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Introductie

Innoveren: zelf aan de slag
Hieronder zie je de dubbele loop van het Conforte Innovatielab. Innoveren is een
non-linear proces en gaat altijd in cirkels, zodat je continu kunt evalueren. In dit
behoefteonderzoekhandboek gaan we alles uitleggen over de eerste loop.
Stap voor stap gaan we door het proces van een behoefteonderzoek en
begeleiden we je van kansgebied naar oplossing.
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Handboek
De eerste loop: Behoefteonderzoek
Waarom doe je een behoefteonderzoek? Innoveren kan succesvol zijn als de voorgestelde
oplossing een goed beschreven probleem aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat
je het probleem goed doorgrondt. Daarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen
naar knelpunten.
In dit behoefteonderzoekhandboek kom je erachter wat je knelpunten zijn en hoe je ze kunt
oplossen. Onderzoek levert alleen betrouwbare resultaten op als je het goed uitvoert. Dit
handboek probeert een balans te vinden tussen gedegen onderzoek en het behouden van
snelheid.

Het Innovatielab innoveert zelf
ook, dus de dubbele loop van het
Conforte Innovatielab verandert
ook. Houd de website in de gaten
voor updates op ons proces.
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Introductie

Het behoefteonderzoekproces in fases
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

HOE DAN? Evalueren:HOE
DAN?
RBETEREN De voorbereiding:
VERBETEREN
Een passende
oplossing
De situatieanalyse
& BIEDEN WE
in deze
in deze
fase ga je
EXPERIMENTEREN
EXPERIMENTEREN
WAT
WAT BIEDEN
WE
vinden: in deze fase
fase observeren en signaleren doelstelling bepalen: in deze
samen de oplossingen en het
genereren we oplossingen
fase halen we behoeftes op
we kansgebieden en bepalen
proces evalueren zodat je de
en selecteren we daarvan
door middel van sessies en
we het kader voor ons
juiste keuzes kunt maken voor
de meest relevante om de
identificeren we waar de
behoefteonderzoek.
de volgende loop.
experimenten fase in te gaan.
werkelijke knelpunten zitten.

Hiernaast zie je het behoefteonderzoekproces. We lichten in dit
handboek de eerste vier fases toe.

Let op: Je proces is niet per se
zo lineair: indien nodig ga je
weer terug naar een eerdere
fase, bijvoorbeeld als je niet

Door het handboek heen vind je de nodige templates.
Wil je de templates digitaal? Scan dan deze qr code, die
brengt je naar de website waar je ze kunt downloaden.
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alle behoeftes boven tafel
hebt gekregen.

Voorbereiding

Fase 1
Handboek

Fase 1: Voorbereiding
Hieronder zie je de eerste fase van het behoefteonderzoekproces omcirkeld.
Het doel van dit onderdeel is om duidelijk te krijgen of je een kansgebied hebt en of
dit daadwerkelijk zo is. Dit doe je ook omdat je vaak aannames hebt als het gaatVERBETEREN
om
problemen en oplossingen. Dit onderdeel helpt je om zeker te zijn van het gevonden
kansgebied. Daarnaast ga je bepalen wie de stakeholders zijn binnen het kansgebied.
Deze stakeholders ga je betrekken bij je behoefteonderzoek.
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Voorbereiding

Het observeren en signaleren van kansen
Innovatie begint bij het observeren en signaleren van kansen: waar zit ruimte voor verbetering? Als je ergens
ruimte voor verbetering ziet noemen we dit een kansgebied.
Kansgebieden zijn bijvoorbeeld: logistiek van de maaltijden, ziekteverzuim en het uitdelen van medicatie.
 ees je in deze stap bewust van je eventuele aannames. We hebben allemaal de neiging om al mogelijke
W
knelpunten en oplossingen te gaan benoemen. Wacht hier nog even mee: eerst moet onderzocht worden wat de
werkelijke knelpunten zijn, zodat je het juiste probleem oplost.
Dit doe je doormiddel van onderstaande vaardigheden en het invullen van de template “Benoem je kansgebied”.

