is om 
oorzaken van een probleem ondubbelzinnig te verbeelden. Dit vergt 
een analyserende aanpak, waarbij data wordt vertaald in grafieken, staaf-
diagrammen en andere grafische verbeeldingen. Het werken met en 
interpreteren van deze verbeeldingen leidt uiteindelijk tot enkele krach-
tige visualisaties die een uitleg/interpretatie bieden aan betrokkenen. 
Hoewel dit als meer feitelijk aanvoelt is ook deze verbeelding subjectief: 
de keuze voor de vorm van een grafiek stuurt in belangrijke mate hoe 
deze geïnterpreteerd wordt. Deze boundary objects zijn abstract, hebben 
een low fidelity en laten weinig (tot geen) ruimte voor interpretatie. 

Participatie: prutsen om te leren 
Een andere manier om een problematische situatie te interpreteren is 
door middel van participatief/generatief onderzoek: een benadering 
waarbij actief gebruikers worden betrokken in het interpretatieproces en 
hun ervaringen en persoonlijke beelden centraal staan. Deze aanpak is 
met een gestage opmars bezig en vormt een essentieel onderdeel van 
codesign en cocreatie-processen. Steeds meer methoden en tools 
komen beschikbaar (zie bv. Koskinen et al., 2011; Stappers & Sanders, 
2012). Leunend op embodied cognition theorie (lijfelijke ervaringen beïn-
vloeden ons denken) staat daarbij het gebruik van tastbare objecten 
centraal, als thinking tools. De voorwerpen waarmee gewerkt wordt zijn 
foto’s die gebruikers meenemen, poppetjes, lego of modellen van 
schuim en tape. Het gebruik van die voorwerpen leidt tot andere 
gedachten en emoties dan wanneer je gebruikers interviewt, en biedt 
rijkere informatie. Dat gebruik heeft een hoog ‘prutsgehalte’: het gaat 
om het beleven, ervaren en doorvoelen. De boundary objects die 
ontstaan zijn dus uitermate tastbaar, hebben een low of medium fidelity 
en laten vooral veel interpretatieve vrijheid. 

De transformatie van boundary objects
Bij de interpretatie van een problematische situatie verandert geleidelijk 
het proces en daarmee transformeren ook de gebruikte beelden en 
objecten. Als er een probleem is geconstateerd wordt er eerst (veel) en 
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boundary object, dat vooralsnog in het midden laat hoe de situatie geïn-
terpreteerd wordt. Het representeert zo goed als mogelijk de ‘echte’ 
wereld, heeft een high fidelity, is bij voorkeur tastbaar en laat volledig 
open hoe het te interpreteren. Uit een gezamenlijke interpretatie van die 
data, vaak een proces van clusteren, verplaatsen, verbanden aanbrengen 
etc., ontstaat uiteindelijk een plausibel verhaal voor betrokkenen.

Expressie: de urgentie verbeelden
Voor degenen die onderdeel zijn van het sensemaking proces is de 
uiteindelijke plausibele verklaring betekenisvol, maar voor alle anderen 
is het maar één van de mogelijke verklaringen. Er is een overtuigende 
verbeelding nodig die laat zien hoe het probleem te interpreteren. Een 
talig rapport biedt weinig soelaas: er is behoefte aan een verhaal of een 
beeld dat direct te begrijpen is, dat urgentie uitdrukt en grote expres-
sieve kracht heeft. Het moet niet alleen de essentie van het probleem 
uitdrukken, het moet overtuigen. 

Persoonlijke, menselijke verhalen hebben grote expressieve kracht, 
omdat we onszelf snel herkennen in de ander en empathie ontwikkelen. 
Het vluchtelingenprobleem blijft abstract als er cijfers gepresenteerd 
worden, maar spontane acties starten op als er media berichten over 
gezinnen met jonge kinderen die op straat slapen na een brand in een 
kamp op Lesbos. De vraag is natuurlijk: welke beelden of verhalen 
worden uitgekozen? Hoe de IST-situatie expressief verbeeld wordt is niet 
alleen subjectief maar ook essentieel: het kadert alle vervolgkeuzen die 
professionals gezamenlijk of individueel maken. 

