
conceptdevelopment

lesopdrachten

Barrie Vredeveld
0821540
CMD 2D



Inhoudsopgave

Lesopdracht: De wereld in 2030      3

Lesopdracht: Producten die DICE zijn     3

Lesopdracht: VOORT toegepast op de HTC Battle   3

Lesopdracht: De HTC Battle in enkele steekwoorden  4

Lesopdracht: Campagnes met Beleving    4

Lesopdracht: HTC Battle-concepten van een superheld  4

Lesopdracht: Vragen over VOORT     5

Lesopdracht: Het Canvas van Ikea     6

2



Lesopdracht: De wereld in 2030

In 2030 zullen we minder het huis uit gaan; vanwege de ontwikkelingen in internet, applicaties en technis-
che apparaten is het niet meer noodzakelijk om het huis te verlaten. Veel ziektes zullen bestreden worden 
of, net als de pokken, alleen nog bestaan in reageerbuisjes. We hoeven niet meer fysiek naar school te 
gaan, maar kunnen de lessen via Skype volgen. De OV-chipkaart is algemeen geaccepteerd en wordt ge-
combineerd tot één pas met alle persoonlijke gegevens (ID-kaart, paspoort, rijbewijs, ov-chipkaart).  
Keukenapparaten zijn vernieuwd en hebben nóg meer functies. Auto’s rijden op zonne-energie en heb-
ben allemaal cruise control, ook zullen er steeds meer manieren zijn waarop de overheid ons rijgedrag in 
de gaten kan houden. Naast de auto zullen ook veel andere apparaten op zonne-energie gaan werken. Het 
land zal meer last hebben van de vergrijzing. 

Lesopdracht: Producten die DICE zijn

Ik denk dat zowel de laptop als de mobiele telefoon DICE waren toen ze uitgevonden werden.
Diep en intelligent omdat ze beide inspringen op de behoefte overal bereikbaar te zijn en overal te kunnen 
werken, compleet omdat het op het moment dat ze uitgevonden werden aan alle verwachtingen voldeden. 
Deze compleetheid veranderd wel telkens; zodra een nieuwe technologie wordt uitgevonden is een tele-
foon of laptop zónder die techniek niet helemaal compleet oftewel DICE meer. Dit hangt echter wel weer af 
van de stijl die een merk wil handhaven; zo heeft bijvoorbeeld BlackBerry bewust gekozen voor een toet-
senbord in plaats van een touch screen (hoewel er inmiddels wel één BlackBerry met zowel toetsenbord als 
touch screen te krijgen is, de BlackBerry Torch) en is het voor mensen die geen behoefte hebben aan een 
touch screen compleet zonder deze nieuwste techniek.
Tenslotte zijn beide producten Elegant omdat er zo’n enorme nadruk wordt gelegd op de interface. Mensen 
kunnen bij laptops hun bureaublad en andere vensters zo indelen als zij willen, zoals zij het het handigst 
vinden. Dit zelfde geldt voor de telefoon, zij het in iets mindere mate.

Lesopdracht: VOORT toegepast op de HTC Battle

Vertrekken: We vormen een team om mee te doen aan de Battle, en halen uit de briefing een duidelijke 
opdracht
Ontdekken: We kijken wat HTC wil uitdragen, wat mensen verstaan onder Sense en waarom mensen juist 
een HTC Sense zouden kopen 
Ontwikkelen: Elk teamlid verzint een eigen concept
Reflecteren: Uit de concepten wordt de beste gekozen en verder uitgewerkt
Terugkeren: Het concept wordt verwerkt tot een Business Case en opgestuurd naar de Battle
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Lesopdracht: De HTC Battle in enkele steekwoorden

Lesopdracht: Campagnes met Beleving

 - Axe moet mannen het gevoel geven dat ze populair worden en alle vrouwen kunnen krijgen
 - Schoonmaakmiddelen proberen mensen te laten zien dat zij dé oplossing zijn voor al hun vuilproblemen
 - Braun tandenborstels moeten mensen het gevoel geven dat ze net bij de tandarts vandaan komen
 - Automerken proberen mensen het gevoel te geven dat zij met die bepaalde auto de hele wereld 
   aankunnen
 - Centraal Beheer Achmea laat mensen voelen hoe het kan zijn als je een glasbreuk veroorzaakt, ander-
   mans huis vernield en nog veel meer van dit soort blunders, om vervolgens de opluchting te bieden van 
   een verzekeraar die dit alles weer goed maakt   

