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ingesleten spierverstarring; dat het 
kunnen innemen van verschillende 
yoga-posities oefening vraagt, dat de 
aap zich uitrekt en krabbelt aan een 
boomtak, erop gaat zitten en er han-
gend overheen gaat liggen, hoeveel 
spierrekoefeningen er wel niet zijn en 
welke zit-steun-hang-posities we zoal 
in onze vrijetijd innemen. 
Om een gevoel te krijgen bij deze 
posities doen we klassikaal een body-
brainstorm: ‘Probeer de verschillende 
posities uit en neem die aan die het 
beste aanvoelt, waarbij je niet op een 
stoel mag gaan zitten. Haal vervol-
gens je buurman uit z’n evenwicht en 
zet hem/haar in een nieuwe stabiele 
positie’. Het is veel vallen en lachen 
tot er in de klas een dynamische 
lounge-achtige ambiance is ontstaan. 
Van elke positie wordt een foto ge-
maakt om vervolgens daaromheen de 
wildste meubelobjecten te schetsen. 

Het kantoorvergaderlandschap kent 
voor de studenten nog veel onbe-
kende uitdagingen en dus gaat het 
verkennen verder. We trachten het 
onbewuste boven te krijgen met de 
ontwerpmethoden: mindmapping, 
morfologische kaart, scenario-story-
boards.
Om de creativiteit en vitaliteit van de 
groep hierbij te stimuleren, deel ik de 
klas op in teams van drie. Dat waar-
borgt voldoende diverse perspec-
tieven, zonder te democratisch, te 
stroperig te worden. Op grote papier-
rollen van A1-formaat, hangend aan 
de muur dan wel uitgetrokken over 
meerdere tafels, laat ik de studenten 
werken, zodat er groots en breed 
wordt gedacht en iedereen mee kan 
lezen en schrijven. Tijdens de sessies 

Studenten Industrieel Product Ontwerpen Windesheim Zwolle kregen de opdracht een 
meubelobject te ontwerpen dat je stimuleert om anders te werken met elkaar, met het accent 
op creativiteit en vitaliteit. “Als docent aan mij de uitdaging om de studenten creatieve 
vaardigheden bij te brengen op een inspirerende wijze. Aan de studenten om aan de slag te 
gaan met de vraag: hoe een teamoverleg speelser, gezonder en innoverender te maken?” 
Kitty de Groot schrijft over het ontwerpproces – middels ‘Design Thinking’ – van een ‘anders 
werken’-object, voor creatieve, vitale werksessies.

Auteur: Kitty de Groot. Foto’s: Windesheim.

zijn ze vrij om elke willekeurige positie 
in te nemen, uitgezonderd de gang-
bare zitpositie. Dit doorbreekt even 
de routine, zet een ieder op scherp 
en helpt bij het zich inleven in het 
project-thema: ‘anders werken’.

Op de grote, lange lappen papier 
worden probleemstellingen geschre-
ven, zoals: 

• Object-locaties: mogelijke plek-
ken waar het object komt te staan: 
binnen-buiten, centraal in de ruimte 
of in een hoek.

• Mobiliteit: hoe het object te ver-
plaatsen, te vervoeren? 

• Flexibiliteit: op welke manieren zou 

Hoe verloopt zo’n ontwerpproces? 
De leek ziet vaak slechts het eind-
resultaat, het object, terwijl de weg 
ernaartoe, het ontwerpproces, juist zo 
interessant is. De meeste ontwerpers 
beschrijven het als een reis. Gaande-
weg krijg je steeds meer grip op de 
context, wat is het probleem en wat 
wil je ermee. In dit artikel de reis van 
de Windesheimstudenten.
De reis begint met het verkennen van 
de context; waaraan te denken om 
creativiteit en vitaliteit bij teamoverleg 
te bevorderen? De onderzoeksresul-
taten: zorg voor actieve participatie, 
vrije uitwisseling van gedachten en 
diverse perspectieven. Daarnaast 
zijn van belang: multi-zintuigelijke 
communicatie; daar zit dus heel veel 
emotie, energie en begripsvorming 
in. En een ‘wit’ vlak om gedachten en 
plannen op te schrijven. Zo blokkeren 
die niet onze hersenen.

Creativiteit? 
Zo stimuleer je dat je het object steeds weer kunnen 

veranderen om er steeds weer ‘an-
ders op/in/aan te werken’? 

