Prikkel voelen
Gebruik de prikkel voelen…

om te beschrijven wat de uitdaging of het probleem is waar het
team mee aan de slag gaat.
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Materiaal maken

Wat is een prikkel?

Een prikkel is iets waardoor je gaat bewegen, waardoor je gaat
ontdekken en experimenteren. Je ziet een kans. Je ziet een
trend waarop je wilt inspelen. Je ziet een nieuwe techniek die
nieuwe mogelijkheden biedt. Je wilt iets veranderen. Je ziet een
probleem dat je wilt oplossen. Je ziet iets gebeuren wat je wilt
veranderen.
Let op: je weet nog niet wat de oplossing is! En dat is prima en
nou juist de bedoeling. Want, samen met jouw team ga je op
zoek naar een creatieve oplossing.

Prikkel Canvas tekenen - Stap 1

Wie ervaart de prikkel?

Het kan zijn dat jij zelf de prikkel voelt of dat jullie als team een
prikkel voelen. Maar, het kan ook een opdrachtgever zijn die de
prikkel voelt en jullie als team vraagt om met die prikkel, die
uitdaging aan de slag te gaan.

Stappenplan

1. Teken het Prikkel Canvas
2. Voel jij zelf de prikkel? Ga dan meteen naar stap 3.

3.
4.

5.

6.

7.

Voelt jullie opdrachtgever de prikkel, ga dan met de
opdrachtgever in gesprek en probeer in dat gesprek de
informatie (stap 3 t/m 6) boven water te halen. Op de
achterzijde van deze kaart vind je tips om dit gesprek met
de opdrachtgever voor te breiden.
Beschrijf de wens die jij of de opdrachtgever heeft.
Beschrijf het waarom van de wens. Waarom wil je dat
gebeurt wat je wenst? Anders gezegd: wat levert het op?
Nog anders gezegd: wat is het voordeel dat bereikt kan
worden?
Beschrijf wat het probleem is. Wat zorgt ervoor de wens
nog niet gerealiseerd is? Welke informatie is er nog meer
die relevant is voor de uitdaging?
Beschrijf wie er baat bij heeft dat de wens gerealiseerd
wordt. Wie heeft er voordeel bij dat er een oplossing
komt? Dat kunnen eventueel meerdere personen of
groepen van personen zijn.
Tot slot: beschrijf in een of een paar zinnen op wat de
uitdaging is waar het team mee aan de slag gaat. Check
eventueel bij de opdrachtgever of dit inderdaad de
uitdaging is waar hij/zij graag een oplossing voor ziet.
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Prikkel Canvas tekenen - Stap 2

Voorbeeld van een uitdaging

Wie: De Provincie X en het waterschap
beheren veel oppervlaktewater. Rivieren,
kanalen en meertjes. Zij hebben baat bij
een oplossing, maar vooral ook de
samenleving, de burger én de natuur
heeft baat bij een oplossing.
Het probleem: Er bevindt zich veel
plastic in deze wateren. Dit kan zowel
zichtbaar, drijvend plastic zijn als ook
deels in het water opgelost plastic.
Plastic in de rivier oogt niet schoon, maar
het is ook milieuonvriendelijk. Je wil niet
dat het plastic in de voedselketen
terecht komt.
Wens: de Provincie X wil graag dat haar
oppervlaktewater plastic-vrij wordt.
Waarom: Een rivier vrij van plastic is een
rivier waar natuur en de mens zonder
zorgen gebruik van kunnen maken. En,
wie weet kan het verzamelde plastic wel
hergebruikt worden.
De uitdaging: Bedenk een manier
waarop Provincie X op een eﬃciënte,
duurzame en (enigszins) betaalbare wijze
plastic uit rivieren en oppervlaktewater
kan halen.

Tips voor gesprek
met opdrachtgever

H

et gesprek met de opdrachtgever is vooral een verkenning,
een kennismaking met het probleem en ook de
opdrachtgever zelf. Het is een open gesprek. Geen vraag is raar
of te gek.

0b
Inzet DOON kaarten

Welke vragen stel je niet?

Stel niet de vraag “Wat is de oplossing?”, “Wat wilt u hebben?”
of “Wat moeten wij bedenken?”. De opdrachtgever weet niet
wat de oplossing is. Hij heeft wellicht een idee van de
oplossingsrichting, maar hij weet dé oplossing niet. Anders had
hij jullie niet gevraagd om een oplossing te bedenken!

Welke vragen stel je wel?

Stel vooral open vragen. Stel vragen over het probleem of de
uitdaging:
• Wie ervaart het probleem?
• Wat is het probleem? Wanneer treedt het probleem op?
• Wat zijn de gevolgen van het probleem?
• Probeer door te vragen. Een trucje is om vijf keer waarom te
vragen.
• Welke trends zijn voor het bedrijf belangrijk?
• Hoe denkt het bedrijf dat het er over 5 of 10 jaar uitziet?
Doen ze dingen dan anders dan ze nu doen? Waarom?
• Heeft het bedrijf gegevens, data of informatie? Vraag of je
die data mag ontvangen en gebruiken.
• Kan het bedrijf het probleem of de uitdaging laten zien? Als
je zelf het probleem of de uitdaging kan zien of misschien
zelfs wel beleven dan helpt dat jou en je team enorm in het
bedenken van een oplossing.

Visie canvas – Verken relevante trends
voor het bedrijf of organisatie.

Klantreis canvas – Handelingen en
acties van klant of eindgebruiker
vastleggen

Bereid je voor op het gesprek

Je kan verschillende kaarten en canvassen gebruiken om je
voor te bereiden op het gesprek met de opdrachtgever (in
willekeurige volgorde):
•

Visie canvas (Kaart 6): verken de trends die belangrijk zijn
voor het bedrijf of de organisatie. Kijk ook hoe de uitdaging
past binnen die trends. Die trends kun je zelf als team
bedenken ter voorbereiding op het gesprek met de
opdrachtgever of je verkent de trends samen met de
opdrachtgever tijdens het gesprek zelf.

•

Klantreis of klanthandelingen canvas (Kaart 4): leg de
‘reis van de klant’ vast. Wat zijn de handelingen en acties
die de klant of de eindgebruiker uitvoert waarbij hij of zij de
problemen ervaar of waarbij de uitdaging naar voren komt?

•

Persona canvas (Kaart 5): wie is degene die het probleem
of de uitdaging ervaart? Maak hier, eventueel met de
opdrachtgever samen, een eerste persona van.

•

Interview kaart (Kaart 10): bereid je gesprek met de
opdrachtgever voor. Gebruik eventueel een interviewkaart
en ga altijd met twee personen naar het interview. De een
stelt de vragen en de ander maakt aantekeningen.
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Persona canvas – beschrijving van de
klant en/of de eindgebruiker.

Interview kaart – je gesprek met de
opdrachtgever voorbereiden.

