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Focus vandaag

Inhoud:

Na deze workshop weet je
1: Wat ontwerpgericht onderzoek is

2: Hoe je ontwerpgericht onderzoek kan opzetten 
volgens de
- Waterfall method
- Design thinking method

Presenter
Presentation Notes
Focus / visie 0.5 minWat is het kader van dit vak?Wat is deze les en waarop focus de les vandaag?



Case study Diagnostisch
Longitudinale studie Ontwerpgericht
Cross-sectionele studie Implementatie
Experiment Evaluatie

Kennisprobleem: Handelingsprobleem:
Wat is het geval? Wat moeten we doen?

Fundamenteel ↔ Toegepast:
Δ onderzoeksontwerp

Praktijkgericht onderzoek

Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek

Wat zijn de oorzaken ervan?
In welke omstandigheden geldt dit?

Presenter
Presentation Notes
Wat is het grote verschil: Het DOELGenereren OF toepassen van kennistoepassen van kennis = wat de HBO-professional moet doen, en wat wij onze studenten lerenDoel van onderzoek: Fundamenteel: De wetenschap weet iets niet, en wil iets weten: gap in knowledgeToegepast: De praktijk kan iets niet, en wil iets kunnenDe 4 discussies (conceptueel, theoretisch, empirisch, praktisch)De 6 vormen van onderzoek:Beschrijvend VerklarendOntwerpendVergelijkendEvaluerend…Dit zijn dus vormen van onderzoek nav hun verschillende doel – beschrijven, verklaren, voorschrijven, etc; en dus zijn het geen methodologieen?Want process-tracing is ook een methodologie – een methodologie voor verklarend onderzoek.Interventiecyclus: Zie boek Herbert Simon, Science of the artificialArtificial = iets nieuws maken, bv een product, beleid



Diagnose

Evaluatie Ontwerp van oplossing
van interventie

Implementatie
van oplossing 

Welke oplossing is het meest geschikt 
om het gestelde doel te bereiken?

Wat is het probleem, 
en de oorzaken ervan?

Hoe kan de oplossing gerealiseerd 
worden?
Ontwerpkundig > impl.plan maken:
- Hoe kan de implementatie van de 
oplossing optimaal georganiseerd 
worden?
Veranderkundig > analyse + plan:
- In hoeverre en waarom mist 
draagvlak voor de implementatie 
van de oplossing, en hoe kan 
optimaal draagvlak gecreëerd 
worden?

Werkt het? 
Heeft de implementatie 
van de oplossing 
geleid tot het bereiken van 
het doel, de norm 
of de gewenste situatie? 
Zo nee, waarom niet?
Was de diagnose, oplossing, 
implementatie adequaat?

Interventiecyclus

Presenter
Presentation Notes
Interventiecyclus = 4 typen onderzoeksontwerpenOnderzoeksdesign: wat is de slimste strategie om die vraag te beantwoorden?



Ontwerpgericht Onderzoek in HBO
Waarom ontwerpgericht onderzoek?

Ontwerpgericht onderzoek heeft een belangrijke functie in 
praktijkgericht toegepast onderzoek in het HBO. 
Juist Bachelor-afstudeeronderzoek aan het HBO richt zich op het 
ontwikkelen van oplossingen voor specifieke problemen in 
specifieke situaties.

Zie artikel Hobeon
“Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen”:
http://www.hobeon.nl/actueel/weblogs/weblogs_item/t/ontwerpgeri
cht_onderzoek_past_bij_hogescholen



Ontwerpgericht onderzoek

Diagnose

Evaluatie Ontwerp van oplossing

Implementatie
van ontwerp 

Wat is het probleem, 
en de oorzaken ervan?

Welke oplossing is het meest geschikt 
om het gestelde doel te bereiken?



Centrale onderzoeksvraag: Welke oplossing is het meest geschikt 
om het gestelde doel te bereiken?

1 - Doelen bepalen: Wat zijn de functionele vereisten
van de oplossing? 
Hoofddoel, nevendoelen, randvoorwaarden, 
prestatiecriteria?