‘Gluren bij de buren’

Objectief kijken

Vragen naar gedrag

(benchmarking)

Actieve

Beschikbare

terugkoppeling

data/aantallen

vragen

8

Er ‘zijn’ op de

Verdiepen in en

De aannames

Goed luisteren

Externe inspiratie,

vloer (verschillende

begrijpen van

navragen

(niet invullen)

aanbod/aanbieders

afdelingen)

systemen en processen

innovatie

Fase 1
Handboek

Behoefteonderzoek
voorbereiden

Benoem je kansgebied

Observeren
en signaleren

VERBETEREN

Dit heb ik geobserveerd

Dit heb ik gehoord

Dit zijn de cijfers

Dit zijn externe signalen

Mijn kansgebied is

Aan de slag!
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Voorbereiding

Stakeholders bepalen…
Nu je je kansgebied hebt geformuleerd is het belangrijk om het kader te bepalen voor je
behoeftenonderzoek: wie moet je betrekken om te begrijpen waar de werkelijke knelpunten
zitten?
Dit ga je doen door de template “Stakeholderskaart” in te vullen op de volgende pagina.
Met het bepalen van jouw kader breng je “de wie” in kaart. Je weet na het invullen wie jouw
stakeholders zijn bij jouw gekozen kansgebied.
Wie: welke personen zijn erbij betrokken en wie heeft het meest direct ‘last’ van het
kansgebied?
•	Maak op de “Stakeholderskaart” inzichtelijk wie er allemaal van invloed is op jouw
kansgebied. In deze stakeholderskaart staat je kansgebied centraal.
•	Geef door de plek aan hoe dichtbij een stakeholder staat ten opzichte van het onderwerp:
zijn ze heel vanzelfsprekend en direct betrokken of meer op afstand en indirect?
•	Bekijk je ingevulde stakeholderskaart. Wie moet je bij de sessies uitnodigen om de juiste
knelpunten te herkennen? Dit is juist fijn als het meerdere betrokkenen zijn.
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Fase 1
Handboek

Behoefteonderzoek
voorbereiden

Stakeholderskaart

Stakeholders
bepalen

VERBETEREN

Aan de slag!
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Fase 2: Situatieanalyse & doelstelling bepalen
Hieronder zie je de tweede fase van het behoefteonderzoekproces omcirkeld. Het doel van deze fase is om de
juiste knelpunten te identificeren. Daarvoor zijn er twee manieren waarmee je behoeftes kunt ophalen. Bedenk
wat voor jouw onderwerp nodig is: groepssessies of individuele interviews.
In deze fase hebben we dus twee opties:
Optie 1	Groepssessies: hierbij organiseer je twee keer een sessie met al je stakeholders. Zo kun je
gemakkelijker het proces met knelpunten vormen. Daarnaast heb je gelijk alle inzichten bij elkaar.
Optie 2	Interviews: mocht je behoefteonderzoek kleiner zijn, dan is interviews houden een optie.
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Fase 2
Handboek

Hoe maak je een knelpuntenreis?
Stel dat je de instapervaring van treinreizigers wilt verbeteren.
Je wilt dan niet alleen begrijpen hoe ze het instappen ervaren,
maar ook hoe ze het wachten op het station beleven. Of
misschien zelfs wel hoe ze uit bed zijn gestapt en naar het
station toe zijn gekomen.

EXPERIMENTEREN EXPERIMENTEREN

Ook wil je na het instappen nog begrijpen hoe ze het zoeken en
vinden van een zitplaats beleven. En welke behoeftes er zijn
voor, tijdens en na het instappen.
Het is dus belangrijk om te bepalen waar jouw
knelpuntenreis begint en eindigt voordat je gaat
interviewen. Wat gebeurt er voor, tijdens en na je
belangrijkste moment dat invloed kan hebben op je
kansgebied?
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Situatieanalyse & doelstelling bepalen

