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I DEO (2013-11-17 08:55)

’Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord ἐμπάθεια (empatheia), of invoelen.
Het kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emo es van anderen en tot de
communica e met je medemens. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen.
Empathie steunt ook op een goed ’lezen’ of verstaan van verbale en non verbale communica eboodschappen van
anderen.’ (wikipedia)
En die verbale en non verbale communica eboodschappen vind je niet op youtube of wikipedia. Die vind je
’op straat’ of bij ’bij de mensen thuis’. Veel van de meest succesvolle (en prijswinnende ideeen) die ik bedacht waren
gebaseerd op kleine (non) verbale communica eboodschappen. Een klein gebaar of een uitspraak. Een verpakte
emo e die, als je haar uitkleedt, een eerste legoblokje voor je oplossing kan zijn.
Als Design Thinker moet je eerste op zoek naar die (l)egoblokjes. Zonder dat je daar nu iets van moet ’vinden’.
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Je moet gewoon op zoek. Op ontdekking. Zonder oordeel en met open mind. En dat is niet al jd makkelijk. We
vinden namelijk al jd iets en denken ook vaak de oplossing al te weten. Maar als je in staat bent dit los te laten en je
op zoek gaat, zou je wel eens hele waardevolle egoblokjes kunnen vinden.
Een van de mooiste voorbeelden die ik ken, is van IDEO.
IDEO is een design buro uit Amerika en de oprichter David Kelley is mijn HELD.
Hierbij een voorbeeld waarbij een verpakte non verbale emo e de basis vormde voor een waardevolle design
oplossing.

IDEO werd gevraagd om een handheld apparaat te ontwerpen die een verpleger met twee handen moest bedienen in de opera ekamer. Deze verpleger moest data invoeren van een pa ent die een 10 cen meter lange naald
in hun ruggegraat kregen. De func es waren duidelijk. Ze konden zo aan de slag. Maar IDEO gaat al jd eerst op zoek
naar egoblokjes. En toen ze de mensen in de opera ekamer observeerden vielen er een aantal dingen op. Een was
echter zo opvallend dat het bepalend werd voor het uiteindelijke ontwerp. Ze zagen namelijk dat de verpleger die
de data moest invoeren haar hand op de hand van de pa ent legde. Als teken van troost. Maar met één hand is het
las g data invoeren op een apparaat dat gemaakt is om met twee handen te bedienen. Dit kleine menselijke gebaar,
deze non verbale emo e, werd het uitgangspunt voor het ontwerp. Geen ontwerp dat je met twee handen bedient,
maar met één. Want met die andere wil je namelijk iemand op zijn/haar gemak stellen. Troosten. Als de ontwerpers
van IDEO niet in de opera ekamer waren geweest en zonder oordeel en met frisse blik de situa e hadden bekeken,
was dit waardevolle ontwerp er NOOIT gekomen.
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Genezing door handoplegging.
Door IDEO.
IDEO
I DEO
IK GOD

Roeline (2013-11-17 12:02:37)
Mooi! Ken je ook de ﬁlmpjes van soulpancake op YouTube? Die vind ik zelf erg inspirerend.
Michel van Dort (2013-11-17 12:36:08)
Mooi dat je vaak een voorbeeld inleidt met een deﬁni e. Volgens mij kan ik deze goed gebruiken als voorbeeld van implementa e die wel lukt. Misschien wel de cruciale succesfactor. Bedankt Cor
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:19:08)
[…] I DEO […]
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ZOEKBOEK (2013-11-18 06:14)

Een aantal mensen vroeg mij wat ik ging doen na 26 januari 2014. Ik stop dan namelijk met het schrijven
over Design Thinking.
Maar ik stop NIET met het schrijven in de vroege morgen. Dat bevalt veel te goed. Pure ME me.
Ik heb inmiddels ook een nieuw onderwerp: PLAY. De kracht van spelen.
Ik overweeg of ik de de posts ga typen op mijn oude Olive
wi e le ers dan inscan. You will see.
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typemachine. En de zwarte vellen papier met

Voorlopig zit ik straks met driehonderdvijfenzes g verhaaltjes over Design Thinking. Nu bedacht ik het volgende. Het ZOEKBOEK. Een manier om je eigen boek samen te stellen op basis van een zoekterm.
Dat werkt als volgt. Je vult links een woord in op de site. ’Play’ bijvoorbeeld. Dan druk je rechts op ’ZOEKBOEK’.
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Vervolgens wordt er een boek samengesteld met verhalen waarin het woord ’Play’ voorkomt. Dit is dan de
cover.
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Kost dat?
Euro per verhaal.
Ik zou maar gauw even ALLE verhalen gra s downloaden. Nu het nog kan.
Je kunt rechtsboven op deze site een zoekterm in kken om te kijken welke verhalen er in jouw ZOEKBOEK
zouden komen.
ZOEK
ZOEK
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[…] ZOEKBOEK […]

t.i.p. (2013-11-19 06:34)

Zondag was ik samen met mijn vrouw bij Lantaren Venster in Ro erdam. Na de ﬁlm bestelde we een kop thee en
deelde we een taartje. Maar voordat deze op tafel verschenen moest de bestelling opgenomen worden. Dat werd
gedaan door een jonge dame. Ze kwam bij ons tafeltje staan en vroeg of we iets wilde bestellen. Om de bestelling op
te nemen had ze zo’n draadloos computertje waar ze met een pen de bestelling mee op het schermpje schreef. Het
voordeel hiervan is dat het direct draadloos naar de bar gestuurd wordt zodat de bestelling vast gemaakt kan worden
en de bestelling IN HET SYSTEEM staat.
Het nadeel is dat ze le erlijk en ﬁguurlijk IN het systeem zat in plaats van AAN onze tafel.
De bestelling was zeer eenvoudig maar omdat ze zo bezig was met haar digitale assistent hoorde ze niet dat ik ook
’verse mun hee’ bestelde.
Toen ik haar vroeg of ik haar een p mocht geven en de mensen bij de bestelling AAN te kijken was ze zichtbaar
geïrriteerd en verliet ons tafeltje zonder iets te zeggen. Mijn vrouw en ik keken elkaar verbaasd aan.
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’Ongeschikt’ riepen we in koor.
Als je niets doet met zo’n p is dat heel slecht voor de t.i.p.

onlyleon (2013-11-19 10:49:11)
zo snel kan het gaan cor. groeten, leon [image: Inline a eelding 1] *LEON BOUWMAN*CREATIVE DIRECTOR ART
GAF van Baalen (2013-11-19 23:24:44)
Service exelence in zin volle glorie.
Elja Daae (@Elja1op1) (2013-11-20 16:04:20)
Hoe vaak ik iets heb willen zeggen en het niet gedaan heb. En hoe vaak heb ik wel iets gezegd en een soortgelijke reac e
gekregen. De grap is natuurlijk dat de service pro’s die je geen p hoe te geven, die p niet nodig hebben omdat ze goed met
ps om kunnen gaan. En dus veel t.i.p. krijgen. En de mensen die je wel een p zou willen geven, die ps niet krijgen omdat ze
niet met ps om kunnen gaan (en dat weet je als klant). Dus geen ps. En geen t.i.p.s.! Etc.
cornoltee (2013-11-20 16:06:27)
Goeie p, Elja. Next step is ”ask for the manager”
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WAT NU? (2013-11-20 07:06)

De subregel van dit blog is Design Thinking by Doing. Want ik DENK dat DOEN het verschil maakt. Je kunt wel
iets DENKEN maar als je het DOET wordt het pas echt. Pas dan kun je zien hoe mensen echt reageren. Een idee is
1.000 keer meer waard als je er een prototype van maakt. Dat leerde ik van Jeroen de Bakker met zijn 1.111 regel:
”1 punt naar het idee.
10 punten naar het uitgeschreven idee
100 punten naar het project of businessplan
en 1.000 punten naar het……….
Prototype.”
Maar het wordt pas echt leuk als ANDEREN met je prototype aan de slag gaan.
Zo ging een lezer na het lezen van mijn post Eerste Hulp Bij Opvoeden (EHBO) er direct mee aan de slag.
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Even in het kort. EHBO is een service die ik bedacht om mijn zoon te ’leren’ zijn rotzooi op te ruimen. Het
werkt heel simpel.
Als NoaH bijvoorbeeld het lege melkglas vergeet in de vaatwasser te ze en, doe ik dat voor hem. Op de plek
waar het glas stond, plak ik dan een post-it die NoaH eraan herinnert dat daar een glas stond dat IK voor hem in
de vaatwasser heb gezet. Ik heb er een spelletje van gemaakt om eerder dan hij zijn vuile vaat in de vaatwasser te
ze en. Lees het hele verhaal hier.

Design Thinking by Doing. Door anderen. Dan wordt het interessant.
Zo kreeg ik vorige week een tweet van een lezeres die na het lezen van de EHBO post een lading post-it had
gekocht en twee e ’Laat dat jong nu maar thuis komen’. Hilarisch. Iemand ging prototypen met mijn prototype.
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Ik moest echter nog harder lachen hoe haar 11 jarige zoon reageerde:

Humor. Das ook een talent.
Wat nu?
24

Ronald van Schaik (2013-11-20 07:40:13)
Hahaha, briljant!
Anna-Maria (2013-11-20 09:59:07)
Geweldig. Oplossing De jongen een gastblog laten schrijven over hoe je dit het beste kan aanpakken...
Elja Daae (@Elja1op1) (2013-11-20 16:01:16)
Briljant. Die jongen komt er wel... Briljante sugges e ook van Anna-Maria (aka...). Wat zou Mick doen??
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-27 06:33:40)
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voor de wind (2013-11-21 04:56)

’Cor, doe jij ook stands?’ vroeg iemand mij een half jaar geleden.
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’Nee.’ Dacht ik.
’Ja.’ Zei ik.
Over 15 minuten vertrek ik naar Frankfurt waar ’mijn’ stand staat.
Een Del s Blauwe windmolen in zee.
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improf improve (2013-11-22 06:21)

Volgens Bill Lucas, Guy Claxton and Ellen Spencer bestaat je crea ef vermogen uit:
- nieuwsgre gheid
- verbeeldingskracht
- vasthoudendheid
- discipline
en
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- samenwerken
Nu scoor ik met dit blog prima op de eerste 4 (natuurlijk kan het al jd beter) maar de score bij ’samenwerken’ staat
niet ingevuld. Dat klopt want ik doe dit alleen. Net als mijn vader (cactuskweker) en mijn opa (impressionist) ben ik
een solist. Toch kan ik het wel. Heel goed zelfs. Maar daar zijn dan wel een paar voorwaarden aan verbonden. In
mijn ogen zijn dat er twee:
- vertrouwen
- loslaten
En dat kan ik alleen als ik samenwerken met mensen die beter zijn dan ik (skills), er meer verstand van hebben
en........gemo veerd zijn. WILLEN.
Toen een half jaar geleden iemand van IHC Hydrohammer me belde of ik ’ook stands deed’ deed hij dat omdat hij mij vertrouwde. Dat ik het kon. Als trouw lezer van mijn blog had hij inmiddels een goed beeld van mijn
ac viteiten en kwaliteiten. Hij geloofde in een samenwerking. Na een uitgebreide Brown Paper kennismaking
sessie van 4 uur hebben we toen samen, spelend en tekenend de context in kaart gebracht. We waren er nog lang
niet uit maar we hadden allebei het vertrouwen dat het goed kwam. We konden het daardoor loslaten.......en ons
onbewuste aan het werk ze en. Binnen deze vrijheid ontstonden hele waardevolle verbeteringen die NIET waren
ontstaan als we het concept in het begin helemaal hadden dichtge mmerd met planningen en begro ngen. En niet
iedereen kan en wil zo werken. Barry en ik wel. En de bedrijven waarmee we deze opdracht SAMEN deden ook. We
bouwden ONS idee uit tot een succes.
Bedankt IHC Hydrohammer.
Bedankt Boom Standbouw.
Bedankt Gerrit Dijkstra.
Bedankt Joelle van Best Working Models.
Bedankt Schwandt Infographics
What can we IMPROVE?
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POWER OF PLAY (2013-11-23 08:10)

Davey smste gisteren: ’...zit er nog iets extra’s bij de stand of was het alleen de molen? Ik verwacht eigenlijk nog
iets extra’s, jou kennende.’
Ja Davey er zat nog iets extra’s bij de stand. Een infographic en een game. POWER STOPPERS.
Ik heb een ﬁlmpje van het spel voor je gemaakt.
[wpvideo IQzhFCht]
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RED BULL AARDAPPEL (2013-11-24 08:22)

Waardevol. Wat is iets waard?
Neem nou een aardappel.
Zeg nou eerlijk. Een aardappel is nu niet echt een knol waar je direct dol op bent. Uiterlijk gezien dan. In de
begin jd van de aardappel dacht ’het volk’ daar ook zo over. De aardappel had duidelijk een imagoprobleem. Dat
was jammer want net als rijst, pasta en brood is de aardappel een belangrijke bron van koolhydraten, vitamine B en
vezels. Maar ja. Met een kop als een aardappel belandde je niet op het bord van het volk.
Hoe maak je van een aardappel een gewild product?
Frederik de Grote (1712 - 1786) is verantwoordelijk voor de populariteit van de aardappel. Afgezien van een
groot militair strateeg was hij een groot reclameman.
Napoleon zei ooit over hem:
”Als hij nog geleefd had, zou ik hier niet gestaan hebben”.
De aardappel kan het tegenovergestelde zeggen:
”Als hij niet had geleefd, zou ik niet op dit bord gelegen hebben”.
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Frederik de Grote was een meester in het ’rommelen met percep e’. Een echte reclameman. Hij wist met
een goed idee de aardappel populair te maken. In een jd dat er nog geen youtube was, is hij in staat geweest een
heuse viral te creeren. En zoals ik al jd zeg:
’Een viral is pas een viral als het een viral is.’
De strategie die hij gebruikte is vergelijkbaar met die van Red Bull toender jd. In Red Bull zit Taurine wat in
een aantal landen verboden was. Iets wat verboden is hee nieuwswaarde en aantrekkingskracht. Die twee
elementen gebruikte Frederik de Grote om ’zijn’ aardappel populair te maken. Hoe? Hij ging aardappels rondom
zijn kasteel verbouwen en ze e er een hek omheen en bewakers bij. En als als je ergens een hek omheen zet
met verboden toegang heb je nieuwswaarde en aantrekkingskracht. Hij veranderde NIETS aan de aardappel. Hij
rommelde aan percep e.

Het volk dacht ’als Frederik de Grote aardappels eet en het waard vindt om te beschermen, zal het wel goed
zijn’.
Wat het volk niet wist was dat Frederik de bewakers de opdracht had gegeven de aardappels niet heeeeeel
goed te bewaken. Binnen no me ontstond er een een heuse underground aardappelteelt en ging het verhaal als
een lopend vuurtje door het land.
Briljante ac e.
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Hoe zou je dit inzicht nu kunnen gebruiken om bijvoorbeeld jonge kinderen meer groenten te laten eten. En
dan nog een stapje verder gaan. Dat ze het niet alleen eten maar ook nog echt lekker vinden. Niet dat ze zeggen dat
ze het lekker vinden. Maar dat ze het ECHT lekker vinden.
Enig idee?
Het begint met een M.
Morgen de oplossing. Het lijkt op deze.

aukesmit (2013-11-24 10:41:36)
Mc Vegie?
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op zijn retour (2013-11-25 06:54)
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Maandagmorgen, 7.04 Sta on Dordrecht.
’Zegt u het maar.’
’Mag ik van u een koﬃe?”
’Een enkeltje of een retourtje?’
’Uhhhhhh, wat bedoelt u?’
’Als u nu een retourtje koopt krijgt u van mij deze mooie munt die u kunt inwisselen voor een koﬃe, thee of
chocomel als u vanmiddag weer naar huis gaat. U betaalt daar maar € 2,90 voor in plaats van € 4,20.”
”Oh. Ok. Doe maar.” Ik betaalde, nam mijn koﬃe in ontvangst EN de retourtje koﬃe munt.
Op de zaak aangekomen vertelde ik het verhaal. Hoe ik met gefronsde wenkbrauwen en waarschijnlijk open
mond had gereageerd op de vraag:
’Een enkeltje of een retourtje?’
Het stellen van die vraag moet elke keer weer leuk zijn geweest voor de koﬃemedewerker op het sta on op
de vroege morgen.
Ik liet op de zaak ook de mooie speciale, door de Nederlandse Munt geslagen, munt zien. Ik vond hem zo
mooi dat ik twijfelde of ik hem niet zou houden. Toen ik later aan een collega vroeg of ie een koﬃe wilde zei hij ’Ja
doe maar een retourtje.’ Hij had mijn verhaal van een collega gehoord.
Wat een goeie ac e van de NS en Douwe Egberts.
Dat vonden ze bij NS Sta ons Retailbedrijf ook. Een retourtje koﬃe. En die munt. Briljant. Vonden Maarten
en ik ook.
De ac e ging door. Maar zonder munt. Die kon niet verwerkt worden in HET SYSTEEM. Had geen barcode.
De ac e was een ﬂop.
Een enkele reis.
Gek he.
Als ik de volgende keer weer zo’n opdracht krijg, ga ik een ochtend koﬃe verkopen op het sta on. Me inleven in de mensen achter en voor de kassa en HET SYSTEEM.
Om vervolgens wel een top oplossing te bedenken.
Een betere koﬃe oplossing.
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10 (2013-11-26 07:09)

Op de HKU introduceerde ik het vak Experience Design waarin ik in 6 lessen tweede jaars studenten het belang van de ’right brain’ vaardigheden Design, Verhaal, Empathie, Zingeving, Symfonie en Spel leer. Verplichte
literatuur is het boek van Daniel Pink, ’Een compleet nieuw brein.’
De eerste slide van de 6 colleges is deze:
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Iedereen krijgt van mij een 10.
Gegniﬀel, gelach en verbazing alom.
Ik schijn de enige te zijn die dat doet.
En om die 10 te houden moeten ze zich wel aan een aantal regels houden.
Hele simpele regels.
1. Je leest de hoofdstukken voorafgaand aan de colleges.
2. Je maakt de opdracht(en)
3. Je komt naar het college. (of laat me van te voren weten waarom je niet komt....niet achteraf)
In de colleges ga ik dieper in op de stof en laat ik vaak een aantal interessante cases zien. En deze komen
gewoon ’beter binnen’ als je het bijbehorende hoofdstuk hebt gelezen. Om eea te testen liet ik gisteren een
presen elijst rondgaan. Om vervolgens te vragen wie David Gallo was. David Gallo werd in 1939 ontslagen door
Henry Ford omdat ie een 30 seconden vertraging veroorzaakte in de Ford fabriek........omdat ie stond te lachen. Drie
van de 25 studenten wisten het. Toen ik daarna vroeg wie het hoofdstuk had gelezen bleven de dezelfde drie handen
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omhoog.
Ik liet ze een krul ze en achter hun naam op de presen elijst en meldde de rest dat ik een punt van hun 10
a aalde.
En wat er toe gebeurde was heel interessant. Er waren studenten die zich er direct bij neerlegden en waarschijnlijk
dachten ’Tja regels zijn regels. Eigen schuld.’ En er waren er die met ’Ja maar....en allerlei excuses kwamen. De een
nog origineler dan de ander.
Maar als je met Monopoly in de gevangenis belandt, moet je gewoon ’zi en’.
Regels zijn regels.
Afspraak is is afspraak.
Life is a game.
Play more.
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STRANGE SOUND (2013-11-27 07:02)

Gisteren had ik mijn Vader aan de Skype. Mijn Vader is gepensioneerd cactuskweker, fotograaf en schrijver. Het
kweken staat op een heel laag pitje maar het fotograferen en schrijven, en met name het schrijven, hebben de laatste
jd een ﬂinke impuls gekregen. Hoe dat komt? Omdat hij, geïnspireerd door mijn dagelijkse blog experiment, zelf ook
is gaan bloggen.
Ik denk dat ik voor het eerst in mijn leven mijn Vader geïnspireerd heb iets, anders, te gaan doen. (Pa, als er nog
meer dingen zijn, hoor ik dat graag :-)
Enﬁn. Al pratende kwamen we op zijn post van eergisteren. Je moet weten dat mijn Vader duizenden prach ge
en unieke foto’s van hele bijzondere cactussen en vetplanten hee . Zijn blog bestond in het begin uit alleen maar
foto’s met hier en daar een korte beschrijving van wat, waar, wanneer. Gaandeweg is hij steeds meer verhalen gaan
vertellen en dat is interessant. Mijn vader is een natural born storyteller maar zal dat nooit van zichzelf zeggen. Zijn
blog was heel feitelijk en ook jdens zijn vele lezingen liet hij de foto’s het woord doen. Feiten zonder emo e.
Gisteren vertelde hij dat hij iemand na een van zijn prach ge diaseries had horen zeggen ’houdt hij wel van die planten.’
Blijkbaar hadden de prach ge, technisch perfecte foto’s de man niet geraakt. De perfecte foto’s lieten geen ruimte
voor het menselijke aspect. Het verhaal om je in te kunnen verplaatsen.
Terug naar zijn post van eergisteren.
De post begint niet met een perfecte foto maar met een nieuwsgierig makende openingszin:
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’Strange though it may sound, up to yesterday I never managed to make a decent picture of a fully open Anacampseros
telephiastrum ﬂower.’
Dat klinkt inderdaad vreemd. MIJN vader was het nog NOOIT gelukt om een behoorlijke foto te maken van
een volledig open Anacampseros telephiastrum bloem. Ahaaaa hoor ik de lezer denken. Het is hem dus OOK nog
nooit gelukt
Als je geïnteresseerd bent in deze materie zit je direct op het puntje van je stoel. Je hebt waarschijnlijk zelfs
nog nooit een foto van een volledig open Anacampseros telephiastrum bloem gezien. Laat staan in het echt.
Het ’....up to yesterday.....’ gee aan dat de kans heel groot is dat die unieke foto er zometeen aankomt.
En ja hoor mijn Pa neemt ons even mee op zijn fotoavontuur.
David A enborough van de cactussen. Loop je even mee:

Voor lie ebbers is dit smullen.

Een soort

’Yesterday a ernoon I went out to Kanonkop (Cannon head), a rocky outcrop overlooking Montagu.’
We ’se en the scene’. Voor veel lie ebbers is dit gebied een waar paradijs. Het is de ’achtertuin’ van mijn
Vader. Hij woont in Montagu (Zuid Afrika).
’Although I did not ﬁnd what I had hoped to see, there were several other interes ng plants, including a lot of
ﬂowering Anacampseros telephiastrums.’
Spannend. Hij zoekt maar kan het niet vinden. Maar ontdekt toch iets nieuws. Iets wat hij nog NOOIT gezien
hee .
’In fact I have never seen so many plants of this species together in one spot.’
Uniek! En jij als lezer bent er bij. Met name door de speciﬁeke jdsaanduiding:
The ﬂowers appear in November and December; they only open late a ernoon (the pictures were made at
about quarter past four).
Dan komen nu toch echt de foto’s.
For the ﬁrst picture I just made a photo of what was in front of the camera. The result was not really exci ng,
to put it mildly.
Humor en zel ri ek. Interessant. Niet perfect dus. Hij is blijkbaar ook maar een mens.
De tweede foto ziet er al een stuk beter uit. Waarschijnlijk is deze foto het resultaat van vele lezers. Herkenbaar dus. Maar het kan dus beter. Want ik voel een p aankomen.
For the second one I posi oned my camera bag in such a way that it shaded the background. Because of the
great contrast in light between the ﬂower and the dark background, the ﬂower was totally overexposed.
Met een handige p van mijn Pa wordt de foto al heeeeeel veeeeel beter. Hij deelt zijn kennis.
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When I took the same picture but with one stop underexposure (and somewhat more close up) the result
was as follows.
Om vervolgens alles weg te geven.
This was the basis for the last picture, which was enhanced in post produc on by lowering contrast and highlights and raising the clarity, combined with a bit of cropping.
Vinden jullie het gek dat deze post een van zijn meest populaire tot nu is.
Is that SO STRANGE?
Ik heb bewust de foto’s weggelaten. Daarvoor moet je naar mijn Pa. Klik en kijk hier. Vindt hij leuk.

Carolien Geurtsen (2013-11-28 09:30:24)
Leuk, genieten (om te lezen en er in mijn hoofd de plaatjes bij te zien, en ja natuurlijk zoek ik de blog van je vader op. Zo ver
weg woont ie. Houd me tegenwoordig erg bezig, heb geen zin om nu uit de buurt te gaan en me volgens plan weer op Turkije
te focussen waar ik en jaar gewoond heb en in 87 zonder veel moeite naar toe trok... Nu ’voelt’ dat even wat anders. Ik wil
in de buurt zijn en in de buurt blijven, tot we zien wel wanneer, en of dat veranderd?! dat zien ik ook wel. Dank voor het inkijkje!
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F... IT (2013-11-28 07:03)

DEJAVU
Goedemorgen,
Lieve blogbuiskinderen.
Ik schrijf dit blog vanuit de trein. Voor het eerst in 10 maanden niet aan een tafel met een kaarsje. Ik had de
wekker vanochtend om 5 uur gezet en dacht aan de volgende post:
‘Cor, schrijf je ook ‘s ochtend als je om 5.38 de trein moet pakken naar Groningen
‘Ja.’
Daarmee voldoe ik aan mijn regel: Een jaar lang, elke dag als eerste ochtend ac viteit een post op mijn blog
schrijven. Maar deze grap had ik al een keer gemaakt. Alleen heeeeeeele trouwe volgers weten dat. Dus zit ik nu
toch in de trein te typen.
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En toen ik net deze foto maakte dacht ik aan het volgende verhaal.

42

Een DEJA VU.
Nu weet ik niet helemaal zeker meer of ik dit verhaal al niet een keer eerder schreef. Volgens mij niet omdat
ik toen ik dat wilde doen ik me afvroeg wat het met design thinking te maken had. Dat was namelijk een strenge
regel voor me tot 3 maanden geleden. Na het schrijven van elke post, stelde ik mezelf de vraag:
‘Onder welke categorie valt dit verhaal?’
Empathie, crea viteit of prototyping.
Daar had ik toen geen antwoord op kunnen geven. Nu wel. Het is namelijk een verhaal over vasthoudendheid. Een van de eigenschappen van een crea ef persoon (volgens Spencer, Douglas 2013) Het onderzoek dat de
basis vormt voor de modules crea viteit op de HKU.
43

Zo.
Dus dat is geregeld. Ik mag het schrijven van mezelf.
Want ik moet er niet aan denken dat er straks iemand zegt:
‘Hé Cor. Waar gaaaaaaat dit over?’
Not
Het heerlijke aan dit project is dat ik met NIEMAND wat te maken heb.
Het is een autonoom experiment en de reden dat jij het zit te lezen is omdat we nu eenmaal heel makkelijk
dingen kunnen delen. Ik zat laatst te denken wat ik allemaal moest doen om dit verhaal bij mijn lezers te krijgen als
er geen computers waren. Stel je voor dat ik dit verhaaltje 50 jaar geleden zat te typen op een typemachine. Het
vervolgens 500 keer moest stencillen en versturen. De abonnees in de buurt zou ik zelf kunnen bedienen door in de
vroege ochtend de ‘post’ in de bus te gooien. Nou ja vroeg. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat je 500 a4tjes hebt
gestencild?
De overige abonnees zouden pas de volgende dag de post ontvangen. Gewoon op de deurmat. De buitenlandse abo’s, a ankelijk van de afstand tot het eiland van Dordrecht, dagen, zoniet weken later. Mijn Vader in Zuid
Afrika zou hem zeer onregelma g ontvangen en ik vraag me af of ie OOIT op de Filippijnen belandt. En wat dacht je
van het schrijven van alle adressen!!! Hoe kom ik trouwens aan mijn abonnees?
En wat te doen met toevallige bezoekers op mijn blog. Daarvoor heb ik een etalage gehuurd waar ik elke dag
de post van die dag in leg. Net als vroeger bij de krant. Voor het lezen van ‘oudere’ posts’ zou ik een kopie kunnen
leggen in de bibliotheek, of de kerk. (7 dagen per week open)
Tot zover het Bereik en Tijds aspect van deze gedachtengang.
Maar wat dacht je van de Kosten. Wat zou het kosten om elke dag zo’n 500 mensen bereiken?
50 jaar geleden.
Afgezien dat het onmogelijk is als zelfstandig schrijver/uitgever, kost het ook nog eens bergen geld.
500 stencils: 50 gulden
300 enveloppen: 30 gulden
Porto binnenland: 100 gulden
100 luchtpost enveloppen: 15 gulden
Porto buitenland: 60 gulden
Typelint: 0,10 cent
En wat ik nog vergeet.
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Ik kom op een dagelijks bedrag uit van: ﬂ 255,10
Ja, per dag.
305 verhalen verder hee dit autonome schrijfproject me 77.805,50 gekost. Guldens dan wel he.
50 jaar geleden.
Nu druk ik op send. Op mijn zakelijk afgeschreven MacBook Pro.
Het wordt gepubliceerd op mijn gra s Wordpress blog en doorgeplaatst op mijn gra s Twi er en gra s Linkedin
account.
En als ik op send druk. Hoor ik hem via de mail binnenkomen op mijn computer. Gra s.

Free, Fast
Dat dit verhaal uiteindelijk een hele andere wending kreeg is ook heel F.
FIJN.
F… it.
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Deze post is mede mogelijk gemaakt door gra s internet van T-Mobile in de s ltecoupe van de NS.

jjvoerman (2013-11-28 07:47:04)
Ik las ooit dat Paul Haenen dat vroeger deed, zelf een jdschri stencilen (of copieërem?) en dan rondbrengen.
Folkert (2013-11-28 08:28:36)
En je blog wordt ook nog eens 4x per jaar GRATIS geplaatst in een magazine.:-) Met brood en koﬃe toe. Ook nog!
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show up (2013-11-29 07:05)

Het verhaal van gisteren was een mooi voorbeeld van FIX IT AS YOU GO. Je begint ergens. Je gaat aan de slag.
Je doet iets en uiteindelijk komt er iets heel anders uit. Ik heb uiteindelijk NIET het verhaal geschreven wat ik in het
begin wilde schrijven. Dus dat komt nu. Tenminste als er onderweg niet iets gebeurt waardoor het weer anders
wordt. We will see.
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Een paar jaar geleden, ik werkte bij TBWA, vroeg mijn crea ef directeur of ik mee wilde werken aan een pitch
voor een van onze interna onale sigare en merken. Nu zou ik daar natuurlijk prinicipeel tegen kunnen zijn maar
dan moest ik ook direct maar ontslag nemen en uit de reclame stappen. Als ’SATANS LITTLE HELPERS’ had ik kids
weer aan de LOOK o LOOK gekregen en jongeren aan de Euroknallers van McDonald’s dus een sigaret meer of minder
maakte me ook niets uit. En het feit dat de presenta e in Geneve was maakte dat de nog aanwezige principiële
tegenargumenten als rook om mijn hoofd verdwenen.
De enige reden waarom ik niet mee zou willen gaan was het jds p. We moesten om 9.00 presenteren. In
Geneve. Het vliegtuig vertrok om 6.55. Dat betekende dat ik om 4.53 de trein naar Schiphol moest hebben. Dus.
4.00 op en om 4.30 trok ik de deur achter me dicht. Toen ik ruimschoots op jd op het sta on van Dordrecht
aankwam zag ik dat ’mijn’ trein van 4.53 niet reed.
One train down.
De eerst volgende trein zou betekenen dat ik te laat op Schiphol aan zou komen dus liep ik op mijn gemak
terug naar huis. Het was inmiddels bijna 5 uur. Ik liep naar binnen om de sleutel van onze trouwe, al jd rijdende,
ons nooit in de steek latende Volvo 850 sta on te pakken. Ik stapte in en starte de auto. Starte de auto. De auto. De
a................klik.
One car down.
Een lege accu doordat de achterklep niet goed was afgesloten. Geen paniek. Mijn vrouw was met de kinderen naar
Griekenland dus kon ik haar auto pakken. Een Alfa Romeo 147 twee liter QV (voor de kenners). Een stuk minder
betrouwbaar maar niet deze ochtend. Tik en starten. Nog steeds ruim op jd en zonder stress reed ik rich ng
Papendrecht. Op de Papendrechtse brug wilde ik van 4 naar 5 schakelen...wilde ik van 4 naar 5 schakelen....wilde ik
van 4 naar 5 schakelen....wilde ik van 4 naar 5 schakelen. Dat ging dus niet. De koppeling lag er uit en gelukkig kon ik
de auto van de brug laten rollen om haar vervolgens in een woonwijk te parkeren.
Two cars down.
Het was inmiddels half zes. En voor zessen rijden er nog geen taxi’s. Die moet je vantevoren reserveren.
Toch lukte me het een taxi te regelen. Hij wilde me echter niet naar Ro erdam brengen. En hij wilde ook mijn Volvo
niet starten met startkabels. Dus liet ik mij weer op het sta on afze en om te kijken of er misschien daar taxi of
andere trein mogelijkheden waren. Niets.
One Cab down.
Het was inmiddels 5.45 en ik had nog een eigen vervoer mogelijkheid. Mijn 30 jaar oude Yamaha XS 650 motorﬁets. Ik liep naar binnen trok mijn motorpak over mijn kleding aan en vertrok rich ng Schiphol op mijn oude,
trouwe, al jd startende Japanse dame. Precies op jd ontmoe e ik mijn directeur op de afgesproken plek in de
aankomsthal. Het eerste wat hij zei was:
’Mooi op jd.’ Om me vervolgens van top tot teen te bekijken en me te vragen of ik met het vliegtuig was.
’Nee’ zei ik. Ik ben NIET met het vliegtuig. Ook niet met de trein. Niet met de Volvo en ook niet met de Alfa.
Nee. Zeker niet met de taxi. Ik ben met de motor.
Mijn hele verhaal met een steeds groter wordende glimlach aanhorend, vroeg hij me of het niet in me op was
gekomen om NIET te komen.
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Nee. Dat was NIET in me opgekomen.
DO or DO not. There is NO TRY.
The show must go on.
So.........
Show up.