2 – Ontwerpen Genereren alternatieve oplossingen

3 - Selecteren: Welke van deze oplossingen voldoet het 
beste aan het hoofddoel, nevendoelen, 
randvoorwaarden, prestatiecriteria?

Dan: zomogelijk / zonodig testen van gekozen oplossing / itereren

Ontwerpgericht onderzoek
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Deelvraag 1: Bepaal doelen

Doelen van de oplossing: 
Wat zijn de functionele vereisten?

• Hoofddoel 
• Nevendoelen 
• Randvoorwaarden
• Prestatiecriteria



2: Genereren oplossingsrichtingen

Oplossingsrichtingen zijn functioneel equivalent: 
Verschillende oplossingen/middelen voor hetzelfde doel Y

O1 Y1

O2

O3

Verschillende oplossingensrichtingen voldoen echter niet 
allemaal even goed aan de randvoorwaarden en 
prestatiecriteria



Deelvraag 3: Selecteren oplossing

Selectie van oplossingsrichting: 
Welke oplossingsrichting voldoet het best aan alle 
functionele vereisten?

O1 Y1 (hoofddoel)
Y2 (nevendoelen)
Y3 (randvoorwaarden)
Y4 (prestatiecriteria)

Herhaal dit voor oplossingsrichting O2, O3 tot On



Oplossingsrichting selecteren + argumentatie vanuit FV

FV
Opl.richt. FV1 FV2 FV… FVn

Opl 1

Opl 2

Opl 3

Opl n

Selectie: Oplossingsmatrix
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Ontwerpgericht Onderzoek
Verschillende soorten ontwerpproblemen:

- Soms is het probleem bekend, en de oplossing ruwweg ook.
- Soms is het probleem onbekend, en moet er een geheel nieuw 
product, verdienmodel, etc ontworpen worden.

Dit vraagt om verschillende werkwijzen tijdens het 
ontwerpgerichte onderzoek.



Ontwerpgericht Onderzoek
De vraag die in deze workshop centraal staat is:

Welke werkwijze is voor welk type ontwerpprobleem geschikt?

Waterfall development of design  thinking?

voorbeelden van 2 afstudeeronderzoeken in het economische 
domein



“Problem: known, solution: known”
Bij sommige ontwerpvragen geldt:
- Probleem is bekend, 
- Oplossing is ruwweg ook bekend.

Dan geschikte werkwijze is “Waterfall development”

voorbeelden van 2 afstudeeronderzoeken in het economische 
domein



Waterfall development: Lineair
Waterfall development (Steve Blank):
The engineering process used to develop products (hardware, 
software or services) linearly, sequentially, with a stage-by-
stage method. The entire product and all features are specified 
upfront. Waterfall is the anti-thesis of agile development.

Requirements

Design

Implementation

Verification

Maintenance



Waterfall development - voorbeeld
Voorbeeld van bedrijfseconomisch afstudeeronderzoek:

Ontwerp van een management controlsysteem voor bedrijf X



Praktijkprobleem = Handelingsvraag uit de praktijk:  
Hoe kan afdeling A van bedrijf X het beste informatie 
verzamelen en ordenen voor informatievoorziening ten bate 
van strategische beslissingen door de directie?

Bedrijf X: Afdeling A

Kennisgebied: Management controlsystemen

Probleemstelling/Centrale onderzoeksvraag = kennisvraag:
Welk management control systeem is het meest geschikt 
voor afdeling A van bedrijf X voor strategische besluitvorm.?

Probleemanalyse

Bron probleemanalyse als trechter: Leen en Mertens, 2015, p. 56



Probleem = Bekend
Afdeling A van bedrijf X heeft geen systeem voor het  
verzamelen en ordenen voor informatie

Type oplossing = Bekend
Diverse bestaande management controlsystemen

Centrale onderzoeksvraag:
Welk management control systeem is het meest geschikt 
voor afdeling A van bedrijf X voor strategische besluitvorm.?