In een logische volgorde zetten de 
studenten alle mogelijke uitdagingen 
en oplossingen erbij. Aan het einde 
van deze sessie heeft het gemeen-
schappelijk gecreëerde gedach-
tegoed de klasmuur goed gevuld. 
Omgeven door al deze gedachten 
kunnen de studenten ze goed tot zich 
door laten dringen om er vervolgens 
verder mee te ‘spelen’: er ideeën om-
heen genereren. 

De volgende sessie: het schetsen van 
het idee. Ik daag de studenten uit om 
heel snel, heel veel ideeën te gene-
reren. ‘Kom maar op met die ideeën, 

Wat vitaliteit betreft blijkt het kantoor-
leven – werksleur, vastgeroeste werk-
patronen en eenzijdige zithouding, 
al dan niet weggezakt – de grote 
boosdoener te zijn, met als gevolg: 
fysieke en mentale verstarring. ‘Dat 
gaan wij heel anders doen’, daarover 
zijn de studenten het eens. Maar 
hoe kom je tot andere oplossingen? 
Om inspiratie op te doen verdiepten 
de studenten zich onder meer in de 
wijze waarop ze in andere culturen 
door de geschiedenis heen zitten en 
overleggen. Ook was er aandacht 
voor lichaamshoudingen van dieren  
en houdingen die in de sport en yoga 
worden getraind.
Leuke inzichten worden zo opge-
daan: hoe de man anders dan de 
vrouw zit in Japanse theeceremo-
nies; dat de Aziaten de hurkhouding 
heel lang kunnen volhouden en wij 
‘Westerlingen’ niet als gevolg van 

Broeinest ADAM aan het IJ is volgens de be-

schrijving van de oprichter Baars & Bloemhoff  

een ‘creatieve speel- & werkplaats’ voor ontwer-

pers, makers, (interieur)architecten en project-

inrichters.
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Design-stappen die studenten hebben 

doorlopen.
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laat de ene gedachte de andere maar 
baren’. Zo doe je in een korte tijd 
zoveel mogelijk inzichten op. Om het 
ritme er in te krijgen gaat de muziek 
aan en geef ik de studenten 5 minu-
ten de tijd om een idee te schetsen. 
Daarna schuiven ze dit idee door naar 
hun buurman. Deze maakt een itera-
tie op het ontvangen idee. Dat idee 
schuift de student vervolgens weer 
door naar de volgende buurman, et 
cetera. Het voortborduren op het idee 
van een ander doorbreekt het vast-
zitten aan één gedachte en verrijkt 
het idee door er vanuit verschillende 
perspectieven naar te kijken. Na 2 uur 
schetsen hebben we met elkaar heel 
veel ideeën gegenereerd. Ook deze 
krijgen een plekje aan de muur. Zo 
ook de moodboards waar na de ses-
sie ‘Visie-vorming’ – wat staat centraal 
in jouw anders werken-object – aan 

is gewerkt. De moodboards, collages 
van foto’s uit mediabladen geknipt, 
geven een beeld van het gevoel en 
de emoties die de studenten met hun 
object willen oproepen, vertaald naar 
materialen, vormen, volumes, kleuren, 
texturen.

De muur van het projectlokaal hangt 
nu vol met gedachten, beelden, 
schetsen, mindmaps, tekst… Het is 
het manifest van deze groep studen-
ten geworden, waar ze heel trots op 
zijn! Het zit vol met energie. Rijk aan 
informatie, vele ideeën geschetst en 
mock-ups (snelle, simpele prototy-
pen) in elkaar gezet, is het tijd om 
maar eens te divergeren, ofwel te 
filteren; om uit de vele ideeën drie 
concepten te kiezen. Deze worden 
geoptimaliseerd, waarbij de focus 
allereerst ligt op gebruiksvriendelijk-

heid. Ontwerpen doe je immers voor 
mensen. Aan de studenten om weer 
met de grote A1-papierrollen aan de 
slag te gaan: gebruiksscenario’s erop 
te schetsen om naar boven te krijgen 
op welke punten het object voor de 
gebruiker nog fitter, slimmer, comfor-
tabeler kan worden gemaakt. 

Dan de vraag of het object wel lek-
ker verkoopt. We doen het rollenspel: 
verkoper-klant. Aan de student om 
zijn/haar concepten te verkopen. De 
potentiële koper, medestudent, hoort 
het verkooppraatje aan, bestudeert 
de ontwerpen, geeft aan wat hem/
haar aanspreekt en wat niet en waar-
om. En dan draaien we de rollen om. 
Dat geeft een perspectiefverfijning op 
het geheel.