Gerard Arink (2013-11-29 07:50:44)
He die Cor, Verhaal komt bekend voor. Heb je al eens eerder gepost volgens mij. Groet, Gerard
GAF van Baalen (2013-11-29 09:01:39)
Was/is het een custom xs? Of is ze origineel? Ik gok origineel. Zo niet zou ik graag plaatjes zien ;)
sswagers (2013-11-29 09:10:59)
Volgens mij is dit een dubbele post. Desalnie emin vermakelijk..
Anna-Maria Gianna asio (2013-11-29 09:52:35)
Blij een mooi verhaal ;-)
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:19:45)
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Bandje? (2013-11-30 09:59)

Een goed idee bedenk je vanuit een goede, gefocusde, inspirerende vraag. En die vraag komt voort uit een
probleem of een droom.
Hoe kunnen we…
Het zou fantas sch zijn als…
En in die vraag zit een behoe e en een inzicht. Veelal wachten we tot we een probleem hebben en gaan dan
pas aan de slag. De crea eve industrie werkt eigenlijk als een ziekenhuis. Ik heb een probleem, kunnen jullie het
oplossen? Maar als je volgens het mo o:
‘To predict the future you don’t look ahead you look around.’ Wacht je niet op problemen, dan zie je kansen.
Een prach g voorbeeld van bovenstaande is een project dat ik samen deed met een aantal studenten
game/interac on design van de HKU. Alweer 6 jaar geleden. Het idee is nog steeds geweldig en zou een fantas sche aanvulling op je fes valbezoek zijn.
De vraag die de studenten hadden geformuleerd was voortgekomen uit de behoe e om beter te kunnen ‘zien’ en
‘horen’ welke band er op welk podium speelt. Het aanbod is vaak zo groot en je weet vaak ook niet of de muziek iets
voor je is. Het ‘met een hand aspect’ kwam voort uit het inzicht dat iedereen op een fes val al jd een biertje in zijn
ene hand hee . De vraag werd:
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Het zou fantas sch zijn als ik met een hand direct kon horen wie waar speelt.
Je begrijpt dat ik erg enthousiast werd van deze vraag. Als ze daar iets cools voor zouden kunnen bedenken
heb je echt iets waardevols.
Nu hadden ze natuurlijk een mooie powerpoint of schetsen kunnen maken. Maar dit team waren echte design thinkers . Ze begrepen dat als je een prototype in handen gee dat dat een veel rijkere en betekenisvollere
manier is dan een ‘presenta e’. Met een prototype in je hand kun je je veel beter verplaatsen (inleven) in de
doelgroep en het idee. Dus kreeg ik in mijn ene hand het prototype en in de andere een biertje.....in plas c beker.

Het briljante van het idee dat als je het ’Bandje’ aanze e hij direct ’vertelde’ wat er op dat moment speelde.
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’Op podium 1 speelt Nova Star.’ Om vervolgens een klein stukje te laten horen.
Als je vervolgens op ’selecteer podium’ drukte, kon je switchen tussen de podia en hoorde je wie er daar op
dat moment speelde.
Als je wilde weten wat er later op dat podium speelde scrollde je op ’blader door programma.’
Alles met een hand.
Briljant.
Biertje?

Joost (2013-11-30 14:27:01)
tegwoordig heet zoiets toch een App?
cornoltee (2013-11-30 17:06:55)
Klopt. Maar een app is onzichtbaar voor het publiek. En krijgt ook geen plek bij de souvenirs. Groet Cor
Johan Reijenga (2013-11-30 18:41:02)
Nieuwe huiss jl? Kind regards/hartelijke groet, Johan Reijenga
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cornoltee (2013-11-30 18:42:08)
Zeker niet. Ff in Heinekens jl
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:19:48)
[…] Bandje? […]
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December

HANGOVER (2013-12-01 08:00)

Mijn goede vriend Koen Verhagen verkocht jaren geleden zijn aandelen en om dat heuglijke feit te vieren
vroeg hij een paar goede vrienden mee te gaan lunchen.
In Monaco.
Bij Café de Paris.
Tijdens de Formule 1.
Je snapt dat ik zo’n belachelijk voorstel meteen afsloeg. Wat een onzin. Wat een geldsmijterij. Maar ja. Later
bedacht ik me. Ik oﬀerde mezelf op en stapte uiteindelijk met Koen en nog 6 andere heren in het vliegtuig naar Nice.
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De basis voor het script van The Hangover was gelegd.
Wellicht dat ik de komende twee maanden nog meer details deel omtrent deze trip. Criteria zullen bepalen of
ze erdoor komen of niet. De reden waarom ik deze nu deel, is omdat het een prach g voorbeeld is van Storytelling.
Een goed verhaal deelt een emo onele k uit. Je moet lachen en/of huilen. En wat hebben wij gelachen. En gehuild
van het lachen. Toen ik gisteren de foto’s van Koen gemaild kreeg met als onderwerp ’Wat een epische grap was dat’
wist ik wat mijn verhaal zou zijn vandaag. Met tranen in mijn ogen.
Na een comfortabele en baldadige vlucht landden we op het vliegveld van Nice waar we onze Volkswagenbus
ophaalden. Koen had namelijk 2 appartementen geregeld in de heuvels rondom het circuit. We haalden het busje
op bij Avis. (mmmmmm waar ken ik die van :-)

Een drie dagen durende pilot van The Hangover later brachten we de bus terug en lieten we bovenstaande
foto zien aan de balie medewerker van AVIS. Met de woorden:
’Dit is hoe we hem drie dagen geleden ophaalden en dit is hoe hij er nu uitziet.’ Om vervolgens de sleutels te
overhandigen en uit te leggen waar de bus op de AVIS parkeerplaats stond.
De AVIS dame trok wit weg en kraamde uit:
’That’s your problem. That’s your problem. That’s your problem.’ Ze bleef er le erlijk in om vervolgens te
deur uit te rennen om de bus te gaan bekijken.
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Bovenstaande foto hadden we genomen op het familie sportcomplex waar we logeerden. De beheerder van
het geheel reed daar met exact dezelfde bus rond om oa de geiten, konijnen en ezeltjes te (ver)voeren. Toen we de
bus zo zagen staan met zijn schuifdeur open was The Hangover voor de AVIS medewerkster een feit. Desbetreﬀende
dame was inmiddels ook weer teruggekeerd van de bus inspec e. Zonder ons aan te kijken en zeker zonder glimlach
zei ze: ’It’s OK.’
Geen humor bij AVIS.
Maar dat weet ik inmiddels.

Ben Vloon (@B_Vloon) (2013-12-01 09:10:50)
ha! een Seinfeld-rental-experience-vic m h p://www.youtube.com/watch?v=HWTMa76BzH0
Cees de vries (2013-12-01 09:35:45)
Cor Ma had gezegd Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Toke (2013-12-01 10:28:15)
Haha wat een mop!!!!
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[…] HANGOVER […]

54

lit cigare e (2013-12-02 07:01)

Gisteren was de best bezochte zondag van mijn blog. Een echte uitschieter.

359 views en dan nog zo’n 300 abonnees.
Da’s bijzonder. En ik ben benieuwd hoe dat komt. Komt dat door de tel. Hangover?
Toch denk ik niet dat het primair door de tel komt. Hoewel Hangover voor de zondagmorgen misschien wel
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erg toepasselijk kan zijn voor een aantal van ons. Er was zaterdagavond een vriend die mij deze stuurde. Hij noemde
het ’redwinehead’. Ik moest meer denken aan ’a head like a lit cigare e’ uit een nummer van U2.

Ik weet zeker dat de persoon in kwes e dat lichtpuntje niet bewust precies zo boven zijn hoofd hee
oneerd.

geposi-

Ik wist ook zeker dat ik niet wist waarover ik zou schrijven vanochtend om 6.00
Maar ik weet inmiddels ook zeker dat als ik gewoon begin te schrijven er al jd wel een verhaaltje komt. Je
hersenen maken rare sprongen.
Maar om je hersenen te laten springen moet je wel je bed uitkomen en in beweging komen.
En dat wist ik vandaag niet zeker.
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aandacht AUB (2013-12-03 07:07)

Neem even de jd en denk na over alle dingen die je nu doet - uiteraard je leest deze post , maar de kans is
groot dat je ook nog andere dingen aan het doen bent. Misschien ben je ook aan het luisteren naar muziek , een
vriend aan het sms en je e-mail aan het checken of in een ander tabblad van de browser een game aan het spelen.
Als je verschillende dingen tegelijker jd doet, dan ben je wat onderzoekers een ”zware mul tasker” noemen.
En je denkt waarschijnlijk dat je nog redelijk goed in deze evenwichtsoefening bent ook. Althans een hoop van mijn
studenten wel. Echter volgens een aantal verschillende studies ben je waarschijnlijk niet zo eﬀec ef in mul tasking
als je denkt dat je bent .
In het verleden geloofden veel mensen dat mul tasken een goede manier was om de produc viteit te verhogen. Immers, als je werkt aan verschillende taken tegelijk, bereik je meer, toch? Recent onderzoek hee
echter aangetoond dat de omschakeling tussen taken serieuze tol eist qua produc viteit. Mul taskers hebben
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veel meer moeite uit hun aﬂeiding te komen dan mensen die zich richten op een taak tegelijk. Tevens kan veel
verschillende dingen tegelijk doen het cogni ef vermogen schaden! Moet ik nog verder gaan of moet je even
je Facebook pagina checken. Ik wacht wel even.................................... ..................................................................
.................................................................. .................................................................... ..................................................................
..................................................................
....................................................................
..................................................................
...................................................................
.................................................................. .................................................................. ..............................................................Maar wat bedoelen
we met mul tasken. Het kan betekenen dat je twee of meer taken tegelijk doet, of het kan gaan om het heen en
weer schakelen van de ene naar de andere taak. Mul tasken kan ook gaan om het uitvoeren van een aantal snel
opeenvolgende taken.
Om de impact van mul tasken te bepalen, vroegen psychologen deelnemers om tussen taken te schakelen.
Vervolgens werd gemeten hoeveel jd verloren ging door over te schakelen. In een studie uitgevoerd door Robert
Rogers en Stephen Monsell , waren deelnemers langzamer wanneer ze moesten schakelen tussen taken dan wanneer
ze dezelfde taak herhaalden.
Een andere studie, uitgevoerd door Joshua Rubinstein, Jeﬀrey Evans en David Meyer toonde aan dat de deelnemers veel jd verloren als ze tussen meerdere taken schakelden en verloren nog meer jd als de taken complexer
werden.
Meyer suggereert dat de produc viteit met maar liefst 40 procent kan verminderen als gevolg van de mentale
blokkades die ontstaan wanneer mensen mul tasken.
Mul tasken kan een paar enden van een seconde toevoegen, maar dit kan oplopen wanneer mensen herhaaldelijk heen en weer schakelen. Dit is misschien niet zo’n big deal in sommige gevallen, zoals wanneer je in een
college van mij je Facebook pagina zit te bekijken. Echter, als je je in een situa e bevindt waarin de veiligheid of
produc viteit wel belangrijk zijn, zoals jdens het rijden van een auto in druk verkeer, kan zelfs een frac e van een
seconde het verschil tussen leven en dood betekenen.
Ik ga naar het sta on. Hoop niet dat ik een mul taskende machinist heb.
BRON:
h p://psychology.about.com/od/cogni vepsychology/a/costs-of-mul t asking.htm
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MMMMMMMMMMMMM (2013-12-04 06:54)

Toen ik net de gekleurde, op een M &M lijkende, Ibuprofen naar binnen werkte dacht ik ’dit wordt de eerste
dag dat ik niet ga schrijven.’
Om vervolgens ’dat leek wel een M &M’ te denken. Misschien moet ik dan toch iets over M &M typen.
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Toen ik voor het reclameburo van M &M werkte was M &M de klant waar ik de leukste ideeën voor bedacht......die
nooit doorgingen. Ideeën worden soms doodgera onaliseerd en beoordeeld op middeleeuwse ’bereikscriteria’. De
communica everantwoordelijke toender jd was een beetje teveel Yellow. Die kon wel wat Red gebruiken.
Zoals jullie misschien weten ben ik al jaren een fan van Andy Warhol. Ik dacht wat hij kan met Brillo en Campell’s
Soup kan ik ook. Met M &M.
We bedachten de volgende installa e:
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Dat ziet er aardig ingewikkeld uit he. Gelukkig hadden we een partner gevonden die het zo’n cool idee vonden dat ze voor € 10.000,00 het geheel wilden bouwen. Het paste namelijk heel goed in een onderzoeksproject en
konden er daardoor zelf ook € 10.000 aan uren in steken.
Maar wat was het idee?
Het idee heet:
’M &M jezelf het museum in.’
Heel simpel. In het museum hangt een lege lijst. Je gaat voor de lijst staan. Er wordt een foto van je gemaakt.
Vervolgens ’print’ de installa e JOUW gezicht in de lijst met M &M’s. Je M &Mt jezelf heel le erlijk het museum in.
Natuurlijk kun je de foto van jezelf als kunstwerk printen, op je facebook, twi er of whatever ze en.
Zoiets:
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Of misschien kon je de M &M’s wel meekrijgen in een heeeeele grote M &M zak. Kun je hem thuis nog een
keer proberen na te maken.
Ik neem nog zo’n andere M &M. In een doordrukstrip.
MMMMMMMMM.

Toooke�À (2013-12-04 07:14:33)
Mmmmm, sterkte Cor
ruud baan (2013-12-04 07:31:04)
Tof idee ! Verstuurd vanaf mijn iPhone
Carline (2013-12-04 11:32:51)
Ja helemaal leuk! Inmiddels een Red Communica on person @M &M’s!? Beterschap Cor.
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impossible is temporary (2013-12-05 06:53)

Ik kan een reclameburo beginnen met alle ideeën die NOOIT door zijn gegaan. Er verdwijnen heel wat afgekeurde
ideeen in de kast. Ik ben ze er weer uit aan het halen. Met de deur wagenwijd open. Vraag niet hoe het kan. Maar
proﬁteer er van.
Wat dacht je van deze. In aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal bedacht ik een hele goedkope
manier om Adidas zichtbaarheid op straat te geven.......en straatvoetballertje allerlei voetbalspelletjes.
Het idee bestond uit een heel klein schoenendoosje met daarin 3 krijtjes, een touwtje en een ’spijker’. De
drie krijtjes kon je in het doosjes klemmen en met behulp van het touwtje en de spijker perfect drie Adidas cirkels op
de grond of muur tekenen. Online stonden allerlei voorbeelden van straatvoetbalspelletjes.
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Een van de voetbalspelletjes die ik vroeger al jd op straat speelde was ’de perfecte pass’. Je ging dan met zijn
tweeën een ﬂink stuk uit elkaar staan en probeerde precies bij elkaar in de voeten te passen. Je mocht geen stap
verze en om de bal aan te nemen. Probeer nu de bal maar precies in de cirkel te schieten. Zonder te stuiteren.....of
met een keer, twee of drie keer stuiteren.

Goals gingen er ook heel anders uitzien.
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Ik zag de hele stad al voor me. Met driecirkelige ’graancirkels’ van Adidas.
Keep dreaming Cor.
Hoewel.
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jjvoerman (2013-12-05 08:44:31)
Dit zijn een paar van de ideeën waar ik mee rond heb gelopen: (blogpost uit januari 2012) h p://jacobjanvoerman.nl/wens/
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JUST LET GO (2013-12-06 07:05)

Geïnspireerd door het het gesprek van gisteren met Ton Rodenburg over inspira e, leek me inspira e een
mooi onderwerp van vandaag. Ik ben namelijk totaal niet geïnspireerd vandaag. Ik zit hier nu niet zo van ”Yes!!!!
daar ga ik vandaag eens over schrijven. En gewoon voldoen aan de opdracht om een verhaaltje te schrijven is niet
voldoende. Ik moet er zelf ook voldoening uit halen. Dat als ik hem teruglees denk en zie dat het goed is.
Om waarde te creëren moet je dingen DOEN. Maar voordat je je iets gaat doen moet je iets bedenken. En als
dat denken niet ’vanzelf’ gaat moet je iets doen.
Daarmee is het cirkeltje rond. Daarom heet dit blog ook Design Thinking by Doing. Als je het niet weet moet
je iets gaan doen. Je moet het denken los laten en het laten gaan. Net zoals ik nu dit stukje zit te schrijven. Door het
te doen en de tekst te zien groeien, groeit ook mijn energie en komt de inspira e vanzelf.
Ik lees net ’laten gaan’ in de voorlaatste regel en denk aan een van de beste ﬁlms die ik ken. Fight club van
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David Fincher met Brad Pi , Edward Norton en Helena Bonham Carter. De ﬁlm krijgt een 8,9 op IMDB (838.134
stemmen). Daar zit mijn 9 ook bij.De ﬁlm is een emo onele testosteron achtbaan over kwaliteit in het leven. De
boodschap die de ﬁlm brengt is na en minuten al duidelijk. De commercieel geworden wereld gaat naar de knoppen
omdat niemand meer weet aan welke dingen waarde te hechten. De aan praatgroepen verslaafde Jack (Edward
Norton) past precies in deze wereld maar voelt dat er iets ontbreekt. Bij het ontmoeten van zijn tegenpool Tyler
(Brad Pi ), een man die zich bezig houdt met het maken van zeep uit menselijk vet, ontstaat Fight Club. ‘Fight Club’ is
zeer origineel, erg verontrustend en prach g in beeld gebracht. Een ﬁlm die je twee keer gezien moet hebben. Want
de tweede keer vond ik hem nog beter.
Stel je voor je zit met Tyler in de auto. Hij rijdt. Achterin zi en nog twee gasten. Het is donker, het regent en
jullie rijden zo’n 100 km/u met tegemoet komend verkeer.
En dan laat Tyler het stuur los. De auto raakt de vangrail. Een vrachtwagen nadert.
Doe nu je ogen dicht, druk op play hieronder en Just Let Go.
JUST LET GO.
(abonnees moeten naar mijn blog want een ﬁlmpje speelt niet af in je mailprogramma)
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=5-tQkxoUH4M &w=420 &h=315]
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live love (2013-12-07 08:31)

Wat ben ik blij dat ik geen baas heb. Althans voor dit blog. Die zou van de week nerveus aan mijn buro hebben
gestaan met de sta s eken van mijn blog en de dip in de bezoekersaantallen. Na de de beste zondag ever afgelopen
zondag met 359 bezich ngen (ex abo’s) zakte de bezoekersaantallen naar een historisch dieptepunt van 124 afgelopen
donderdag. Zou het te maken hebben met Sinterklaas. Dat veel mensen toch nog op het laatste moment een kadootje
moesten kopen of maken. Of is het omdat donderdag mensen wel wat anders aan hun hoofd hadden dan een blogje
te lezen over Design Thinking. Ik denk het. Afgelopen donderdag overleed Nelson Mandela. De man die een heel
land opnieuw vorm gaf. Een man die geloofde dat het beter kon door zich in te leven en zijn crea viteit te gebruiken.
Een man die een voorbeeld en inspira ebron was (en blij ) voor miljoenen mensen. Een toonbeeld van hoop.
Mocht je Invictus nog niet gezien hebben doe dat dan. Ik bekeek net de trailer. Met tranen in mijn ogen.
The game is over voor Nelson Mandela. Let’s make him proud and win the game. The game of life and love.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=RZY8c _a _dlQ &w=560 &h=315]
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Carolien Geurtsen (2013-12-09 08:56:21)
ik ben dus inderdaad even blogs aan het bijlezen op de maandagmorgen. Tussen Mandela’s overlijden, daar over schrijven
want de man hee mij mede gevormd qua poli ek bewustzijn én een Sinterklaas weekend weg en famille, zijn de weinige
blogs waar ik jd voor wil maken om ze te lezen er inderdaad allemaal bij in geschoten. Invictus heb ik inmiddels echt op mijn
lijstje geschreven. wat in na het zien van de trailer op tv inderdaad ook vast van plan werd. Mooie week

love lose (2013-12-08 08:42)

De reden waarom het zo ingewikkeld is om succesvol te zijn is omdat de wereld zo ingewikkeld is. Het is niet
duidelijk wat de regels van het spel zijn en de regels die gelden werken niet. Dus wordt er een hoop vals gespeeld
wat weer resulteert dat slechts een aantal succesvol lees rijk zijn. Het is oneerlijk verdeeld.
Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel vals gespeeld wordt. Je leest van de ene na de andere fraudezaak. En
niet alleen banken en bouwmaatschappijen, zelfs scholen spelen vals. Op grote schaal. Zou het komen omdat we
van jongs af aan alleen leren succesvol te moeten zijn? En omdat we alleen worden beloond met een s cker als we
iets goeds hebben gedaan.
We belonen succes en bestraﬀen fouten. Want niemand vindt het leuk om te falen toch?
Maar hoe kan het dan dat gamers soms wel 80 % van hun jd kwijt zijn aan mislukte missies, het eind van
een level niet halen, neerstorten, crashen of weer die ingewikkelde puzzel niet oplossen en het toch helemaal
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geweldig vinden, dat gamen. Gamers zijn vrijwel heel de jd bezig fouten te maken. Vinden gamers het soms ﬁjn om
te falen?
Dat blijkt inderdaad zo te zijn.
Gameonderzoekster Nicole Lazzaro had al lang het vermoeden dat gamers gek zijn op mislukkingen. Als we
een goed ontworpen spel spelen, raken we niet ontmoedigd door mislukkingen. Het maakt ons juist op een heel
bijzondere manier gelukkig, geïnteresseerd en bovenal op mis sch. Een goed ontworpen spel helpt ons om een
uitzonderlijke mentale hardheid te ontwikkelen waardoor we na elke mislukking het weer proberen, proberen,
proberen.
Hoe komt dat? Onderzoekers ontdekte dat gamers de krach gste combina e van posi eve emo es vertoonden als ze een fout maakten. Opwinding, vreugde en interesse schoten omhoog. Als we in het echte leven een fout
maken zijn we meestal teleurgesteld in plaats van opgewekt. We ervaren juist minder interesse en mo va e. En als
we keer op keer falen raken we juist meer gestresst ipv minder. Echter de gamers ervaarden mislukken emo oneel
lonender dan succes. Waarom zou blunderen gamers gelukkiger maken dan winnen?
Gamedesigners concluderen dat het mislukken vreemd genoeg iets was waar spelers juist trots op konden zijn.
Dat kwam omdat de mislukking juist op een aangename manier werd ’gevierd’. In het desbetreﬀende spel werd
je bij een fout gillend en tollend de ruimte ingeslingerd. Dit maakte de spelers aan het lachen. Het voelde als een
beloning. Maar nog belangrijker was dat het een levendig bewijs was van de invloed van de spelers op het spel. De
spelers hadden niet passief gefaald. Ze hadden spectaculair gefaald, en op een hele vermakelijke manier.
De combina e van posi ef gevoel en een sterker gevoel van macht maakte dat de spelers het graag nog een
keer probeerden.
Hoe vaker we struikelen, des te gre ger we overeind willen blijven. De juiste feedback op fouten kan juist als
een beloning worden ervaren. Het maakt ons betrokkener en op mis scher over onze kansen op succes.
Success........is 80 % failure.

bron: Jane McGonigal. Beter dan echt. Maven Publishing 2011.
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GAF van Baalen (2013-12-08 17:59:20)
Een verschil tussen de wereld van games en de werkelijkheid is dat games een veilige omgeving bieden waarin je zonder al
teveel consequen es kan falen (en opnieuw kan beginnen). Iets wat in de werkelijkheid nogal eens onomkeerbare gevolgen
kan hebben. Proberen hoe hard een bolide door de bocht kan en daarin falen levert hele andere resultaten op in een game,
dan in de werkelijkheid. Toch is de ervaring even echt. Ook weet je 100 % zeker dat een opdracht of missie te volbrengen
is. Je moet alleen nog uitvinden hoe. En bent daarom bereid er veel jd in falen te steken. Zou dat niet zo zijn zal de speler
gefrustreerd en teleurgesteld raken en de game designer(s) ontslagen moeten worden. Geld natuurlijk niet voor alle games.
Maar het gros maakt daar gebruik van. Van falen leer je net zo veel als van succes. Maakt niet uit in welke werkelijkheid. Groet,
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GAF
GAF van Baalen (2013-12-08 18:01:53)
Wellicht ken je die al maar kijk ook eens naar de Flow theorie van Csikszentmihalyi. Groet, GAF
cornoltee (2013-12-09 07:31:07)
FLOW! een van mijn favo’s
Carolien Geurtsen (2013-12-09 07:56:04)
Gaaf, ik ga het nog een keer lezen. heb hem gerecenseerd toen ik op Oerol zat en vond het een geweldig boek. Aan den lijve,
of althans aan dat van mijn zoon, heb ik gezien hoe het eindeloze jarenlange en ook op wereldniveau (strategische online
games) het gamen hem weerbaar hee gemaakt, zijn geduld en volhardingsvermogen enorm hee getraind tot in het voor mij
onnavolgbare toe.
Carolien Geurtsen (2013-12-09 08:46:50)
die vond ik net weer h p://caroliengeurtsen.nl/gamen-is-beter-dan-echt/
cornoltee (2013-12-09 09:25:00)
Mooi verhaal Carolien. Wat een topboek hè.
Carolien Geurtsen (2013-12-09 20:59:55)
echt geweldig - dus dank want hij gaat gewoon mee met de kerst
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:05)
[…] love lose […]
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Heb jij vroeger gevoetbald? (2013-12-09 07:04)

Afgelopen zaterdag kwam ik Jan Willem tegen. Jan Willem is een voetbalpa. Ik heb onze zoons getraind bij
Oranje Wit. Maar hoe ik trainer ben geworden wist Jan Willem niet. De glimlach op Jan Willems gezicht maakt dat ik
het nu met jullie deel.
Op een mooie zaterdagochtend gingen mijn zoon van 9 naar het voetbalveld van Oranje Wit om te kijken en
de sfeer te proeven. Noah zag al snel wat vriendjes van school dus was binnen no me vertrokken. Op weg naar de
kan ne kwam er een man van mijn lee ijd op me aﬂopen, stak zijn hand uit en hee e me welkom.
1 nul. Dacht ik.
Hij stelde zich voor (Mar n) en vertelde wat hij deed bij Oranje Wit. Hij regelde alles voor de jeugd.
2 nul. Dacht ik.
Ik vertelde mijn verhaal en wees op Noah die een eindje verder stond te voetballen met een vriendje. Een
goedkeurend knikje en een ’die hee balgevoel’ waren Mar n’s snelle en vakkundige oordeel.
3 nul. Dacht ik.
Mar n draaide zich weer naar mij toe en keek me vervolgens aan met een vragende blik. Waarop de vraag
snel kwam. ’Heb jij vroeger gevoetbald?’ Ik dacht zou Mar n me herkennen van mijn snelle rushes langs de
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rechterkant? Of van die ene keer dat ik drie keer scoorde TEGEN Oranje Wit en we alsnog verloren?
’Jaha.’ Zei ik. ’Bij RCD.’
’Ahhhhhh.’ Zei Mar n. En haalde een bal achter zijn rug vandaan en een ﬂuitje uit zijn broekzak.
’Zou jij willen ﬂuiten op veld 4?
Met open mond die zo wagenwijd openstond dat ik de bal ook daarin had kunnen laten verdwijnen nam ik
het ﬂuitje en de schouderklop van Mar n in ontvangst en liep naar veld 4.
’Succes! Ik kom zo even kijken.’ Riep Mar n me na.
4 nul. Dacht ik.
Voor het eerst van mijn leven ﬂoot ik een voetbalwedstrijd. Harts kke leuk. Na de wedstrijd kwam er een
oude man naar me toe die zei:
’Dat heb je harts kke leuk gedaan met die jongens.’ Mijn tweede schouderklop had ik binnen. Waarschijnlijk
zat ook deze man in het perfect samenwerkende wervingsteam van Oranje Wit.
5 nul. Dacht ik.
Met de bal in de hand en het ﬂuitje nog om mijn nek kwam Mar n naar me toe en zei ’Dat ging harts kke
goed he. Dat deed je leuk. Noah vindt het ook leuk en ik heb nog plek in F13. Die hebben alleen geen trainer.’
Twee jaar lang heb ik Noah’s team getraind en in een scheidsrechtertenue alle thuiswedstrijden van F13 geﬂoten.
Oranje Wit is de grootste club van Dordrecht. Hoﬂeverancier van Dordrecht ’90. En die staan bovenaan in de
eerste divisie.
Goed geregeld Mar n.

esthermorren (2013-12-09 09:17:18)
Daar ben je mooi ingelopen!
Ms. Goodlifearina (2013-12-10 20:12:20)
zo doe je dat......
Tim (2013-12-14 09:12:06)
Wat een beetje vriendelijkheid al niet teweegbrengt.
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:08)
[…] Heb jij vroeger gevoetbald? […]
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Van hoofd naar handen. | Design Thinking by Doing (2014-03-04 07:17:00)
[…] Heb jij vroeger gevoetbald? Dit is de tel van een verhaaltje dat ik vorig jaar schreef over hoe ik ooit trainer bij Oranje Wit
ben geworden. En mooi verhaal over personeelswerving. Lees het hier. […]
Hand Druk. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 714/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-27 05:41:34)
[…] voetballertjes waar ik bijna 10 jaar geleden trainer van was. Hoe ik dat ooit geworden ben lees je hier. We wisselden even
‘wat gaat het toch hard’ verhaaltjes uit en toen zei ze me dat ze […]

sextape (2013-12-10 07:00)

Als Jezus nu geleefd had, was ie een hit op youtube. Jezus is de uitvinder van de viral. En een viral is pas een viral als het een viral is. Er is geen boek ter wereld met een grotere oplage dan de bijbel. Er is geen verhaal dat meer
(door)verteld wordt. Elke dag. Harry Po er en Chris an Grey zijn jaloers op de populariteit van onze eerste echte
superheld. En nu ik dit zo type Chris an? Is Chris an niet de sexueel doorgeslagen reincarna e van Christus? En
Harry Po er de moderne variant van de water in wijn veranderde tovenaarsleerling. Ik weet het niet. Maar een
geweldige verhalenverteller was Jezus wel. En goede verhalen worden doorverteld, lees gedeeld. Goede verhalen
zijn simpel, onverwachts, concreet, (on)geloofwaardig en raken je emo oneel. Maar als je tegenwoordig je geloof
wilt verspreiden is dat niet makkelijk in deze wereld van overvloed. In deze zondvloed van keuzes waar niemand op
je zit te wachten. Welcome to nobody cares.
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Als je tegenwoordig een hit wilt zijn moet het Grof, Gewelddadig of Geil. Of allemaal tegelijk. En dan heet je geen
Jezus maar Katy, Jus n of Gaga.