Het is daarom belangrijk om de interpretatie én de verbeelding geza-
menlijk te doen in het team, zodat de interpretatie intersubjectief wordt. 
Een bekend voorbeeld van zo’n proces is het ontwerp van een persona, 
een fictieve en archetypische gebruiker die de doelen en wensen verte-
genwoordigd van een grote groep (Pruitt & Grudin 2003). Tijdens het 
verbeelden –welke naam kiezen we, welk gezicht hoort er bij?– wordt in 
de discussie veel meer afgestemd dan alleen de naam en het gezicht zelf. 
Door erover te praten aan de hand van beelden worden individuele 
gedachten en interpretaties gedeeld. 

Het wordt duidelijk welke frames de teamleden hanteren, hoe ze ieder 
de situatie ‘zien’ en ze ontwikkelen een teamframe, belichaamd door een 
persona. Naast een persona zijn er andere expressievormen die de 
bestaande situatie goed verbeelden, zoals een customer/patient journey 
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leggen in talige visiedocumenten, projectdefinities of uitgebreide lijsten 
met eisen en wensen. Deze blijken echter verrassend weinig richtingge-
vend te zijn. Een projectleider reflecteerde bijvoorbeeld: “We hadden 
veel discussies. Dat resulteerde in een projectbeschrijving van ruim 60 
pagina's. Alle specs, alle marktinformatie netjes gecategoriseerd in 
spreadsheets. Alles was belangrijk, niets mocht worden geschrapt. 
Alleen had niemand een idee wat we moesten maken, we hadden geen 
verhaal. Toen maakte E. [productdesigner] een mooie schets op een vrij-
dagmiddag (..) en eindelijk…eindelijk hadden we de goede discussie: 
wat gaan we maken.. wat gaan we doen?” (Stompff 2012, p. 90).

Er is bij design een delicaat evenwicht tussen wat ideaal is en datgene 
wat mogelijk is, gezien de beperkingen. Soms wordt er iets gevraagd dat 
alleen met behulp van grote inspanningen gerealiseerd kan worden, 
terwijl met een kleine inspanning ook veel bereikt kan worden. Desig-
ners weten dat de kern van hun werk bestaat uit het vinden van een 
balans tussen het ideaal en het mogelijke. Of zoals Goethe schreef: “In 
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” (in de beperking toont zich 
de ware meester). Ook voor teamdesign staat het balanceren tussen het 
ideaal en het mogelijke centraal, zoals box 1 illustreerde. Het vereist een 
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FIGUUR 11  Overzicht van processen om de gewenste situatie te verbeelden 
en het type boundary objects dat daarvoor nodig is. 
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bij voorkeur ongefilterde data verzameld, wat een sensemaking proces 
mogelijk maakt. Of er wordt gestart door samen met gebruikers hun 
ervaringen in kaart te brengen, waarbij de gebruikers met allerhande 
materialen werken. Zodra een plausibele verklaring begint te ontstaan, 
start een verbeeldingsproces om expressieve objecten en visualisaties 
te creëren die de uitkomsten tot uitdrukking brengen. Die hebben tot 
doel anderen te overtuigen hoe het probleem te interpreteren. Dat kan 
door de “de harde cijfers” ondubbelzinnig te presenteren met grafieken 
en staafdiagrammen; of door de urgentie van het probleem te verbeelden 
op een manier die ‘raakt’. Gaandeweg het interpretatieproces worden 
andere objecten gebruikt én ontwikkeld, die geleidelijk hun open 
karakter verliezen (zie figuur 9). 

SOLL: Wat zijn we van plan te maken?
Voor teamdesign is de verbeelding van de spreekwoordelijke stip aan de 
horizon buitengewoon belangrijk: wat denken de teamleden dat ze 
creëren? Bij veel teams die ik heb gezien ontbraken stelselmatig (up-to-
date) boundary objects die de stip verbeeldden, ongeacht of ze zich bezig 
hielden met productontwikkeling, software, marketing, of onderwijsver-
nieuwing. Vaak neigen teams ernaar om de stip op de horizon vast te 

FIGUUR 10  Gedurende het interpreteren en verbeelden van de IST  
transformeren de gebruikte boundary objects van open naar gesloten. 
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gezamenlijke interpretatie van wat het ideale is en voor wie. Het vergt 
creativiteit om alternatieve opties te vinden. Het vergt verbeelding om 
die tot uitdrukking te brengen. En het vergt discussie om te bepalen 
welke van al die opties de beste zijn, gezien de beperkingen. Kortom: het 
vergt een team-effort om gezamenlijk te bepalen wat de SOLL is. 

