DESIGN
THINKING

WE SPEND A
LOT OF TIME
DESIGNING THE
BRIDGE, BUT
NOT ENOUGH
TIME THINKING
ABOUT THE
PEOPLE WHO
ARE CROSSING
IT.

7-02-2022
09:00 - 17:00
Op (eigen) locatie of online
www.tribers.nl

MAXIMALISEER JE
INNOVATIESNELHEID,
VERMINDER DE TIJD OM
NAAR DE MARKT TE GAAN
EN VOORKOM DAT JE JE
GELD BESTEED AAN DE
VERKEERDE IDEEËN.

WAAROM
DESIGN
THINKING?

Design Thinking is in opkomst in de wereld van
Agile. En niet voor niets. Het stelt organisaties
en teams heel goed in staat om slim en
betaalbaar te innoveren.
'Slim' door op zoek te gaan naar de exacte (en
soms latente) klantbehoefte.
'Betaalbaar' omdat je al je fouten in jouw eerste
ontwerp in een vroeg stadium ontdekt.

Ben jij klaar om
de exacte
klantbehoefte
te ontdekken?

IN DE
TRAINING
Leer je de waarde en logica van
Design Thinking herkennen en
maak
je
kennis
met
de
verschillende onderdelen door
middel van een simulatie.
Je gaat gestructureerd aan de
slag met een voorbeeld.
Doorloop je een rollenspel van
je eerste klantgesprek tot aan
jouw zelfbedachte prototype.
Krijg je praktische handvaten
waar je direct mee aan de slag
kan!

ZO LEER JE GELIJK VAN JOUW EIGEN
INNOVATIE EN WEET JE HOE JE DEZE
NOG BETER ÉN KLANTGERICHTER MAAKT.

WAT GA JE LEREN

DEZE STAPPEN GAAN WE VOLGEN:

Het draait om het begrijpen van mensen voor
wie je een product of dienst ontwikkelt.

1. Huidige situatie: veel innovaties mislukken
ongemerkt in een organisatie
2. Het antwoord van Design Thinking
3. Inleven in het échte klantprobleem
4. Probleem ontdekken en prototypen
5. Valideren en continu verder leren

Zo laat je (verkeerde) assumpties niet
leidend zijn binnen het innovatieproces.

DISCOVER VALUE

VALIDATE SOLUTIONS

ACCELERATE DELIVERY

EMPATHY

Ontdek de 'Jobs to be Done' door middel van een écht
(ja, écht) klant interview. Je leert de juiste informatie
op te halen door de juiste vragen te stellen.

DEFINE

Het juiste probleem definiëren is essentieel. Je gaat
aan de slag met een techniek om het juiste probleem,
op de juiste manier te definiëren.

IDEATE

Hier gaan we als groep met elkaar ideeën bouwen. Je
leert hoe je creatief en effectief kan brainstormen met
elkaar.

PROTOTYPE

We halen de knutsel-box tevoorschijn en gaan samen
aan de slag om jouw eerste prototype maken. Je leert
de kracht eenvoud en doelgerichtheid in te zetten.

TEST

We halen jouw klant weer terug in de training en we
gaan jouw aannames & prototype testen!

5 FASES

SAMEN ONTDEKKEN,
ONTPLOOIEN EN
ONTWIKKELEN.
WANT INNOVEREN DOE JE

Jij bent in staat om
het Design Thinking
proces in te richten
voor jouw team
en/of bedrijf.

NOOIT ALLEEN.

Met Design Thinking als nieuwe mindset zal je
herkennen waar innovatie in jouw team of
organisatie slimmer kan.
Middels de simulatie ervaring die je opdoet, stel je
jezelf in staat om het concept in jouw
praktijksituatie toe te passen.
Zo kun je de volgende dag binnen jouw projecten
bij jouw klanten met nieuwe kennis en tools direct
aan de slag.

WAT NEEM JE
MEE?

PRAKTISCHE INFO
DENKEN EN WERKEN
Wanneer?
Op 7 februari 2022 van 09:00 - 17:00
Wat krijg je?
De training wordt gefaciliteerd door twee
trainers. Lunch, drinken en
trainingsmaterialen zijn inbegrepen.
Kosten
Kosten
Korting 15%
Totale kosten

€1500
€225
€1275

Wil je meer weten over de trainingen?
Bel 06-21660211 of stuur een mail naar:
jordy@tribers.nl

ALS EEN START-UP