Probleemanalyse

Bron probleemanalyse als trechter: Leen en Mertens, 2015, p. 56



Centrale vraag: Wat is optimaal MC-systeem voor bedrijf X 
1 - Wat zijn de functionele vereisten voor een management 

control-systeem voor bedrijf X?

2 - Wat zijn mogelijke bestaande modellen voor management 
control-systemen die voldoen aan de functionele vereisten 
van bedrijf X?

3 - Welk management control-systeem is het meest geschikt 
voor bedrijf X model?

Resultaat = beroepsprodukt:  Ontwerp-adviesrapport
Conclusie: Advies voor type management control-

systeem
Aanbevelingen: Implementatie-aanbevelingen

Voorbeeld waterfall development

Presenter
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Let op: hoofd- en nevendoelenAanbevelingen:	Implementatie-aanbevelingenZie Jan-dik Zegel?Centrale vraag: Wat is optimaal MC-systeem voor bedrijf X 1 - 	Wat zijn de functionele vereisten MC-systeem voor X?2 - 	Wat zijn mogelijke bestaande modellen voor MC-systemen uit de 	literatuur die voldoen 	aan deze functionele vereisten, en 	welke (on)gewenste neveneffecten hebben deze 	 	modellen voor MC-systemen als toepassen bij bedrijf X? 3 - 	Welk model voor MC-systemen is het meest geschikt voor 	X? (minste ongewenste neveneffecten als toepassen bij X)Resultaat = beroepsprodukt:  Ontwerp-adviesrapport: Funct. vereist & model/type MC-systeem, geschikt voor bedrijf X



Deelvragen:

1 - Doelen bepalen: Wat zijn de functionele vereisten
van een MC-systeem bij afdeling A? 

Hoofddoelen: Info tav kwaliteit, budget, planning.
Randvoorwaarden: Info-behoefte per niveau: directie, teaml., ...
Prestatiecriteria: Betrouwbaar, actueel, alleen adequate info

2 – Ontwerpen Genereren alternatieve oplossingen:
Verkennen mogelijke MC-systemen in liter.

3 - Selecteren: Welke van deze oplossingen voldoet het 
beste aan het hoofddoel, randvoorwaarden, 
prestatiecriteria bij afdeling A in bedrijf X?

Voorbeeld waterfall development



Voorbeeld waterfall development
Vraag: vinden jullie dit een herkenbaar type ontwerpgericht 

onderzoek in de Bachelor?
Functionele vereisten 
MC-model

Design:
Opties – MC-modellen
Selectie- 1 MC-model

Aanbevelingen:
Implementatie

Verification

Maintenance

Presenter
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Hoe schrijf ik een ontwerp-adviesrapport?

H1 – Probleemanalyse, doelstelling, hoofdvraag:

H2 – Theoretisch kader

H3 – Functionele vereisten = specifiek voor deze situatie / opdrg.

H4 - Genereren alternatieve oplossingen

H5 – Oplossingsrichting selecteren + argumentatie vanuit FV

H6 – Conclusie = Ontworpen oplossing = “solution concept”
Aanbevelingen: = Randvoorwaarden voor implementatie

Ontwerpgericht onderzoeksrapport

Presenter
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Handtekeningen: Auteur: Datum: Versie: 

Achtergrond/Aanleiding

Huidige situatie/Current State

Doelen

Monitoring, Issues, Next steps

Tegenmaatregelen / oplossingen / future state

Analyse

Implementatie planning

Ontwerpgericht actieplan: A3



2e methode: Design thinking

Definitie design thinking:
“XXX” 

Presenter
Presentation Notes
De pijlen heen en weer van idee naar test, en van test naar nieuw idee, zijn het grote verschil!



“Problem & solution: UNknown”
Bij sommige ontwerpvragen geldt:
- Probleem is niet goed bekend, 
- Oplossing is ook nog niet bekend.