Optie 1: Behoeftes ophalen met groepssessies
Vaak zijn er meerdere stakeholders die interactie met elkaar hebben tijdens het proces van jouw kansgebied.
Bijvoorbeeld de arts en de zorgmedewerker. Het is dan waardevol om al je stakeholders in een ruimte te hebben.
Breng samen het proces in kaart zodat jullie kunnen definiëren waar ze elkaar tegenkomen in het proces en hoe
ze deze momenten beleven. De opbouw van je sessie is belangrijk om de maximale inzichten eruit te krijgen.
Volg de volgende stappen:
Bij stap 1 ben je op tijd en bereid de ruimte voor. Hang witte lege posters op de muren en teken daar
een lange tijdlijn op, waar je het begin van het proces en het eind van het proces opschrijft. Dit vormt jullie
knelpuntenreis. (Deze groepssessie kun je net zo goed online organiseren, kijk voor tips op onze website.)
Bij stap 2 neem je de tijd voor een goede introductie. Introduceer jezelf, het onderwerp en het doel van de sessie.
Deel ook iets over jezelf, wees persoonlijk, wees jezelf. Vertel dat er geen goed of fout antwoord is, elk antwoord
is nuttig, het gaat om de ervaring van de deelnemer. Laat ook de deelnemers van de sessie zich voorstellen.
Bij stap 3 ga je de knelpuntenreis samen met de groep vullen. Breng samen met de groep de activiteiten in kaart.
Je activiteiten zijn de stappen/taken die de medewerker neemt tijdens het proces. Vul deze stappen/taken in op
post-its. Deze hang je op de tijdlijn zodat de knelpuntenreis in kaart wordt gebracht.
Bij stap 4 ga je doorvragen en knelpunten herkennen. Vraag door op de activiteiten. Wie zijn erbij betrokken? Wat
gebeurt er precies? Is dit moment wel/niet positief en hoe komt dat? Zouden ze het moment graag anders zien?
Gebruik hier een andere kleur post-its voor en schrijf hierop de inzichten en knelpunten die je hoort.
Deze post-its plak je onder de tijdlijn bij de juiste activiteit. Zo breng je jullie knelpuntenreis in kaart.

14

Fase 2
Handboek

Optie 2: Behoeftes ophalen met interviews
Is je kansgebied een gevoelig onderwerp, liggen
de locaties te ver uit elkaar of gaat het om een
individuele beleving? Dan is het alternatief om
interviews af te nemen per stakeholder. Bij de
interviews gebruik je dezelfde stappen als de
pagina hiervoor. Alleen dan doe je dit met zijn
tweeën in een ruimte.
 e hebt ongeveer 5 interviews nodig per type
J
stakeholder om een goed beeld te krijgen.
Stel dat je bijvoorbeeld zorgmedewerkers wilt
spreken die intramurale zorg leveren maar ook
medewerkers die extramurale zorg leveren, dan
heb je van beide 5 nodig, dus 10 interviews in
totaal. Deze interviews kun je op de tijdlijn zetten
zodat de knelpuntenreis in kaart wordt gebracht.
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Situatieanalyse & doelstelling bepalen

Plot de knelpunten
De informatie die je hebt opgehaald in de groepssessie of interviews kun je nu uitwerken in je knelpuntenreis.
Doordat elk kansgebied anders in elkaar zit, zijn er verschillende templates om dit in te vullen. Soms heb
je de tijdlijn met een proces in stappen. Een andere keer vul je de tijdlijn met de dag van de bewoner of de
zorgmedewerker. Op onze website vind je nog andere templates. Kies degene uit, waarbij jouw informatie het beste
past.
Wij gebruiken bijna altijd de knelpuntenreis kaart die hiernaast is afgebeeld. Met de volgende stappen vul jij hem in:
•	Breng samen met je stakeholders het proces in kaart op de tijdlijn die alvast voor jou getrokken is. Schrijf aan
het begin van je proces de start. Hier staat op dit moment 07:00, vervang dit met jullie eerste stap. Zo doe je dit
ook aan het einde van de tijdlijn.
•	Onder de tijdlijn kun je per balkje jouw stakeholders opschrijven. Vul per stap in waar zij tegenaan lopen. Wat
zijn hun inzichten en obstakels en schrijf die onder de juiste stap. Zo vul jij per stakeholder in waar ze tegenaan
lopen in het proces.
•	In het onderste vak staat knelpunten. Vat de inzichten en obstakels van de stakeholders samen en maak hier
een gezamenlijk knelpunt van. Deze schrijf je per knelpunt op.
Zo vorm je jouw knelpuntenreis, waarin je duidelijk kunt zien waar de knelpunten in jullie proces zijn. Voor
eventuele voorbeelden van processen kijk op onze kennisbank.
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Fase 2
Handboek

Situatieanalyse en
doelstelling bepalen

Knelpuntenreis

Behoeftes
ophalen

EXPERIMENTEREN

Proces van de
stakeholders

07:00

23:00

Inzichten per
stakeholder

Gezamenlijke
knelpunten

Aan de slag!
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Situatieanalyse & doelstelling bepalen

Tips & trics voor behoefteonderzoek

18

Laat je OMA thuis
Of wees je in ieder geval bewust
van je eigen Oordelen, Meningen
en Aannames.