Het wordt jd dat Jezus gaat twi eren. Anders hee Jus n straks meer Beliebers.
Verder denk ik dat het goed is dat Jezus een sextape maakt. Of iets met kinderen en dieren. Of allebei. Althans
als ie wilt dat het Christendom het meest succesvolle virus alles jden blij en niet verstoten wordt door Jus n.
Jennifer hee wat ps voor hem. Misschien kan Jezus het water aan het eind in wijn veranderen?
Jezus. That would be smart.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=kgX _IJPOifs &w=560 &h=315]
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Elja Daae (@Elja1op1) (2013-12-10 07:07:19)
Bijna 2,5 miljoen views. Niet gek he? Al jd ﬁjn, Cor. Via jouw blog blijf ik nog eens een beetje op de hoogte van de leukste
reclameﬁlmpjes en viral videos en zo. :)
Elja Daae (@Elja1op1) (2013-12-10 07:08:01)
En kom ik ene Beenerkeekee op het spoor?!
G-ice (2013-12-10 07:21:27)
De onschatbare waarde van ”Of”
cornoltee (2013-12-10 08:25:19)
Beenerkeekee?
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:10)
[…] sextape […]

touch of weirdness (2013-12-11 06:55)

In vaste dienst. Hoe klinkt dat? Stel je hebt een jaarcontract en je gaat ’in vaste dienst’. Klinkt alsof je vanaf dat
moment vast zit. Of in militaire dienst. Beiden hebben voor mij geen posi eve associa es. Gelukkig zijn, volgens
Gretchen Rubin, is je goed en slecht kunnen voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei. Als je vast zit
kun je niet groeien. Dat klopt niet.
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Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat een aantal interessante core values hee is ZAPPOS. Zappos verkoopt schoenen, online. Zeeeeer succesvol.
Ik werd gewezen op Zappos door Ton Rodenburg, arbeidscommunica e specialist bij ARA.
Hij omschreef mij met een van de 10 CORe values van ZAPPOS: fun and a li le weird. Ik vond dat een groot compliment.
Op de ZAPPOS site vond ik de 10 Core Values en deze bedoelde Ton.
’ Always Crea ng Fun And A Li le Weirdness!
One of the things that makes Zappos diﬀerent from a lot of other companies is that we value being fun and being a
li le weird. We don’t want to become one of those big companies that feels corporate and boring. We want to be
able to laugh at ourselves. We look for both fun and humor in our daily work.
This means that many things we do might be a li le unconven onal – or else it wouldn’t be a li le weird. We’re
not looking for crazy or extreme weirdness though. We want just a touch of weirdness to make life more interes ng
and fun for everyone. We want the company to have a unique and memorable personality.
Our company culture is what makes us successful, and in our culture, we celebrate and embrace our diversity and
each person’s individuality. We want people to express their personality in their work. To outsiders, that might come
across as inconsistent or weird. But the consistency is in our belief that we func on best when we can be ourselves.
We want the weirdness in each of us to be expressed in our interac ons with each other and in our work.
One of the side eﬀects of encouraging weirdness is that it encourages people to think outside the box and be more
innova ve. When you combine a li le weirdness with making sure everyone is also having fun at work, it ends up
being a win-win for everyone: Employees are more engaged in the work that they do, and the company as a whole
becomes more innova ve.’
Dit klinkt als een bedrijf waar je wel in vaste dienst wilt. En weet je wat ze doen met nieuw personeel? Deze krijgen een intensief 4 weken durend trainingsprogramma waar ze ondergedompeld worden in de bedrijfscultuur. Na
een week krijgen de Newbies ’The Oﬀer’. Als ze vandaag stoppen krijgen ze betaald voor de jd die ze gewerkt hebben
PLUS $ 3.000.
2 tot 3 % pakt het geld.
97 % pakt de baan.
Briljant. Wel een beetje weird.

Anna-Maria Gianna asio (2013-12-11 15:36:05)
Ik ben zo dol op Zappos..las dit jaar dit boekje van eigenaar/oprichter h p://www.bol.com/nl/p/delivering-happiness/1001004011346221/?Refer rer=ADVNLBEG002011100100401134622111 aanrader voor iedereen voor onder de
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boom!
cornoltee (2013-12-11 16:07:00)
Thanks voor de p!
tonrodenburg (2013-12-16 15:25:59)
ha cor, vereerd! leuk! Ander grappig voorbeeld van weird als kernwaarde is bedrijf Method. Ook briljant bedrijf met een prach g
’Humanifesto’ met daarin hun zeer mooie en bijzondere kernwaarden.zie h p://methodhome.com/methodology/humanifesto/ Zij noemen het ’Weirdliness is next to godliness”..daar zou je ongezien je baan voor opgeven :-=)) hartelijkste groet ton
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:12)
[…] touch of weirdness […]

Design Thinking Film Fes val (2013-12-12 07:07)

Gisteren moest ik op het laatste moment mijn college aanpassen. Ik had nog 30 minuten voor het college en
moest dus snel schakelen.
Aangezien de studenten het heel druk hadden gehad en net de eindpresenta es achter de rug hadden,leek
me het relaxed voor ze om ze mee te nemen naar het:
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Toen
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ik

vroeg

of

iemand

wist

waar

de

afcor ng

voor

stond

zei

een

leerling:

Inderdaad. We gingen drie ﬁlms bekijken met de vraag welke zij vonden dat de eerste jaars volgend jaar zouden
moeten zien bij de kick oﬀ van de Design Thinking module.
Ik deelde deze uit. Waar ze er allemaal een van mochten a alen.
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Aan het eind van de drie ﬁlms moesten ze het nummer van hun favo ﬁlm op het s ckertje schrijven.
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Dit is de uitslag.
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Tim Brown moest het aﬂeggen tegen een verhaal over de rol van de zintuigen bij design en een verhaal over
’Intent’ van een journalist in een rolstoel. Terecht. Oordeel zelf
[ted id=1474 lang=nl]
[ted id=1806 lang=nl]
[ted id=646 lang=nl]

Anna-Maria Gianna asio (2013-12-12 07:18:51)
Ik ga kijken..maar heb toch wel sympathie voor de enige student in het midden die niet voor de algemene smaak gaat.
cornoltee (2013-12-12 08:02:00)
Eensch. If everybody zigs you zag :-) Ben benieuwd wat je van de drie vindt.
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Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:16)
[…] Design Thinking Film Fes val […]

TIME FOR CHANGE (2013-12-14 08:48)

Vandaag ga ik eens iets aardigs doen. Maar uit alle aardige dingen die je kunt doen is het las g kiezen. Het is zowiezo
las g kiezen in deze wereld van overvloed. Soms heb je even een duwtje in de rug nodig of een handig hulpmiddeltje
zodat je het ook doet ipv van van plan ben te doen. Uiteindelijk heb je het zelf in de hand. Je hoe alleen maar te
gooien.
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Ik heb ze net alledrie gegooid. Ik ga vandaag lachen naar iemand, posi ef denken en een apparaat unpluggen. Deze
denk ik.
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puuramsterdam (2013-12-14 10:39:00)
cool...goed kerstkado. Dank
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:19)
[…] TIME FOR CHANGE […]
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corakel (2013-12-15 08:20)

Toen ik een aantal jaar geleden mijn eerste opdracht voor Oracle deed kwam ik een leuk boekje tegen bij de
Bengel. Gerrit Jan, de eigenaar, hee al jd goede ps en dit was er weer een. Ik kocht er meteen drie. Een voor mijn
partner in crime en een voor mijn opdrachtgever. Het is een origineel Grieks orakelboek uit de Romeinse keizer jd.
Je kunt er de antwoorden mee krijgen op tweeënnegen g belangrijke vragen. Veel daarvan zijn verbonden met de
wereld van de oudheid. Maar je kan de vraag en de bijpassende antwoorden moderniseren. Gelukkig zijn er ook veel
jdloze vragen.
Toe ik met een vriend aan het oefenen was en hij een aantal vragen stelde waar erg onwenselijke antwoorden
op kwamen, kwam ik er achter dat het niet het juiste moment was om het Orakel te raadplegen. Ik heb dat net wel
gedaan. Het is vandaag zondag de dag van Helios. Tabel B gee aan dat op zondag er vragen gesteld kunnen worden
in het derde uur. Van 2.00 tot 3.00 is al voorbij. Dus vanmiddag tussen 14.00 en 15.oo zit ik hier achter mijn Apple
voor een Orakel uurtje.
Hoe werkt het?
Tussen 14.00 en 15.00 stel je je vraag inclusief het nummer van de vraag. Tevens vermeld je je je keuzegetal
erbij. Dat is een getal tussen de 1 en 10. Noteer beide nummers in een reac e op dit blog of mail ze naar
cornoltee@mac.com
Dit zijn de vragen:
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Tot straks.

Tara Corduwener (2013-12-15 09:58:55)
Hi Cor, Wat een interessant blog weer vandaag Mijn vraag is 16 krijg ik promo e? Mijn nummer is 7 Met vriendelijke groet,
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Tara Corduwener
Anna-Maria (2013-12-15 14:56:36)
Word ik notaris?
Anna-Maria (2013-12-15 14:57:14)
6
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:21)
[…] corakel […]

CORAKEL2 (2013-12-16 06:45)

Roeline (2013-12-16 14:03:22)
Nou dat is mooi, telt aan de andere kant van de plas( zuid-Holland) ook als buitenland? Toch maar serieus werk van maken!
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Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:24)
[…] CORAKEL2 […]
utrecht (2014-02-01 11:04:14)
Hoi Cor, Half december stelde ik het orakel een vraag, namelijk nummer 16 Krijg ik promo e met het geluksnummer 7. Hoe
bizar is het dan dat ik vorige maand promo e heb gemaakt en dit al door het orakel was voorspelt..... Ik dacht dat je wel leuk
zou vinden om dat nog als reac e te horen op je super leuke blogberichten van afgelopen jaar. Heel veel succes met je nwe
project, ik ga je weer volgen. Groetjes, Tara
cornoltee (2014-02-01 11:10:00)
Tara, Dat is geweldig. Gefeliciteerd! Maar waarom ben ik niet verbaasd? :-) Veel plezier met je promo e. Groet Corakel

ﬁlterkoﬃe (2013-12-17 07:04)

Laatst viel er een trein uit dus had ik een half uurtje extra op Utrecht Centraal. Ik had wel zin in een bakkie koﬃe
en mogelijkheden voor een bakkie leut zijn er genoeg. Toch ging ik weer naar Starbucks. Niet omdat de koﬃe daar
nu zoveel beter is en ook niet omdat ik een ’Mijn Starbucks kaart’ heb met al twee groene koﬃeboonstempeltjes (en
een gra s drankje krijg bij 10 stempeltjes). Want ik vergeet elke keer om te laten stempelen. Dat het personeel niet
vraagt of ik een stempelkaart heb, is natuurlijk twijfelach g maar daar een andere keer over.
De reden waarom ik bij Starbucks koﬃe drink is omdat ik me er ’thuis’ voel. Dat komt mede door de huiselijke in102

rich ng, de muziek en de vriendelijke bediening. Maar de belangrijkste reden is, denk ik omdat ze me daar kennen.
Ze weten hoe ik heet. Als mijn koﬃe klaar is roept de koﬃemaakster ’Een cappuccino voor Cor!’ En hoe druk of rumoerig het ook is je eigen naam ﬁlter je er zo uit. De koﬃemaakster kent mijn naam omdat mijn naam bij de bestelling
op de koﬃebeker is geschreven.
Starbucks maakt handig gebruik van het ’Cocktail party eﬀect’. Je staat op een cocktailparty met een aantal mensen
te praten en een stuk verder noemt iemand je naam. Dat hoor je. En al het andere niet. Je oneindig veel grotere onbewuste neemt veel meer op dan je bewuste. Ik las er voor het eerst over in het geweldige boek van Ap Dijksterhuis
’Het slimme onbewuste.’
Als je je naam ’hoort’ is er aandacht. En je naam gekoppeld aan een bakkie koﬃe betekent ’thuis’.
Wat hoor ik daar?

Tim (2013-12-17 08:42:06)
Mooi boek he van Ap Dijksterhuis. Ik heb ook weleens gelezen dat onze ins ncten iets willen en dat het brein een frac e later
daar de context/reden voor verzint. Zodat t lijkt alsof we heel erg ona ankelijke denkers zijn, maar dat dat dus eigenlijk wel
meevalt. Blijven schrijven Cor! Anders moet ik me wenden tot de s ch ng Correla e.
cornoltee (2013-12-17 08:58:34)
Ik ben geen ona ankelijke denker maar een a ankelijke doener die blij schrijven ;-)
jitske (2013-12-17 22:15:56)
Bij Starbucks heet ik Jet-ski of Jessica. En als ik mij voor de grap dan maar ”Kees” noem dan heet ik Case. Ook een interessante
case en daar worden ook boeken over geschreven: ”bij Starbucks heet ik Amy”. En toch weerhoud het mij er ook niet van om
ondanks deze vreemde iden teit regelma g neer te strijken voor een beker koﬃe.
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:27)
[…] ﬁlterkoﬃe […]
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 480/1001. i don’t ﬁnk so | Design Thinking by Doing (2014-06-18 05:06:00)
[…] wil met de Spider (jahaaaa in zijn 5 Elbert) nog even langs Starbucks in Meerkerk gaan. Waarom? Hierom. Omdat ze me
daar […]
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Het detail zien waar de rest over heen kijkt. (2013-12-18 07:23)

Gisteren had ik weer een geweldig gesprek met Ruben Jacobs. Boven in het restaurant bij de Bijenkorf in
Utrecht. Ruben is socioloog en oa docent op de HKU. Hij hee een module etnograﬁsch onderzoek ontwikkeld voor
tweedejaars studenten. We hadden het over het aanleren van een houding die past bij een etnograﬁsch onderzoeker.
Tijdens het gesprek vertelde Ruben over de documentaire ‘In een vergeten moment’ van Menno O en. Ruben
beschreef het zo:
“…Het leed van de wereld in de ogen van de mens. Wat het is om mens te zijn. Om te leven. En tegelijker jd
heb je het gevoel ‘we zijn in die zin allemaal eenlingen’ maar we zijn allemaal gezamenlijk eenling. We zijn allemaal
op momenten op onszelf aangewezen. Maar dat hebben we allemaal. Dus dat delen we. Dus in die zin zijn we
allemaal een. Afgezien van het feit dat die ﬁlm nu niet direct nut hee of zo. Het laat iets heel moois zien. Het laat
volgens mij zien wat een kunstenaar, als het lukt, heel goed kan. Daar aandacht voor krijgen. Het detail zien waar de
rest overheen kijkt. Iets bijzonders en daar dan eens een jaar op ‘zi en’.
Een jaar lang op zoek naar starende mensen.
‘De samenleving ligt op straat. Het ligt gewoon voor je.’
Hoe leren we onze studenten dat?
Door ze het te laten zien en ze het zelf te laten doen. Niet 1 keer of 6 keer in een blok. Nee een jaar lang of
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4 jaar lang. Je gehele opleiding. Zoals in Smoke. Elke dag op dezelfde plek op hetzelfde jds p een foto maken,
afdrukken en in een album stoppen. Boeken vol. Kijken. Doen.
Het detail zien waar de rest over heen kijkt.
Op een gegeven moment keek Ruben naar buiten waarop ik ook naar buiten keek. Misschien een seconde.
Ruben zei niets. Voor het eerst van al die keren dat ik naar buiten had gekeken zi end bij het raam boven in de
Bijenkorf zag ik dat het zebrapad beneden geen wi e maar gekleurde strepen had. Voor het eerst. Ik zei tegen Ruben.
‘Niet kijken, is er, toen je net keek iets opgevallen aan het zebrapad.’ Vroeg ik hem.
‘Ja kleuren? Ik zag het nu net pas ook hoor.’ Zei Ruben.
‘Ik ook net.’ Riep ik.
‘Net pas!’ Riep Ruben.
Het was ons nog nooit opgevallen. Ik vroeg het aan hem en hij zag het net voordat ik het vroeg.
‘Misschien dat jij zag dat ik iets zag.’
Ik zag ik zag wat Ruben zag.
Ruben zag en zag wat ik ook zag.
Een regenboog zebrapad.

Frouke (2013-12-18 08:13:02)
Heel herkenbaar! Voorheen vaak onderweg met muziek in de oren. Tegenwoordig leg ik de muziek weg en probeer bewuster
mee te maken wat ik met muziek in de oren niet zie. Nederland 3 hee een mooie mo o: ”Anders kijken, meer zien.” Maar ik
ben benieuwd hoe je dat triggered.
els (2013-12-18 08:48:49)
haha herkenbaar... alleen deze regenboogzebra is er al een jdje hoor....
Anna-maria Gianna asio (2013-12-18 09:20:42)
mooi
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:30)
[…] Het detail zien waar de rest over heen kijkt. […]
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Een goed verhaal deelt een emo onele k uit. (2013-12-19 06:59)

Deze Decembermaand is de maand van de verhalen en de emo onele kken. Voor sommige is Kerst een zegen
voor anderen een hel. Gelukkig kunnen we vanaf 1 januari weer ’opnieuw’ beginnen met al onze goede voornemens.
Een p. Zeg niet ’ik ga stoppen met roken’. Je hersenen schijnen het woordje niet namelijk niet te ’begrijpen’. Denk
maar even niet aan een roze olifant. Dus als je wilt stoppen met roken vervang je de rookbehoe e door iets wat je
eigenlijk veel meer zou willen doen. Zoals een goed verhaal lezen. Elke keer als je de rookbehoe e hebt, pak je je
boek en lees je 3 tot 5 minuten. (de gemiddelde levensduur van een cigare e). Dat boek heb je gekocht van het geld
dat je bespaart met het niet kopen van de cigare en. Ik zie het al voor me. Straks heb je geen rookruimtes meer
maar leesruimtes. Misschien kun je je boek daar wel achterlaten voor andere lezers. Zo ontstaat er een prach ge
bibliotheek. Mede mogelijk gemaakt door de tabaksindustrie.
Eigenlijk wilde iets heel anders schrijven. Ik wilde een verhaal delen. Een verhaal van Iris. Ik kreeg het gisteren in
de mail.
De iris of het regenboogvlies is het diafragma van het menselijk oog. De iris bepaalt de kleur van het oog zoals wij die
ervaren.
En de iris is een prach ge bloem.
En Iris schreef een prach g verhaal. Iris is verhalenverteller.
Dankjewel Iris.
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Els (2013-12-19 08:19:50)
En zo is het maar net... Mooi verhaal...
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:34)
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geen cent teveel (2013-12-20 07:25)

Ik kreeg van de week een brief:
Beste Cor,
I want to thank anyone who spends part of their day crea ng. Anybody who spends part of their day sharing
their experience with us. This world would be unlivable without art. - Steven Soderberg
Als College van Bestuur zijn we trots op wat HKU met haar medewerkers en studenten in het afgelopen jaar
hee bereikt. Het was een vol jaar en we hebben het gevoel dat er veel mooie resultaten zijn behaald. We kijken dan
ook met vertrouwen vooruit naar 2014, waarin we ons zoals ieder jaar zullen richten op onze kerntaak: het samen
realiseren van goed kunstonderwijs.
Voor je inzet in het afgelopen jaar willen we je bedanken met een kerstgra ﬁca e. Deze bedraag € 200 naar
rato van je aanstelling, met een minimum van € 50. Heb je een aanstelling van 0,8 e, dan ontvang je dus € 160
ne o, werk je 0,5 e, dan ontvang je € 100, etc. Werk je 0,25 e of minder, dan ontvang je € 50, De kerstgra ﬁca e
wordt 20 december op je rekening gestort, apart van het salaris..........
Na een snelle rekensom heb ik uitgerekend dat er vandaag € 80 wordt gestort op mijn bankrekening ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar. Die krijg ik van Jules, Désirée en Dick, het College van Bestuur van HKU.
Dat is natuurlijk harts kke aardig en leuk. Dank jullie wel. Maar toch ga ik het teruggeven. En niet terug
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storten, nee. Ik ga die € 80 vandaag persoonlijk ophalen bij de bank en aan de bankmedewerker vragen of ik ze in
drie enveloppen kan krijgen met elk € 26,67. Voor de rekenaars:
3 x € 26,67 = € 80,01
Ik kom dus 1 cent tekort. Die investeer ik zelf weer in het College van Bestuur. Toevallig vond ik afgelopen
dinsdag 1 cent voor de deur van een vriend van me. Hij zit nog in mijn linkerzak van mijn blauwe jasje. Daar was ie
dus voor.
Nu denken jullie misschien. Nou nou nou Cor doe eens niet zo ondankbaar. Nogmaals ik waardeer het gebaar zeer.
Alleen de uitvoering sucks BIG TIME. Waarom vind ik dat?
Het geld verdwijnt onzichtbaar op mijn bankrekening. Vroeger toen mijn moeder nog bij Crone Confec e in
Dordrecht werkte kreeg ze een envelop met haar naam erop. Handgeschreven door de directeur. PERSOONLIJK
overhandigd door de directeur HIMSELF. Het was een van de zeldzame momenten dat mijn moeder hem uit zijn
kantoortje zag komen en in de ogen kon kijken. Een blijk van waardering. Als ze thuis kwam liet ze de envelop zien,
haalde het geld eruit en zei ze: ’Kijk eens wat ik van Mijnheer Crone heb gekregen. We gaan uit eten!’
De slogan van HKU is:
nieuwe verbindingen nieuwe toepassingen.
Ik daag hierbij het College van Bestuur uit om iets nieuws te bedenken voor de kerstgra ﬁca e.
Iets waardevols.
Geen geld svp.
Dat krijg ik elke maand al van jullie. En zelfs een der ende maand. En alle ruimte me te ontplooien en.....
en.....
en......
Bekijk anders deze nog even. Ter inspira e. Over mo va e.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc &w=560 &h=315]

Carolien Geurtsen (2013-12-20 08:38:06)
Zeau zeg, wat mega onnadenkend onpersoonlijk en überdom en zoo niet in contact met de essen e / oorsprong van den
kerstpakket gra ﬁca e gedachte: de boeren die hun personeel wat voor het heidense feest van de zonnewende naar de familie
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ging, een mand meegeven met de producten van de boerderij zelf en later enzovoort en zo voort... Qeulle blamage en quelle
goede ac e van yoe
cornoltee (2013-12-20 08:40:31)
hahaha joe are zoo right :-)
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:36)
[…] geen cent teveel […]

Via de achteringang (2013-12-21 07:43)

Vanochtend lag mijn internet er, weer, uit en ook vanochtend had ik geen zin om op mijn telefoon te typen. Ik
had kunnen wachten tot eea geﬁxed zou zijn of ik zou naar een plek kunnen gaan waar ik wel internet heb. Dat kan
tegenwoordig in de trein maar die had ik van de week al genoeg gezien.....en kost geld. Ik wilde een plek met goede
koﬃe en gra s internet. Een inspirerende omgeving en ﬁjne bediening zou mooi meegenomen zijn.
Villa Augustus in Dordrecht is dan verreweg de beste op e. Toen ik daar net om 7.12 voor de deur stond was de
deur dicht. In het weekend is de Villa om 8 uur open ipv 7 uur. Ik nam de achteringang van het restaurant die ook
door de hotelgasten wordt gebruikt. Eenmaal binnen werd ik vriendelijk aangesproken door iemand van de keuken.
Ze vertelde me dat het restaurant pas om 8.00 uur open ging en er nog niemand van de bediening was. Toen ik vroeg
of ik vast aan de leestafel mocht zi en was dat geen enkel probleem. Anders had ik buiten deze post moeten schrijven.
Nu kwam na 3 minuten de keukendame naar me toe om te vragen of ik een kopje thee wilde. Koﬃe kon ze niet maken
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maar een kopje thee lukte haar wel.

Een keukendame die weet wat gastvrijheid is. Geweldig. Daar kunnen heel veel (horeca) mensen nog iets van leren.
Villa Augustus is geweldig.
Ook in december.
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Els (2013-12-21 09:51:37)
Tis dat dordrecht is te ver is voor even een bakkie, anders„„,
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:39)
[…] Via de achteringang […]

Always look on the Bright side (2013-12-22 09:03)

Mijn favoriete Nederlandse jdschri wordt ’digital only’ en dat vind ik heel jammer.
‘De taak van het magazine als merkbouwer zit er op.’ zegt Erwin van der Zande in de laatste Bright, nummer
55 die van de week op de deurmat viel en vervolgens door mijn vrouw op de keukentafel was gelegd. Als we een
merk deﬁniëren als ‘a persons gut feeling about a company, product or person’ wil ik toch even kwijt dat mijn ‘gut’
nicht gut fühlt.
Ik vind het echt jammer dat het blad verdwijnt. Ik zal dat proberen uit te leggen.
Ten eerste.
Mijn Bright Tower eindigt. Als fan van het eerste uur heb ik ze allemaal. Ze liggen allemaal netjes op volgorde
op elkaar met deze nu als laatste. Mijn bouwwerk stopt hier. Geen (l)ego blokjes meer. Het is over. Afgelopen.
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Ten tweede.
De toren is een symbool voor mijn loyaliteit en toonbeeld van kennis en inspira e. Zichtbaar voor mij en anderen. Het succes van de iPod werd mede bepaald door de wi e snoertjes van de earphones. Als je iemand met
die wi e earphones en wi e snoertje zag, wist je dat ie een iPod had. Ook al zag je de iPod zelf niet. Als ik straks de
Bright op mijn telefoon, laptop of welk medium dan ook zit te lezen ziet niemand dat.
Ten derde.
Deze zal met mijn lee ijd te maken hebben. Als Bright straks digitaal wordt mis ik het ‘gevoel’. De ietwat
ruwe ka . Het handige formaat. Veel van mijn Brights beva en Post-Its. Als ik om inspira e verlegen zit hoef ik er
maar een te pakken en open te slaan bij de Post It.
Ten vierde en belangrijkste reden.
Mijn zoon kan hem niet meer in bad lezen.
Mijn laatste Bright ga ik maar weggeven. Maar onder een voorwaarde. Dat degene die laatste Bright ook
weer doorgee en die hem ook weer doorgee . Bright Crossing zeg maar.
Zodat ie misschien wel eindigt ’on the other side’.........of the planet.
Bedankt Erwin. Keep up the good work.

Papageno (2013-12-25 16:57:54)
Wat een vrijheid gee het je eigenlijk. Ik heb alle exemplaren van het automagazine Carros. incluis het 0-nummer. Dus elke
keer als er een nieuwe Carros komt dan moet ik het wel kopen.abonnement verlengen. Om zo maar te stoppen, dat kan ik dan
weer niet, terwijl ik een beetje op het blad uitgekeken ben. Dus: geniet van de vrijheid en de nieuwe bladen die je hierdoor
kunt ontdekken.Want een blad kopen, dat blijven we doen.
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:43)
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STILLE NACHT (2013-12-23 07:03)

Dit jaar deed ik een geweldige klus voor IHC Merwede en daarom werd ik ook gevraagd om hun ’kerstkaart’
te maken. De brieﬁng was eenvoudig. Iets met Silent Night en het ’Noise Mi ga on System’. Dat behoe enige
uitleg.
IHC Hydrohammer® B.V. ontwerpt, bouwt en levert hydrolische heihamers voor onshore en oﬀshore gebruik
en is wereldwijd bekend om zijn innova eve aanpak. Deze innova eve aanpak beperkt zich niet alleen tot de hamers
maar richt zich ook op nieuwe hei technieken, funda e apparatuur en hei accessoires. Allen met als doel het heien
meer eﬃcient, controleerbaar, s ller en breder toepasbaar te maken.
En dat woordje s ller was de koppeling tussen het product en Kerst.
Ze wilde iets met Silent night.
Gedurende het gesprek kwam ik er achter dat het eigenlijk allemaal ging om decibels. Het noise mi ga on
system beperkt het aantal decibels als ze op zee aan het heien zijn. Dat is minder schadelijk voor de omgeving, lees
dieren.
Deci bells.
Deci bells.
114

Deci bells.
Jingle bells
Jingle bells
Het werd geen Silent Night.
Het werd Jingle bells.
Fijne Kerst.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=pCqKKIGwiYs &w=560 &h=315]

els (2013-12-23 11:40:24)
:-)
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automa sch (2013-12-24 05:34)

Ik ben op weg naar Schiphol. Niet met de trein maar met E(v) en W(m) en dat gaat automa sch. Ik vroeg me
af of het me wel zou lukken vandaag te schrijven maar met mijn iPhone als personal hotspot speel ik onderzoeker op
de achterbank door alleen maar te observeren. Ik neem even geen deel aan het gesprek maar luister alleen maar.
De situa e.
E rijdt en W zit er naast. We rijden in E’s auto van de zaak. Een wi e Renault Megane. Geen rode helaas.
Dat mocht niet van de baasch. E zit achter het stuur.
W. vraagt op een gegeven moment of ie op cruisecontrol staat.
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’Ja’ zegt E.
’Die ramen zijn nu wel een keertje schoon.’ zegt W. lachend.
’De ruitenwissers gaan automa sch.’ zegt E.
W kt Schiphol in op het naviga esysteem.
’Wat wil je weten,’ vraagt W.
’Hoe lang het rijden is.’ zegt E.
Ben je je blog aan het schrijven Cor? vraagt W.
Ja.
E gaapt gevolgd door W en Noltee.
Regen wordt automa sch gewist.
Snelheid wordt automa sch geregeld.
De reis jd loopt automa sch af.
Nog 8 minuten.
’Verderop links aanhouden.’ zegt de belgische Tamtam.
En dan ben ik automa sch op Schiphol aangekomen.

esthermorren (2013-12-24 09:21:55)
Da’s nog es wat anders dan je Fix-it-as-you-go-reis naar Geneve.
cornoltee (2013-12-24 12:15:50)
Nou zeker. Heel relaxed!
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:48)
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plas c fantas c christmas (2013-12-25 08:07)

Ik kreeg ’Plato and a Platypus walk into a bar. Understanding Philosophy through Jokes’ ooit van Christophe
Fauconnier en wat is een betere plek dan Athene om dat te lezen.
Het boekje legt ﬁlosoﬁe uit adhv klassieke moppen.
’Moppen en ﬁlosoﬁsche concepten zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze prikkelen de geest op dezelfde
manier. Ze brengen ons in verwarring, ze en onze wereld op zijn kop en brengen, vaak ongemakkelijke waarheden
over het leven, aan het licht. Wat een ﬁlosoof een inzicht noemt, noemt de grappenmaker de clou:
Het essen ële
Het wezenlijke
Het hoogtepunt
Het wezenlijke waarom het gaat
Het hoogtepunt van het essen ële
Het hoogtepunt is het essen ële.
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Een goede mop maakt je nieuwsgierig en laat je lachen. Twee hele krach ge emo es. Iets uitleggen gebruik
makend van humor is misschien wel de krach gste manier van leren. Als je lacht sta je open. Ben je posi ef. En als
je posi ef bent gaat info ’dieper’.
In het stuk over de essen e stond de volgende mop.
Een jongetje van 5 vraagt ’s avonds na het eten waar zijn moeder naar toe is.
Zij vader antwoordt: ’Mamma is naar een Tupperware Party.’
Slechts even gerustgesteld vraagt het jochie: ’Wat is dat een Tupperware Party?’
Zijn vader denkt dat een simpele uitleg de beste aanpak is en antwoordt:
’Nou zoon. Op een Tupperware Party zi en vrouwen bij elkaar en verkopen ze elkaar plas c bakjes.’
Waarop het jochie in lachen uitbarst en zegt:
’Kom op Pa. Wat is het echt?’
De waarheid is dat een Tupperware Party echt een stel vrouwen bij elkaar zijn die elkaar plas c bakjes verkopen. De
marke ng mensen bij Tupperware doen ons echter geloven dat het veel complexer is dan dat.
Ben benieuwd waar jij straks de le overs van Kerst in doet.
Have a Plas c Fantas c Christmas!