Zelfs in het begin van een project, als nog weinig bekend is, zijn verbeel-
dingen nodig die eenduidig laten zien hoe het team de opdracht inter-
preteert, wat ze denken dat ze gaan maken. Dat is wat de geciteerde 
projectleider hierboven bedoelde: de 60 pagina’s ambigue informatie 
vereiste interpretatie. En hoewel de “mooie schets gemaakt op een vrij-
dagmiddag” allesbehalve goed doordacht bleek, maakte de verbeel-
ding mogelijk om met elkaar te overleggen: is dit wat we van plan zijn? Is 
dit de essentie? Het verbeelden van de gewenste situatie is het vehikel 
voor het vinden van de balans tussen het ideale en het mogelijke, in een 
taal die iedereen begrijpt. 

Ook het verbeelden van de gewenste situatie, de SOLL, vergt een inter-
pretatie en net als voor de IST zijn er verschillende processen die ieder 
andere boundary objects vragen. In figuur 11 is een overzicht gegeven 
van objecten die de SOLL-situatie verbeelden en helpen te interpre-
teren. In box 10 zijn voorbeelden gegeven van dergelijke objecten.

Testen: een taal die iedereen begrijpt
Het team ontwikkelt iets voor anderen, zoals gebruikers of bewoners, dat 
een impact heeft op hun leven. De vraag is of datgene wat het team 
denkt dat gewenst is ook daadwerkelijk gewenst is door die anderen. 
Daarom is het van belang dat die anderen betrokken worden en kunnen 
reflecteren op het SOLL-beeld van het team. Met andere woorden: de 
ideeën dienen verbeeld en getest/getoetst te worden om de kloof 
tussen het team en de gebruikers te dichten. 

Daarvoor zijn representaties en objecten nodig die realistisch zijn, opdat 
anderen weinig verbeeldingskracht nodig hebben. Deze dienen een taal 
te spreken die geen vertaling vergt van de gebruiker, zodat zij kunnen 
reflecteren op wat het voor hen betekent. De gebruikte objecten zijn bij 
voorkeur tastbaar, zodat gebruikers een gevoel kunnen opbouwen. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat gebruikers zich uitgenodigd voelen 
om feedback te geven. De fidelity moet niet te hoog zijn, een zekere 
mate van onafheid en/of ruwheid is wenselijk. Dat zorgt ervoor dat het 
object een open karakter behoudt en er voldoende ruimte is voor inter-
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Wat zijn we eigenlijk aan het maken?

BOX 10

Bij teamdesign is er een scala aan objecten te vinden die verwijzen naar het 
gewenste, de SOLL. Elk van die objecten heeft een andere vorm, bevat andere 
informatie en behoort doorgaans bij een specifieke praktijk. Werktuigbouwers 
werken bijvoorbeeld met CAD-modellen, webdesigners met ‘wire-frames’ en ser- 
vice designers met ‘service blueprints’. Het lastige is dat dergelijke verbeeldingen 
verbonden zijn aan de specifieke praktijk. Er is behoefte aan de verbeeldingen 
van de SOLL in een taal die iedereen begrijpt. Afhankelijk van het proces worden 
er verschillende boundary objects gebruikt en ontwikkeld die de disciplinaire 
grenzen overbruggen, elk met een ander doel. Hieronder enkele voorbeelden. •

Testen
Een taal die iedereen begrijpt. High fidelity, 
tastbaar en open voor feedback. 

Cocreëren
De essentie vastleggen van gemaakte keuzen: 
nauwkeurig, low fidelity,  minimale ambiguïteit. 

Overtuigen
Nog mooier dan in het echt. ‘Wow‘ door  
high fidelity, gesloten voor interpretatie. 
Courtesy Hardt Hyperloop Project. 

Besluiten
Een schetsje of een spuugmodel voldoet. Tast
baar, low fidelity en open voor interpretatie.

fotocadeaus klaar terwijl U wacht!

BY YOU



vuldig vormgegeven, niet alleen om de essentie te laten zien, maar ook 
om te communiceren dat de keuzen ‘vast’ liggen. Een schetsje communi-
ceert ‘in ontwikkeling’, deze verbeeldingen communiceren ‘afgesloten 
hoofdstuk’.