Wees vooral jezelf en
nieuwsgierig naar de ander
Heb een informeel gesprek en
probeer oprecht de ander te
begrijpen.

Neem de tijd voor
introductie en kennismaking
Stel de ander op zijn/haar gemak.
Vertel ook iets persoonlijks
over jezelf.

Vraag door tot je het echt begrijpt
Niet invullen voor een ander. Vragen
waarom voelt vaak aanvallend.
Gebruik liever wat maakt dat, hoe
komt dat, leg eens uit...

Denk ook aan je
non-verbale communicatie
Een open houding van jou zorgt
letterlijk voor meer openheid
bij de ander.

Stel open en niet-sturende vragen
Stuur niet in de richting van een
antwoord, maar vraag open naar hun
beleving. “Hoe voelde dat?” in plaats
van “Voelde dat goed?”

Fase 3
Handboek

Fase 3: Passende oplossing vinden
Hieronder zie je de derde fase van het behoefteonderzoekproces omcirkeld. Hier ga
je de gekozen thema’s en knelpunten verder uitdiepen en oplossingen bedenken.
WAT BIEDEN WE
Het doel van deze fase is om je knelpuntenreis met knelpunten op te lossen met
haalbare oplossingen. Hier zorg je ervoor dat je vanuit een multidisciplinaire kijk de
knelpunten bekijkt en hierbij een oplossing bedenkt die in de praktijk haalbaar is.

WAT BIEDEN WE
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Passende oplossing vinden

Knelpunten nakijken
Organiseer een groepssessie, haal alle stakeholders nog een keer bij elkaar.
Zorg voor een fijne ruimte waar ze in verschillende groepjes aan tafels kunnen werken. Volg de stappen
zodat je samen de knelpunten kunt identificeren en oplossingen kunt bedenken.
Bij stap 1 ben je op tijd en bereid de ruimte voor. Print je gemaakte “Knelpuntenreis” uit en hang het op
de muur. Samen met alle stakeholders bespreek je of het klopt. Eventueel vullen jullie hem aan. (Deze
groepssessie kun je net zo goed online organiseren, kijk voor tips op onze website)
Bij stap 2 ga je samen identificeren welke knelpunten het belangrijkst zijn. Op de volgende pagina vind je de
template “Impactkaart”, hang deze op de muur. Samen schrijf je de knelpunten op post-its en hang je ze in
het juiste vakje.
•	Geef voor elk knelpunt een inschatting van de impact die het heeft als het is opgelost en de effort die het
kost om het in de praktijk te brengen. Gebruik hiervoor de template “Impactkaart (zie hiernaast).
•	Selecteer de knelpunt(en) waarvan je nu denkt dat het de meeste impact en minste effort uit het
kwadrant rechtsboven. Deze werk je als eerst verder uit in de volgende stap. Daarna ga je door met de
andere knelpunten.
Bij stap 3 ga je de knelpunten verder uitwerken. Maak multidiciplinaire groepjes (2 tot 4 personen) en gebruik
de template “Knelpuntenkaart” van pagina 22 om jullie uitgekozen knelpunten verder uit te diepen.
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Fase 3
Handboek
Impactkaart

Passende
oplossing vinden

Knelpunten
nakijken

WAT BIEDEN WE

Veel impact
voor de
bewoner

Weinig impact
voor de
bewoner

Moeilijk op
te lossen

Makkelijk op
te lossen

Aan de slag!
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Passende oplossing vinden

Passende
oplossing vinden

Knelpuntenkaart

Knelpunten
nakijken

WAT BIEDEN WE

Naam van het knelpunt

Waar speelt dit knelpunt zich af?

Omschrijving
Geef een beschrijving van het knelpunt

Invloed op de bewoner/zorgmedewerker
Hoe heeft de bewoner/zorgmedewerker hier last van?