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:50)
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119

YOU LEFT I WRITE (2013-12-26 07:18)

Het is vandaag 26 December 2013. Het is vandaag precies 11 maanden geleden dat ik begon met het dagelijks schrijven op dit blog. Iedere dag was het eerste wat ik deed. Iedere dag. Behalve vrijdag de der ende. Het beste
en meest interessante project dat ik OOIT gedaan heb. Het a ellen naar 26 januari 2014 is begonnen. 363 verhalen.
Een pdf van zo’n 1.400 pagina’s.
Laatst vroeg iemand wat ik deed. Voor het eerst in mijn leven zei ik ’Ik schrijf.’
I WRITE.
’Me le ’ zei W.
Le right. Links rechts. De aanwijzingen van de TomTom als je ergens heen moet. De weg vinden. Maar wat
als je niet weet waar je naartoe wilt? Of geen zin hebt om te kiezen uit de overvloed aan info?
Toen ik een aantal jaar geleden in Milaan was en vroeg wakker was kwam ik op het volgende idee. Ik neem
geen kaart mee. Ik pak gewoon Lijn 2. Ik dook de metro in en stapte in Lijn 2. Het idee was om te blijven zi en tot
het eind, daar uit te stappen en bij het eerste de beste koﬃetentje een cappucinno te bestellen.
Zi end in de metro werd het steeds drukker. Heerlijk mensen kijken. Op een gegeven moment was het echt
Japans vol. De mensen werden er nog net niet in geduwd. Maar naarmate we rich ng het eindpunt van lijn 2
kwamen stroomde de metro ook weer helemaal leeg. Aan het eind zat ik helemaal alleen. Heel surealis sch. Van
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alles naar niks. Iedereen had zijn weg naar werk/school/huis hervat en ik was op weg naar een koﬃe aan het eind
van lijn 2. Ik had werkelijk geen idee waar ik was. Was ik in het zuiden, noorden, oosten of westen van Milaan. Een
ding wist ik wel. Ik was er. Ik had een keuze gemaakt door het los te laten. Te laten gaan. Toen ik de roltrap omhoog
ging, voelde ik een pre ge spanning. Nieuwsgierig naar waar ik was beland. Het voelde als een jdmachine die me
naar een andere onbekende wereld bracht.
Als je weet waar je naar toe gaat, heb je verwach ngen. Die had ik niet. Het was goed. Toen ik boven aan de
roltrap het metrosta on uitliep stond ik op een groot parkeerterrein op een industrie terrein. In geen velden of
wegen de geur van koﬃe. Met een glimlach op mijn gezicht maakte ik rechtsomkeert. Misschien was er wel koﬃe
aan de andere kant van de lijn.
Soms is het heerlijk om niet te kiezen maar om het gewoon te laten gaan.
Just let go.
Go with the ﬂow.

Els (2013-12-26 10:33:02)
Sjees ...moest je wel lang wachten oo je koﬃe �
Hugo (2013-12-27 10:30:19)
Of zoals Frank Gehry het al zei: ”If you know where it’s going, it’s not worth doing.”
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:20:57)
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Er zit een rat in de keuken (2013-12-27 07:21)

Wat gebeurt er als je bij een jonge groep ra en ’spelen’ onderdrukt door ze te straﬀen als ze piepen, stoeien,
elkaar vastpakken en de andere groep niet en vervolgens beide groepen een met ka engeur verzadigde halsband
voorschotelt? Beide groepen gaan er vandoor. Ze vluchten en verstoppen zich. Maar wat gebeurt er met de niet
spelende ra en?
Ze gaan dood. Ze verhongeren. Ze durven hun schuilplaats niet meer te verlaten.
En de spelende ra en? Die gaan weer op ontdekking. Proberen dingen. Leren. Zij overleven.
Als een stel aliens op een gol errein zou landen en zou vragen wat de bedoeling van het spel was en iemand zou
uitleggen dat het balletje in gat moet, zouden de aliens zich waarschijnlijk afvragen waarom we dan zover weg gingen
staan en een kleine stok gebruiken. Golf en vele andere spellen gaan over vrijwillige obstakels. Mislukken. Vallen en
opstaan. Nog een keer proberen. Leren. Spelenderwijs.
So why so serious?
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click click (2013-12-28 07:50)

Gisteren was ik in het nieuwe Acropolis museum en had me voorgenomen als een onderzoeker rond te lopen. Onderzoekend met de vraag hoe kan ik de beleving van de buitenlandse bezoeker verbeteren. Ik haal er een uit omdat dat
degene is waar ik meteen ideeën voor kreeg en toen ik vanochtend wakker werd, meteen dacht aan een geweldige
oplossing.
Bij de kassa vroeg ik of er ook een audiotour beschikbaar was. Helaas.
Ik mocht ook geen foto’s maken. Zelfs niet zonder ﬂits. Daar was ik binnen twee minuten achter toen een suppoost
me vriendelijk verzocht niet te fotograferen. Met ﬂits kan ik me nog voorstellen maar zonder? Waarom niet? Zijn
ze bang dat mensen geen boeken meer kopen in de museum shop? Toen ik het de suppoost vroeg zei ze ’het mag
gewoon niet’. Nog een keer ’maar Waarom niet?’ resulteerde in een optrekkende beweging van beide schouders en
een nee zeggende wijsvinger.
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Ik was niet de enige die de behoe e had om foto’s te maken. De suppoosten waren er maar druk mee. Regelma g
klonk er ’No pictures’ door het prach ge museum. Ze konden echter niet voorkomen dat er volop werd gefotografeerd.
Blijkbaar hebben mensen de behoe e sommige museumstukken vast te leggen. Om ze later nog eens te bekijken of
aan anderen te laten zien.
Stel je voor dat je Photosynth gebruikt om ALLE foto’s aan elkaar te koppelen.
Pictures Please.
Click & Share
[ted id=129 lang=nl]
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S lstand is achteruitgang (2013-12-29 08:24)

’Soms moet je een stapje terug doen om vervolgens twee stappen vooruit te nemen.’
’Om vooruit te komen moet je niet vooruit kijken maar om je heen.’
Voor.
Achter.
Rond.
Whatever.
Van de week zat ik te ontbijten en zag in de verte iemand s lstaan. Echt s l. Alles om hem heen bewoog maar
hij stond s l. Toen hij heeeeeel langzaam mijn kant op liep dacht ik ’Dat wil ik ﬁlmen!’ De opname duurde maar 1
minuut. Maar ik moest er voor zorgen dat de man niet zag dat ik ﬁlmde en ik moest hem vooral niet aankijken. Het
is de spannendste opname die ik de afgelopen jd maakte. [wpvideo Yj6CMgMQ]
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Anna-Maria (2013-12-29 10:12:58)
Mooi.... Van de week klopt niet. Zie blaadjes aan de bomen...
esthermorren (2014-01-02 10:17:47)
kan toch, in Griekenland?
cornoltee (2014-01-03 18:57:00)
Greece it was
cornoltee (2014-01-03 18:57:48)
En hoe was londen?

Leonardo da Vinci en Piet Hendrikse. (2013-12-30 06:02)

Van de week heb ik veel in Griekse taxi’s gezeten. De beste zag zichzelf als een echte piloot en steward. Hij
had goed naar de vliegtuigindustrie gekeken. Achterin leek het net alsof ik extra beenruimte had gekocht. Het was
schoon, rook lekker en onze piloot bracht ons veilig naar plaats van bestemming. Genietend van de extra beenruimte
viel me direct een ding op. In de opbergvakken aan de achterkant van de voorstoelen za en twee ’inﬂight’ magazines.
Van de vele taxiri en die ik gemaakt had, was dit de eerste taxi die dat had. Een waardevolle toevoeging aan mijn rit.
Bleek achteraf. Zoals zo vaak kon ik pas achteraf bepalen hoe waardevol. Misschien was dit taxiritje wel miljoenen
waard. Wat? Misschien gaat het de wereld wel redden. We zullen zien. Als jullie maar weten dat het daar begon.
126

Daar achterin zi end in die taxi in Athene.
Bladerend door het blad kwam ik een stukje tegen over een exposi e over Leonardo da Vinci.

Helaas waren alle teksten in het grieks en met mijn twee jaar la jn kwam ik geen steek verder. Gelukkig
mocht je wel aan, bijna alle, werkende modellen zi en. De exposi e was een ’please try me’ overzicht van de vele
briljante ideeën van Da VincI. Zijn tot leven gebrachte schetsboek. Leonardo vond dan misschien niet het wiel uit, de
tandwiel/ke ng combina e is wel van zijn hand. Leonardo bedankt.
Toch was het niet een van Da Vinci’s uitvindingen die de meeste impact op me gemaakt hee . Het was de
volgende. Ik zag hem op een exposi e over duurzaamheid voor kids in hetzelfde gebouw als de expo over Leonardo.
Toevallig? Neeeeee.
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Ik laat een foto zien en geef je even een minuut de

Het is een vervanging voor deze:
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jd om na te denken over wat het is.

Geinspireerd door deze?
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Brilliant. Wie wil er water halen?
Ik.
Ik.
Ik.
Ik.
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Een prach g voorbeeld van de Power of Play....to make the world a be er place.
Met dank aan Piet Hendrikse. De uitvinder van de Q-drum.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=XQ _n5y3-Xnk &w=560 &h=315]
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[…] Leonardo da Vinci en Piet Hendrikse. […]

this is the moment (2013-12-31 07:33)
Mijn moment kiezen van dit jaar? Kan dat?
Wat voor moment moet dat dan zijn. Een posi ef? Nega ef? Emo oneel?
Voor jezelf?
Voor anderen?
Ik koos voor waardevol.
Voor mezelf.
En wat het voor jou betekent?
I don’t know.
Ik koos mijn moment voor Henk-Jan Winkeldermaat. Het moment dat ik besloot elke dag te gaan bloggen. 26
januari 2013. Een jaar lang. Die beslissing creëerde elke dag mijn moment. Het afgelopen jaar was het het eerste
wat ik deed. Elke dag.
No ma er what.
No ma er where.
No ma er how.
Mijn moment is dit moment.
Morgen weer.
Tot volgend jaar.
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Elbert (2013-12-31 08:54:06)
Morgen je eerste blog zonder geslapen te hebben? Gewoon door, door, door!
Anna-maria Gianna asio (2013-12-31 09:44:23)
Tot volgend jaar!!!!
Els (2013-12-31 10:35:54)
Mooi moment! Tot volgend jaar !
cornoltee (2014-01-03 18:57:29)
Hardcore doordoordoor
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:06)
[…] this is the moment […]
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Even geduld aub (2014-01-01 15:00)

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:09)
[…] Even geduld aub […]

geluk is een keuze (2014-01-02 06:53)
Ik wens je heeeeeeeeeeel veel geluk in 2014!
Veel plezier vandaag!
En morgen?
Dat mag je zelf invullen.
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Veel ..... op 3 januari 2014 ! Veel ..... op 4 januari 2014 ! Veel ..... op 5 januari 2014! Veel ..... op 6 januari 2014
! Veel ..... op 7 januari 2014 ! Veel ..... op 8 januari 2014 ! Veel ..... op 9 januari 2014 ! Veel ..... op 10 januari 2014 !
Veel ..... op 11 januari 2014 ! Veel ..... op 12 januari 2014 ! Veel ..... op 13 januari 2014 ! Veel ..... op 14 januari 2014 !
Veel ..... op 15 januari 2014 ! Veel ..... op 16 januari 2014 ! Veel ..... op 17 januari 2014 ! Veel ..... op 18 januari 2014 !
Veel ..... op 19 januari 2014 ! Veel ..... op 20 januari 2014 ! Veel ..... op 21 januari 2014 ! Veel ..... op 22 januari 2014 !
Veel ..... op 23 januari 2014 ! Veel ..... op 24 januari 2014 ! Veel ..... op 25 januari 2014 ! Veel ..... op 26 januari 2014 !
Veel ..... op 27 januari 2014 ! Veel ..... op 28 januari 2014 Veel ..... op 29 januari 2014 ! Veel ..... op 30 januari 2014 !
Veel ..... op 31 januari 2014 ! Veel ..... op 1 februari 2014 ! Veel ..... op 2 februari 2014 ! Veel ..... op 3 februari 2014 !
Veel ..... op 4 februari 2014 ! Veel ..... op 5 februari 2014 ! Veel ..... op 6 februari 2014 ! Veel ..... op 7 februari 2014!
Veel ..... op 8 februari 2014 Veel ..... op 9 februari 2014 ! Veel ..... op 10 februari 2014 ! Veel ..... op 11 februari 2014
! Veel ..... op 12 februari 2014 ! Veel ..... op 13 februari 2014 ! Veel ..... op 14 februari 2014 ! Veel ..... op 15 februari
2014 ! Veel ..... op 16 februari 2014 ! Veel ..... op 17 februari 2014 ! Veel ..... op 18 februari 2014 ! Veel ..... op 19
februari 2014 ! Veel ..... op 20 februari 2014 ! Veel ..... op 21 februari 2014 ! Veel ..... op 22 februari 2014 ! Veel .....
op 23 februari 2014 ! Veel ..... op 24 februari 2014 ! Veel ..... op 25 februari 2014 ! Veel ..... op 26 februari 2014 !
Veel ..... op 27 februari 2014 ! Veel ..... op 28 februari 2014 ! Veel ’schrikkel’ op 29 februari 2014 Veel ..... op 1 maart
2014 Veel ..... op 2 maart 2014 ! Veel ..... op 3 maart 2014 ! Veel ..... op 4 maart 2014 ! Veel .... op 5 maart 2014 !
Veel ..... op 6 maart 2014 ! Veel ..... op 7 maart 2014 ! Veel ..... op 8 maart 2014 ! Veel ..... op 9 maart 2014 ! Veel
..... op 10 maart 2014 ! Veel ..... op 11 maart 2014 ! Veel ..... op 12 maart 2014 Veel ..... op 13 maart 2014 ! Veel .....
op 14 maart 2014 ! Veel ..... op 15 maart 2014 ! Veel ..... op 16 maart 2014 ! Veel ..... op 17 maart 2014 ! Veel .....
op 18 maart 2014 ! Veel ..... op 19 maart 2014 ! Veel ..... op 20 maart 2014 ! Veel ..... op 21 maart 2014 ! Veel .....
op 22 maart 2014 ! Veel ..... op 23 maart 2014 ! Veel ..... op 24 maart 2014 ! Veel ..... op 25 maart 2014 ! Veel .....
op 26 maart 2014 ! Veel ..... op 27 maart 2014 ! Veel ..... op 28 maart 2014 ! Veel ..... op 29 maart 2014 ! Veel .....
op 30 maart 2014 ! Veel ..... op 31 maart 2014 ! Veel ..... op 1 april 2014 ! Veel ..... op 2 april 2014 ! Veel ..... op 3
april 2014 ! Veel ..... op 4 april 2014 ! Veel ..... op 5 april 2014 ! Veel ..... op 6 april 2014 ! Veel ..... op 7 april 2014 !
Veel ..... op 8 april 2014 ! Veel ..... op 9 april 2014 ! Veel ..... op 10 april 2014 ! Veel ..... op 11 april 2014 ! Veel ..... op
12 april 2014 ! Veel ..... op 13 april 2014 ! Veel ..... op 14 april 2014 ! Veel ..... op 15 april 2014 ! Veel ..... op 16 april
2014 ! Veel ..... op 17 april 2014 ! Veel ..... op 18 april 2014 ! Veel ..... op 19 april 2014 ! Veel ..... op 20 april 2014
! Veel ..... op 21 april 2014 ! Veel ..... op 22 april 2014 ! Veel ..... op 23 april 2014 ! Veel ..... op 24 april 2014 ! Veel
..... op 25 april 2014 ! Veel ..... op 26 april 2014 ! Veel ..... op 27 april 2014 ! Veel ..... op 28 april 2014 ! Veel ..... op
29 april 2014 ! Veel ..... op 30 april 2014 ! Veel ..... op 1 mei 2014 ! Veel ..... op 2 mei 2014 ! Veel ..... op 3 mei 2014
! Veel ..... op 4 mei 2014 ! Veel ..... op 5 mei 2014 ! Veel ..... op 6 mei 2014 ! Veel ..... op 7 mei 2014 ! Veel ..... op 8
mei 2014 ! Veel ..... op 9 mei 2014 ! Veel ..... op 10 mei 2014 ! Veel ..... op 11 mei 2014 ! Veel ..... op 12 mei 2014!
Veel ..... op 13 mei 2014 ! Veel ..... op 14 mei 2014 ! Veel ..... op 15 mei 2014 ! Veel ..... op 16 mei 2014 ! Veel ..... op
17 mei 2014 ! Veel ..... op 18 mei 2014! Veel ..... op 19 mei 2014! Veel ..... op 20 mei 2014 ! Veel ..... op 21 mei 2014
! Veel ..... op 22 mei 2014 ! Veel ..... op 23 mei 2014 ! Veel ..... op 24 mei 2014 ! Veel ..... op 25 mei 2014 ! Veel .....
op 26 mei 2014 ! Veel ..... op 27 mei 2014 ! Veel ..... op 28 mei 2014 ! Veel ..... op 29 mei 2014 ! Veel ..... op 30 mei
2014 ! Veel ..... op 31 mei 2014 ! Veel ..... op 1 juni 2014 ! Veel ..... op 2 juni 2014 ! Veel ..... op 3 juni 2014 ! Veel .....
op 4 juni 2014 ! Veel ..... op 5 juni 2014 ! Veel ..... op 6 juni 2014 ! Veel ..... op 7 juni 2014 ! Veel ..... op 8 juni 2014
! Veel ..... op 9 juni 2014 ! Veel ..... op 10 juni 2014 ! Veel ..... op 11 juni 2014 ! Veel ..... op 12 juni 2014 ! Veel .....
op 13 juni 2014 ! Veel ..... op 14 juni 2014 ! Veel ..... op 15 juni 2014 ! Veel ..... op 16 juni 2014 ! Veel ..... op 17 juni
2014 ! Veel ..... op 18 juni 2014 ! Veel ..... op 19 juni 2014 Veel ..... op 20 juni 2014 ! Veel ..... op 21 juni 2014 ! Veel
..... op 22 juni 2014 ! Veel ..... op 23 juni 2014 ! Veel ..... op 24 juni 2014 ! Veel ..... op 25 juni 2014 ! Veel ..... op 26
juni 2014 ! Veel ..... op 27 juni 2014 ! Veel ..... op 28 juni 2014 ! Veel ..... op 29 juni 2014 ! Veel ..... op 30 juni 2014 !
Veel ..... op 1 juli 2014 ! Veel ..... op 2 juli 2014 ! Veel ..... op 3 juli 2014 ! Veel ..... op 4 juli 2014 ! Veel ..... op 5 juli
2014 ! Veel ..... op 6 juli 2014 ! Veel ..... op 7 juli 2014 ! Veel ..... op 8 juli 2014 ! Veel ..... op 9 juli 2014 ! Veel ..... op
10 juli 2014 ! Veel ..... op 11 juli 2014 ! Veel ..... op 12 juli 2014 ! Veel ..... op 13 juli 2014 ! Veel ..... op 14 juli 2014
! Veel ..... op 15 juli 2014 ! Veel ..... op 16 juli 2014 ! Veel ..... op 17 juli 2014 ! Veel ..... op 18 juli 2014 ! Veel ..... op
19 juli 2014 ! Veel ..... op 20 juli 2014 ! Veel ..... op 21 juli 2014 ! Veel ..... op 22 juli 2014 ! Veel ..... op 23 juli 2014 !
Veel ..... op 24 juli 2014 ! Veel ..... op 25 juli 2014 ! Veel ..... op 26 juli 2014 ! Veel ..... op 27 juli 2014 ! Veel ..... op 28
juli 2014 ! Veel ..... op 29 juli 2014 ! Veel ..... op 30 juli 2014 ! Veel ..... op 31 juli 2014 ! Veel ..... op 1 augustus 2014 !
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Veel ..... op 2 augustus 2014 ! Veel ..... op 3 augustus 2014! Veel ..... op 4 augustus 2014! Veel .....op 5 augustus 2014
! Veel ..... op 6 augustus 2014 ! Veel ..... op 7 augustus 2014 ! Veel ..... op 8 augustus 2014 ! Veel ..... op 9 augustus
2014 ! Veel ..... op 10 augustus 2014 ! Veel ..... op 11 augustus 2014 ! Veel ..... op 12 augustus 2014 ! Veel ..... op 13
augustus 2014 ! Veel ..... op 14 augustus 2014 ! Veel ..... op 15 augustus 2014 ! Veel ..... op 16 augustus 2014 ! Veel
..... op 17 augustus 2014 ! Veel ..... op 18 augustus 2014 ! Veel ..... op 19 augustus 2014 ! Veel ..... op 20 augustus
2014 ! Veel ..... op 21 augustus 2014 ! Veel ..... op 22 augustus 2014 ! Veel ..... op 23 augustus 2014 ! Veel ..... op 24
augustus 2014 ! Veel ..... op 25 augustus 2014 ! Veel ..... op 26 augustus 2014 ! Veel ..... op 27 augustus 2014 ! Veel
..... op 28 augustus 2014 ! Veel ..... op 29 augustus 2014 ! Veel ..... op 30 augustus 2014 ! Veel ..... op 31 augustus
2014 ! Veel ..... op 1 september 2014 ! Veel ..... op 2 september 2014 ! Veel ..... op 3 september 2014 ! Veel ..... op
4 september 2014 ! Veel ..... op 5 september 2014 ! Veel ..... op 6 september 2014 ! Veel ..... op 7 september 2014
Veel ..... op 8 september 2014 ! Veel ..... op 9 september 2014 ! Veel ..... op 10 september 2014 ! Veel ..... op 11
september 2014 ! Veel ..... op 12 september 2014 ! Veel ..... op 13 september 2014 ! Veel ..... op 14 september 2014
! Veel ..... op 15 september 2014 ! Veel ..... op 16 september 2014 ! Veel ..... op 17 september 2014 ! Veel ..... op 18
september 2014 ! Veel ..... op 19 september 2014 ! Veel ..... op 20 september 2014 ! Veel ..... op 21 september 2014
! Veel ..... op 22 september 2014 ! Veel ..... op 23 september 2014 ! Veel ..... op 24 september 2014 ! Veel ..... op 25
september 2014 ! Veel ..... op 26 september 2014 ! Veel ..... op 27 september 2014 Veel ..... op 28 september 2014 !
Veel ..... 29 september 2014 ! Veel ..... op 30 september 2014 ! Veel ..... op 1 oktober 2014 ! Veel ..... op 2 oktober
2014 ! Veel ..... op 3 oktober 2014 ! Veel ..... op 4 oktober 2014 ! Veel ..... op 5 oktober 2014 ! Veel ..... op 6 oktober
2014 ! Veel ..... op 7 oktober 2014 ! Veel ..... op 8 oktober 2014 ! Veel ..... op 9 oktober 2014 ! Veel ..... op 10 oktober
2014 ! Veel ..... op 11 oktober 2014 ! Veel ..... op 12 oktober 2014 ! Veel ..... op 13 oktober 2014 ! Veel ..... op 14
oktober 2014 ! Veel ..... op 15 oktober 2014 ! Veel ..... op 16 oktober 2014 ! Veel ..... op 17 oktober 2014 ! Veel .....
op 18 oktober 2014 ! Veel ..... op 19 oktober 2014 ! Veel ..... op 20 oktober 2014 ! Veel ..... op 21 oktober 2014 !
Veel ..... op 22 oktober 2014 ! Veel ..... op 23 oktober 2014 ! Veel ..... op 24 oktober 2014 ! Veel ..... op 25 oktober
2014 ! Veel ..... op 26 oktober 2014 ! Veel ..... op 27 oktober 2014 ! Veel ..... op 28 oktober 2014 ! Veel ..... op 29
oktober 2014 ! Veel ..... op 30 oktober 2014 ! Veel ..... op 31 oktober 2014 ! Veel ..... op 1 november 2014 ! Veel
..... op 2 november 2014 ! Veel ..... op 3 november 2014 ! Veel ..... op 4 november 2014 ! Veel ..... op 5 november
2014 ! Veel ..... op 6 november 2014 ! Veel ..... op 7 november 2014 ! Veel ..... op 8 november 2014 ! Veel ..... op 9
november 2014 ! Veel ..... op 10 november 2014 ! Veel ..... op 11 november 2014 ! Veel ..... op 12 november 2014
! Veel ..... op 13 november 2014 ! Veel ..... op 14 november 2014 ! Veel ..... op 15 november 2014 ! Veel ..... op 16
november 2014 ! Veel ..... op 17 november 2014 ! Veel ..... op 18 november 2014 ! Veel ..... op 19 november 2014
! Veel ..... op 20 november 2014 ! Veel ..... op 21 november 2014 ! Veel ..... op 22 november 2014 ! Veel ..... op 23
november 2014 ! Veel ..... op 24 november 2014 ! Veel ..... op 25 november 2014 ! Veel ..... op 26 november 2014
! Veel ..... op 27 november 2014 ! Veel ..... op 28 november 2014 ! Veel ..... op 29 november 2014 ! Veel ..... op 30
november 2014 ! Veel ..... op 1 december 2014 ! Veel ..... op 2 december 2014 ! Veel ..... op 3 december 2014 ! Veel
..... op 4 december 2014 ! Veel ..... op 5 december 2014 ! Veel ..... op 6 december 2014 ! Veel ..... op 7 december
2014 ! Veel ..... op 8 december 2014 ! Veel ..... op 9 december 2014 ! Veel ..... op 10 december 2014 ! Veel ..... op
11 december 2014 ! Veel ..... op 12 december 2014 ! Veel ..... op 13 december 2014 ! Veel ..... op 14 december 2014
! Veel ..... op 15 december 2014 ! Veel ..... op 16 december 2014 ! Veel ..... op 17 december 2014 ! Veel ..... op 18
december 2014 ! Veel ..... op 19 december 2014 ! Veel ..... op 20 december 2014 ! Veel ..... op 21 december 2014
! Veel ..... op 22 december 2014 ! Veel ..... op 23 december 2014 ! Veel ..... op 24 december 2014 ! Veel ..... op 25
december 2014 ! Veel ..... op 26 december 2014 ! Veel ..... op 27 december 2014 ! Veel ..... op 28 december 2014 !
Veel ..... op 29 december 2014 ! Veel ..... op 30 december 2014 en heel veel plezier op 31 december 2014!

Maak er wat moois van.
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Els (2014-01-02 09:29:32)
Whahaha helemaal van hetzelfde Cor...
ruud baan (2014-01-02 11:43:24)
Jij ook Cor! Veel geluk.
marchingonthebeat (2014-01-02 13:37:19)
Leuk! Die kreeg ik op Whatsapp doorgestuurd, die was wel ingevuld. Ik was wel even bezig met scrollen :p Een heel ﬁjn en
gelukkig 2014 toegewenst!
cornoltee (2014-01-03 18:55:55)
:-) zelf invullen is beter toch?
cornoltee (2014-01-03 18:56:35)
Thanks my friend.
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:12)
[…] geluk is een keuze […]
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 397/1001. Geluk is een keuze. | Design Thinking by Doing (2014-03-23 08:48:32)
[…] Geluk is een keuze. Ik schreef er al eerder over in de vorm van een invulnieuwjaarsgroet. […]
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Don’ t touch the marble (2014-01-03 07:25)

Vorige week was ik in Athene. En weet je wat me daar opviel? De enorme hoeveelheid graﬃ . Overal. De
enige plek waar ik geen graﬃ zag was op de Akropolis. Daar zag ik wel bordjes staan met ”Don’t touch the marble.”
Wat ik vervolgens veelvuldig hoorde roepen door de suppoosten die zich schuil hielden achter de a rokkelende
pilaren. Ik ben benieuwd hoeveel mensen de behoe e hadden gehad om het marmer aan te raken als die bordjes er
niet hadden gestaan. Ik denk dat dat er aanzienlijk minder zijn dan nu de ”Don’t touch the marble.” bordjes er wel
staan. Als je iets verbiedt, wordt het interessant. Mensen zijn nieuwsgierig. Als je het niet aan mag raken, zal het wel
bijzonder zijn.
Ik denk dat dat ook zo werkt voor graﬃ kunstenaars. Nu heb ik zelf niet zoveel met de meeste graﬃ maar
de hoeveelheid die ik Athene tegenkwam hee me toch aan het denken gezet. Een goede ’tag’ hee een boodschap,
vertelt een verhaal dat mede wordt bepaald door de context, de plek waar ie is aangebracht. Een slechte tag is een
vorm van vandalisme, vervuiling of protest. Dat laatste maakt het denk ik dat Athene zo volgespoten is.
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Maar ik heb ook een aantal prach ge voorbeelden gezien. Echte kunstwerken met een boodschap.
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Als je iets te vertellen hebt, wordt de kracht van de boodschap mede bepaald door de omgeving.
Banksi is daar een meester in. Maar toch wil ik een ander voorbeeld delen. Die van Marc Ecko. Hij ’tagt’ Airforce One. Het vliegtuig van de Amerikaanse president. Zijn boodschap? Kijk maar.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=Fotp-wAzdzo &w=420 &h=315]
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starend naar de top | Design Thinking by Doing (2014-01-05 08:42:05)
[…] schreef laatst over graﬃ in Athene. Eigenlijk gaat deze post over graﬃ in Frankrijk. Maar dit vind ik een voorbeeld
waarbij alles […]
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:17)
[…] Don’ t touch the marble […]

yesterday you said tomorrow (2014-01-04 09:34)
Crea vity is about thinking diﬀerently.
Change is about doing diﬀerently.
And if you do nobody likes it.
Nobody likes change.
Except for a wet baby.
If you want to change things stop crying and just do it.
Today.

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:20)
[…] yesterday you said tomorrow […]

starend naar de top (2014-01-05 08:42)

Als raceﬁetser staar je heel wat naar het asfalt. Kilometers grijs rollen voorbij. Mijn truc met klimmen is niet naar
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de top kijken maar zo’n 2 meter voor je. Adem in adem uit. Je komt vanzelf boven....als je een beetje getraind hebt.
Als je een van de beroemde bergen zoals de Ventoux hebt beklommen zie je regelma g namen van bekende wielrenners voorbij komen. Fans gebruiken de weg als canvas om hun favoriete renner aan te moedigen. Of zouden ze een
andere reden hebben. Want ik vraag me af of de renners het wel ’zien’. En, als ze het zien wat het met ze doet.
Ik schreef laatst over graﬃ in Athene. Eigenlijk gaat deze post over graﬃ in Frankrijk. Maar dit vind ik een voorbeeld
waarbij alles wel ’klopt’. Het won dan ook meerder prijzen. En terecht. Het gaat over liefde, steun en herinnering van
je dierbaren. Een oud idee in nieuwe ﬂessen. Connec ng de dots.
Een prach g idee waar nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, discipline, vasthoudendheid en SAMENwerken samen
komen op het asfalt.
Een idee waarbij maker, medium, boodschap en merk perfect aansluiten.
[youtube=h p://www.youtube.com/watch?v=HmW-eGCrSxs &w=560 &h=315]

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:23)
[…] starend naar de top […]
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THE ART OF SERVICE (2014-01-06 07:26)

Gisteren was ik met twee vrienden in het Kroller Muller museum. Mijn vrienden hebben allebei een museum
jaarkaart en ontvangen dan een ﬂinke kor ng van zo’n € 9,- per persoon. Een daarvan echter niet omdat zij haar
nieuwe museum jaarkaart nog thuis had liggen. Haar oude had ze wel bij zich en ze had haar nieuwe ook al betaald.
Volgens mij is zij niet de enige die in de eerste week van het jaar haar nieuwe kaart vergeet. De dame van de
kassa wach e geduldig of dat de kaart toch nog tevoorschijn kwam uit de met andere pasjes gevulde portemonnee.
De museum jaarkaart 2014 kwam echter niet en er moest dus de volle mep betaald worden. Regels zijn regels. Geen
poot om op te staan. We konden het nog wel bij de kassa van het museum proberen. Echter ook daar kon er niets
voor ons gedaan worden.
Nadenkend over de situa e in de prach ge beeldentuin van het museum vroeg ik me af of er misschien een
oplossing was voor dit probleem en wat je daarvoor nodig hebt.
Wat is de situa e hier?
De museum jaarkaart is een lidmaatschap waarbij de leden kor ng krijgen op de toegang van zo’n 400 musea.
Zij zijn de enige aanbieder van deze service in Nederland. De leden ontvangen als bewijs een fysieke museum
jaarkaart in de vorm van een ‘bankpasje’. Hierop staat de naam van het lid en het nummer.
Aan de kassa werd het kaartje gescand zodat het museum en de organisa e van de museum jaarkaart weten
hoeveel mensen er gebruik maken van de kaart.
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Volgens mij is de enige informa e die ontbrak het feit of mijn vriendin haar lidmaatschap wel betaald had.
Een koppeling aan een database van betaalde leden zou de oplossing kunnen zijn….toch? Daarmee zouden de leden
ook niet elk jaar een nieuw pasje nodig hebben. Mooi. Opgelost.
Of niet.
Dit schrijvende bedenk ik dat dit niet de oplossing is. Kleine musea zullen niet al jd een online verbinding
hebben bij de kassa om deze controle snel te kunnen doen.
En om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Mensen die hun museum jaarkaart in de eerst weken van het
nieuwe jaar vergeten? Misschien is het beter om goed te kijken naar het moment dat de nieuwe kaart binnen komt
bij de leden. En dit op zo’n manier vormgeven dat iedereen ‘de museumkaart jaarwisseling’ uitvoert.
Gisteren dacht ik dat de online koppeling aan de database DE oplossing was en vond ik het ongelooﬂijk dat
dat er niet was. Door er een nachtje over te slapen EN op te schrijven zie ik dat het wel wat complexer ligt.
Mooi leermoment.