Het eisen- en wensenpakket wordt 
aangescherpt op basis waarvan de 
concepten worden beoordeeld en 
een keuze wordt gemaakt voor het 
finale ontwerp. Dit wordt tot in de 
puntjes uitgewerkt wat betreft sty-
ling, gebruik, ergonomie, kostprijs, 
produceerbaarheid, logistiek. Pop-
petjes met de juiste ergonomische 
lichaamsmaten worden erbij gezet, de 
constructie wordt uitgetekend, sty-
lingboards voor de materiaalkeuze en 
detaillering worden opgesteld. En ten 
slotte om de laatste punt op de laat-
ste ‘i‘ te zetten nog het mindsetspel 
‘speel de kritische klant’: wat zijn de 
overgebleven minpunten om het fi-
nale ontwerp nog te verbeteren? Laat 
ook je buurman of buurvrouw deze 
benoemen en vraag deze om een 
schetsverbetering van jouw ontwerp 
te maken. Tja, om na zoveel verdie-
ping het ontwerp wel simpel te hou-

den gooi ik er nog een ‘filtersessie’ 
tegenaan: wat in jouw ontwerp kan 
allemaal worden weggehaald, zodat 
slechts de essentie overblijft? Dit om 
het ontwerp krachtiger en helderder 
in vormtaal te maken. 

In een korte periode van 7 weken, 
14 dagdelen aan design thinking-
sessies, hebben we  alles bij elkaar 
de context en het ontwerp grondig 
onder de loep genomen. Een inten-
sieve reis dus, die nog doorgaat. In 
de laatste anderhalve week gaan we 
van 2D naar 3D. Bouwtekeningen 
voor het maken van een prototype 
worden opgesteld. Dat is puzzelen; 
hoe zet je nou alles echt slim in el-
kaar? Als de maattekeningen af zijn, 
start het klussen in de werkplaats. 
Het ontwerp wordt gebouwd. Tijdens 
het bouwen wordt hier en daar nog 
ingespeeld op de voortschrijdende 
inzichten die ontstaan nu het ontwerp 
gestalte krijgt. En dan de testfase. 
Wat vindt het publiek ervan? De eer-
ste evaluatieronde is het ‘Be Proud & 
Show It’-event van Windesheim IPO in 
hun ateliergebouw midden in de stad, 
waarbij studenten van alle leergangen 
elkaar over hun ontwerpen bevragen 
en aan elkaar waarderings-stickers 
geven. Daarna reis ik met de studen-
ten af naar de Vakbeurs Facilitair & 
Gebouwbeheer (zie ook het artikel 
op pagina 64 tot en met 67). Het 
evenement biedt de studenten een 
fantastisch podium zodat ze reacties 
van relevante professionals kunnen 
krijgen. En wie weet zitten er potenti-
ele opdrachtgevers tussen. Een van 
de studenten heeft zijn eerste op-
drachtgever al binnen, de werkgever 
van zijn vader wil voor zijn nieuwe 

kantoor zijn anders werken-object wel 
hebben!

De studenten van Hogeschool Win-
desheim worden natuurlijk opgeleid 
voor de dagelijkse praktijk in het be-
drijfsleven. Daarom is het informatief 
om te kijken hoe het proces van idee 
tot prototype, al dan niet betreffende 
een fysiek product, in het bedrijfsle-
ven wordt aangepakt. We spreken 
Han Gerrits, professor Technology 
& Innovation, partner KPMG en op-
richter van KPMG Innovation Factory. 
Deze unit van KPMG helpt organisa-
ties bij het organiseren, stimuleren en 
creëren van innovaties. Hoe doen ze 
dat?
“Het creëren van een innovatieve cul-
tuur kan alleen als het gehele bedrijf 
mee participeert. Met ons innova-
tietechnologie-platform kunnen we 
alle medewerkers meenemen in een 
innovatietraject. We gaan hierbij heel 
gericht te werk. Bij de start werken 
we de innovatievisie van het bedrijf 
uit naar kerninitiatieven voor de do-
meinen waarin het wil innoveren. Het 
vervolg is dan eenvoudig: innovatie 
begint met het creëren van ideeën. 
Zonder ideeën geen innovatie. Want 
we weten: hoe meer ideeën en hoe 
groter de diversiteit, hoe groter de 
kans op een goed idee. We genere-
ren liever met tienduizend mensen 
ideeën dan met dertig. Dat lukt online. 
Online durven mensen vaak meer, ze 
delen dan hun gedachten die ze in 
een workshop niet bloot geven. Ze-
ker niet waar de baas bij zit. Dit geldt 
nog meer in landen waar men niet zo 
gewend is zich uit te spreken, denk 
aan Singapore, Turkije en Frankrijk. 
Omdat diversiteit bijdraagt aan betere 