Betrokkenen
Wie zijn er bij dit knelpunt betrokken

Waarom is dit knelpunt nog niet opgelost?
Wat staat er momenteel in de weg dit probleem op te lossen?

Bewoner

Zorgmedewerker

Als we dit knelpunt oplossen, wat levert dit dan op?
Waarmee zijn de bewoners/zorgmedewerkers en eventuele andere betrokkenen geholpen?

Aan de slag!
22

Fase 3

De laatste stap in de knelpuntenfase: Formuleer een HKJ
Herformuleer je uitgewerkte knelpunt als een ‘Hoe Kun Je’ (HKJ). Dit dient als startpunt
voor ideeëngeneratie. Laat elk groepje als conclusie hun knelpunt veranderen in een
HKJ. Let op, je HKJ mag je later op de template “Oplossingskaart” invullen.
Een goede ‘Hoe Kun Je’ voldoet aan het volgende:
•

Positief geformuleerd: dus de woorden ‘niet’ en ‘geen’ vermijden.

•

Enkelvoudig: je kunt geen twee knelpunten tegelijk oplossen.

•	
Het juiste niveau: niet te abstract (dan komen er alleen vage oplossingen uit) maar
ook niet te concreet (dan komen er niet genoeg verschillende oplossingen uit).
•	
Vanuit het juiste perspectief geschreven: gaat het oplossingen opleveren die
relevant zijn voor jouw organisatie?
•	
Aansprekend, uitnodigend: je mag best een beetje overdrijven om meteen al te
prikkelen om oplossingen te bedenken.

”Hoe kunnen we een
bewoner zich zo snel
mogelijk thuis laten
voelen?”

Handboek Behoeftenonderzoek om te innoveren 23

Passende oplossing vinden

Oplossingen bedenken en selecteren
Voordat je start met het bedenken en selecteren van oplossingen, begin je het
tweede deel met een creatieve sessie. Hiermee creëer je een creatief en positief
klimaat en de juiste mind-set. Hiervoor heb je een aantal tools:
•	Deel je HKJ (startpunt voor ideeëngeneratie) en bespreek of iedereen zich hierin
kan vinden. Scherp de HKJ eventueel aan.
•

Deel de regels van het creatief denken (zie kader).

•	Doe een opwarmer met de groep. Bijvoorbeeld de Gordiaanse knoop of Het coole
feestje (zie hiernaast).
•	Begin met een purge: laat deelnemers individueel en in stilte de eerste ideeën
op post-its schrijven, zodat er ruimte komt voor nieuwe, meer originele ideeën.
Vraag één idee per post-it en laat ze elk idee beschrijven in minimaal een
werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Op die manier zijn de ideeën ook
voor andere te begrijpen.

24

Regels creatief denken
1. S
 tel je oordeel uit!
Alle ideeën zijn goed, worden
aanvaard en opgeschreven
2. Focus op kwantiteit
Streef naar zoveel mogelijk
ideeën
3. Freewheel
Spring gerust van het ene idee
op het andere
4 Ga voor wilde ideeën!

Fase 3
Handboek

Opwarmers
De gordiaanse knoop
•

Laat de deelnemers een kring maken.

•

Ze steken hun armen vooruit, armen gekruist.

•	Dan doet iedereen zijn ogen dicht, loopt naar voren
en pakt in elke hand een hand van een andere
persoon vast.
•	Als facilitator check je of elke hand een andere hand
heeft gevonden, eventueel help je een beetje.
•	Dan mag iedereen zijn ogen weer open doen, en
terwijl de handen vast blijven proberen uit de knoop
te komen.
•	Als de groep groot is kun je dit ook in twee teams
doen.

Het coole feestje
•

 aak tweetallen en spreek af wie A en wie B is. Jullie
M
organiseren samen een heel cool feest!