Auke Smit (2014-01-06 10:39:17)
Herkenbare situa e! Soms lig ik wakker en bedenk ik een geniaal idee, uiteraard heb ik een dummy naast me liggen en schrijf
het meteen op. Vaak blij er weinig over van zo een geniaal idee op het moment dat ik er ’s ochtends weer naar kijk. In het
geval van de museum jaarkaart niet bij je hebben, zou je niet het museum kaartje kunnen declareren bij de museumkaart
organisa e. Dat je op die manier alsnog kor ng krijgt. De jaarkaart is alleen strikt persoonlijk, dus het museumkaartje
moet op naam, wat las g is. en de kor ng moet door de jaarkaart organisa e teruggevorderd worden van het museum.
Ook een gedoe dus. Jou idee om de introduc e van een nieuw jaar kaart beter vorm te geven lijkt me dan het meest eenvoudig!
liana (2014-01-19 20:24:09)
je jaarkaart gaat in op het moment dat je hem aanscha , dus niet perse op 1 januari...je nieuwe kaart ontvang je voordat de
oude aﬂoopt, dus direct de nieuwe in je knip doen is misschien een idee..? maar het gedoe met al die pasjes, daar zouden we
ons nog wel even over kunnen buigen...
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:25)
[…] THE ART OF SERVICE […]
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Let’s reframe the game. (2014-01-07 07:10)

Heb je wel eens in een MRI scanner gelegen? Ik hoop het niet. Het is een nare ervaring. Toen ik er een keer
in moest heb ik veel gehad aan de p die mijn broer me gaf. Doe je ogen NIET open. Zeker niet als je erin ligt. En je
weet als er het woordje ‘niet’ in een zin staat het wel heel las g wordt. Maar het lukte. Hoewel ik een aantal keer
toch echt bijna de panic bu on in wilde drukken. Je kunt je voorstellen dat kleine kinderen het helemaal eng vinden
in een MRI scanner. Zo eng dat ze vaak onder narcose moeten om de scan te kunnen laten maken.
Doug Dietz, ontwerper van MRI scanners, volgde een cursus design thinking op D-school (van IDEO en Stanford University) en ging met het geleerde aan de slag. Hij wilde het percentage kinderen dat onder narcose moest
omlaag brengen. Dat percentage was 80 %! Wat Doug en zijn team deden, was zich afvragen wat kleine kinderen
wel leuk vinden. Kinderen vinden spelen en avontuur leuk. En waar kom je dat tegen? Juist in een pretpark. De
vraag werd dan ook hoe kunnen we van de MRI ervaring een pretpark ervaring maken. Hoe maak je juist gebruik van
de eigenschappen van de apparatuur zoals het geluid, de afme ngen en het feit dat je ergens ingeschoven wordt. Ze
gingen op zoek naar een verhaal waar de kids onderdeeel van konden worden, nee WILDEN worden. Ze reframede
de context, transformeerde een probleem in een uitdaging. Met als resultaat dat het aantal kids dat onder narcose
moest daalde van 80 naar 10 %. Dat is niet alleen ﬁjn voor de kids maar ook voor het ziekenhuis. Het betekent meer
kids door de scanner en waar zou je liever werken? Op een MRI afdeling waar je doodsbange kids moet verdoven
voor een scan of op een MRI afdeling waar je kids moet tegenhouden omdat ze er nog een keer in willen. Nog een
keer. Nog een keer.
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Kijk vandaag eens naar je meest las ge probleem en stel jezelf de vraag:
Hoe zouden ze het in een pretpark oplossen,
of bij IKEA,
bij de benzinepomp,
online,
in een bejaardentehuis,
een chique restaurant……….moet ik nog even door gaan?
RE FRAME

esthermorren (2014-01-07 10:31:39)
Je hebt Doug Dietz en zijn project al eens eerder aan je lezers voorgesteld. Gelukkig maar, hij was voor mij inspira ebron voor
een column in ons personeelsblad.
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:27)
[…] Let’s reframe the game. […]
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Ga toch lekker tekenen. (2014-01-08 07:26)

Gisteren aan het eind van de dag vroeg Yuxian Mao me wat de studenten hun vrienden of familie zouden
vertellen over de workshop die ze had gegeven.
‘Niets.’ zei ik.
Yuxian keek me verbaasd en enigzins teleurgesteld aan.
‘Niets?’ zei ze.
‘Nee, ik denk niet dat ze iets vertellen.’
‘Ik denk dat ze iets tekenen.’
Er verscheen een glimlach op het gezicht van Yuxian. Ze vond het een mooi compliment.
En dat verdiende Yuxian ook. Ze had een geweldige 90 minuten durende Visual Thinking workshop gegeven
aan een groep interna onale masterclass studenten op de HKU. Yuxian is Graphic Facilitator en leert mensen om
visueel te denken door ze te laten tekenen. Yuxian maakt ook tekeningen zoals je die mischien kent van RSAnimate.
Het interessante van Visual Thinking is dat er twee belangrijke right brain skills samen komen: Design en Story. En
die combina e is heel powerful om verhalen en ideeën te delen.
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Ik kan echt genieten van mensen die goed kunnen tekenen. Als ik met Yuxian aan het praten ben, zit ze ook
al jd te tekenen. Aan het eind van mijn verhaal hee zij het dan in een tekening samengevat. Heel goed. Vroeger
toen ze in China op school zat was dat natuurlijk een probleem. Ze zat ALTIJD te tekenen.
Wat ze toen moest aﬂeren verdient ze nu haar geld mee.
Als dank had ik Yuxian beloofd een video te maken van haar workshop. Ik had wat opnames gemaakt jdens
de workshop met mijn iPhone en bedacht me de laatste 20 minuten dat het wel heel leuk zou zijn als ik de video aan
het eind van de masterclass aan iedereen zou kunnen laten zien. Zo gedacht zo gedaan.
[wpvideo xr4l3mc7]
In de trein terug kwamen Yuxian en ik er achter dat we allebei visual thinkers zijn. Zij gebruikt pen en papier
en ik camera en computer. Low tech. High tech. Toch zou ik wel wat beter willen tekenen.
ps
Aan het eind van de workshop kwam een van de studenten naar me toe en zei dat ze deze workshop liever
na het college wat ze nog zouden krijgen, hadden gehad. Ze hadden nu veel energie en moesten nu met al die
energie weer 90 minuten s l zi en en luisteren. Je begrijpt wat ik haar adviseerde:
Ga lekker tekenen.

els (2014-01-09 09:37:00)
was ook een prach ge vrouw...
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:30)
[…] Ga toch lekker tekenen. […]
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WEES GEGROET EN WEES WELKOM (2014-01-09 07:22)

26 januari 2014 is het precies een jaar geleden dat ik met het schrijven op dit blog begon. Ik sprak met mezelf af
dat ik dat precies een jaar zou gaan doen. Een jaar lang vertrok ik naar mijn blogeiland en schreef ik. Alleen. Soms
onder hevig protest van mijn Kabouter. Die ook de laatste jd weer aardig ac ef is. Ik schreef honderden verhaaltjes.
De een beter dan de ander maar ik schreef. En ik deelde. Kreeg feedback en waardering. Het gaf me rust en ruimte
om te groeien. Het gaf me rich ng en houvast. Elke dag een paar pagina’s toevoegen aan het inmiddels ruim 1.200
pagina’s tellende ‘boek’ dat ik gewoon gra s weg geef.
Zondag over een week is het dan zover. Het einde van een nieuw begin. 26 januari om 16.00 neem ik op feestelijke
wijze afscheid van het blog in de Trinita skapel in Dordrecht en maak ik bekend wat het nieuwe jaarproject wordt.
Want schrijven in de ochtend blijf ik doen!
Het afscheid is een hoogtepunt, niet te lang. Het moet wel leuk blijven. Voor het zingen zijn we de kerk weer uit.
En ik zou het leuk vinden als je er bij bent. Er zijn nog een aantal kaarten. Stuur me een mailtje als je erbij wilt
zijn. Dan weet ik een beetje hoeveel goedkope wijn ik in dure ﬂessen moet overgieten en hoeveel brood ik moet
vermenigvuldigen.
By the way. Zoals jullie misschien weten is Dordrecht een eiland. Om half vier kunt u samen met mij over het water
lopen naar Dordrecht. Vertrekpunt Zwijndrechts veer.
Wees gegroet,
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Bernardus Cornelis Albertus Maria Noltee.
cornoltee@mac.com

Carolien Geurtsen (@Caro_Geurtsen) (2014-01-09 09:22:51)
het meisje in de vrouw had zich al opgegeven maar inmiddels is er geen weekend-vrij reizen meer noch ander pecunia om de
reis te bekos gen, dus ik ga het af laten weten, in de geest niet natuurlijk ;-) Ik heb erg van je blogs genoten (meestal) en wens
je veel succes (al jd) en heel veel plezier met het vluggertje in de kerk ;-)
sijnvansantvoort@gmail.com (2014-01-09 09:38:23)
Hai cor, jammer dat ik dordrecht een andere keer moet zien. De 26e januari ben ik waarschijnlijk nog volop aan het moederen
met koter nummer 3. Nog geen ooievaar hier in Utrecht. Dus spannend! Ik geniet nog lekker van je dagelijkse berichten. Groet,
sijn
Jeroen Eeuwijk (2014-01-09 10:45:45)
Nou, als het mij lukt kom ik, maar mij hoef je noch met wijn te overgieten, noch met brood te vermenigvuldigen!
De Beschermheer (2014-01-09 13:05:02)
Ik kan helaas niet... Iets met de verjaardag van mijn dochter.
cornoltee (2014-01-09 16:18:23)
Jeroen, ik zal je weer laten lopen!
cornoltee (2014-01-09 16:19:05)
Joris, ik had wel een betere smoes van je verwacht.
Gonnie (2014-01-09 22:35:33)
Hoi Cor! Ik zal zondag 26 januari vol bewondering de geur en afdronk van je goedkope wijn in dure ﬂessen keuren!!! Tot dan,
ik kijk ernaar uit! Veel groetjes, Gonnie
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:32)
[…] WEES GEGROET EN WEES WELKOM […]
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handle with care (2014-01-10 07:05)

“It cannot be seen, cannot be felt,
Cannot be heard, cannot be smelt,
It lies behind stars and under hills,
And empty holes it ﬁlls,
It comes ﬁrst and follows a er,
Ends life, kills laughter.”
― J.R.R. Tolkien, The Hobbit
Ik schreef al eens eerder over de waarde van Een Idee. Een verhaal dat een idee eigenlijk niets waard is. Althans
niet zo heel veel. Het gaat om het prototype. Het tastbare dat je kunt delen. Toch wil ik dat wat nuanceren want soms
heb je een idee waar je echt van houdt. Je kunt het niet ’uitleggen’ maar het voelt goed, ’precious’ zou Gollem het
noemen. Het klopt. Je wilt het beschermen en dicht bij je houden. Het is nog te kwetsbaar om bloot te stellen aan de
invloeden van buitenaf. Het is als een klein hoopje zand in de palm van je hand. Je houdt je hand dicht bij je hart en
je draait je rug tegen de wind zodat de wind geen vat krijgt op je hoopje. Je andere hand leg je als een dakje over je
andere hand. Zonder het zand te raken. Zo bescherm je het tegen de regen en de neerdalende, nieuwsgierige blikken
die willen weten wat jij daar met zoveel moeite probeert te beschermen. Het is hard werken en je moet vooral niet
gaan knijpen want dan loopt het zand tussen je vingers op de grond. De liefde voor het idee verandert in angst voor
het verliezen.
Maar hoe waardevol is je idee als je het niet kunt delen?
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Bestaat het dan eigenlijk wel?
Wordt een idee niet pas waardevol als je er samen met anderen mee aan de slag gaat?
Als je het deelt en er vorm aan gee .
Share if you care.

Dijkma, BE (Berlinda) (2014-01-10 09:52:27)
Over idee gesproken, dit mailde ik vanochtend naar de Hema. Ben benieuwd! Groeten, Berlinda PS. Met “die andere” bedoel
ik jou en Immo. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. � Geachte mevrouw Dijkma, Wij hebben via hema.nl de volgende
mail ontvangen: Lees net in het AD dat er zoveel kauwgom op de stoep ligt voor de Hema in Den Haag. Stel je nou voor dat er
voor de ingang twee ”bomen” staan waarop je je kauwgom kunt plakken. En dan zo gemaakt dat het leuk is om jouw kauwgom
erbij te plakken. Wat zou dat een kauwgom op de grond schelen! Idee? Ik wil daar wel verder over doordenken met jullie! (en
ken ook een paar andere die heel goed zijn in het verzinnen van oplossingen). Hoor graag! Groeten, Berlinda
cornoltee (2014-01-10 10:29:29)
Hoi Berlinda, Goeie ac e! In Dordrecht hadden we het kauwgomstraatje waar je je kauwgom op een ’schaap’ (dordtse
schapekop) kon plakken. Reuze populair maar uiteindelijk weggehaald door de gemeente. Heel toevallig las ik vanochtend een
stukje over kauwgom. Je kunt het ook gewoon doorslikken :-) Die kauwgomboom van mijn moeder blijkt helemaal niet waar
te zijn. Ben benieuwd hoe de Hema reageert. groeten cor
Els (2014-01-10 19:36:01)
Daar gaat m’n idee ....
Gert Veenhvoen (2014-01-11 09:37:28)
Als je een idee niet deelt dan hee het misschien nog de vorm van een (dag-) droom. Dat hee dan waarde voor jezelf. Van
Gogh zei ooit: ”I paint my dreams”. Einstein zei ”ra o brings your from a to b, imagina on brings you everywhere”.
cornoltee (2014-01-11 09:46:41)
Mooi Gert!
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What the hell was I looking for, anyway? (2014-01-11 08:43)

To predict the future you don’t look ahead you look around. Niemand weet hoe de wereld er over een jaar
uit ziet. Waarde ligt op straat. Soms recht voor je neus. Wil je waarde creëren kijk je naar mensen. Naar wat ze doen
en vooral naar wat ze niet doen.
Maar ECHT rondkijken is moeilijker dan je denkt. We vinden overal iets van. We proberen alles in hokjes te
stoppen. Goed slecht. Mooi lelijk. Lief stout. Zwart wit. En als het in een hokje zit, hebben we rust, hoeven we er
niet meer over na te denken. We hebben het een plek gegeven zodat we de volgende keer in een zelfde situa e snel
naar het vakje kunnen gaan en zeggen:
Duidelijk een gevalletje ’Zwart’
Maar stel je eens voor dat je het vanuit een ander perspec ef bekijkt. Dan zie je opeens heel andere dingen.
Kijken zonder oordeel opent je ogen.
Design thinking wordt ook wel Human Centered Design genoemd. Ontwerpen met Mensen als uitgangspunt.
En mensen zijn verschillend. We ’zien’ dingen anders. Bekijken dingen anders.
Gisteren kocht ik een boek op aanraden van mijn Antwerpse vriend Hugo:
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S jloefeningen. 99 manieren om een verhaal te vertellen. Van Ma Madden.
Het zijn 99 strips over een en hetzelfde verhaal. Dit is het basis verhaal:
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Zo ziet de overbuurman het.
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Vanuit het perspec ef van zijn vriendin:
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Subjec ef, vanuit zijn oogpunt.
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Als monoloog.
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Het boek hee me twee dingen geleerd.
1. Elk verhaal hee veel meer dan 2 kanten.
2. Elk verhaal kun je op heel veel verschillenden manieren delen.
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Wat is jouw verhaal?

patrickjongmans (2014-01-12 01:16:31)
Doet mij heel erg denken aan de basis principes van het boeddhisme! Fijn!
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:36)
[…] What the hell was I looking for, anyway? […]

van een mug een olifant maken (2014-01-12 08:15)

Gewoon maar beginnen.
A blanc page and press play.
Je zou natuurlijk in paniek kunnen raken en denken ’Stel je voor dat ik vandaag niet blog.’
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Of dat het onderwerp niet echt iets te maken hee met design Thinking.
Ja ik zou in paniek kunnen raken.
De manier om tot rust te komen is die paniek dan op te zoeken. Waar zit ie? Zit ie in je hoofd, je hart je
buik? Voelen, niet denken. Maar niet weg stoppen. Ik kan me nu bijvoorbeeld aardig druk maken over de Funeral op
26 januari. Wat ga ik precies doen? Komen er wel genoeg mensen?
Je kunt niet meer doen dan je best. Maar wat is goed genoeg? Het kan al jd beter. Wanneer ben je tevreden? Het is maar hoe je de dingen bekijkt. Soms kun je dingen veel te groot maken. Van een mug een olifant.
Maar wat maakt dat de Funeral zo’n ding in mijn hoofd is? Feitelijk is het niet anders dan een college. Sommige college’s maak ik onderweg in de trein. In een half uur. Dat kan omdat ik voldoende over het onderwerp
weet (kennis), gemo veerd ben en de skills heb (Keynote, presenteren) om een waardevol college te maken en te
geven. Toch voelt dit anders. Het is het afscheid van mijn belangrijkste project ooit. Een project waarbij ik mijn eigen
grenzen heb opgezocht en er overheen ben gegaan. Patronen heb doorbroken en vooral dingen GEDAAN in plaats
van te zeggen dat ik het ging doen.
Deze post is daar weer een prach g voorbeeld van. Twin g minuten geleden zat ik wazig voor me uit te kijken en dacht eraan om een blanco A4tje met daarop ’WRITERS BLOCK’ te fotograferen en die te posten. Niet gedaan,
gewoon gaan schrijven. Schrijven wat je bezig houdt. En mijn Kabouter is dus nogal bezig met de Funeral. Bezig met
de ingredienten van het gerecht. Met de grote vraag: Wordt het wel lekker?
Het afgelopen jaar verzamelde ik alle ingredienten en de 26ste is het klaar. Ik schreef het recept zelf. Gaandeweg. Af en toe proefde ik. Het was niet al jd even lekker. Maar al jd goed genoeg. Al jd voedzaam en voldoening
gevend. En eten moet je elke dag.
Ik ben de kok van mijn eigen gerecht. De regisseur van mijn eigen leven.
Het gerecht van mijn leven maak ik klaar in mijn eigen keuken. Elke ochtend voor dag en dauw. Overdag
verzamel ik de ingrediënten. Zoekend en kijkend, luisterend. Welke neem ik mee naar huis en welke gebruik ik.
Mijn blog is een gerecht. Mijn blog is een consensus.
Ik kan één ingrediënt niet verantwoordelijk houden voor het welslagen of onsmakelijk worden van mijn blog.
Het kan WEL net dat beetje extra geven waardoor dat het ECHT lekker wordt.
Maar dat beslis ik en de lezer van mijn blog.
Een beetje teveel zout, dat drink ik wel weg.
Een beetje te ﬂauw, dat kruidt ik wel bij.
Mijn blog, is de optelling van mijn ingrediënten, mijn bereiding en het consumeren van de content.
Mijn blog is mijn consensus.
Mijn leven is mijn consensus.
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Het is niet zo dat één ingrediënt bepaalt of mijn blog mislukt of echt genieten wordt.
Mijn blog is mijn gerecht van het leven. Een melange van de vele ingrediënten die ik kan verwerken.
Ik kook mijn gerecht en geniet.
Ik moet geen jd verspillen met wat ik met onbereikbare ingrediënten wil maken. Ik maak werk van hetgeen
ik met mijn ingrediënten kan koken.
Bon Appé t.
Na 365 voorgerechten is het jd voor het hoofdgerecht:
Gebakken lucht met mug en olifant.
Tot de 26 ste.

(dankjewel Hugo)

De Beschermheer (2014-01-12 10:41:13)
Wie writers block opschrij , hee direct bewezen geen writers block te hebben :).
Els (2014-01-12 10:51:54)
En jij zat wazig voor je uit te kijken .........
Wies (2014-01-12 14:09:33)
Lees ook ’Hoe maak ik van een olifant weer een mug?’ van Theo IJzermans en Roderik Bender. Je Kabouter haat dit boek...
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:39)
[…] van een mug een olifant maken […]
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imagining the future is a kind of nostalgia (2014-01-13 07:06)

”Imagining the future is a kind of nostalgia.”
”Huh?” I asked.
”You spend your whole life stuck in the labyrinth, thinking about how you’ll escape it one day, and how awesome it
will be, and imagining that future keeps you going, but you never do it. You just use the future to escape the present.”
John Green.
De toekomst gebruiken om aan het heden te ontsnappen.
Achterop mijn boekje staat:
To predict the future you don’t look ahead. You look around.
Maar kunnen we dat nog wel, om ons heen kijken. Vaak zien we wel maar kijken we niet. We hoeven niet te
kijken omdat voor veel van wat we heel de dag doen we alleen maar alleen maar hoeven te zien. Onbewust direct
zien. Dit treedt bijvoorbeeld op als je in de auto op snelweg na een jdje bese dat je onbewust een heel stuk bent
opgeschoten, zonder dat je bewust was van de waargenomen beelden van de afgelegde weg.
Maar als we de toekomst willen voorspellen moeten we leren kijken.
Kijken is een bewuste en aandach ge vorm van direct zien. Dat wil zeggen dat de kijker weet wat hij ziet. Hij
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kan wat hij ziet zowel objec ef als subjec ef benoemen.
Het gezegde: ”Kijk, als je tekent zie je meer” gee
’zien’.

in dit verband duidelijk het verschil aan tussen ’kijken’ en

Terug naar ”Imagining the future is a kind of nostalgia.”
Een geweldig leuke manier om na te denken over hoe de toekomst er uit zou kunnen zien is terugkijken. Met
aandacht voor detail de klok terug draaien. Stapje voor stapje, seconde voor seconde.
Misschien kom je onderweg in het verleden wel iets tegen wat je in de toekomst anders zou willen doen.
Logic takes you from A to B.
Imagina on takes you from B to A.

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:42)
[…] imagining the future is a kind of nostalgia […]
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jij bent voorlopig nog niet jarig, mannetje (2014-01-14 07:02)

Ik moet iets bekennen. Het werd jd. Jarenlang heb ik ze bedrogen en voorgelogen. Ik heb geen idee wat de gevolgen
zullen zijn maar ik kan niet langer met de leugen rondlopen.
Ik ben vandaag jarig. Niet in december maar vandaag. Veer en januari 1967. Mijn moeder herinnerde zich het
nog als de dag van gisteren. Zoals alle moeders.
Maar waarom heb ik gelogen over mijn verjaardag? Dat komt zo. Op HKU heb ik jaren geleden een vak ontwikkeld,
Experience Design voor tweede jaars event management studenten. Op basis van het geweldige boek van Daniel Pink,
Een compleet nieuw brein. 6 colleges over design, verhaal, symfonie, spel, zingeving EN empathie. Aan het begin krijgt iedereen een 10 en een dummyboekje om de opdrachten in te maken. Bij empathie krijgen ze de opdracht om een
verjaardagskaart voor mij te maken en deze op te sturen. Want ik ben jarig in december. Niet dus. Op die zaterdag
in december krijg ik dan zo’n der g verjaardagskaarten. De een nog mooier dan de ander.
Een van de mooiste is van Harley. Dankjewel Harley en....gefeliciteerd.
169

Marielle Koek (2014-01-14 08:45:30)
Gefeliciteerd, 14-01-2014:) Het jaar van de waarheid is aangebroken
els (2014-01-14 08:56:13)
nou.... designcor van harte dan en een heel gezellige dag....of diﬀerent :-)
Elbert (2014-01-14 08:56:48)
Forever young!
iris59 (2014-01-14 08:59:22)
Wanneer je ook jarig bent, het is elke dag een verjaar-dag. Maak dus van elke dag een feestje. Gefeliciteerd en Hoera!
Bart van der Bom (2014-01-14 09:09:12)
Van harte gefeliciteerd Cor!
Chris ne (2014-01-14 09:20:51)
Ook zonder DT weet ik dat je vandaag jarig bent�ĠVan harte en gauw tot ziens. Liefs Chris ne. Ps. Feliciteer John ook van mij.
Mar n (2014-01-14 11:12:36)
Van harte Cor! Maar hoe oud ben je nu werkelijk?
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[…] jij bent voorlopig nog niet jarig, mannetje […]

NOW is the TIME (2014-01-15 06:49)

Gisteren las ik een ar kel van Rick Poynor genaamd ’Design Thinking of Kri sch Ontwerpen?’ Het ar kel stond in
’Now is the Time’, Kunst en Theorie in de 21 ste eeuw. NAI, Ro erdam 2009.
Het duurde alle 10 de pagina’s voordat mijn gele marker tevoorschijn kwam en ik twee zinnen markeerde. En mij
vervolgens minutenlang in de ruimte deed staren:
’Een ontwerp kan alleen onze behoe en en verlangens volgen, het kan die niet creëren. Zolang onze verlangens
fantasieloos en prak sch blijven, zullen de ontwerpen dat ook zijn.’
Ik denk dat het daarom al jd zo goed werkt om jezelf niet af te vragen wat het probleem is maar om de volgende
zin af te maken:
Het zou fantas sch zijn als.......
Durf te dromen.
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mensen die niet vragen worden overgeslagen (2014-01-16 07:01)

Vragen vind ik moeilijk. Geven vind ik veel makkelijker. Iemand iets vragen is toegeven dat je iets niet hebt of weet.
En daarmee stel je je kwetsbaar op. Terwijl we weten dat twee meer dan een weten en er ook mensen zijn die graag
iets voor je doen, net als jij. Toch blij het las g, iets vragen. Want kinderen die vragen worden overgeslagen. En dan
blijf je alleen achter. Toch?
Gisteren had ik een heel goed gesprek met Daniel over een mogelijk crea eve sessie bij zijn bedrijf. Ter voorbereiding
had ik, op aanraden van Daniel, de site van Mar jn Aslander bekeken. Heel inspirerend. Via Mar jn’s site kwam ik op
dur evragen.com terecht:
Van de site:
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”Dur evragen maakt het mogelijk om te laten lukken wat jij wilt dat lukt.
Omdat het wél kan!
Dur evragen hee verschillende werkvormen ontwikkeld om zo veel mogelijk mensen te laten ervaren dat ook zij
kunnen laten lukken wat ze Echt Willen.
Dur evragen is echt iets voor jou of jouw organisa e als je:

• op persoonlijk of professioneel vlak iets voor elkaar wilt krijgen en wel wat hulp, ps, ideeën of contacten kan
gebruiken
• het gevoel hebt dat er toch meer mogelijk moet zijn met de kansen die de nieuwe media en de netwerk- en
informa esamenleving ons biedt
• een inspira eboost kan gebruiken omdat je het zat bent om elke keer geconfronteerd wordt met muren, beren,
zwartkijkers, nee-schudders etc.
In elke Dur evragen werkvorm vind je een aantal basiselementen die elke keer terug komen.
Het belang van een goede vraag
We leren het al jong… kinderen die vragen worden overgeslagen. Bij Dur evragen komen we extreem veel
mensen tegen die eigenlijk niet eens meer precies weten wat ze nou eigenlijk graag willen. Terwijl uit onze ervaring
keer op keer blijkt dat als je helder vraagt wat je echt wilt, er ineens hulp uit alle hoeken en gaten komt. Bij
Dur evragen leer je de goede vraag, op het goede moment aan de juiste (ehm of alle) mensen te stellen…
Je weet meer dan je weet dat je weet

Noem eens 5 onderwerpen waar je veel van af weet… Vaak zijn dit de onderwerpen waar je het vaakst met
mensen over praat. Bij Dur evragen ervaar je dat je hoofd vol zit met kennis, kennissen, ideeen, mogelijkheden
& verbindingen waarvan je het bestaan al bijna vergeten was. Dur evragen maakt je hoofd en crea viteit (extra)
wakker, zodat je zelf makkelijker dingen in beweging kan ze en, maar ook anderen, met extreem weinig moeite en
veel plezier kan helpen met hun plannen en vraagstukken.
De wereld is bevolkt met slimme & hulpvaardige mensen
Zodra je je bewust bent van alles wat je zelf weet zonder het te weten, begrijp je ook dat de wereld vol is
met mensen zoals jij. Die ook allemaal meer weten dan je aan de buitenkant kan zien. De Bakker op de hoek is ineens
niet meer alleen bakker, maar een bron van kadetjes, kennis, ideeën, en contacten.
Je hebt vast zelf al ervaren hoe leuk en makkelijk het vaak is om mensen te helpen. Zeker als het voor jou
een kleine moeite is (hoe veel jd en moeite kost het je om iemand met een fantas sch idee te verbinden met een
waardevol contact uit jouw netwerk?) Bij Dur evragen hebben wij ervaren dat het vrij eenvoudig is om mensen te
verleiden om mee te denken en te doen met de vragen van anderen. Zelfs als die ander een volslagen vreemde is…
We leven in een wereld van overvloed! Maak slim gebruik van sociale overwaarde
Als je eenmaal hebt ervaren wat er allemaal los komt aan ps en trucs als je een heldere vraag stelt dan zul je
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merken dat je overal ineens onbenu e kansen, middelen & mogelijkheden ziet liggen. Je loopt door een kantoor en
ziet ergens in een opslag een kast vol ongebruikte computers, je loopt op zaterdagmiddag achter een supermarkt
en ziet ineens containers vol gezond voedsel wat wegegegooid wordt, je ﬁetst langs de sociale dienst en ziet een
hele rij mensen die hun talenten staan te verdoen door in de rij te staan wachten op een nieuwe baan… Wat zou
er gebeuren als we al deze sociale overwaarde zouden verbinden aan de ideeen, ambi es, dromen en plannen van
mensen die echt iets willen?
Het ontwikkelen van een “het-kan- wél” houding
Dur evragen stelt iedereen die het Echt Wil in staat om vragen op te lossen en om ideeën, dromen en ambi es waar te maken. Dit doen we door kennis, ideeën en diensten te delen en netwerken met elkaar te verbinden.
We ervaren dagelijks dat dit ‘sociaal kapitaal’ sterk genoeg is om ook jouw droom een impuls te geven, als je vraagt
om wat je écht wilt. Je snapt het wel… wij geloven inmiddels dat bijna alles wat je echt wilt ook echt kan lukken.
Niet vanzelf, door het heel hard te hopen, maar wel door heel slim gebruik te maken van alle mogelijkheden
die we tot onze beschikking hebben…
Het Dur evragen concept
Dur evragen is geen bedrijf, het is een manier van werken, denken en doen. Het team van Dur evragen is
een los verband van betrokken zelfstandigen met een natuur voor delen, bouwen en creëren. We hebben enorm
veel plezier in het begeleiden van Dur evragen sessies en zijn elke keer weer onder de indruk van de mogelijkheden
die voor het oprapen blijken te liggen om te laten lukken wat jij wilt dat lukt.
Dur evragen werkt al jd met waardebepaling achteraf.”
En hoe formuleer je zo’n vraag?
Probeer deze eens:
Het zou fantas sch zijn als............