Lesopdracht: HTC Battle-concepten van een superheld

Ik heb gekozen voor Spiderman, omdat deze – zoals de Battle voorschrijft – ook dingen kan doen die hij 
ergens achter kan laten en er geen mensen bij hoeven te zijn. Hij kan bijvoorbeeld een web maken tussen 
gebouwen, in de vorm van de woorden HTC of Sense. Ook kan hij een gewoon web maken waar mensen 
tegenaan kunnen lopen, maar of dit een positieve beleving oplevert weet ik niet helemaal zeker. Hij kan 
met zijn web dingen aan elkaar linken, zoals een plaats die mensen een fijne beleving geeft (een gezellig 
terras, een bankje in het park, de bioscoop) met een plaats waar HTC Sense te verkrijgen is. Je krijgt dan 
een soort web dat als een rode draad door de hele stad heen kan lopen, wat mensen sowieso een beleving 
(nieuwsgierigheid en opwinding) kan bezorgen. En als daarna blijkt dat ze daar ook nog eens vrolijkheid bij 
kunnen krijgen door het kopen van een HTC Sense, zal de keuze niet erg moeilijk zijn. 
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Lesopdracht: Vragen over VOORT

Vraag 1: Waarom is VOORT gebaseerd op reis-metafoor?
Omdat je tijdens het ontwikkelen van producten dezelfde punten doorloopt als op een reis; je begint (ver-
trekken), je doet nieuwe ideeën op (ontdekken), je ontwikkelt ze verder (ontwikkelen), je kijkt wat er wel en 
wat er niet goed is (reflecteren) en je eindigt met een goede business case (terugkomen).

Vraag 2: Waar ergens in een innovatieproces kun je VOORT toepassen?
In het begin; zodra je een duidelijke opdracht oftewel vertrekpunt hebt kun je “vertrekken”.

Vraag 3: Wat doe je in de ideationfase?
Je ontwikkelt nieuwe ideeën.

Vraag 4: Waar in het VOORT traject valt Coolhunten?
Onder ontdekken. Je hebt geen duidelijke opdracht gekregen, maar bent op zoek naar nieuwe dingen. Je 
gaat de markt op om trends te ontdekken, en te kijken waarom deze trends er gekomen zijn (customer in-
sights) en of ze door gaan zetten of niet (kansen). 

Vraag 5: Waarom werk je met VOORT niet 1, maar altijd meerdere productideeën uit?
Door meerdere productideeën uit te werken hoef je, mocht er een idee onuitvoerbaar blijken, niet helemaal 
opnieuw te beginnen maar kun je kijken of een van je andere ideeën wel uitvoerbaar is. 

Vraag 6: Wat wordt bedoeld met “ziel van een concept” verankeren? Hoe kun je hiervoor zorgen?
Omdat het concept na de officiële besluitvorming aan een ander team wordt overgedragen, is het belan-
grijk er voor te zorgen dat de kern bewaard blijft. Deze kern bevat de uitgangspunten van het concept, de 
belangrijkste punten. Deze kun je tijdens een zogeheten “overdrachtsworkshop” doorgeven aan het andere 
team.

Vraag 7: Wat wordt bedoeld met outsiders? Waar en waarom zijn ze nodig?
Outsiders zijn mensen die met het hele project niets te maken hebben, en ook niet tot de doelgroep behor-
en. Zij kunnen wanneer zij erbij betrokken worden een frisse, neutrale kijk op het hele concept hebben en je 
zo op ideeën brengen (bijvoorbeeld dingen die je mist) waar je eerder niet aan gedacht hebt.

Vraag 8: Wat wordt bedoeld met opstappers? Waar en waarom zijn ze nodig?
Opstappers maken niet het hele proces mee. Zij zijn vaak aanwezig bij het ideationproject, aangezien ze 
daar verstand van of ervaring mee hebben.

Vraag 9: Wat wordt bedoeld met zachte en harde eigenschappen? Hoe heb je hier met VOORT mee te 
maken?
Zachte en harde eigenschappen staan voor de leuke en minder leuke kanten van een project, of de kanten 
waar harder en minder hard gewerkt moet worden. Je ziet dit in VOORT doordat je bijvoorbeeld na een 
leuke ontdekkingsfase tot een veel serieuzer ontwikkelingsproces komt.
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Lesopdracht: Het Canvas van Ikea
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