•	Persoon A begint met het bedenken van allerlei
ideeën waarop persoon B reageert met ja, maar…
(dat gaat niet werken, dat is te duur, …)
•	Na 1 minuut ruil je om. Nu bedenkt persoon B allerlei
ideeën, waarop persoon A reageert met
ja, en... (dan nodigen we Guus Meeuwis ook uit, ook
van die gouden ballonnen, …)
•	Je vraagt hoe ze de twee rondes ervaren hebben.
Ja, maar kost veel energie. Ja en levert veel energie
op en is soms nogal bizar: dat is straks ook de
bedoeling, dan komen we op originele ideeën.
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Passende oplossing vinden

Clusteren & labellen
•	Laat de deelnemers alle post-it met een of
meerdere stickers (stemmen) erop pakken en
clusteren, dat wil zeggen: groepjes maken van
ideeën die bij elkaar passen.
•	Ze mogen zoveel groepjes maken als nodig is.
Een groepje van 1 idee (post-it) mag ook.
•	Laat ze elk cluster een toepasselijke naam geven
(liefst op een andere kleur post-it).

26

Fase 3
Handboek

Stemmen vanuit verschillende perspectieven
Geef de deelnemers de kans om langs de ideeën te lopen, eventueel
aan te vullen met nieuwe ideeën en laat ze vervolgens stemmen vanuit
verschillende perspectieven die relevant zijn voor jouw project:
•

De bewoner (gebruikersperspectief): welke ideeën gaan de
bewoner het meeste helpen?
•	
De zorgmedewerker (gebruikersperspectief): welke ideeën vindt
de zorgmedewerker het meest aantrekkelijk?
•	
Bestuur (business perspectief): welke ideeën zal het management
het meeste aanspreken?
• Jezelf (wild card): welk idee is jouw persoonlijke favoriet?
• Innovatie: welke ideeën zijn het meest origineel en verrassend?
Geef de deelnemers per perspectief een drietal stickers van een
bepaalde kleur. Zo krijg je een beter beeld van waar de prioriteiten
voor het vervolg moeten liggen.
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Passende oplossing vinden

Ideeën vormen tot een oplossing
Deel de groep weer in dezelfde multidisciplinaire groepjes en laat elk groepje
meerdere ideeën uitwerken op de template “Oplossingskaart”. Op deze manier
worden de oplossingen meteen verder doordacht en uitgewerkt. En zorg je er samen
voor dat jullie ideeën, de juiste oplossing vormen op het knelpunt.
Nadat je klaar bent laat je de deelnemers hun uitgewerkte oplossingen
terugkoppelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een elevator pitch. Ieder tweetal
krijgt 1,5 minuut om de ideeën te presenteren. Vraag de rest om actief te luisteren
en een TOP (wat is er goed aan dit idee?) en een TIP (wat kan er (nog) beter?) op te
schrijven en aan de oplossingseigenaar te geven.
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TIP

TOP

Fase 3
Handboek

Passende
oplossing vinden

Oplossingskaart

Oplossing bedenken
en selecteren

WAT BIEDEN WE

Naam idee

Welk knelpunt lost dit op?

Hoe kun je?

Waarom?

Herformuleer je uitgewerkte knelpunt als een “Hoe kun je” vraag:

Op welke manier verbetert dit idee de situatie voor de bewoner/zorgmedewerker?

Waarom?
Geef een korte beschrijving van je idee

Wat gaan jullie doen om deze oplossing te gaan experimenteren?
Hoe?

Schrijf jullie acties op en wat je nodig hebt om hier mee aan de slag te gaan

Wie of wat heb heb je nodig om dit idee te kunnen verwezenlijken?

Aan de slag!
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Passende oplossing vinden

Frame je publiek! Vraag constructieve feedback
Mocht je de oplossingen gaan presenteren aan het bestuur of andere interne stakeholders, dan is deze
tool handig om te gebruiken. Zorg dat je met zijn tweeën bent, iemand die de oplossing presenteert en een
facilitator voor het proces.
•	Laat de oplossingseigenaar het idee presenteren (max 3 minuten)
•	Vraag dan om te reageren op de oplossing vanuit de dromer:
licht kort toe wat er van de dromer verwacht wordt (2 minuten).
•	Vraag dan om te reageren op de oplossing vanuit de realist (2 minuten).
•	Vraag dan om te reageren op de oplossing vanuit de criticus (2 minuten).
•	Reflecteer op de uitkomsten: op welke manier heeft dit de oplossing verder gebracht/sterker gemaakt?
•	Vraag de toehoorders nu hoe zij tegen de oplossing aankijken (en eventueel wat hun bijdrage kan (gaat)
zijn).
Als er meerdere oplossingen zijn, kun je ook iedereen (of elk tweetal) een oplossing geven en ze zelf laten
nadenken vanuit de drie perspectieven en dan terug laten koppelen wat hun bevindingen zijn.
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Fase 4
Handboek