Toke (2014-01-16 07:12:10)
Yes, we can�ʰ�à
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:49)
[…] mensen die niet vragen worden overgeslagen […]
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Van ruilen komt huilen? (2014-01-17 07:18)

Wat is iets waard? Ik heb het dan over een product of dienst. Niet over je rela e.
Wat is iets waard is een andere vraag dan ’Wat mag iets kosten?’
Op zoek naar andere manieren om ’dingen’ te waarderen moeten we beginnen met het stellen van een andere vraag.
Zoooo. Maar dat is las g. Want bijna alle zakelijke transac es zijn gebaseerd op geld. Ik heb iets wat jij niet
hebt. Jij hebt geld. Ruilen? Nu ben ik ver van een ﬁnancieel expert maar zie wel de scheuren in ons geldsysteem.
Een geweldige ﬁlm die deze scheuren op hilarische wijze blootlegt is The Wolf of Wallstreet van Mar n Scorsese.
Het waar gebeurde verhaal van een echte geldwolf. De ﬁlm is misschien een half uur te lang maar blij ook langer
hangen. Hij wordt elke dag een stukje beter nadat je hem gezien hebt.
Wat is iets waard?
Dan heb ik het over ’dingen’ die er al zijn. Of dingen die we kennen. Dan kunnen we vergelijken. Maar wat
als je nu iets nieuws moet bedenken. Iets wat men niet kan vergelijken? Dan wordt het las g. Meer dan eens heb ik
achteraf spijt dat ik niet meer of minder gevraagd heb voor de nieuwe dingen die ik bedacht. Misschien is in sommige
gevallen waardebepaling achteraf wel een heel interessante oplossing.
Wat dan wel helpt is om vooraf een verlanglijstje te maken als alterna ef voor het geld dat je vraagt.
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Waardebepaling achteraf. Interessant. Op 26 januari 2014 heb ik 365 verhalen geschreven en met jullie gedeeld.
Wat is je dat waard geweest? Denk er maar vast over na. Dan ga ik nadenken over een verlanglijstje.
Wil je meer weten over waardebepaling achteraf? Kijk dan hier.
Hier een voorbeeld van een verlanglijstje.

els (2014-01-17 10:04:29)
......nog even denken hoor :)
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:51)
[…] Van ruilen komt huilen? […]
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TED mobiel (2014-01-18 07:32)

Gisteren sprak ik iemand met een Livestrong armbandje. Een mooie aanleiding om weer eens over ﬁetsen te praten
met een gelijkgestemde. Over ﬁetsen praten is namelijk veel leuker als je zelf ook ﬁetst. En aangezien ik na een maandenlange blessure weer aan het trainen ben voor Luik Bastenaken Luik had ik wel zin in een goed gesprek over doping,
afzien en geschoren mannenbenen. Het gesprek over ﬁetsen ging echter al heel snel bergafwaarts. Dit kwam door
het antwoord op de vraag ’En hoe vaak ﬁets je per week?’
’Niet. Geen jd.’ zei hij.
’Wanneer ﬁets jij dan?’ vroeg hij.
’In de ochtend. Na het schrijven van mijn blog.’
’Schrijf je ook nog dan ’s ochtends? Waar haal je de jd vandaan?’
’Ik heb net zo weinig jd als jij.’ zei ik. ’Ik heb alleen veel meer priori jd.’
Ik vertelde hem maar niet dat ik gisterochtend jdens het ﬁetsen ook nog twee geweldige TED ﬁlmpjes had bekeken.
Op mijn TED mobiel. Want soms is priori jd niet voldoende. Soms moet je slim combineren......en vroeg naar bed.
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Carolien Geurtsen (2014-01-18 10:01:29)
ik wil ook weer zo’n trapﬁets voor op zolder Vorige ging kapu en dacht niet m te zullenmissen nu ik in een ﬁetsgemeente
woon, maar ik mis dat uurtje ’s cohtends echt ;-) Cause I remember the biking and reading, or watching TEDs in exactly the
same way
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els (2014-01-18 11:52:12)
je kan ook buiten ﬁetsen hoor :-)
Bart van der Bom (2014-01-18 14:24:18)
Super Cor !
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:21:58)
[…] TED mobiel […]

De onzin van de wiskundeknobbel (2014-01-19 08:15)

Mijn kabouter vindt dat ik allerlei dingen niet goed kan. Ik geloof hem vaak en soms vind ik dat ie zijn kop moet houden
en schiet hem dood. De keren dat ik hem geloof, of twijfel, gaat het over vaardigheden waar ik in het verleden ook
gewoon slecht in scoorde. Zo heb ik ooit mijn Atheneum diploma gehaald met de meest minimale score. Ik wilde dierenarts worden dus koos ik voor het meest extreme B pakket wat je maar kunt bedenken. Wiskunde 1 en 2, natuurkunde,
scheikunde, biologie, engels en nederlands. Toen ik zakte met een 5 voor natuurkunde en een 3 voor wiskunde sloeg
de paniek me om het hart. Die 5 voor natuurkunde was nog wel te ﬁksen maar die 3 voor wiskunde was een groot
probleem. Ik geloofde niet in een goede aﬂoop. Hulp kwam echter uit een onverwachtse hoek. De sportschool waar
ik trainde was bevolkt met allerlei bijzondere ﬁguren. Zo trainde ik af en toe samen met een Walter White ach ge
ﬁguur die bij DSM werkte en zich in zijn vrije jd bezig hield met smart drugs. Hij kon me wel helpen, verzekerde hij
me. Met nog drie dagen voor het examen was hij mijn laatste sprankje hoop op mijn Atheneum diploma.
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Een dag later kreeg ik twee pillen van hem. Speciaal voor wiskunde. Twee? Ja ik wilde er twee. Een voor het examen en een voor het herexamen. Dat was niet nodig zei hij. Die ene zou werken. Gegarandeerd. Toch kocht ik er
twee. Ik wilde geen enkel risico nemen.
Hij had gelijk.
Ik heb die ene nog steeds.
En mijn Atheneum diploma ook nog.
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ruud baan (2014-01-19 09:17:42)
Die had ik ook moeten hebben ! Verstuurd vanaf mijn iPhone
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:00)
[…] De onzin van de wiskundeknobbel […]
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dat wordt lachen vandaag (2014-01-20 07:15)

Vandaag
is de meest depressieve dag van het jaar. Schijnt. En als we dat nu allemaal tegen elkaar gaan zeggen dan wordt
het me daar ook een par jtje depressief. En laat ik daar nu zeker vandaag geen zin in hebben. Het is nota bene de
laatste maandag dat ik op dit blog schrijf. Zondag is het gedaan. En dat is niet iets om depressief te worden dat is
iets om te vieren. Het is een afscheid en een nieuw begin. Maar terug naar vandaag. Aangezien ik wist dat deze
blue monday eraan kwam dacht ik, laat ik de wekker vandaag nog een uurtje eerder ze en zodat ik maximaal kan
genieten van deze geweldige dag. Ooit las ik dat je je dag zowiezo het best kunt beginnen met een glimlach. Dus om
5.09 na 9 minuten snooze ze e ik mijn grootste glimlach op. Jawel. Mondhoeken omhoog, oogjes dichtknijpen en
door je neus korte ademstootjes uitademen. Werkt perfect. Je gaat vanzelf lachen.
Als je nu nog niet met een glimlach op je gezicht zit, probeer dan het volgende. Ga rechtop zi en. Ontspannen. Leg je handen op buik en beweeg ze langzaam op en neer. En met elke beweging zeg je haha.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
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Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Het werkt helemaal goed om dit met elkaar te doen. Dus kom op vandaag. Bij de koﬃe of de thee. De statusmee ng of in de trein. Dat wordt lachen vandaag.
Zie ik daar een glimlach?

els (2014-01-20 08:48:51)
de glimlach is geheel aanwezig hoor hahahaha
Winny (2014-01-20 13:36:15)
Hallo Cor, Helemaal mee eens. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Een blue monday kun je je aan laten praten
en kan tegelijker jd zoals jij het doet de s mulans zijn voor het tegengestelde. Top. Hartegroet, Winny
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:03)
[…] dat wordt lachen vandaag […]

Er was eens (2014-01-21 06:29)
Vroeger zei ik: ’Ik ga het doen.’
Nu zeg ik: ’Ik heb het gedaan.’
Klaar.

Els (2014-01-21 07:52:52)
Das duidelijk...........
erwin (2014-01-21 08:28:46)
verslapen of had je haast?
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Olchert Vels (2014-01-21 09:14:13)
Bedankt voor het doen!
w hofman (2014-01-21 10:46:19)
Beste korte verhaal ooit! Dank je wel. Verstuurd vanaf mijn iPhone
Wilma Hofman (2014-01-21 10:54:45)
Er was eens? Er is!
cornoltee (2014-01-21 12:06:42)
Cort en krach g resultaat van een jaar lang Doen ipv Gaan doen. Creeert rust ruimte en overzicht...........en een boek van ruim
1300 pagina’s. Van hoofd naar handen.
cornoltee (2014-01-21 12:08:33)
:-) dank
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:06)
[…] Er was eens […]

de online fooi (2014-01-22 06:15)

Gisteren zat ik in Amsterdam met Koen Verhagen bij Argen nos San Thomas aan een T-bone. Een geweldige T-bone
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vonden we allebei. Smakkend en snijdend tot er niets meer over was van de 400 gram.

Toen de serveerster ons vlak na de laatste hap vroeg of het lekker was, knikte we allebei volmondig ja. Een kopje
koﬃe maakte het etentje af en toen we om de rekening wilden vragen, vroeg de serveerster of we onze volmondige
ja review wilden delen op Tripadvisor. Kregen wij nog een bakkie. Slim.
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els (2014-01-22 08:38:49)
:-)
wilgengebroed (2014-01-22 18:14:16)
Is Koen alweer in t land dan? (Hij is steeds maanden naar de zon ;) )
cornoltee (2014-01-25 10:35:05)
Jazeker. Alive and kicking.
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Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:08)
[…] de online fooi […]

zonder armen en benen (2014-01-23 07:05)

”Weet je wat me dan ook weer opvalt? Hoeveel slechte ﬁlms er gemaakt worden. Dat de gaten erin vallen.
Dat zijn miljoenenproduc es.”
Wat was het eerste wat jij zei vanochtend?
leest.

Misschien heb je nog niets gezegd en is dit het eerste wat je

Bovenstaande was het eerste wat DJK zei vanochtend.
Gevolgd door een nasaal ”Behang.”
Waarop ik in een acute stuipligging ga. U begrijpt, beste lezer, dat ik op dit moment geen idee heb hoe ik me
uit deze situa e ga redden. Daarmee bedoel ik dat ik uiteindelijk een verhaaltje schrijf dat IETS, maar dan ook iets,
met Design Thinking te maken hee . Kabouter zegt dat dat niet gaat lukken. Ik twijfel. Ik heb nog 17 minuten om het
goed te maken. Ik kan ook opgeven en het hierbij laten. Dat is misschien beter voor ons allemaal.
Toch blijf ik nog even schrijven want ik weet dat het wel komt. Het komt al 362 dagen.
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Van de week schreef ik:
’Vroeger zei ik: ‘Ik ga het doen.’
Nu zeg ik: ‘Ik heb het gedaan.’
Ik schreef het nadat ik De Wereld Draait Door een mailtje had gestuurd over mijn blog jaarproject.

Toen ik dat gisteren vertelde aan DJK zei hij:
’Wordt niks. Niet bijzonder genoeg. Als je het nou geschreven had zonder armen en benen, dan maak je misschien een kans aan tafel te komen bij Ma hijs van N. Het gaat niet ver genoeg.’
DJK hee gelijk. Wat is er nu zo bijzonder aan? Elke dag een verhaaltje schrijven.
Ik heb nog 8 minuten.
Ik schrijf nog 3 dagen.
Dan is het over.
En uit.
Tijd voor iets nieuws. Iets zonder armen en benen. Iets bijzonders.
Zoals ’The year of living biblically.’
[ted id=301 lang=nl]

els (2014-01-23 08:47:34)
ik kan wel zeggen: dit was bijzonder hoor ;)
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:10)
[…] zonder armen en benen […]
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Zondag 26 januari 2014. Openbare bijbelverbranding. (2014-01-24 07:04)

Goede vrijdag, donderdag, woensdag, dinsdag, maandag, zondag en zaterdag. Met name die zaterdag de 26ste januari 2013 was een hele goede. Ik werd die dag om 4.54 wakker met het idee ’ik ga een boek schrijven.’ Het was er
nooit van gekomen als ik de woorden ’een boek’ niet had geschrapt. Nog 2 dagen en dan is het 26 januari 2014. Dan
heb ik 365 verhaaltjes geschreven over crea viteit, empathie, prototyping en play.
Menig keer heb ik naar een leeg scherm zi en kijken maar elke keer lukte het me om iets ’op papier’ te krijgen.
Zondagochtend schrijf ik mijn laatste verhaal met de hand en voeg dat toe aan de bijna 1.400 pagina’s tellende Design
Thinking bijbel. Mijn bijbel. En dan gaat gaat de ﬁk erin. In overleg met Kabouter cremeren we het boek. Dan kunnen
we het ook makkelijk verstrooien. Zondag verzorg ik ook voor wat verstrooiing in het kerkje waar ik afscheid neem
van mijn jaar blog project.
Boven de ingang van het kerkje staan de woorden van Psalm 121:1 gehouwen: ”Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?”
Hulp? Zel ulp ja. Na een jaar klimmen in de vroege ochtend sta ik boven op de berg en kijk ik naar beneden. Een
prach g uitzicht en een geweldig vooruitzicht. De afdaling. Een afdaling van een maand. In de afdaling bereid ik me
voor op mijn nieuwe jaar blog project. 1 maart 2014 start mijn nieuwe project. De vertaling van een oude klassieker
uit 1938. Mijn vertaling. Wil je weten welke? Kom dan zondag naar Dordrecht. Vriesestraat 20-22, tussen 16.00 en
18.00. Kabouter komt ook, zegt ie. Maar die is niet te vertrouwen.
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Jij wel.
Tot zondag.
Leuk.

Ronald van Schaik (2014-01-24 07:22:39)
Cor! Alvast dank voor elke dag een verhaal. Het was een feest. Ik kijk uit naar je volgende project. En het project daarna. En
daarna. Zondag kan ik er helaas niet bij zijn. Mijn zus hee dan ook iets te vieren. En dat wil ik ook niet missen. Tot een keer!
Ronald
Iris de Ruiter (2014-01-24 13:17:49)
Dag Cor, Dank voor je inspira e elke dag. Het was leuk om je verhaaltjes te lezen. Elke keer weer een verrassing wat ik in mijn
mailbox aan zou treﬀen. Ik ga het zeker missen. Ook ik ben er niet bij zondag. Ik heb een bijeenkomst met verhalenvertellers
waar ik ook graag bij wil zijn. Heel veel plezier en tot ziens! Groeten, Iris
Coen (2014-01-24 13:49:44)
Cor, Mooi avontuur man. Ik heb van je verhalen genoten. Maar belangrijker nog, ze hebben mij op verschillende momenten
geïnspireerd en tot nadenken aangezet. En da’s knap! Dank daarvoor! Sterkte zondag. Spreek of zie je hopelijk weer snel in
2014! Groet, Coen Luijten
els (2014-01-24 15:04:11)
bedankt en succes vanaf 1 maart... ook ik laat het afweten, maar dat had ik je al verteld... veel plezier zondag...
zeg maar nee | Design Thinking by Doing (2014-01-25 07:15:08)
[…] In de mail. Op mijn blog. Of in de Kerk. […]
cornoltee (2014-01-25 10:34:35)
Je zus. Jezus. jammer :-) Zie je snel....hopelijk. groet cor
Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:13)
[…] Zondag 26 januari 2014. Openbare bijbelverbranding. […]
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zeg maar nee (2014-01-25 07:15)

Dan krijg je er twee.
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Ik ging schrijven en nu liggen er twee boeken voor me op tafel. Dat was niet de bedoeling. Soms gaan dingen
zo. Paul Arden noemt dat Fix it as you go. Ik noem het Design Thinking BY DOING. Ik noem het ook wel eens van
hoofd naar handen. Iets maken. Iets in je hoofd, een idee, kan heel waardevol zijn. Voor jou. Maar wordt nog
waardevoller als je het met iemand deelt. En aangezien er nog steeds maar weinig mensen zijn die in iemand anders
zijn hoofd kunnen kruipen, moet je je idee maken. Want dan kun je het delen, er feedback op krijgen en nog beter
maken. Dan groeit je idee. En soms gaat het goed en soms gaat het slecht maar door iets te maken kun je veel beter
’voelen’ of iets klopt. Tastbaar maken en echt voelen. Vasthouden en van alle kanten bekijken. Uit handen geven en
kijken, luisteren wat die ander er van vindt. Voelen of het klopt en zo niet, kloppend maken. Als een kloppend hart.
Je idee geboren laten worden. De longen van het idee vol laten lopen met zuurstof. En dan huilen van plezier. Een
nieuw idee is geboren. Laat het nu maar groeien. Share if you care.
Ik deed er 47 jaar en twaalf dagen over om dit boek te schrijven.
Ik riep jaren tegen mezelf ik ga een boek schrijven.
Nu kan ik de rest van mijn leven zeggen ’Ik heb een boek geschreven.’
Vraag niet hoe het kan maar proﬁteer er van.
Tot morgen.
In de mail. Op mijn blog. Of in de Kerk.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=4N _AIP0n1M8 &w=420 &h=315]
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Ken jij zenoemenhetdesignthinking? | Design Thinking by Doing (2014-01-26 08:22:16)
[…] zeg maar nee […]

Ken jij zenoemenhetdesignthinking? (2014-01-26 08:07)

Stel je voor. Je komt een vriend tegen en je vertelt hem/haar over dit blog. Wat zeg je dan? Welke aspecten van
het blog deel je met die ander? Is dat het elke dag aspect? Is dat het vroeg in de ochtend aspect? Is dat het een jaar
lang aspect? Wat je deelt is wat je er bijzonder aan vindt maar ook wat dat over jou zegt.
Ik ben het blog begonnen omdat ik voelde dat het moest gebeuren. Een soort now or never gevoel. Dat gevoel
was heel sterk. Maar ik wist ook uit ervaring dat dat gevoel afneemt. Dan kap je er weer mee en begin je weer aan
iets anders. Vaak voelt dat dan niet af. En dat knaagt dan onbewust. En daar word je niet gelukkig van.
Gretchen Rubin omschrij Happiness als volgt:

193

Je goed EN slecht voelen. Maar voelen dat het klopt in een context van groei.
Ik heb me het afgelopen jaar vroeg in de ochtend goed EN slecht gevoeld. Believe me. Maar het klopte wel al jd
en elke keer als ik op publish drukte groeide ik een beetje. En mijn ‘boek’ ook. En mijn views. En mijn plek op google.
Het schrijven op dit blog hee mij een Design Thinker gemaakt. Dat was ik al maar dat wisten jullie nog niet. Nu wel.
Ik geloof echt dat het beter kan. Maar ik weet ook dat het goed is.
1 maart 2014 begin ik met mijn nieuwe jaarproject. Mijn vertaling van een klassieker uit 1938. Ik ga het boek verdelen
in 363 stukjes en daar elke dag mijn kijk op geven. Een totaal ander project dan dit blog. Niet schrijven over wat in je
op komt. Nee, een basis pakken en daar iets van ‘vinden’. Kabouter denkt dat dat veel moeilijker is. Ik ook. Daarom
gaat Kabouter straks op de brandstapel. Weet ie nog niet. Laat hem nog maar even.
Wil je er zeker van zijn dat Kabouter in as verandert, kom dan vanmiddag naar de FUNeral in het kerkje in de Vriesestraat 20-22 in Dordrecht. Tussen 16.00-18.00.
Blijf je liever lekker thuis om mijn gra s eBoek te lezen, ook goed. Klik dan hier.

els (2014-01-26 09:04:39)
arme kabouter en op naar 1 maart...
Walter Smaalders (2014-01-26 09:21:46)
IT TAKES A LOT OF DESIGNTHINKING TO STOP IT Walter Smaalders Haringstraat 6 3311 VH Dordrecht The Netherlands
+31624240450 +31786138522 waltersmaalders.com Keep simple, Stay simple.
Mar n Smeulers (2014-01-26 13:33:09)
Een bijzondere dag vdaag Cor. Ik hoop dat je het succes kunt omarmen. Een belangrijk deel vh crea eve proces om niet over
te slaan. Heb een ﬁjne dag!
Gijs Hoogerkamp (2014-01-26 19:43:20)
He Cor, Bedankt man voor een jaar inspiring blokjes. Niet alleen heb ik geleerd dat zonder prototype een idee geen idee is,
maar ook dat de man met de hamer eigenlijk een kabouter is. Thx again, Gijs
cornoltee (2014-01-26 22:22:54)
Very graag gedaan !
cornoltee (2014-01-26 22:23:18)
Het was cool
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-01-27 07:52:29)
Ik heb genoten Cor. En ik zal je missen, iedere ochtend! Dankjewel!
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2.2

February

HOMO (2014-02-01 10:55)

Als je mijn nieuwe jaar blog project wilt volgen klik je hier.
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2.3

March

Happy New Year (2014-03-01 08:11)

Vandaag is het 1 maart 2014. Eerder kondigde ik aan dat ik op 1 maart mijn nieuwe project zou beginnen. Een
moderne vertaling van Johan Huizinga’s ’Homo Ludens’. Een nieuwe schrijfexperiment met nieuwe regels. Ik had me
voorgenomen tussen 26 januari en 1 maart niet te schrijven. Maar aangezien ik het schrijven in de ochtend miste
was ik toch weer begonnen. Ik weet inmiddels ook weer wat het is om eindeloos op SNOOZE te drukken en in bed te
blijven liggen. En ik kan nu uit eigen ervaring vertellen dat het ’vertalen’ van zelfs een Nederlands boek uit 1938 in
de vroege morgen een heeeeeele andere ac viteit is dan het delen en verbeelden van je nieuwsgierigheid rondom
Design Thinking. Het voelde als werk. Blij dat het klaar was en niet genietend van de ac viteit. Op 15 februari schreef
ik mijn laatste post op zenoemenhemhomoludens.wordpress.com. Mijn vertaling van Homo Ludens komt er. Binnen
een jaar maar dat doe ik als ik er zin in heb.
Dusssssss. Welkom terug bij zenoemenhetdesignthinking, Design Thinking by Doing. Ik ben weer een jaar onder
de pannen. Elke ochtend publiceer ik voor 7.00 op werkdagen en iets later op feestdagen en in het weekend. En
natuurlijk niet op vrijdag de der ende.
Vraag niet hoe het kan, maar proﬁteer er van.
Happy New Year.

196

pieponline (2014-03-02 10:41:19)
Blij dat je er weer bent!!!
els (2014-03-01 09:11:12)
Welkom terug :-)
Roeline (2014-03-01 11:32:46)
Ik kijk ernaar uit. Op naar een goed jaar vol nieuwe ontdekkingen
Di Am��am (2014-03-01 12:17:08)
Joepie....! He’s back!
Ronald van Schaik (2014-03-01 14:39:12)
Aaaa! Fijn! Welkom terug!
Toke (2014-03-01 20:50:29)
Happy New Year Cor
Be y stoﬀer (2014-03-01 21:30:12)
Ook voor jou alles wat wenselijk is. �

197

nine eleven (2014-03-02 07:03)

Er zijn vaardigheden die soms op de meest onverwachte momenten van pas komen. Kinderfeestjes, brainstormsessies
of Member of the Bored mee ngs. Zo heb ik al jd 1 mop in mijn achterzak zi en. In mijn andere zak een goocheltruc
en vandaag in mijn hand een papieren vliegtuigje. Weet jij nog van wie jij je eerste papieren vliegtuigje hebt leren
vouwen. Ik wel Wim van Hal. Op de lagere school. Hij bouwde er een die ik nog noooooooit gezien had. De meeste
die ik kende zagen er allemaal hetzelfde uit. Maar het vliegtuig dat hij bouwde zag er indrukwekkend, ingewikkeld uit
en bleef vliegen. Ik denk dat van al het speelgoed dat je zelf kunt maken het papieren vliegtuig bij mij wel heel hoog
scoort op de schalen kosten/plezier.
Toen ik een jdje geleden het ’Myﬁrstjet.com’ no eblok met 50 blaadjes met vouwlijnen voor € 9,90 zag liggen
was ik natuurlijk verkocht. Na 40 jaar kwam ik er achter dat ik al die jaren de ’Babe’ vouwde. Maar wat dacht je van
de Chaser. Of de Fuchs. Voor gevorderden.
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Dus als je vandaag echt niet weet wat je met je vrije jd moet, neem een stapel A4tjes mee en ga naar de hoogste plek in de buurt. En kijk wie er het verst komt. Online vond ik dit ﬁlmpje. Opgenomen voor nine eleven....met
vouwinstruc e. Kijk maar. Overleef je wel.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=kl-P9lGuDZw &w=640 &h=360]
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monica & graziano (2014-03-03 07:02)

Wat zou jij doen als je niet het werk zou doen wat je doet? Ik heb gedacht aan ﬁetsenmaker, bakker, hoteleigenaar en professioneel wereldreiziger. Sinds gisteren heb ik er weer een bij: Pestomaker. Ik zie het helemaal voor me.
Ga je even mee op deze maandagmorgen?
Welkom op mijn landgoed(je), ergens in het zuiden van Europa. Zullen we Italie doen? Ok. Italie.
We rijden de oprijlaan op met rechts dennenbomen (voor de pijnboompi en) en links olij omen (jawel voor de
olijfolie). De zon schijnt al lekker warm en in de verte doemt de oude boerderij op waar een Monica Bellucci look a
like ons zwaaiend op staat te wachten met een bosje basilicum in haar ene hand en een string knoﬂook in haar andere.
De geur van geroosterde pijnboompi en vermengt zich met de geur van vers brood. Links in de verte staat een lange
tafel gedekt tussen de olij omen die wordt gedekt door Monica klonen. We worden welkom geheten door Graziano
Pelle, mijn vakan ehulpje. Ook aan de dames is gedacht. Zi end aan de lange tafel neem ik een stuk vers brood en
doop hem in de pot pesto. Ik doe mijn ogen dicht, neem nog geen hap maar ruik eerst. Genietend van de heerlijke
geuren vraagt Monica of ik een glas wijn wil. Ik open mijn ogen en kijk op borsthoogte naar het e ket van de ﬂes, not.
’Si’, zeg ik alsof Italiaans mijn tweede moedertaal is. Ze buigt voorover en schenkt de wijn in. Ik neem een hap en toen
werd ik wakker.
Moet het toch vaker doen, zelf pesto maken.
200

els (2014-03-03 08:26:31)
Lijkt me wel wat :-)
Fazoos (2014-03-03 08:54:09)
Foutje?
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-03-03 19:57:27)
Hee...kijk nou eens wat ik in mijn rss reader tegenkwam vandaag?! *zwaait naar Cor als vanouds*
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Van hoofd naar handen. (2014-03-04 07:16)

Heb jij vroeger gevoetbald? Dit is de tel van een verhaaltje dat ik vorig jaar schreef over hoe ik ooit trainer
bij Oranje Wit ben geworden. Een mooi verhaal over personeelswerving. Lees het hier.
Maar vandaag wil ik iets vertellen over prototypes. Dummies. Spuugmodelletjes. Dingetjes die je in elkaar
hebt geﬂanst om je idee te vertellen. Te verkopen eigenlijk. Ik had er gisteren over met E.R. Hij adviseerde me daar
iets mee te doen. Bedrijven helpen om hun ideeën te prototypen. Van hoofd naar handen te brengen. Want, zei
hij, en hij kan het weten, hij is namelijk verantwoordelijk voor een van de mooiste merken van Nederland, heel veel
ideeën verdwijnen in de kast en uit je hoofd omdat ze slechts op papier staan en niet echt ’gemaakt’ zijn. Het grote
voordeel van het echt maken van een idee is dat je het uit handen kan geven en kan zien wat er gebeurt. Wat is de
gezichtsuitdrukking, hoe pakt degene het vast, kan degene het open krijgen, welke vragen stelt hij/zij. Die feedback
is priceless.
Ik kwam op dit verhaal door het gesprek gisteren met E.R. en het prototype dat hier op mijn buro ligt. Als het
een schets was geweest had ie in een map gezeten....onzichtbaar, ontastbaar.
Ik zal het idee eerst vertellen, dan laten zien en als je het vast wil houden bel me dan.
De vraag van Adidas was hoe ze 3 van hun voetbalschoenmodellen onder de aandacht konden brengen bij de
jeugd. Ze hadden drie verschillende modellen die in het echt door 3 topvoetballers werden gedragen. Messi, Kaka,
en Gerard. Drie totaal verschillende voetballers met verschillende kwaliteiten en posi es op het veld. Heel slim
gedaan van Adidas. Maar hoe breng je dat onder de aandacht? Aangezien ik zelf een voetballer ben geweest en
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vele gedaantes heb aangenomen, van la Ling tot Johnny Rep, bedacht ik een manier waarmee de voetballertjes ook
buiten het veld konden laten zien wie zij ’waren’. Messi, Gerard of Kaka.
Wat als je nu een coole Adidas armband bij je nieuwe paar schoenen kreeg die uit de voetbalschoen gestanst
was. Zie je het voor je?
Nee?
Dacht ik al. Om het idee te testen kocht ik een paar hele goedkope Adidas voetbalschoenen en sneed er een
armband uit en gaf dit aan 4 voetballertjes bij Oranje Wit. Ik had mijn idee het geprototyped. Van hoofd naar handen.
Polsen in dit geval.

Zij waren verkocht. Adidas niet.
Helaas.
Een goed idee is een verkocht idee.

Elbert (2014-03-04 09:24:52)
Hebbedingetje! By the way. ben benieuwd naar je La Ling en Rep vertolking. Wanneer gaan we dat zien?
cornoltee (2014-03-04 10:12:11)
Niet :-) Ben nu Cancellara
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spectaculair falen (2014-03-05 06:45)

Je hebt twee soorten mensen. Mensen die als ze struikelen ’Godgloeiende God........’ zeggen en mensen die erom
moeten lachen. Hoe je met ’fouten’ omgaat zegt veel over hoe je in het leven staat. Gamers zijn vrijwel de hele jd
bezig met fouten maken. Vier van de vijf keer brengen gamers het niet tot een goed einde, lossen ze de puzzel niet op,
verliezen ze de strijd, verbeteren ze hun high score niet, crashen ze of gaan ze dood. Het lijkt wel of gamers het leuk
vinden om te falen. En uit onderzoek blijkt dat ook zo te zijn. Bij een goed ontworpen game raken we niet ontmoedigd
door mislukkingen. Het maakt ons op een heel bijzondere manier gelukkig: opgewonden, geïnteresseerd en bovenal
op mis sch.
Games zijn perfecte omgevingen om je te oefenen in ﬂexibel op misme.
Maar het is wel belangrijk dat we spectaculair en op een vermakelijke manier falen. Want alleen dan zullen we nog
gre ger zijn om overeind te willen blijven
Kortom maak falen fun.
Zodat je zegt:
’Nog een keertje!’
bron Jane McGonigal, Beter dan Echt.
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get lucky and start smelling and ea ng now (2014-03-06 07:02)

Dit jaar was ik voor het eerst op Art Ro erdam. Rondlopend in de van Nelle fabriek vielen me 2 dingen op in het
GIGANTISCHE aanbod.
1. De meest opvallende galerie was een lege ruimte met een gele emmer in het midden en een blonde dame met wat
foldertjes. De eerste gedachte die bij me opkwam was dat de kunst nog moest komen maar de emmer wakkerde mijn
nieuwsgierigheid aan. Hier zat een verhaal achter. Ik liep terug en vroeg de dame naar het verhaal achter deze kunst.
Het thema was nieuwsgierigheid en ze liet me het topstuk van de collec e zien. Zien. Nou eigenlijk ruiken. Ruiken?
Ja ruiken. Op een grote wi e wand was in het midden op een meter van de grond een naald in de wand gestoken met
een klein stukje garen eraan. Tja dat zie natuurlijk ook niet als je langs schuifelt. ’Ruik maar’, zei de dame. Ik bukte
en rook aan het stukje garen. Een sterke damesgeur drong mijn neus binnen en ze e mijn fantasie aan. Van wie was
deze geur? Wat had deze naald daarmee te maken? Wat wil de kunstenaar hier mee zeggen? Ongelooﬂijk dat het
zo’n draadje zo sterk kan ruiken. Een glimlach verscheen op mijn mond en ik was blij dat ik mijn nieuwsgierigheid
weer niet had kunnen bedwingen. De rest van de middag heb ik geen beter werk meer geroken.
2. Om niet aan een overdosis kunst te bezwijken moet je af en toe je hoofd even leeg maken. Gelukkig wist Ton
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een ’geheime bar’ ergens in een hoekje van een van de grote ruimtes. We werden er voorzien van een alcoholische
versnapering en aangesproken door een kunstenares. Of ik haar werk wilde kopen. Een chocoladereep van € 5,-. ’Nou
dat moet wel een hele lekkere zijn’, zei ik. Dat garandeerde ze me maar de reep was veel meer dan een chocoladereep.
De reep was een kans op kunst. Haar werk. Ze verkocht 240 repen met daarin 5 gouden ckets. De winnaars ontvingen een ingelijst werk. Ik kocht er direct een. Niet voor mezelf maar voor Anna Maria van Puur Events. Omdat ze zo
puur is. Echt. En dat maakt voor mij kunst kunst, als het echt voelt, proe of ruikt.
Eet smakelijk.