“De leek ziet vaak slechts het eindresultaat, 
 terwijl de weg ernaartoe juist zo interessant is”

Voor een creatieve werksessie kan men bij 

Broeinest ADAM kosteloos gebruik maken van 

de aanwezige werkplekken en vergaderruimten.
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ideeën, proberen we altijd mensen 
van verschillende achtergronden, van 
verschillende disciplines, dwars door 
het bedrijf heen, van over de hele we-
reld bij elkaar te brengen.”

Zo’n innovatietraject opzetten en 
managen vraagt om een enorme 
organisatie. “Een goede communi-
catiecampagne eromheen bouwen, 
visueel aantrekkelijk en met de juiste 
‘tone-of-voice’, is heel belangrijk, 
anders gebeurt er niets”, aldus Ger-
rits. “Tijdens de ideation-sessie kijken 
moderators op het platform mee. 
Ontstaat er geen negatieve energie, 
zoals kreten van ‘dat hebben we toen 
al geprobeerd en leidde tot niets?’. Zij 
koppelen mensen met gelijke ideeën 
of relevante kennis aan elkaar, voor 
zover dit niet door het platform au-
tomatisch gebeurt. We gaan met de 
eerste ideation-sessie door totdat we 
redelijk uitgewerkte ideeën hebben. 
Dan worden er projectteams opgezet. 
We vinden dat mensen die met het 
idee zijn gekomen altijd mee mogen 
doen in het projectteam, maar dat 
hoeft niet. Het team werkt het idee 
dan uit tot de volgende beslissings-
gate. Dit kan zijn in een van onze 
innovatie-LABs. We hebben industri-
ele ontwerpers en innovatie-experts 
die zich daarover buigen en het ge-
heel begeleiden, zij hebben de juiste 
Design-Thinking skills.”

Het interieur van deze LABs is vol-
gens Gerrits sterk afhankelijk van het 
thema en wordt waar nodig project 
specifiek gemaakt. “Binnen KPMG 
onderscheiden we een aantal soorten 
LABs. In het ‘Inside-LAB’ ligt het ac-
cent op het analyseren van big data. 

Deze LABs hangen helemaal vol met 
touchscreens, waarop we alle data 
van de klant kunnen projecteren. 
Daarin werken we samen met Micro-
soft, Google en Amazon. Je kan dan 
bijvoorbeeld real-live kijken wat er ge-
beurt als je een zekere actie verricht.”

In de zogenoemde ‘Out-of-the-box-
LABs’ worden mensen uit hun gang-
bare context gehaald. Gerrits toont 
een plaatje met daarop een grote, 
open ruimte, waar planten uit het 
plafond komen, waar dromes rond-
vliegen, verschillende sta-zit-lounge-
meubilair aanwezig is, et cetera. “In 
de ‘Immersive-LABs’ dompelen we 
mensen onder in de toekomst om de 
begrenzing van wat kan, de status-
quo, in hun hoofd los te krijgen. En in 
de ‘Realisatie-LABs’ staan alle tools 
klaar om prototypen te bouwen en 
te testen. Vaak gaat het hier om heel 
snel van een idee een testje te kun-
nen maken zodat er in een zo vroeg 
mogelijk stadium een indruk ontstaat 
van wat het oplevert. We richten soms 
ook LABs bij onze klanten in.”

“Innovatie wordt steeds belangrijker, 
omdat de technologie en kennis zich 
steeds sneller gaan ontwikkelen”, 
vervolgt Gerrits. “We genereren ge-
loof ik dit jaar evenveel data als wat 
we aan data in al die jaren daarvoor 
in totaal hebben gegenereerd. Com-
binaties van technologieën gaan in 
elkaar overvloeien. We hebben nu al 
technologieën die ervoor zorgen dat 
de digitale wereld in de fysieke wereld 
overvloeit, denk aan idee printing, 
Internet of Things, beeldherken-
ning. We onderschatten nog sterk 
de invloed van dit alles. We denken 

dat we al veel hebben gezien – want 
we hebben het Internet toch meege-
maakt – maar we hebben nog lang 
niet alles gehad.” De innovatie-LABs 
van de toekomst zullen er heel anders 
uitzien; dan projecteren we ons van 
de ene wereld in de andere wereld 
en werken we ‘figitaal’ met innovatie-
teamleden van over de hele wereld in 
een global-virtual-lab!”