Fase 4: Evalueren en keuzes maken
Nu is het tijd om het proces te evalueren en stil te staan bij de leermomenten. In deze fase evalueer
je zodat er keuzes gemaakt kunnen worden of de oplossingen getest of doorgevoerd worden.
DAN?
Daarnaast evalueer je ook het proces zodat de leermomenten vastgelegd wordenHOE
en deze
aan
andere collega’s doorgegeven kunnen worden.

HOE DAN?
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en nakĳken

Evalueren

Oplossing bedenken en selecteren

Van oplossingen

Van het proces
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Evalueren en keuzes maken

Evalueren van oplossingen
Hier ga je keuzes maken of je oplossingen gaat testen of doorvoeren. Het
is hierbij belangrijk om de oplossingseigenaren te betrekken, zodat zij het
eigenaarschap over kunnen nemen. Dit doe je door de volgende stappen te
nemen:

Elke week een inloop

Koppel een manager

uurtje voor vragen en

aan het idee-

ondersteuning

eigenaar groepje

Kom over een maand

Laat ze een

samen weer bij elkaar

whatsapp groepje

met een werksessie

maken met jou erin

Bij stap 1 leg je alle “Oplossingskaarten” op één tafel en zorg je dat alle
stakeholders om deze tafel heen staan.
Bij stap 2 ga je gezamenlijk bepalen of de oplossingen gelijk door te voeren
zijn of dat ze getest moeten worden omdat jullie nog niet zeker zijn. Leg de
oplossingskaarten die je gelijk kunt doorvoeren aan de ene kant van de tafel
en de oplossingskaarten die je moet testen aan de andere kant.
Bij stap 3 vraag je de oplossingseigenaren van de door te voeren
oplossingen, wat zij nodig hebben om dit daadwerkelijk door te voeren?
Hiermee verleg je het eigenaarschap en stap je zelf in de begeleiderrol. Biedt
ze ondersteuning door de tips rechts op de pagina.
Bij stap 4 bespreek je de overige “Oplossingskaarten” die overgaan in een
experiment. En maak je samen afspraken om de eerste stappen van het
experimentenhandboek uit te voeren. Plan hiervoor gelijk een sessie van
ander half uur zodat jullie snel over kunnen in actie.
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om te kijken hoe ver
iedereen is.

Fase 4
Handboek

Evalueren van het proces
Hier ga je samen evalueren wat
de geleerde lessen waren in het
behoefteonderzoekproces.
Bij stap 1 pak je de template
“Evaluatiekaart” en hang je die op
de muur. Geef iedereen post-its
en vul gezamenlijk het template
“Evaluatiekaart” in.
Bij stap 2 bespreek je de post-its
en de geleerde lessen. Wat zou je
volgende keer anders doen? en
wat zou je volgende keer weer zo
willen doen?
Bij stap 3 sluit de de sessie af
met een klein feestje, het is
tenslotte een mooi resultaat.
Je bespreekt nog één keer
gezamenlijk de vervolg stappen
en zorgt dat de “Evaluatiekaart”
doorgestuurd kan worden
naar collega’s.

Evalueren
van het proces

Evaluatiekaart

Evalueren

HOE DAN?

Wat was het probleem?

Wat zijn de voordelen van het proces?

Conclusie

Welke oplossingen hebben
jullie bedacht?

Wat zijn de nadelen van het proces?

Volgende stappen

Aan de slag!
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Fase 5

Experimenteren
Nu ben je klaar voor de volgende loop! Het is tijd om je oplossingen uit te gaan
proberen in de praktijk en als het een succes is, ook daadwerkelijk door te voeren.
Dit vervolg zetten we door in het handboek Experimenteren.
VERZAMELEN

VERZAMELEN
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Opstarten experiment
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1-meting

Afsluiting

Na het experiment

Deelnemende organisaties

Het Innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van VVT instellingen in de regio Rotterdam.
De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab.

Neem contact op met het team:
info@confortelab.nl
confortelab.nl
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