Cocreëren: een schetsje voldoet
Bij cocreatie/codesign-processen, bijvoorbeeld tezamen met gebrui-
kers, opdrachtgevers of andere betrokkenen, zijn makkelijk manipuleer-
bare objecten en visualisaties nodig. Centraal staat het voeren van een 
constructieve dialoog waaraan iedereen kan bijdragen. De visuele en/of 
fysieke middelen moeten bruikbaar zijn voor iedereen, omdat niet 
iedereen even expressief en/of handig is. Vaak wordt daarom voor knut-
selspullen gekozen, zoals karton, schuim, satéprikkers en tape. De keuze 
welke materialen en objecten te gebruiken dient zorgvuldig gemaakt te 
worden: the medium shapes the ideas. 

De verbeeldingen kenmerken zich door een los, schetsmatig karakter, 
maar bieden enige herkenning met de ‘echte’ wereld, ze hebben een 
medium fidelity. Juist omdat ze ruw en ‘onaf’ zijn laten ze veel ruimte voor 
interpretatie. Ze nodigen uit om mee te denken, om na te denken over wat 
mist, of andere interpretaties te geven. Tegelijkertijd zijn ze ondubbel-
zinnig in wat ze wél tonen. Ze lijken daarmee op oude wereldkaarten 
waarin de kusten nauwkeurig zijn opgetekend, maar de ’woeste binnen-
landen’ niet zijn ingevuld. De kaarten deden een oproep aan ontdek-
kingsreizigers om de witte plekken te verkennen, net zozeer als witte 
plekken in de verbeelding van de SOLL een oproep doen om mee te 
denken over ‘wat zou kunnen’. Ze hebben een kwaliteit die Karl Weick “the 
charm of the skeleton” (2004, p. 43) noemde: enerzijds stellen ze kaders, 
anderzijds laat de openheid veel ruimte om mee te denken, om te dromen. 

Parallel gebruik
In alle stadia van een designproces zijn verbeeldingen van de SOLL 
nodig, die laten zien wat de bewegende stip aan de horizon is. Als je de 
verschillende typen boundary objects in box 10 vergelijkt, dan zou je 
wellicht verwachten dat ze tijdens verschillende fasen van een project 
zijn gemaakt. Dat de hyperrealistische verkoopplaatjes zijn ontwikkeld 
aan het einde van een project en de handgetekende aan het begin. Niets 
is minder waar: alle typen worden ontwikkeld, aangepast en gebruikt 
gedurende het hele project en worden naast elkaar gebruikt, soms zelfs 
in één meeting. Het is het doel dat bepaalt welke representaties worden 
gebruikt.
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pretatie. Witte plekken vragen erom aangevuld te worden, waardoor 
testpersonen gaan meedenken. Als een gebruiker iets niet begrijpt, 
dient er geen uitleg te volgen, maar een vraag: wat zou U verwachten? 

Overtuigen: nog mooier dan in het echt
In sommige gevallen staat het team niet zozeer voor de taak om te leren 
of ze wel het juiste doel voor ogen hebben, maar dienen ze anderen te 
overtuigen van hun plannen. Bijvoorbeeld om financiering rond te 
krijgen, of om een go/no go moment te passeren. Er zijn visualisaties en 
objecten nodig die geen ander doel hebben dan anderen te overtuigen, 
om een idee te ‘verkopen’, om de kloof te overbruggen tussen het team 
en belangrijke stakeholders.

Deze verbeeldingen zijn doorgaans hyperrealistisch. Ze laten weinig aan 
de verbeelding over en dwingen een bepaalde interpretatie af: ze framen 
de ander. Maar niet alleen wordt een idee eenduidig gecommuniceerd, 
deze verbeeldingen hebben een grote overtuigende kracht, het gaat om 
een ‘wow’-ervaring. De expressiviteit spat ervan af: er wordt een droom 
verkocht. Het chroom blinkt, de luchten zijn blauw. Onzekerheden 
worden niet getoond, ook om het gevoel over te dragen dat het doel 
bereikbaar is. Bij het maken van de verbeeldingen wordt bewust nage-
dacht wat wel en niet te laten zien en in welke volgorde. Tegelijkertijd is 
het object zelden tastbaar: het betreft zorgvuldig georkestreerde erva-
ringen. Als er al tastbare modellen zijn, zoals bij concept cars (een 
auto-ontwerp dat een nieuwe styling of technologie laat zien) dan mag je 
die alleen op afstand bewonderen. 