Welke woorden haal jij uit het rode blokje?
Onder de 1.000 goede inzendingen verloot de notaris een koetjesreep.
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Dijkma, BE (Berlinda) (2014-03-06 09:28:24)
Een koetjesreep? Once of a life me kans! Komen ze: Smell Here Me Her Mes Hees Mees Lees Les Less Heer Eer Ree Ere
Meer Rem Lel Leem Rees Es Heem Hes She Merel Smeer Leer Rel Hel Meel Heel Hele Hels He Hoewel, de vraag was: welke
woorden haal jij uit het rode blokje. Ik lees dat als: hoeveel woorden haal jij eruit, maar dat staat er niet. Anyway, ik bel dol op
woordspelletjes dus zag mijn kans schoon � Groeten, Berlinda
Boudewijn (2014-03-06 09:45:07)
Grappig dat Berlinda een keur aan woorden weet te produceren maar niet het woord dat volgens mij de essen e van het
kunstwerk benadrukt. Ik heb het natuurlijk over Sell.
cornoltee (2014-03-06 12:21:35)
Geweldig waar kan de reep naar toe? Maar je bent er wel een cruciale vergeten.....SELL :-)
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Je moet het maar kunnen. (2014-03-07 06:39)

Gisteren was ik met mijn zoon naar een voorlich ngsavond voor school. De VEVA opleiding. Je mbo diploma
halen en defensie ontdekken. Je moet het maar kunnen.
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’Je moet het maar kunnen.’ is de pay oﬀ van de opleiding.
Een ding kunnen ze in ieder geval niet en dat is presenta es maken. Ik zou me in ieder geval kapot schamen
en me verstoppen in een loopgraf als ik met de slides moest presenteren waar zij mee aan de slag moesten. En als
je als presentator weet dat het achterin niet meer te lezen omdat er veeeeeeel te veel op de slide staat zeg dat dan
niet want dan had ik deze post ook niet geschreven. Er stond zoveel op de sommige slides dat ik het vanaf de 4de rij
al niet meer kon lezen.
Leest u even mee.

De vraag is natuurlijk hoe ze dit hadden kunnen voorkomen. Jullie weten dat natuurlijk maar voor de ’ g punten op 1 slide fans’ hier de eenvoudige oplossing.
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(ik weet er zijn er meer zoals groter scherm of scherm dichterbij maar ik houd het even op deze):
Als je wilt dat ze het achterin WEL kunnen lezen moet het le ertype groter. Maar als het le ertype groter
wordt past het niet meer op een slide. Ping! Idee. Zet elke punt op een aparte slide. In een leesbaar le ertype. En
dat test je vervolgens van tevoren even door achterin te gaan zi en en te kijken of je het kunt lezen.
Powerpoint. Je moet het maar kunnen......en willen.
Doe mij maar Keynote.
ps
De presenta e was overigens super helder. Had zelfs zonder powerpoint gekund.
Presenteren zonder Powerpoint. Je moet het maar durven.

Marijke Grotenhuis (2014-03-08 14:31:33)
Daar hee je naamgenoot CORnelis de Wi een boek over geschreven: ”Echte leiders gebruiken geen Power Point”. Je kunt
het maar weten.... Groet, Marijke Grotenhuis
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Broodje schaamrode kaas. (2014-03-08 07:02)

Nieuwsgierigheid kan soms tot hele bijzondere situa es leiden. Zeker in de wereld van interac eve kunst. In de
jaren 90 werd er geweldig geëxperimenteerd met allerlei nieuwe technieken. Menig interac eve installa e hee me
in die jd op het verkeerde been gezet. Waar zijn ze gebleven? Kees Aa es, Ivo van S phout, Jeﬀrey Shaw en Bil
Spinhoven?
Kees Aa es maakte Pandora’s Box in 1991 en ik vond de box op het eerste congres van het vormgevings ins tuut
in 1993 in de RAI in Amsterdam. Een geweldig weekend dat mijn ogen opende voor een nieuwe wereld en ik zelfs een
ontbijt had met de oprichter van WIRED, Louis Rosseto. Na het ontbijt kwam de lunch en midden in de lunchruimte
stond een hele oude scheepskist. Het was druk jdens de lunch en ik zocht naar een leeg tafeltje. Aangezien ik dat
niet zo gauw kon vinden liep ik naar de kist. Toen ik dichterbij kwam hoorde ik geluiden uit de kist komen en zag ik de
kist bewegen. Het leek wel of een aantal boze kabouters aan het rondrennen was in die kist. Aangezien de kist een
klein beetje open stond kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Ik deed de kist open en via de geluidsinstalla e vulde een hard hoorbare orgelaanslag de volle lunchzaal. Met de deksel in mijn hand keek in naar wat er in
het midden van de kist omhoog kwam.
Ik was waarschijnlijk niet de eerste en niet de laatste. Met mijn broodje kaas op mijn bord en het schaamrood op
de kaken liep ik snel naar een vrijgekomen tafeltje. Wachtend op een nieuw slachtoﬀer van Kees.
Maar wat zat er in de kist?
Wil je het weten?
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Kijk dan hier.

GAF (2014-03-08 07:28:52)
LUL uuh LOL.
Els (2014-03-08 09:50:53)
En er volgden nog vele neem ik aan :-)

maart roert zijn staart (2014-03-09 09:06)

Gisteren zat ik heerlijk in het zonnetje op een terrasje in Arnhem. Ik weet niet hoe warm het precies was maar ik
gok een graag 0f 17. Warm genoeg om iets uit te trekken. Er liep echter iemand voorbij die speciaal voor die dag
iets aan had getrokken. Zijn of haar vrije zaterdag opgeoﬀerd om de wereld een beetje beter te maken. Genietend
van een heerlijke tos deed ik nog iets uit. Het was gewoon warm in de zon. Ik leek wel een tos . Ik vroeg me af
hoe die persoon zich voelde. Ik verplaatste me even. Om vervolgens weer heel snel terug te keren naar mijn tos . Ik
hoop dat hij/zij heel veel goeds hee kunnen doen voor het leefgebied van de Sumatraanse jger in de Indonesische
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regenwouden. Hij/zij weet in ieder geval hoe warm het daar kan worden.
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Mijn dagelijkse 90 graden ommezwaai (2014-03-10 06:58)

Zoals trouwe lezers inmiddels wel weten is dat ik een Magnum 45 naast mijn bed heb liggen. Niet omdat ik in een
onveilige buurt woon maar om mezelf uit bed te schieten. Eigenlijk mijn Kabouter dood te schieten. Mijn Kabouter
die tegen me zegt ’Cor, blijf toch lekker nog een uurtje liggen.’ Zeker na een slechte nachtrust is Kabouter al jd heel
lief voor me en probeert me met de meest overtuigende redenen in bed te houden. En niet alleen Kabouter. Mijn
hele lijf wilt na het gaan van de wekker al jd blijven liggen. Dat is logisch. Want na een paar uur horizontaal wilt je
lijf in helemaal niet ver caal. Dat schijnt zelfs een kleine trauma sche ervaring te zijn. In je hele lijf gaan alle alarmbellen rinkelen op het moment dat je rechtop naast je bed staat. Een 90 graden kanteling voelt als een 180 graden
ommezwaai. Het is dus ook niet gek dat we een Kabouter hebben die tegen je zegt ’Blijf toch lekker liggen.’ Vanuit
fysiek oogpunt zal ie dat ALTIJD zeggen. Ook ik wil ALTIJD blijven liggen, hoe laat of vroeg het ook is. Ik wil ALTIJD
blijven liggen. Als er zo’n sterke fysieke rem op opstaan staat moet je dus een nog sterkere mentale startknop hebben
om wel uit je bed te komen. En dat is de vraag waar ze jou voor wakker kunnen maken. Iets waar je in geloo en iets
dat je kunt maken. Geen ochtendsport en niet met of voor anderen.
Ik moet iets maken. Mijn nieuwsgierigheid verbeelden. En de vroege ochtend is daar het meest geschikte moment
voort. Je harde schijf is leeg. Je bent nog niet echt helemaal wakker. Je bent nog niet echt op de wereld. En in deze
halve slaaptoestand heb je makkelijker toegang tot je echte IK. Je bent het dichtst bij je innerlijke kunstenaar. Zoals
Picasso zo mooi verwoordde:
’Every child is an ar st. The problem is how to remain an ar st once we grow up.’
Dus daarom heb ik een Magnum 45 naast mijn bed liggen. Om mijn Kabouter te doden en de kunstenaar in mij
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wakker te maken.
Het is inmiddels halﬂicht buiten. De vogels ﬂuiten.
Kabouter ligt nog te slapen.
Het kind in mij hee zijn kunstje weer gedaan.
Dankjewel Corretje.

els (2014-03-10 08:19:58)
Ik ben weer een stuk wijzer: s gewoon trauma sch.......
Hardley Dangerous | Design Thinking by Doing (2014-03-11 07:08:04)
[…] na lees. Zeker niet. Ik lees ze 3 keer na. Toch zie ik sommige dingen gewoon over het het hoofd. Gisteren bijvoorbeeld
moest ik zelf even goed nadenken met mijn 45 graden ommezwaai. Nu ben ik geen wiskunde […]
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Hardley Dangerous (2014-03-11 07:07)

Leuk hoor dat schrijven in de vroege ochtend. In die halve slaaptoestand. Het hee zijn voordelen maar elk
voordeel heb ook zijn nadeel. Het nadeel is dat mijn teksten vol staan met fouten. Niet dat ik het niet nog een keer na
lees. Zeker niet. Ik lees ze 3 keer na. Toch zie ik sommige dingen gewoon over het het hoofd. Gisteren bijvoorbeeld
moest ik zelf even goed nadenken met mijn 45 graden ommezwaai. Nu ben ik geen wiskunde ster maar de hoeken en
graden weet ik nog wel. Hoe kan het dan dat ik die fout maak. Want het moet natuurlijk 90 graden zijn. (dankjewel
Diane) Die vond het ’Zo knap! Voorover of verschrikkelijk goeie buikspieren...? En dat in de vroege morgen! Ik hou
het bij 90 hoor...’
Misschien was de verwarring ontstaan door de 45 van mijn Magnum 45. Enﬁn ik denk dat het dus goed is om
een disclaimer op te nemen op dit blog. Dat ik niet verantwoordelijk ben voor de gevolgen van de ac es die je adhv
dit blog onderneemt. Dus voor iedereen die nu met een hernia op bed ligt. Sorry.
Terug naar waar ik eigenlijk over wilde schrijven. Verkleedpar jtjes. Nu ben ik niet van de carnaval maar mijn
goede vriend Koen wel. Maar zoals hij het met zijn vrienden doet begrijp het ik het dan nog. Hij bedenkt elk jaar met
zijn vrienden een hele act. Met alles er op en er aan. Dit jaar gingen ze als Els Angels op pad. Inclusief winkelwagen
Harley en stoere jacks. Ik ben de voorbereiding voor carnaval gaan zien als een masterclass design thinking. Je eerst
inleven en je vervolgens uitleven.
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Zie je de doodskop met de knipoog?
Hardley Dangerous dus.
En de laatste in het kader van verkleedpar jtjes is deze:
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Het is een screenshot uit het tweede seizoen Lillyhammer. Hilarische Noorse/Amerikaanse ”Sopranos” komedie die ik op Ne lix aan het kijken ben.
De vier rechts zijn verkleed als zaadcel en geven een presenta e over zaaddonorschap.
Trek je het nog?
Bis morgen.

Ik nie begrijp nie (2014-03-12 07:00)

Wij mensen hebben de geweldige capaciteit ons dingen voor te stellen. En vaak denken we als we iets verbaal uitleggen dat de ander dan hetzelfde plaatje in zijn hoofd hee . Dat gaat prima als het eenvoudige, bekende dingen
zijn. Stel je maar eens voor: een grijze baksteen. Het wordt een heel ander verhaal als het om nieuwe dingen gaat.
Je kunt het vertellen maar je hebt geen idee hoe dat idee er uit ziet in het hoofd van die ander. Onderstaand plaatje
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illustreert dat mooi.

Een goede tussenstap naar een tastbaar/invoelbaar prototype is een tekening of een storyboard. Als je de volgende
keer een brainstorm organiseert huur dan een schetser in die de ideeën kan visualiseren. Zeg dat niet tegen de brainstormleden. Die vinden het geweldig als ze hun ideeën gevisualiseerd zien na een koﬃepauze. En die visuals hoeven
heus niet perfect te zijn. Hebben ze tenminste nog wat om over te praten. En de visualizer om te verbeteren.
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twee voor zes (2014-03-13 07:11)

Heel bizar. De afgelopen 4 dagen word ik precies 2 minuten voor de wekker wakker. Geen 3 en geen 1. Nee precies 2. Als ik op het schermpje kijk, staat er 5.58 op de klok. Zou het ook werken als ik de wekker niet zet?
Ik probeer een bruggetje te bedenken voor het verhaaltje wat ik in mijn hoofd heb maar dat lukt niet erg. Zo denk ik
aan vroeg opstaan en wanneer ik dat nog meer deed. Toen we met ons gezin een half jaar in Zuid Afrika verbleven
stond ik ook vroeg op. Niet om te schrijven maar om te kneden. We woonden in een klein dorpje Calitzdorp in een
oud huisje aan een stofpad met een veranda. Daar zat ik ’s ochtend vroeg met een schaal meel, water, beetje zout,
honing en gist te kneden. Genietend van het werkelijk prach ge uitzicht kneedde ik de ingrediënten voor ons dagelijks brood. Het was uit noodzaak geboren want het brood dat te koop was in het dorpje was het toch niet helemaal.
Helemaal niet eigenlijk. Het probleem echter was dat we geen oven hadden. Maar wel een electric frying pan. Niet
gemaakt om brood in te bakken. Maar het was het proberen waard. Ik ben een week bezig geweest om uit te zoeken
wat de juiste verhoudingen waren. En hoe lang de 2 keer gerezen deegbal in de pan moest. In een boekje had ik alle
variabelen opgeschreven en na 8 dagen lukte het om een heerlijk brood op tafel te krijgen. God wat was dat lekker. Ik
spreek God aan omdat ik het zelf maken van brood een goddelijke ac viteit vind. Ik schreef daar al eerder over. Over
Cees met zijn groententuin. Maar zelf brood maken in de vroege ochtend voordat iedereen wakker is, is voor mij het
meest goddelijke op aarde. Dat het op een goddelijke plek op aarde was droeg zeker bij aan de smaak. Ze zeggen
wel eens ’ik heb het met liefde gemaakt.’ Mijn broden in Calitzdorp hadden nog twee andere geheime ingrediënten.
Buitenlucht en uitzicht.
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Els (2014-03-13 07:55:08)
Proef hem bijna ....
cornoltee (2014-03-13 08:33:26)
lekker he :-)
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Nu breekt mijn klomp. (2014-03-14 07:00)

Soms vraag ik me af waar al die Hoge School voor de Kunsten studenten toch terecht komen. Gelukkig zag ik gisteren weer een mooie toepassing die zo uit de koker van een van onze studenten had kunnen komen. Een voorbeeld
van hoe je kunst, media en technologie inzet in een niet crea eve sector met als doel ’gemak en eﬃciën e’.
Op weg naar de boekpresenta e van Wouter Boon’s boek ’Deﬁning Crea vity, The art and Science of Great Ideas.’
kwamen mijn zoon en ik op hetzelfde idee. We ze en de auto op Schiphol, doen daar een late lunch en pakken de
trein naar Amsterdam Centraal. Vanaf daar was het nog maar een kleine wandeling langs het IJ naar pakhuis Willem
de Zwijger. Maar daar waren we nog niet. We waren aanbeland op Schiphol met onze laagvliegende Spider. Ik reed
de auto P1 binnen en vond snel een plekje. Mede doordat er op bordjes aangegeven staat Waar er Hoeveel parkeerplekken er zijn. En omdat er boven de parkeerplekken rode en groene lichtjes branden. Enﬁn de auto was snel
geparkeerd en ik keek rond om te checken op welke verdieping we stonden. De meeste parkeergarages die ik ken,
hebben hun parkeerdecks nummers gegeven. Schiphol niet, die gee ze symbolen. Nederlandse symbolen. Zo stonden wij geparkeerd op ’Wooden Shoe, Klomp’.
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Ik weet niet of je wel eens hebt moeten zoeken naar je auto in een parkeergarage. Ja? Dan was dat waarschijnlijk niet op Schiphol. En ja dat plaatje van die klomp zou natuurlijk gewoon maar gemaakt kunnen zijn door een van
onze studenten. Maar er komt nog meer Kunst aan. Kunst die ik nog niet eerder had gehoord op Schiphol. Misschien was het me nog nooit BEWUST opgevallen. Het gebouw binnen lopend op weg naar de li , werd ik namelijk
geconfronteerd met een HELE grote, mooie, visual van een klomp. Maar dat was niet alles. Ik ZAG niet alleen voor de
tweede keer een klomp. Ik HOORDE ze ook. Kijk en luister mee.
[wpvideo dnpMmqqY]
Als alle parkeergarages dit fantas sche Schiphol voorbeeld volgen is er voorlopig nog genoeg te doen voor onze afgestudeerde HKU studenten. En hoeven wij nooit meer als een kip zonder kop naar onze auto te zoeken en in onszelf te
mompelen:

223

Nu breekt mijn klomp.
Oh ja. En toen we op de terugweg met de trein uit een bomvolle trein op Schiphol uitstapten en de li pakten zag ik
dit. Toen brak ook mijn tweede klomp. Goed bezig Schiphol!
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verhalen van duizend en een ochtenden (2014-03-15 02:53)

Gisteren had ik een Skype beeldgesprek met Erik op ten Berg. Ik schreef al eerder over Erik. Toen was ie een
stuk enthousiaster. Toen complimenteerde hij me en vroeg zich af hoe ik het vol hield. Gisteren was ie minder
complimenteus. De verhaaltjes deden hem minder. En ik moet je zeggen dat dat mij dan weer meer deed dan ik
gedacht had. Ik voelde het le erlijk in mijn buik. Toch ben ik heel blij dat Erik dat gezegd hee want het is precies
waar ik zelf de afgelopen dagen mee worstelde. Niet dat ik de kwaliteit minder vind maar de uitdaging is nu niet
duidelijk. Het doel. Toen ik begon met het dagelijks schrijven was het doel een jaar lang elke dag in de vroege
ochtend een verhaal te schrijven. Erik verwoordde het mooi. Het was alsof ie samen met me op avontuur was elke
dag. Lezend of het weer was gelukt die dag. Gingen we het halen? Een jaar lang? Alsof ie samen met me in de auto
zat. Op reis. Een jaar lang. Niet wetende waarheen maar On The Road. Kijken hoe ver we komen....en of we er wel
kwamen.
Na een jaar had ik mijn bestemming, mijn doel bereikt en ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. De ’vertaling’ van Johan Huizinga’s ’Homo Ludens’ in de ochtend was het niet dus vanaf 1 maart ging ik weer gewoon verder
met mijn ’oude’ blog. En daar miste Erik dus het avontuur. Het grote doel. De uitdaging. Wat Erik niet wist, was dat ik
met No Hands Frank had afgesproken om 24 uur te komen bloggen in een van zijn prach ge vakan eappartementen
in Schoondijke.
Zo gezegd. Zo gedaan. Gistermiddag om 14.00 vertrok ik uit Dordrecht op weg naar pi oreske Schoondijke.
Ik weet niet waar het woord pi oresk vandaan komt maar pi oresk is het niet. Mooi is het wel. Als je van rust en
ruimte houdt. En rust en ruimte is precies wat je nodig hebt om 24 uur te kunnen bloggen. Samen met Frank sloeg
ik nog wat proviand in om te kunnen overleven en om 18.00 gisteravond trok ik de deur van ’mijn’ schi erende
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appartement dicht om na een pizza, een glas Lindemans Shiraz en de laatste aﬂevering Californica on op Ne lix in
slaap te vallen op de bank......en 6 uur later weer wakker te worden. Zo dacht ik. Dat schiet lekker op. 24 min 6 = 18.
Nog 18 uur te gaan. Ik keek op mijn iPhone en zag de jd. 01.10. Het antwoord op mijn (en Erik’s) vraag ’Wat is de
nieuwe uitdaging?’

01.10
Daar stond mijn antwoord. Alleen niet in de goede volgorde.
1.001
Duizend en een.
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Midden in de nacht kwam ik er achter wat mijn nieuwe uitdaging is.
1.001 verhalen schrijven. Iedere ochtend.
Ik heb er nu 379 geschreven. Nog 622 te gaan. Eens kijken hoever ik de komende 16 en een half uur kom.
Verhalen van 1.001 en 1 ochtenden.
Dankjewel Erik!

Immo (2014-03-15 07:22:26)
Die Erik ziet het en zegt het en 1001 maakt van mij ook weer een passagier. Succes!
Corina (2014-03-15 08:37:31)
Succes met je nieuwe uitdaging! En je bent waarschijnlijk de eerste gast die daar op een 2-persoons bankje slaapt.
Corina (2014-03-15 08:38:40)
Nog een vraagje: is duidenD een ’pun’ of een typo?
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Verhaal 380/1001: De bengel van de Bengel (2014-03-15 04:58)

’Wie leest lee dubbel’, staat er op de muur van mijn favoriete boekhandel in Dordrecht, De Bengel.
De tekst is van Jan Eijkelboom, een Dordtse dichter.
Toen ik net besloot te schrijven over De Bengel en boeken schoot me de volgende gedachte binnen. Als je
dubbel lee als je leest, hoe lang leef je dan als je schrij ? Wie schrij die blij . Oneindig dus. Is dat de magie van
het schrijven? Dat je voortlee in de hoofden van de mensen? Je kunt wel schrijven maar als je het vervolgens alleen
voor jezelf houdt, leef je niet voort. Schrijven en Delen dus.
Terug naar de Bengel. Gerrit Jan is een geweldige kerel en een fantas sche ondernemer. Waar een grote
keten als Polare omvalt investeert Gerrit Jan in een nieuw pand. Met nog meer boeken. Nu kun je je boeken
natuurlijk ook online kopen maar er zijn ondernemers die je de omzet gewoon gunt. Gerrit Jan is daar een van. En
waarom? Eigenlijk heel simpel. Het gee je een goed gevoel als je daar de deur uit loopt. Ik ben werkelijk nog nooit
teleurgesteld en het leuke is dat GJ al jd wel een p hee . Een persoonlijke. Ik weet niet hoe hij het allemaal bij
houdt maar hij weet feilloos wat ik leuk en interessant vind. Maar het gaat zelfs nog een stapje verder. Toen ik
laatst met een boek in mijn ene hand stond en een boekenbon van € 20 in mijn andere moest ik het boek dat GJ me
aangereikt had weer terug geven. Het was namelijk bijna € 40,- en ik had mezelf voorgenomen alleen de boekenbon
van €20,- te verzilveren. Niet meer. Ik ging de deur uit met mijn eerste roman sinds jden. De afgelopen jaren had
ik eigenlijk alleen maar studieboeken gekocht bij GJ. De roman waarmee ik de deur uit liep was van Murakami. Ik
had een interview van hem gelezen en zag de geweldige cover liggen. Ik vroeg GJ of dit de juiste keus was als eerste
Murakami. GJ vond van wel dus ik liep met mijn eerste Murakami de deur uit en nog 10 cent die ik overhield van de
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boekenbon van € 20,- die ik van Cees voor mijn verjaardag had gekregen.

En dat andere, ’dure’ boek?
Dat heb ik ook. Gekregen van Luuk en Gonnie. Twee trouwe lezers die op mijn boekverbranding waren op 26
januari jl.
Hoe zij wisten dat ik dat boek graag wilde hebben? Van Gerrit Jan natuurlijk, de Bengel. Gonnie en Luuk
waren de dag erna namelijk bij de Bengel beland om een boek voor mij te kopen. Als bedankje voor een jaar lang
inspira e. GJ was er na een paar vragen achter dat het voor mij was en wist natuuuuuuuurlijk nog waar ik mee in
mijn handen had gestaan. De Bengel.
Toen ik het kado van Luuk en Gonnie uitpakte en het boek zag, was ik stomverbaasd! Hoe wisten zij nu dat ik
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dat een interessant boek vond? Ze vertelde me het verhaal over Gerrit Jan.
De bengel van de Bengel.
Wie leest lee dubbel. Wie luistert overlee .

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 442/1001. Met je rug tegen de muur. | Design Thinking by Doing (2014-05-10 07:04:23)
[…] Deze week in de aanbieding bij boekhandel de Bengel. […]
TOM TOM. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 580/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-08 08:08:44)
[…] dat boek hier en bekijk zijn […]
Schi erend Isolement. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 777/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-30
09:28:51)
[…] Koop ik het hier. […]

Verhaal 381/1001: Hit me harder. (2014-03-15 05:54)
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Vandeweek was ontmoe e ik Ysbrand van der Werf. Neurowetenschapper.
Hij weet een hoop van crea viteit en dromen. Want, zo zei hij, als we dromen zijn we heel crea ef. We bedenken
beelden, geluiden en verhalen. Volledig afgesloten van de wereld. Door ons onbewuste. Hij opperde dat het dus goed
is om, als je ideeën moet bedenken, er een nachtje over te slapen. Omdat je in je slaap bezig gaat met het probleem.
Ik vraag me af of een power nap ook werkt. Dat zou een stuk prak scher zijn. Zeker als je maar een paar uur hebt om
ideeën te bedenken, om crea ef te zijn.
Het doet me denken aan het idee dat ik ooit voor Douwe Egberts bedacht. Misschien is het nu een beter moment.
Het was een idee voor Senseo en Senseo is niet echt geschikt voor een goede espresso. Maar aangezien DE nu ook
cups maakt voor Nespresso machines is de ming wellicht beter. Het idee is als volgt.
Straks komen de examens er weer aan en om studerend Nederland een beetje te helpen introduceert DE de PowerNap. Speciaal voor studenten die op het laatste moment nog een nachtje moeten doorhalen maar het zich niet
kunnen veroorloven om 8 uur slaap te pakken. Want weet je hoe een echte powernap werkt?
15 tot 20 minuten slapen. Niet langer. Maar voordat je dat doet. Een sterke bak koﬃe. Dus kom maar op DE. Geen
Ristre o of Onyx. Hit me. Harder.
Tot over 20 minuten.
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Dit is verhaal 382/1001: Top Gear Grandma’s (2014-03-15 08:38)

Een van de beste en grappigste voorbeelden van hoe ingewikkeld technologie gemaakt kan worden is de aﬂevering van Top Gear waarin de moeders van de drie presentatoren werd gevraagd om een auto te starten en de radio
op BBC 1 te ze en.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=1qLZMKpWsjk &w=640 &h=360]
Ik moest aan het verhaal denken toen ik dit zag:
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Het display van de douche/stoomcabine van het schi erende appartement waar ik aan het schrijven ben. En
een douche en wat stoom kon ik wel gebruiken. Ik ben vanaf 01.10 aan het bloggen. Een experimentje. Net een
20 minuten Dolce Gusto Cafeine Nap gedaan en daarvoor dus een stoombad. Maar voor ik goed en wel stoom in
de cabine kreeg kwam er eerst stoom uit mijn oren. Wat ingewikkeld. Ik voelde me even de moeder van Jeremy
Clarkson. Gelukkig had ik de discolichten inmiddels wel gevonden:
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En er zat zelfs muziek in de cabine. Daar zat ik dan samen met Raymond van het Groenwoud in de stoomcabine op de Groeneweg 10 in Schoondijke. En schoon zou ik worden.
[wpvideo mNzWbR3d]
Als je niet zou weten waar ik was zou je misschien denken dat ik een bordeel ben beland.
Er lopen hier nl ook 8 lekkere chickies rond. Maar die mogen alleen maar eieren geven van de Haan.
Je veux l’amour. En een stoombad.
Zeg maar nee. Dan krijg je er twee.
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Corina (2014-03-15 08:46:10)
Je belt maar of blogt maar als je hulp nodig hebt. Of een extra eitje wilt …
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Dit is verhaal 383/1001: Spiegeltje spiegeltje aan de wand... (2014-03-15 09:10)
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G-ice (2014-03-15 20:06:23)
Moet een plek zijn waar iedereen mooi is.
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Dit is verhaal 384/1001: Stel je voor... (2014-03-15 10:37)

Dit is niet mijn eerste blog experiment. Ik heb een jd lang op Tumblr geblogd met als thema “Stel je voor….”
Dat zag er zo uit:
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Eigenlijk is dit blog een combi van mijn oude “Stel je voor” blog en het gedisciplineerde Ochtendschri van Julia
Cameron. Het 1.001 verhalen heb ik dan weer van Jane McGonigal’s Beter dan Echt en de inspira e van Erik op ten
Berg.
Maar even terug naar Stel je voor. Je voorstellingsvermogen. Dat wat ons onderschiedt van andere dieren. Een
van de mooiste producten die daar al jaren op inspelen is Lego. Le erlijk en ﬁguurlijk ‘a brick for your imagina on.’
Want wat stel jij je voor als je dit ziet:
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Dit is wat Lego er zelf van maakte in een oude, nog steeds briljante campagne die ik laatst weer tegen kwam in
een van de boeken.
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Dit is verhaal 385/1001: Dank voor Frank. (2014-03-15 11:18)

Zoals je ziet heb ik geen internet. Das niet zo Mooi Vlaanderen. Misschien waren de houtsnippers op. Het hele
complex wordt namelijk gestookt op hout. Frank is van de High en Low tech. Toch was het handig geweest als ik hier
ook gewoon een kabeltje in had kunnen prikken voor mijn internet. Een vaste verbinding. Als het met een kabel kan
doe het dan. Draadloos is ﬁjn als het werkt. Ik heb er hoop van geleerd toen ik de Camcar bouwde. Een radiograﬁsche
bestuur autootje met een ﬁsheye videocamera erin. En een videozender. Draadloos. Een kabel was daar geen op e
want het autootje reed rond. Even voor de duidelijkheid. We hebben het hier over 1997. Zeven en jaar geleden.
GoPro’s en Drones bestonden nog niet en van Head Mounted Displays had al helemaal niemand gehoord. Gelukkig
woont de Frank ook in Mooi Vlaanderen. En baalde er nog harder van dan ik. Frank is er zo een die pas weg gaat als
het geﬁxt is. Het moet gewoon werken. En dat werkt. Het werkt. Dus nu niet draadloos maar feilloos met een kabel.
Dank Frank. Dat rijmt en blogt beter.
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Dit is verhaal 386/1001: This is your wake up call. (2014-03-15 12:08)

Ik doe een poging 24 uur bloggen in een appartement van Frank en zijn vrouw. Gisteren kreeg ik een kleine rondleiding en met name de schi erende haan viel me op. Corina vertelde me een mooi verhaal over hanen. Hanen zorgen
erg goed voor hun hennen. Ze demonstreerde dat door voer op de grond te strooien en te laten zien dat de haan dan
heel keurig de dames wijst op het feit dat er eten is, de dames laat eten en dan pas zelf eet. Geloof het of niet maar
hij loopt net voorbij. De gentleman.
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Hanen zorgen dus goed voor hun vrouwtjes . Toch had ik een klacht over de haan van Frank. Hij hee me niet
gewekt. Ik hoorde hem daarnet pas kraaien. Dat was na elven. En Frank was Frank niet als ie daar niet een oplossing
voor had. Hij had nog wel ergens een Wake Up light van Philips staan. Frank ﬁxt het. Of het nu internet is of mijn
wake up call. Frank is al jd Haantje de voorste met goede ideeën. Kijk maar. Briljant.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=7fVG3tmnm2Y &w=640 &h=360]
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Dit is verhaal 387: Even naar Turkeije. Zo terug. (2014-03-15 14:12)

Een uit de hand gelopen Powernap en late lunch dwingen me toch even naar buiten te gaan. Zuurstof. Na 12 uur
binnenbloggen verplaats ik me me zo met mijn prive chauﬀeur naar Turkeije. Het schijnt mooi weer te zijn in Turkeije.
Het is daar al jd halve maan.
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Dit is verhaal 388/1001: Terug uit Turkeye. (2014-03-15 19:53)

De reis naar Turkeye nam toch meer jd in beslag dan gedacht. Dat komt met name omdat ze in Turkeye zo
ontze end gastvrij zijn. De reden waarom ik graag even naar Turkeye ging was omdat ik binnenkort naar Istanboel
ga om daar een TEDx talk te houden en een workshop te geven voor de Nederlandse consul en de zijnen. Goede
voorbereiding is het halve werk dus vertrok ik met mijn privechauﬀeur rich ng Turkeye.
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Eenmaal aanbeland in Turkeye werden we allervriendelijkst ontvangen door Cor en Monique. Roergangers
van de ambassade in Turkeye. Een zeer vakkundig gegeven spoedcursus 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen
werd verzorgd door Monique.
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Om vervolgens via Baris en de waterpijp een heuse Turkse transforma e te ondergaan.
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Genietend van mijn pre ge gezelschap viel mijn oog op een stapel boeken.
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Ja links daar.
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Zie je het?
Daarom moest ik dus helemaal naar Turkeye.
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Vanochtend werd ik om 01.10 wakker en bedacht ik mijn nieuwe doel. Duizend en een verhalen schrijven.
Het bewijs vond ik in Turkeye en ga ik vertellen in Turkije. Kunnen jullie het nog een beetje volgen?
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Ik ben er trots op dat ik een Turk ben.
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En wat dit met Design Thinking te maken hee ?
Nieuwsgierigheid bracht me in Mooi Vlaanderen, Frank bracht me in Turkeye, Erik bracht me mijn nieuwe
1.001 verhalen doel en ik volgde mijn gevoel door TE DOEN.
Let’s make stuﬀ.