Dan geschikte werkwijze is “design thinking”

Voorbeelden van bedrijfseconomisch afstudeeronderzoek:

Business model voor biogas-start-up “Groningen Gist”



Design thinking – case: start-up

Case = biogas-start-up “Groningen Gist”

Wat wil “Groningen Gist” doen:

Afval ophalen:
- Bierafval
- Horeca-afval

Biogas 
produceren

Biogas 
verkopen

Bareau.nl Aan Gasterra



Design thinking – case: start-up

Vraag voor biogas-start-up “Groningen Gist”:

Moet dit product, een afvalophaaldienst voor hoogwaardig bier-
en horeca-afval voor biogas-produktie, wel ontwikkeld worden?

Afval ophalen:
- Bierafval
- Horeca-afval

Biogas 
produceren

Biogas 
verkopen

Bareau.nl Aan Gasterra

Presenter
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Problem & solution = UNknown
Bij deze biogas-start-up geldt voor bierbrouwerijen:

Probleem voor klant / gebruiker is niet goed bekend:
- Hoeveel en welke stromen hoogwaardig afval hebben bierbrouwerijen?
- Hoe komen bierbrouwerijen en horeca nu van hoogwaardig afval af?
- Is dat een probleem, of kan het beter: What is the job to be done?

Oplossing is ook nog niet bekend:
- Willen bierbrouwerijen en horeca betalen voor een ophaaldienst van 

hoogwaardig afval, of moet voor hun afval betaald worden?
- Welke waarde hechten bierbrouwerijen en horeca aan het leveren van 

hoogwaardig afval voor de produktie van biogas?
- Is deze waarde een meerwaarde waar zij voor willen betalen, als er 

bijvoorbeeld een duurzame produktie-certificaat tegenover staat?

Presenter
Presentation Notes
Eric Ries, p. **:Can we build a sustainable business model for this product or service?Winstgevend: Winst = 0 euro of meer, zonder inkomsten uit subsidies



Wat nu? Als probl +sol  = UNknown
Bij deze biogas-start-up is de vraag:

Niet: Kan dit product ontwikkeld worden?

Wel: Moet dit product, een afvalophaaldienst voor hoogwaardig 
bier- en horeca-afval voor biogas-produktie, wel
ontwikkeld worden?

Hoe kan de biogas start-up “Groningen Gist” 
commercieel haalbaar  biogas  produceren?

Presenter
Presentation Notes
Eric Ries, p. **:Can we build a sustainable business model for this product or service?Def start-upEric Ries: “A start-up is an organization dedicated to creating something new under conditions of extreme uncertainty.”Steve  Blank: “A temporary organization in search of a scalable, repeatable, and profitable business model. At the outset, the start-up business model is a canvas covered with ideas and guesses but it has no customers and minimal customer knowledge.”



Praktijkprobleem = Handelingsvraag uit de praktijk:  
Hoe kan de biogas start-up “Groningen Gist” 
commercieel haalbaar  biogas produceren?

Start-up “Groningen Gist”

Kennisgebied: Business model development

Centrale onderzoeksvraag = kennisvraag:
Welk combinatie van waardepropositie, klantsegmenten
hoogwaardige afvalstromen, inkomstenstromen is het meest 
kansrijk om winstgevend biogas te produceren?

Probleemanalyse

Presenter
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Welk combinatie van waardepropositie, klantsegmentenhoogwaardige afvalstromen inkomstenstromen in een business modelis het meest kansrijk om winstgevend biogas te produceren



Ontwerpgerichte centrale onderzoeksvraag: 
Welke oplossing is het meest geschikt om het gestelde doel 
te bereiken?
Welk combinatie van 
- waardepropositie, 
- klantsegmenten
- hoogwaardige afvalstromen 
- inkomstenstromen 
in een business model canvas
is het meest kansrijk om 
winstgevend biogas te produceren 
uit hoogwaardig afval uit bierbrouwerijen en horeca?