Besluiten: de essentie van gemaakte keuzen
In het team moeten regelmatig lastige knopen worden doorgehakt, met 
soms grote consequenties voor sommigen in het team. De keuze kan extra 
werk betekenen, of het afscheid nemen van iets dat ze belangrijk vinden.  
Er zijn objecten en visualisaties nodig die keuzen die op teamniveau gemaakt 
moeten worden faciliteren en de uitkomsten ondubbelzinnig vastleggen.

De artefacten van deze keuzeprocessen zijn vaak abstract/iconisch, 
hebben een low of medium fidelity. Alleen datgene wat is besloten wordt 
getoond en niets meer, omdat daarover geen afspraken zijn gemaakt. 
Over wat getoond wordt is onderhandeld, en het legt ondubbelzinnig 
vast welke keuzen gemaakt zijn. Ambiguïteit is zorgvuldig verwijderd, elk 
lijntje is betekenisvol en met opzet getekend, zoals ook het geval is bij 
een organogram. Tegelijkertijd worden deze representaties vaak zorg-
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Onbewust onbekwaam?
Het verbeelden van de IST en de SOLL vormt de kern van het design 
proces. Voor teams is het verbeelden nog belangrijker dan voor indivi-
duele designers, omdat professionals hun individuele activiteiten in lijn 
moeten brengen met die van anderen. Als er geen heldere verbeel-
dingen zijn van de IST en de SOLL wordt coördinatie van activiteiten 
knap lastig. Dat verbeelden vergt kennis en kunde. Designers zijn 
getraind om expressief hun ideeën te verbeelden, maar dat betekent 
niet dat ze feilloos weten welk type visualisaties of objecten passend 
gevraagd zijn voor een specifieke situatie. 

Professionals zonder ontwerpopleiding hebben aanmerkelijk minder 
vaardigheden op dit vlak. Ze zijn zich vaak niet bewust van het effect van 
plaatjes en modellen op teamdesign en vertrouwen voornamelijk op 
taal, in de vorm van documenten en overleggen. Als er al visualisaties, 
modellen of andere objecten worden gebruikt dan zie ik zelden dat de 
meest optimale verbeeldingen worden gekozen, passend bij de situatie. 
Dan hoor ik dat fraaie verkoopplaatjes valse verwachtingen hebben 
gecreëerd, omdat ze op verkeerde momenten werden ingezet: “die 
artistieke plaatjes…die hebben het halve bedrijf op het verkeerde been 
gezet over wat ze kunnen verwachten. Ik denk dat sommigen ze ingelijst 
boven hun bed hebben hangen” (Stompff 2012, p. 97). 

Dan valt me op dat de uitkomst van een driedaagse cocreatie-sessie – 
gemaakt van tandenstokers, schuim en tape – zichtbaar ergernis opwekt 
bij de directie die op de laatste dag langskomt. En zie ik een project-
leider vergeefs proberen zijn team “op stoom” te krijgen door de briefing 
“alvast te vertalen” in wat iedereen moet doen. Of voel ik het onbegrip in 
een team als een softwarespecialist probeert uit te leggen waarom een 
“SaaS cloud-service” een goede oplossing zou zijn.

Verbeelden is een kunst, een kunst die helaas weinigen machtig zijn, ook 
omdat we ons onbewust zijn van de effecten. Een kunst die teams beter 
laat functioneren, samenwerkingen effectiever maakt en de uitkomsten 
kan verbeteren. De vraag is: hoe kunnen we (aankomend) professionals 
deze kunst leren? 
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doorgronden wat het probleem is, terwijl andere helpen om dat overtui-
gend te verbeelden. En sommige boundary objects faciliteren cocreatie- 
processen, terwijl er andere nodig zijn om de ontstane ideeën te 
verkopen. Ik verwacht dat een bewustwording bij professionals van het 
effect van beelden en objecten op ons denken een betere samenwer-
king en slimmere teams mogelijk maakt.