Op bezoek bij Broeinest ADAM aan 
het IJ, volgens de beschrijving van de 
oprichter Baars & Bloemhoff een ‘cre-
atieve speel- & werkplaats’ voor ont-
werpers, makers, (interieur)architec-
ten en projectinrichters om inspiratie, 
kennis en vaardigheden op te doen. 
Peter van de IJssel, Spin in ’t Nest 
van Broeinest ADAM, zelf interieur-
ontwerper en meubelontwerper, leidt 
ons rond. We stappen een enorme 
materialenbibliotheek in: een open 
ruimte die vol ligt en hangt met mate-
riaalstalen in vele kleuren, texturen en 
meubilair. Rechts van ons de bar, voor 
hapjes, lunch, koffie en thee. “Bezoe-
kers die hier voor het eerst komen zijn 
vaak verbaasd over de overweldigen-
de hoeveelheid materialen, verlichting 
en meubels die we hier hebben. Op 
regelmatige basis zien we die bezoe-
kers terug, wat Broeinest ADAM tot 
een bedrijvige plek maakt.” 
Ontwerpers, architecten en makers 
zijn vrij om hier te werken. Uit het 
aanwezige materiaal stellen ze vaak 
een moodboard samen of zoeken ze 
naar de volgende stap in materialiteit. 
Het leukst is als ze met de klant en 
de maker samen hier gaan werken 
om een idee dat leeft concreter te 
maken. Wij denken dan graag met ze 
mee wat betreft materiaaladvies en 

toepassing. Wat veel energie geeft als 
je ze nieuwe materialen kan laten ont-
dekken die hun verhaal en ontwerp 
sterker maken. We maken ze bekend 
met de materiaalopties, de toepas-
singsmogelijkheden, de bewerkings-
wijze en geven waar mogelijk referen-
tievoorbeelden. Samen maak je het 
verhaal dan completer.”

“Voor een creatieve werksessie 
kunnen ze hier kosteloos gebruik 
maken van de aanwezige werkplek-
ken en vergaderruimten. Die laatste 
moet je wel reserveren. Zeker ‘De 
Kas’ en ‘The Cave’ zijn gewild.” ‘De 
Kas’, midden in de open ruimte, is 

rijk gevuld met planten en voorzien 
van een grote werktafel. ‘The Cave’ 
bevindt zich onder ‘The Rock’ de 
houten trap/het podium en biedt ge-
borgenheid en privacy. 
“Broeinest Amsterdam is al een van 
onze drukkere locaties, terwijl we 
hier nog geen jaar open zijn ontvan-
gen we hier gemiddeld zo’n 750 be-
zoekers per maand. Dat is voor ma-
teriaaladvies en onze evenementen, 
denk dan bijvoorbeeld aan lezingen 
en workshops samen met onze part-
ners, zoals Forbo, Gispen, Wiesner-
Hager en Modular. Op elke locatie 
– Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam 
en straks ook Utrecht – werken we 
met een anders samengestelde 
groep partners, afhankelijk van 
waarop het desbetreffende Broeinest 

zijn accent heeft liggen. Inmiddels 
hebben we al meer dan twintig aan-
sprekende partners zich bij Broeinest 
aangesloten. Zo wordt Utrecht een 
Makers-Broeinest.” In een oude 
werkspoorfabriek kunnen makers 
en ontwerpers hier straks praktische 
materiaalkennis en -vaardigheden 
opdoen over huidige en toekomstige 
mogelijkheden in plaatbewerking, 
software, duurzaam en slim bouwen. 
“Wat ik in Amsterdam nog verder wil 
uitbouwen is het aantal events. Zeker 
voor de makers wil ik meer organise-
ren, zij vertegenwoordigen zeker 40 
procent van onze bezoekers. Wat we 
vaak vergeten, is dat zij degenen zijn 
die met zoveel passie en vakman-
schap realiseren wat de ontwerper, 
de architect bedenkt.”

Broeinest ADAM biedt een groene omgeving.

“ Mensen worden uit hun 
 gangbare context gehaald”