Design thinking – case: start-up

Presenter
Presentation Notes
Kansrijk:= vertaling van causiality in social sciences (Gerring, 2005)= probabilsitische opvatting van causaliteit= geen 100% zekerheid= de kans vergroten dat X-> YDus hier:Een kansrijke combinatie = onderzochte invulling van aantal componenten van het business model voor GG leiden in deze combinatie tot de grootste kans dat er winstgevend bigas geproduceerd kan worden= grootste kans = bewering die we aannemelijk kunnen maken, = geen 100% zekerheid, maar we onderbouwen het met ons onderzoek



Wat is een business model?

“A business model is a description of how an organization creates, 
delivers and captures value”

Presenter
Presentation Notes
“A business model is a description of how an organization creates, delivers and captures value.In this book it refers specifically to Osterwalder’s 9 box business model canvas.”Steve Blank - 



Business model design thinking:
Customer discovery

Design thinking als itererende werkwijze om business modellen te
ontwerpen:
“Break down a business model into component parts and test 
each empirically”

Presenter
Presentation Notes
Can we build a sustainable business model around this set of products and services?Should this product be built?Break down a business model into component parts and test each empiricallyCustomer discovery:= 1st of 4 steps of customer development= founders articulate their hypotheses about their business model, and then run experiments, to test the problem and the solution in front of customers.



Hoe ontwikkel je een kansrijk business model:
1- Verdeel een business model in componenten
2 - Ontwikkelen hypotheses voor elk component
3 - Test elke hypothese met empirisch onderzoek

Business model design thinking:
Customer discovery

Presenter
Presentation Notes
Eric Ries, p. 55:Can we build a sustainable business model around this set of products and services?Should this product be built?Break down a business model into component parts and test each empiricallyDesign thinking = iteratief ontwikkelen en testen van hypotheses- Iteratief proces van onderzoek



Ontwikkel eerst hypotheses voor de
- Waardepropositie: “job to be done”?
- Klantsegmenten: betalende? klanten / afvalleveranciers
- Key resources: Beschikbare afvalstromen
- Inkomstenstromen: Afval ophalen? Cert.? Biogas-verkoop

Design thinking in het BMC

Presenter
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Business model design thinking:
Customer discovery

Voor elke component ontwikkel je een hypothese die je test :
Key resources: 
“Bierbrouwerijen en horecagelegenheden in N-NL hebben
hoogwaardig afval dat in continue, omvangrijke stromen geleverd
kan worden ”

Test in interviews met specifieke vragen: Hoeveel? Hoe vaak? Etc.



Design thinking in BMC: cust disc.
Begin met een idee/hypothese – test:

1 – State hypotheses
Draw Business Model 
Canvas

2 – Test the 
problem

3 – Test the solution

4 – Verify or 
pivot

Presenter
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Uitkomsten na 1e ronde interviews
***

Presenter
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Eric Ries, p. **:Break down a business model into component parts and test each empiricallyDesign thinking = iteratief ontwikkelen en testen van hypotheses- Iteratief proces van onderzoek



Conclusie en vervolgvragen
Probleem en oplossing ≈ bekend OF ≈ onbekend:

Verschillende werkwijzen van ontwerpgericht onderzoek 
- Waterfall development
- Design thinking

Vervolgvragen voor het toepassen van design thinking:
Als je werkt in een iteratief proces, dus in rondes:
- Wanneer is het onderzoek af?
- Welke inhoudsopgave is geschikt voor dit type onderzoek – je wilt niet al 

die rondes beschrijven?
- Is dit type onderzoek geschikt voor Bachelor-studenten of is het te 

moeilijk – eerder geschikt voor de Master?



Vragen en adviezen zijn welkom!
Dr.ir. Annet Jantien Smit a.j.smit@pl.hanze.nl

Hogeschooldocent Onderzoek
Supervisor onderzoekslijn: 
Innovation-driven Entrepreneurship during the Energy Transition
FEM – Hanzehogeschool Groningen

Met dank aan:
Dennis Riemeijer en Koen Gerlsma
Student-onderzoekers van de Groningen Gist – Biogas start-up
In opdracht van Gasterra
Wordt vervolgd in presentatie op het Bierfestival in Groningen:
20 april om 17.00u in de A-kerk, Groningen

Dank voor jullie aandacht!
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