Een onderzoekagenda: cultiveren van een mindset voor innovatie
Victor Papanek’s boek Design for the real world (1972) was een baan-
brekend manifest voor design gericht op duurzaamheid en sociale recht-
vaardigheid. Nu, decennia later, is dat gedachtengoed gemeengoed. 
Sterker nog: het is niet langer voorbehouden aan professionele  designers. 
Design thinking wordt toegepast op complexe en taaie problemen, door 
designers én door niet-designers. Door professionals in de zorg, in het 
onderwijs, in de communicatie, in het toerisme en soms zelfs vlakbij, ‘in 
de wijk’. 

Maar hoewel design thinking omarmd wordt, is het nog niet volwassen. 
Er zijn valkuilen waarvoor gewaarschuwd wordt (zie bv. Kieboom, 2014), 
zoals plat solutionisme, waarbij oplossingen worden aandragen die 
alleen symptomen bestrijden. Of de illusie dat iedereen gelijk is bij de 
emblematische post-it-sessies, terwijl er lastige machtsverhoudingen 
spelen. Of de ongezonde drang om snel resultaten te willen boeken, 
waardoor er nauwelijks tijd is voor verbinding, verdieping en reflectie. Er 
is ontwikkeling nodig om het gedachtengoed te transformeren van de 
maakbare wereld van producten, software en diensten, naar toepassing 
in taaiere, sociale contexten. Het is tijd voor design thinking for the real 
world. 

Waar ik aan wil bijdragen is om professionals op te leiden die de beno-
digde kennis en kunde hebben om innovatietrajecten tot een goed 
einde te kunnen brengen. Die de onderliggende logica begrijpen. Die 
beseffen dat je elke situatie op meerdere manieren kan framen. Die 
weten hoe je samen iets kunt creëren, door minder te praten en meer te 
maken. En die de vaardigheden hebben om te verbeelden wat ze geza-
menlijk bedenken. De belangrijkste vraag voor mijn onderzoek de 
komende jaren is: hoe kunnen we deze vaardigheden bij (aankomende) 
professionals cultiveren én ze een mindset voor innovatie meegeven?
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D
e vraag in het begin van dit boek luidde: hoe doen 
teams dat, gezamenlijk iets innovatiefs creëren? Die 
vraag is relevanter dan ooit: er zijn vele taaie en 
complexe problemen die slimme teams van professio-
nals vergen die intensief samen moeten werken met 
gebruikers, bewoners, opdrachtgevers en andere 

betrokkenen. Design thinking is leren door creëren, door mogelijkheden 
te ontwikkelen, te verbeelden en te testen. Dankzij de kracht van 
verbeelden blijken dilemma’s soms toch niet tegenstrijdig en kunnen 
zelfs verdampen. In het licht van het mogelijke verandert ons beeld van 
het probleem. 

Maar teamdesign is lastig, omdat de professionals moeite hebben elkaar 
te begrijpen. Dat ze hun individuele activiteiten goed kunnen coördi-
neren en afstemmen moet niet zozeer toegewezen worden aan iets dat 
ze delen in hun hoofd, maar aan de gezamenlijke praktijk die ze delen. 
Denk aan de prototypen die ze bouwen, de tools die ze gebruiken, of de 
routines die ze toepassen. Een bijzonder element in die gezamenlijke 
praktijk zijn boundary objects die een kader geven aan activiteiten, maar 
tegelijkertijd ruimte laten voor diverse interpretaties. Daardoor kan 
iedereen in het team meedenken, aanvullen, alternatieven aanreiken en 
reflecteren. Het maakt teamdesign mogelijk, zelfs als er grote verschillen 
bestaan tussen de teamleden.

Boundary objects die de bestaande situatie (IST) en de gewenste situatie 
(SOLL) verbeelden zijn cruciaal voor teamdesign. Gezamenlijk beli-
chamen ze een teamframe: wat denkt het team dat ze creëren en waarom 
is dat gewenst /welk probleem lost het op? Dankzij de verbeeldingen 
kunnen de professionals bepalen hoe zij daar individueel aan kunnen 
bijdragen. Deze boundary objects moeten met zorg ontwikkeld worden, 
waarbij het verbeelden (proces) en het verbeelde (artefact) niet los staan 
van elkaar staan. Verschillende cognitieve processen in het team vragen 
specifieke objecten en beelden. 

