
TRAINING
DESIGN THINKING IN A DAY

                              Gemiddelde beoordeling 8,8          11.000+ cursisten          90+ trainingen en opleidingen



OVER DE TRAINING

Leer in één dag hoe je Design Thinking toepast om innovatieve concepten uit
te werken. 

1 dag 10.00 -  16.45 uur

Cathari jnesingel  46,  Utrecht

Verwacht van deze training:

Een kleine groep, waarbi j  jouw prakti jksituatie uitgebreid aan bod komt.
Een prakti jkgericht programma: je werkt aan een project voor jouw
organisatie.
Begeleiding door eeen professional  met een succesvol le onderneming. 
Veel  aandacht voor interactie en creativiteit .
Geen bi jkomende kosten: what you see is  what you pay.

Standaardpri js ,  exclusief  BTW

Certif icaat

JOUW RESULTAAT

Inclusief  catering

€ 595*

Ti jdens deze training ontwikkel  je aan de hand van de methodiek en
toolkit  van design thinking een sterk concept voor service of experience.  
Na het afronden van de training kun je onder andere:

Een stappenplan voor Design Thinking uitwerken.
Technieken toepassen om je echt in te leven in de eindgebruiker.
Brainstormtechnieken toepassen om nieuwe ideeën te genereren.
Goede ideeën identif iceren en selecteren.
Ideeën schetmatig presenteren en tastbaar maken in een prototype.
Een eenvoudige promo-video maken voor een concept.



PROGRAMMA

CONTACT EN ADVIES

Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs:  
020 -  5225 225,  info@competencefactory.nl .  

College 1

Innovatie en het innovatieparadox: wat bepaalt  het duurzame succes van
een organisatie? 
Iedereen is  een designer.  J i j  ook,  ook al  zegt je LinkedIn-profiel  misschien
iets anders.  
Design thinking stappenplan: je ontdekt de volgorde in de Design
Thinking-methode.

 
Col lege 2

Empathie:  de eerste stap  in het Design Thinking-proces is  om je klant of
eindgebruiker werkel i jk te begri jpen. 
Probleemdefinit ie:  je vertaalt  de pains en gains van eenklant of
eindgebruiker naar een concrete probleemdefinit ie die voldoende
creatieve ruimte overlaat.
Ideeëngeneratie:  je past nieuwe brainstorm-methodes toe en leert
handige manieren om de beste ideeën te identif iceren.
Prototyping met video: je ontdekt verschi l lende video-formats en maakt
ter plekke een eigen video waarin je je concept uit legt.