Er is een taxonomie gepresenteerd dat de relatie legt tussen deze 
processen en de benodigde boundary objects, waarbij een tweedeling 
is gemaakt tussen het interpreteren van de IST en het verbeelden van de 
SOLL. Sommige boundary objects maken het bijvoorbeeld mogelijk te 

8.  Conclusie: de kunst van  
het verbeelden

Boundary 
objects die 
de IST en  
de SOLL 
representeren  
belichamen 
het team
frame
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Verbeelden is een lastige 
balans. 

Door een droom te 
verbeelden inspireer je 
anderen, maar verlies je 
realisme. 

Door realisme te tonen, 
raak je de droom kwijt 
die anderen inspireert.  
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Ik mag samenwerken met zeer ervaren docenten en teamleiders, die 
professionals willen opleiden die de wereld willen én kunnen veran-
deren. Dank je wel, Andrea, Bob, Claudia, Christine, Dave, Elles, Esther, 
Edwin, Gerard, Ghariba, Helma, Jaap, Janneke, Jeroen, John, Lisette, 
Manon, Margriet, Marleen, Michelle, Natalia, Ouafila, Paulien, Pam, 
Remco, René, Reuben, Rob, Rutger, Sabine, Willy en wie ik nu vergeten 
ben te noemen (sorry!). 

Ik leer minstens zo veel van studenten als zij van mij – maar jullie zijn echt 
met te veel om hier te noemen. En ik mag bijdragen aan Europees onder-
zoek als SMARTDEST, met onderzoekers als Sofie en Swen, en aan 
netwerken als het Centre of Expertise for Creative Innovation3 en NADR4 

die creativiteit en design hoog in het vaandel hebben staan. Dank jullie 
voor de inspirerende samenwerking!

Ik schreef een lectorale rede, het werd een boek. Eigenlijk het tweede 
boek dat ik al een tijd wilde schrijven. Een boek schrijf je niet zomaar: het 
vergt kneden, smeden, snijden en aanpassen. Ik heb dit niet alleen 
gedaan: dank jullie voor je bijdrage aan dit boek en de rede, Martine, 
Kim, Barbara en meelezers Jürg en Joke!   
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R
uim vijf jaar geleden leerde ik wat het belang is van een 
vangrail. Ik kreeg een beroerte, waardoor ik met mijn 
gezin op volle snelheid van de snelweg afreed. We 
raakten de rail, maar stuiterden terug de weg op. Toen 
ik bijkwam leek het alsof er niets aan de hand was. We 
reden nog, een beetje langzaam misschien, maar 

waarom gilde iedereen zo? Het was de eerste van een reeks beroertes en 
het begin van een beangstigende periode die pas eindigde toen een 
minuscuul gaatje in mijn hart werd gedicht. 

Ondertussen raakte ik deels blind en moest ik zelfs de simpelste dingen 
opnieuw leren, zoals hoe je veilig een straat oversteekt. Ik ben ontzet-
tend dankbaar voor iedereen die in die tijd mijn ‘vangrail’ vormden: 
familie, vrienden, coaches, collega’s, buren. Maar vooral jij, Jacky, mijn 
lief, want je was opeens met een andere man getrouwd. Je moet eens 
weten wat je voor me betekent. En jullie, Ceder, Helder en Elan, omdat 
jullie me het gevoel geven dat er tussen ons niets wezenlijks is veranderd, 
terwijl ik niet altijd meer kan bieden wat jullie nodig hebben.

Als je beperkt wordt ga je nadenken over wat je wilt bereiken, wat belang-
rijk is. Mijn ‘missie’ is om Nederland wat innovatiever te maken, dus 
schreef ik een boek over design thinking dat ik al een tijd wilde schrijven. 
Dat baande een onvoorzien pad en kreeg ik de kans van mijn leven om 
dat uit te diepen als lector Design Thinking. Dank jullie, Marij, Peggy, 
Simone, Jannerieke, Bjorn, Antje en Huug voor de ruimte die ik krijg bij 
Inholland. Daar ben ik onderdeel van de snel groeiende onderzoeks-
groep Creative Business, die een ideale voedingsbodem blijkt voor 
nieuwe ideeën. Dank jullie, Francesca, Hilda, Joke, Jürg, Karel, Kim, Ko, 
Koos, Maaike, Martine, Mirthe, Roos en Wina. Laten we gezamenlijk 
verdwalen en onbekende gebieden verkennen! 

9. Dankwoord
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Verbeeldingen die niet 
af zijn, nodigen uit om 
te dromen.



En nu: aan de slag!