Corina (2014-03-15 20:07:07)
Mooi!
Ambassade vam TURKEYE .................. (met een ve e knipoog), echt PUUR!! (2014-03-15 21:20:36)
Dit noem je PREDISPOSITIE, voorbestemming, voorbeschikking, ofwel het hee zo moeten zijn ............................
Els (2014-03-15 21:24:40)
Gaat goed met je Cor met je 24-uursblog haha, leuk koppie haar, gezellig uitstapje en af en toe een napje :-) ga lekker door zo,
gezellig...
Ambassade van Turkeye .................. (2014-03-15 21:48:53)
Ach, zijn we toch helemaal de Raki vergeten! En de Ayran! En de Efes!
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Dit is verhaal 389/1001: Fatalis sch nieuwsgierig (2014-03-15 23:52)

Ik heb net 9 pagina’s van de nieuwe bestseller van Dimitri Korpershoek gelezen. Ik en nog 2 anderen. Bijzonder
exclusief. Wat ik er van vond? Wat ik er van vond? Fantas sch! Dimitri is een schrijver die je jongens/mannenhart
raakt. Fatalis sch nieuwsgierig noemt hij het. En beter kan ik het niet beschrijven. De keren dat je nieuwsgierigheid
je op het randje van de afgrond bracht....of er keihard in trapte. De keren dat je leefde en leerde. Risico’s nam
waarvan je nu denkt.....nou nou nou....moest dat nou.
Vandaag was een nieuwsgierige dag. 24 uur bloggen kan alleen als je wagenwijd open staat voor wat er om
je heen gebeurt om het vervolgens te vertalen in woord en beeld. Toen ik gisteren om 14.00 met de Spider uit
Dordrecht vertrok wist ik niet dat ik in Turkeye zou belanden en zou ontdekken dat Dave Grohl de geluidstafel van
Sound City kocht en in zijn studio een geweldige plaat opnam met oa Paul McCartney.
En wat Sir Paul daar zei is een mooie afsluiter van een mooi experiment.
TV.
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Ik maakte snel een foto van de

Fatalis sche nieuwsgierigheid. Je weet niet wat er komt, maar er komt iets. Al jd.
Nu eerst nog even het nummer van Dave en Paul luisteren dat ik net in de music store van iTunes kocht.

Tot morgen.
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Als mijn fatalis sche nieuwgierigheid me niet fataal wordt vannacht in mijn dromen.
Hier de live versie:
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=7a8j _LEryAs &w=640 &h=360]

Dit is verhaal 390/1001: De werkelijkheid opnieuw uitvinden. (2014-03-16 09:29)

9.21
Gisteren 24 uur bloggen vandaag heel de dag naar school. En wat leuk dat je er ook bent op je vrije zondag.
Het is prach g weer in Mooi Vlaanderen en ik vertrek zo naar mijn jdelijke werkruimte: Strandpaviljoen PUUR om
vandaag tussen de zonnestralen door mijn les Power of Play voor aanstaande dinsdag te gaan maken.
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De les bestaat uit hoofdstuk 7,8,9 en 10 van het boek ’Beter dan Echt’ van Jane McGonigal. Vorig jaar op de
open dag van HKU zag ik het boek liggen in het Event Management lokaal en vroeg een collega waarom dat daar lag.
Bleek dat ik zelf had gezegd dat dat op de boekenlijst moest komen. Verplichte kost voor onze studenten. Ik moest
er alleen nog wel even lessen van maken. Voor het tentamen moesten ’mijn’ tweede jaars hoofdstuk 1 tot en met 6
en hoofdstuk 10 leren maar vorige week jdens de op een na laatste les besloot ik toch daar ook 7,8 en 9 aan toe te
voegen. Ik beloofde dat de tentamenstof voor die extra hoofdstukken zou bestaan uit het materiaal wat ik zou maken.
Dus ze hoefden niet de extra bijna 100 pagina’s te lezen en leren. Dat doe ik voor ze en de tentamenstof krijgen ze
aaanstaande dinsdag LIVE voorgeschoteld in 60 minuten. Iedereen die er dinsdag niet bij is moet het doen met mijn
slides en zal de hoofdstukken 7 t/m 10 wel zelf moeten lezen en leren. Maar als ik de studenten was zou ik gewoon
komen. Waarom? Omdat er opnames gemaakt worden. Voor het centrum kunsteduca e. Nu kan ik natuurlijk
zeggen dat dat allemaal niet uitmaakt voor hoe mijn lessen er uit zien maar dan zou ik liegen. Wetende dat eea
vastgelegd voor de eeuwigheid maakt het dat ik er NOG meer iets bijzonders van wil maken. Slecht he. Misschien
moeten we overal camera’s hangen en drones laten rondvliegen op school. Ik vrees echter dat er dan helemaal geen
leerling meer op school komt. Ze dan lekker naar een strandpaviljoen met WIFI gaan en daar de les ’volgen’. Dat
zou werken voor het theore sche deel waar ik als een ouderwetse ’zender’ sta te praten. Maar ze missen dan de
interac e met mij en elkaar en kunnen niet aan de quiz meedoen. Een uur durend spelprogramma waar natuurlijk
leuke prijzen te winnen zijn. Want als de les gaat over ’De werkelijkheid opnieuw uitvinden’ dan moeten we de
werkelijkheid ook opnieuw uitvinden. Camera’s of niet. Mijn uitdaging vandaag is om de les opnieuw uit te vinden.
Ik ga eerst nogmaals pagina 155 t/m 278 lezen en kom dan terug met de eerste slide. Tot straks.
13.20
Ik heb pagina 155 tot en met 175 gelezen en er een Keynote van gemaakt. 20 pagina’s ’vertaald’ in een interac eve slideshow. Dat kos e me 3,5 uur. Hier de losse slides. Voor de ’show’ moet je dinsdag naar Utrecht komen :-)
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Els (2014-03-16 10:59:37)
En succes ermee...vervelende school dat strandpaviljoen Puur :-)
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Dit is verhaal 391/1001: It’s not what I say. It’s what they say. (2014-03-17 05:02)

It’s not what I say. It’s what they say. Casper Keizer, student Fontys Economische Hogeschool Tilburg, volgde een
masterclass Design Thinking. Gisteren zag ik een verwijzing naar dit blog vanaf zijn blog. Toen ik daar een kijkje nam
las ik onderstaand gedicht.
’Hoe kan je duidelijk overbrengen wie iemand is? Kan dit het beste met taal, met foto’s, een ﬁlmpje, of een gezichtsuitdrukking?
Ik ga het proberen te doen met een combina e van taal en foto’s. Duidelijk moge zijn dat Cor geen saai persoon
is, en om dat duidelijk te maken heb ik besloten om met een niet vanzelfsprekend middel -een gedicht- een korte
beschrijving van hem te geven.

Cor draagt alleen sokken,
en vertelt over zijn verhaal.
Achter die zwarte lokken,
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schuilde een man van de stress zo kaal.

Als kind een waterbakker,
lekker knoeien met leem.
Plots maakte zijn lerares hem wakker,
en moest Cor in het systeem.

Goed in de reclame, voorzag iedere trend,
zo leek het van buitenaf.
Maar die en jaar als reclamevent,
Waren voor hem een straf

Niet gelukkig met zijn baan,
verlangde hij terug naar zijn jeugd.
Dus liet hij zijn werk staan,
S ekem had hij zich hier jaren op verheugd.

Nu iedere ochtend een blog ui ypen
waar hij Design Thinking doceert.
Volhouden is zwaar, maar Cor zal niet piepen,
hij weet zeker dat hij nooit meer omkeert.

Na een weekend schrijven in Mooi Vlaanderen keer ik om naar Utrecht. Mag vandaag zelf een masterclass volgen. En
ik weet zeker dat ik wel weer terug keer naar Frank en Corina. Bedankt voor een fantas sch verblijf.

307

Dit is verhaal 392/1001: 60 minutes of fame (2014-03-18 06:46)

’In the future everybody will be world famous for 15 minutes’, zei Andy Warhol. Andy kijkt me elke ochtend
aan vanachter zijn donkere zonnebril op zijn altaar in het kaarslicht. Hij zit er al jd als ik op mijn Macbook Pro zit te
schrijven.
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Het is inmiddels 6 over half 6. Vandaag de wekker NOG een uur eerder gezet want ik moest nog een ar kel
schrijven. Ik werd er gisteren toen ik de trein uitstapte in Dordrecht aan herinnerd door de eindredacteur.
Hier onze whatsapp conversa e:
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Mijn antwoord ‘Heel goed!’ was gelogen en ook weer niet. Ik had nog geen le er geschreven. Maar aan de
andere kant was ik al vanaf 26 januari 2013 met het ar kel bezig. Dat zal ik even uitleggen. Op zaterdag 26 januari
2013 werd ik wakker om 04.54. Maar dan ook echt wakker. Alsof ik door de bliksem geraakt was. En voor me zag ik
een billboard met daarop de tekst ‘Ik ga een boek schrijven’.
Ja dacht ik, dat ga ik doen. Ik ga een boek schrijven. Echter resultaten uit het verleden zijn een garan e voor
de toekomst. Ik was namelijk al een aantal keren begonnen met het schrijven van een boek. Enthousiast liet ik het
eerste hoofdstuk dan al jd lezen aan een aantal in mi en vroeg ze wat ze er van vonden. Iedereen vond het ‘te gek’
of ‘goed’. Ik had ze natuurlijk beter kunnen vragen wat er niet goed aan was. Na 3 hoofdstukken vond ik het dan zelf
niet goed genoeg meer en mijn saboteur (ik noem hem Kabouter) had er nooit wat aan gevonden. Ook nu ik naar
het op het plafond geprojecteerde billboard lag te staren, zei hij dat ik geen schrijver was, lui was en dat dat boek
er toch nooit zou komen. Jarenlang had ik naar hem geluisterd maar nu was ik er klaar mee. Ik pakte mijn kussen
en drukte net zo lang op kabouter totdat zijn kleine beentjes niet meer spartelde en ik schrapte twee woorden op
het billboard. De woorden ‘een’ en ‘boek’. Ik ging geen boek schrijven, ik ging SCHRIJVEN. Ik was verlost van mijn
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Kabouter en zat ook niet meer vast in de dwangbuis van het boekformat. Ik sprong uit bed en om 6.59 publiceerde
ik mijn eerste post op zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com
Ik besloot elke dag de wekker om 6.00 te ze en, een keer te snoozen en dan te schrijven. Ook in het weekend. Na een maand had ik 30 verhaaltjes geschreven en was Kabouter inmiddels weer uit de dood verrezen. Ik wist
dat ie onsterfelijk was maar nu liet ie zich niet s kken. Ik moest wat bedenken om het vol te houden, het schrijven.
Ik moest denken aan de woorden van Gretchen Rubin. ‘Hapiness is je goed en slecht voelen, maar voelen dat het
klopt in een context van groei.’ Ik zag de pdf die ik elke week uploade op mijn slideshare pagina groeien en geloof
me ik voelde me af en toe echt slecht zo sochtends vroeg. Maar een gevoel overheerste alles. Het klopte. Ik was
een schrijver en ik schreef. Ik had alleen nog een doel nodig. Ik besloot een jaar lang elke dag te schrijven. Elke dag
om 6.00 de wekker, een keer snooze, koﬃe , kaarsje aan en schrijven. Na een jaar prin e ik alle verhalen uit en had
ik een boek geschreven van bijna 1.400 pagina’s. Kabouter is er nog steeds s l van. Ik ook. Voor het eerst in mijn
leven durf ik te zeggen dat ik een kunstenaar ben. Ik gebruik mijn nieuwsgierigheid en ‘verbeeld’ de verhalen op een
gedisciplineerde en vasthoudende manier. Na 26 januari 2014 en 365 verhalen was ik even de weg kwijt. Het klopte
niet meer. Niet schrijven. Ik miste het. Ik begon weer te schrijven op 1 maart maar het was anders. Ik miste het doel.
De uitdaging. Vrijdag 14 maart werd ik om 01.10 wakker. Ik was bezig met een experiment. 24 uur bloggen. Alleen
in een appartement tussen de klei in Zeeuws Vlaanderen. Toen ik op mijn telefoon keek en de jd zag, zag ik mijn
nieuwe doel 01.10 uur verdraaide ik tot 1.001
Duizend en een.
Ik had mijn nieuwe doel. Duizend en een verhalen. Ik ben Cor Noltee. Ik ben, weer, een kunstenaar.
Het is inmiddels 06.18. Negen minuten geleden belde ik de hoofdredacteur. Voice mail. Flight mode.
Ik ga hem nog maar eens bellen.
Weer voice mail. Zou zijn Kabouter hem vermoord hebben?
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 393/1001: In een rok, in de S lle Oceaan, samen een donkere
kamer in richten. (2014-03-19 07:12)

Een goede game hee een duidelijk doel, heldere regels, een feedback systeem en speel je vrijwillig. Gisteren
gaf ik het laatste college ”Power of Play” en in dit college kwamen een aantal voorbeelden voorbij die deze regels
gebruikten om ’iets’ in de echte wereld beter te maken. Een prach g maatschappelijk voorbeeld uit Jane McGonigal’s
boek ”Beter dan Echt” heet BOUNCE. Bounce is een game gemaakt als brug over de genera ekloof en gee antwoord
op de vraag wat er nodig is om jonge mensen zover te krijgen dat ze hun grootouders vaker bellen. En als ze dan toch
bezig zijn, andermans grootouders bellen. Vreemden dus. Het werd een telefoonspel dat bedoeld was om de sociale
interac e tussen genera es te bevorderen.
Het spelletje duurt niet langer dan 10 minuten en als je BOUNCE oproept word je live verbonden met een ’senior ervaringsagent’, iemand die minstens 20 jaar ouder is dan jij. Aan de hand van een reeks aanwijzingen van de
computer wissel je verhalen uit over jullie verleden om zo achter gedeelde levenservaringen te komen. Bijvoorbeeld:
is er iets wat jullie allebei eigenhandig hebben gemaakt? Welke rivier hebben jullie allebei bevaren? In welk land
zijn jullie allebei geweest? Het doel? Er achter komen hoeveel dingen je hetzelfde hebt als je ’senior ervaringsagent’
voordat de 10 minuten om zijn.
Deze score was een belangrijk onderdeel van het succes. Plus iets anders. De ontwerpers van het spel wilden
de spelers het gevoel geven dat ze elkaar niet alleen hadden gesproken maar dat ze ook iets hadden gecreeerd.
De website van het spel werkte na het spel de antwoorden van de spelers om tot een eenvoudig vrij vers. Spelers
konden dit gedicht afdrukken of per e-mail versturen:
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Parijs, trouwfoto’s nemen, de tango in de schuur,
Paperclips verbuigen, kaneelbroodjes, de tong van een koe,
In een rok, in de S lle Oceaan, samen een donkere kamer in richten.
Elke regel staat voor iets wat deze twee, minstens 20 jaar in lee ijd schelende mensen, gemeen hadden.
Je levenservaringen delen met iemand uit een andere genera e op een speelse manier. WOW.
Let’s BOUNCE.
Maak het een gra s nummer. Kom op T-mobile, KPN, Vodafone. Maken!

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 394/1001. Je bent nooit te oud om te leren...en te proberen.
(2014-03-20 06:19)
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Gisteren at ik samen met mijn zoon bij Opa Cees. Cees was de vriend van mijn moeder. Was. Mijn moeder is helaas
overleden. Een van de meest emo onele erfstukken was de frietpan. Wij aten thuis elke week friet. Geen MacDonalds of Bram Ladage. Nee Friet van Truus. Zelf gesneden. Heerlijk. Met een frikadel speciaal. Curry of ketchup? Curry
voor Corrie. De 1 keer per week frie radi e hebben we voortgezet dus zaten we gisteren weer aan de friet. En zoals
jullie wellicht weten wordt friet gemaakt van aardappels. Ja je denkt misschien, Cor maakt hier een grapje maar er
zijn kinderen die denken dat friet gemaakt wordt door MacDonalds. Punt. En waarvan? Ze hebben geen idee. Net
als melk. Komt dat van een koe? Ik dacht van de AH.
Nou lieve kinders. Aardappels komen van het land. En daar weet Cees alles van. Cees speelt al jaren een beetje
God. Ik schreef daar al eerder over maar gisteren beves gde Cees weer eens zijn Master Design Thinker status. Als
Cees praat over zijn volkstuin is ie geen 79 jaar oud. Dan zit er een jonge, gepassioneerde vent tegenover me die
in geuren en kleuren vertelt over zijn passie. Waardecrea e is gebaseerd op drie pijlers. Kennis, vaardigheden en
mo va e. Check. Cees. Check. Cees. Check. Cees.
Cees weet heel veel van tuinieren, hij doet het al 30 jaar en is nog steeds gemo veerd. Zo baalt Cees er s ekem
best wel een beetje van dat Frans verderop veel grotere aardappels produceert dan hij. Nu schijnt de grond bij Frans
een stuk beter te zijn maar toch. Vandeweek hadden Frans en Cees een gesprek over aardappels en bleek dat Frans
een andere techniek gebruikte dan Cees. Frans stopt de aardappel veel minder diep de grond in. Cees hee gisteren
drie rijtjes aardappel gedaan. Net zo diep als Frans. Ik ben hem vergeten te vragen wanneer die aardappels ’klaar’
zijn. En of ze natuurlijk groot genoeg zijn om er friet van te snijden. En zo niet. Dan zijn de rapen gaar. Dan moeten
we naar Bram.
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Els (2014-03-20 07:21:32)
Ben je gek, dan ga je even naar de groenteboer :-)
Corina (2014-03-20 14:11:39)
Gaaf verhaal. En die piepers benne eind september goed. Ik ben benieuwd of de techniek van Frans grotere aardappels oplevert.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 395/1001. De nog duurdere superdure consultant (2014-03-21 07:04)

Gisteren faciliteerde ik een crea eve sessie bij NN. Ze hadden me gevraagd omdat ze veel ideeën wilden en
wilde ideeën. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een facilitator dan helpt. Iemand die de structuur in de
gaten houdt en de groep voorziet van de juist crea eve denktechnieken. De kennis namen ze zelf mee en er was
alleen plek voor ECHT gemo veerde deelnemers. Dat werkt. Een van mijn favoriete crea eve denktechnieken is die
van de super dure consultant. Ik was bij NN dus ik dacht die moet ze zeker aanspreken.
Ja trouwe lezer ik schreef al een keer eerder over haar/hem. Maar hier de verbeterde versie. Nieuw nu NOG
beterder.
Hoe werkt de “Superdure consultant”??
Stel je voor je bent met 5 m/v en je hebt allemaal 10 ideeën. Iemand (de Superdure consultant) vertelt zijn
beste idee. De anderen luisteren aandach g (tja want het is een superdure consultant. Die voor heeeeel veel geld
dit idee hee bedacht, dus zal het wel goed zijn). Vervolgens draait de superdure consultant zich om en neemt niet
meer deel aan het gesprek maar schrij alle aanvullingen en verbeteringen van de groep op een groot vel papier. De
groep houdt zich niet in. Alles kan en mag. Zo’n drie minuten lang. GO GO GO.
“Ja! Wat een goed idee! En dan zou je ook nog……….”
De superdure consultant luistert aandach g en probeert zoveel mogelijk op te schrijven.
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Het goede van de oefening is dat de idee eigenaar juist NIET deelneemt. Het gaat om de associa es, aanvullingen en ideeën van de anderen. Zonder zijn tussenkomst. Dat maakt het van ZIJN idee naar ONS idee.
Het leuke van de oefening is dat mensen gaan denken in mogelijkheden ipv beperkingen. De snelheid bevordert dit
alleen maar. Houdt het tempo er dus in, je wilt niet dat men te lang nadenkt. Als je merkt dat de energie laag wordt,
stop je en maak je de volgende “superdure consultant”. En zo laat je iedereen een keer superdure consultant zijn.
Het is wel essen eel om je Kabouter te killen als ie zijn mond open doet met een ’Ja Maar’. Bij jezelf en bij
anderen. Je Kabouter vindt jouw ideeën meestal niks. Laat staan van die superdure consultant of van je teamleden.
Dat zal niet voor iedereen makkelijk zijn. De verbetering die ik gisteren aanbracht in deze divergen e techniek kocht
ik bij de leukste winkel van Nederland. ACTION.
ACTION hee mij nog nooit teleurgesteld. Ik liep naar binnen voor een aantal pistolen voor de deelnemers
om hun en elkaars Kabouter mee te killen. Ik had er 20 nodig. Wat denk je dat dat kos e?

Minder.
Nog minder.
Iets minder.
20 stuks voor nog geen 3 euro.
I love Ac on.
And they loved the guns.
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Want het waren waterpistolen en het was op een gegeven moment warm.
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Maar het allerbelangrijkste was dat de drie teams met 1 ronde superdure consultant 150 ideeën bedachten.
Dat waren er 145 meer dan de laatste sessie die ze hadden gedaan. Shoot THAT facilitator.
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Anna-Maria (2014-03-21 12:18:37)
geweldig!
Brainstom. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 732/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-15 07:55:28)
[…] deel elkaars ideeën een voor een. Gebruik daar bijvoorbeeld de Superdure Consultant techniek […]
ABC 123. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 865/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-09-05 08:05:30)
[…] door alle eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten waarvan ik van groep 37 leerde dat je de Superdure consultant
techniek nog beter kunt doen door je teamleden te vragen zich om te draaien in plaats van dat je jezelf […]
#brainstorm.Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 866/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-09-06 07:51:17)
[…] prak sch en toﬀe post weer van @cornoltee: De nog duurdere superdunne consultant. […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 396/1001. De boredroom (2014-03-22 07:35)

De digitale wezens geboren kinderen van nu, geboren na 1990, zijn opgegroeid met internet, games, technologie en
interac viteit en hebben op een andere manier behoe e aan gameplay dan eerdere genera es. Gemiddeld hebben
ze al 10.000 uur gegamed voor dat ze 21 zijn. Ja, U leest het goed enduizend uur. Als ze die jd hadden besteed aan
het leren van een vak waren ze Master geweest vergelijkbaar met de Beatles. Maar daar hebben ze geen zin want ze
moeten func oneren in een weinig mo verende, weinig uitdagende omgevingen met geringe terugkoppeling: school.
Onze digitale wezens hebben het zwaar. Zwaarder dan alle voorgaande genera es. Dus bedenkt de farmaceu sche
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industrie er wel een afwijking voor en stoppen we onze digitale wezentjes massaal vol met medicijnen.
Het is vandaag open dag op HKU. Ik geef er workshops crea viteit. Maar ik denk dat ik begin met het gezamenlijk zingen van een lied. Zingt u even mee. Hardop alsjeblie en stop er dan maar weer gauw een pil in.
Op de maat van:
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=7ygTh1lh9Ls &w=480 &h=360]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 397/1001. Geluk is een keuze. (2014-03-23 08:48)

Vanochtend kreeg ik deze via Whatsapp van een vriendin.
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Hij sloot prach g aan op het laatste drankje van gisteravond. ’Nog eentje dan.’
Maar hij sluit ook mooi aan op de tekst aan de binnenkant van mijn schi erende koﬀer (nr 38/50):
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Geluk is een keuze. Ik schreef er al eerder over in de vorm van een invulnieuwjaarsgroet.
En had het er vrijdag over met Christophe Fauconnier. Een geweldig inspirerende kerel die binnenkort ook
dagelijks aan het bloggen gaat met Generosity als onderwerp. Ik ben benieuwd. De wereld kan wel wat generositeit
gebruiken.
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Terug naar de inhoud. Van de koﬀer.
In de koﬀer zit een Generos ty Gun. Inhoud kun je dus binnenkort bij Christophe halen. Of stop er wat van
jezelf in.
Ik heb er hier nog een liggen. Voor de eerste die mij wat generositeit stuurt.

En als dit bericht je niet blij maakt. Neem dan een GT.
Of vul deze zelf in:
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Lukt dat ook niet.
Zet dan dit op:
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=Q-GLuydiMe4 &w=640 &h=360]
Geen succes?
OD yourself
....with Generosity.
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els (2014-03-23 10:00:59)
Er kwam een grijns te voorschijn ;-)
GAF van Baalen (2014-03-24 11:53:15)
En als dat niet werkt neem dan een ’onwaarschijnlijkheids pistool’ en begin in het wilde weg om je heen te schieten. Thanks
Douglas Adams.....
Anna-Maria Gianna asio (2014-03-24 21:39:52)
zooooo!!! h p://www.ﬂickr.com/photos/puuramsterdam/13388417183/

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 398/1001. Life is for sharing. (2014-03-24 05:50)
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Ik ben klant bij T-Mobile en die ga ik vandaag een kadootje geven. Ik heb het gisteren geprototyped met mijn
21 jarige dochter. En het werkt. Zij wil het hebben. Ze vindt het leuk. Dan weet ik genoeg. Toen ik nog bij
reclameburo’s werkte gebeurde het ook regelma g dat ik dit soort ideeën had. Een idee dat een bestaande behoe e
vervuld. Een idee dat ik prototypte en als de feedback posi ef was mee naar mijn leidinggevende ging. Jarenlang
heb ik vervolgens de verkeerde vraag gesteld namelijk: ’Wat vind je er van?’ dan zeiden ze ’Ja leuk.’ Om vervolgens
weer door te gaan met waar ze druk mee waren. De keren dat ik wel door de volgende ronde kwam moest er een
begro ng aan geplakt worden en een planning en een afspraak met de klant. 9 van de 10 keren wist je dan al dat dat
gedoemd was te mislukken. Het prototype gewoon even laten zien en in handen van de klant geven om om feedback
te vragen werd NOOIT gedaan. Nee ideeën kosten geld. Maar zoals ik inmiddels van ’1.001 punten Jeroen de Bakker’
weet, is een idee helemaal niets waard. Althans weinig. 1 punt van de 1.001. En het prototype? Duizend punten. Ja
u leest het goed.
Idee = 1 punt
Prototype = 1000 punten
Noëlle en ik hebben gisteren 1000 punten gescoord met het volgende prototype.
Zoals jullie misschien weten werk ik par me bij HKU en reis ik veel met de trein. In beide gevallen ben ik omringd door jonge mensen. Die van alles en nog wat met elkaar delen. Online en in real life. Verhalen, muziek, foto’s
etc. Zo zie ik regelma g dat ze op de volgende manier muziek met elkaar delen. Zoals laatst in de s lte coupe weer.
Twee dames van rond de 20 hadden duidelijk schik met elkaar. En dat deden ze allemaal netjes in s lte nadat de
ene de ander er op gewezen had dat het een s ltecoupe was. Met een verontschuldigende glimlach om zich heen
kijkend, gaf ze een oortje van haar koptelefoon aan haar vriendin om vervolgens allebei naar hetzelfde nummer dat
op de telefoon van haar stond te luisteren. Dit is niet de eerste keer dat ik dat zie. En ik heb het zelf ook wel eens
gedaan. Maar ideaal zou zijn als ik het gewoon met mijn eigen koptelefoon zou kunnen luisteren. Samen. In stereo.
Enﬁn. Vorig jaar is de geweldige installa e uit mijn Alfaatje Spider gestolen. Heel jammer. Luister. Ik kan nog
echt genieten van het geluid van de 2 liter motor maar mijn kinderen hebben daar niet zoveel mee. Gisteren reed ik
dus met mijn dochter naar huis toen Noëlle opeens zei dat het zo jammer vond dat er geen muziek meer in de Spider
zat. Waarop ik zei: ’Ja hoor.’ En pakte een klein ’stekkertje’ uit mijn binnenzak die ik sinds een paar dagen gewoon
standaard bij me heb.
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Ik plugde onze koptelefoons aan de ene kant in en het ’stekkertje’ in mijn iPhone om vervolgens SAMEN ’Get
it Bae’ van de nieuwe Pharrell Williams te luisteren. Noëlle en ik zijn allebei al jaren fan van Pharrell. Al sinds de
eerste N.E.R.D. plaat. (voor de duidelijkheid. Noëlle pte mij op N.E.R.D. en niet andersom).
’Wow, das handig. Die wil ik ook.’ Zei Nöelle.
Ik weet genoeg. Ik ga niet naar een leidinggevende. Ik ga ook geen begro ng maken....of een planning. Ik
geef het gewoon weg. Ik stuur het zo naar Marco Kind, marke ng directeur van T-mobile. Gra s.
Life is for Sharing.
Vriendelijke groet,
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Cor Nol-T-mobile

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 399/1001. Een felicita e van Vroeger Ik. (2014-03-25 07:02)

Op HKU kies je aan het eind van jaar een welke rich ng je op wilt. Word je een theater, media, design, muziek of
event manager. En als je een event manager wilt worden dan kies je voor Event. Dat is allemaal nog aardig te volgen
toch? Maar nu wordt het ingewikkelder. Als je dat doet, en dit jaar hebben 44 jongmenschen dat gedaan, dan krijg je
een uitnodiging voor een ontbijt op school. U denkt misschien ’Het kan allemaal niet op daar op HKU.’ Wees gerust.
De studenten moeten zelf dat ontbijt kopen maar leuker is als ze zelf iets maken. Vorig jaar joeg ik er twee pakken
Koopmans doorheen wat resulteerde in een halve meter pannenkoeken.
Al het eten etaleren we dan op een grote tafel en dekken een heeeeeele lange tafel in een lokaal. Koﬃe en thee
is wel van uw belas nggeld. Eet smakelijk.
Na een welkomstpraatje gaan we lekker gezellig met elkaar eten van de bordjes die op de A4 placematjes liggen.
Die zien er zo uit:
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Als we uitgegeten zijn doen we de volgende oefening. De leerlingen moeten zich voorstellen dat het april 2015 is.
Een jaar verder dus. En ze hebben het uitstekend gedaan. Ook de moeilijke dingen zijn goed gelukt. In een enthousiaste, zeer posi eve brief aan zichzelf kijken ze met op misme en trots terug op april 2014 - april 2015 en schrijven ze
zo gedetailleerd mogelijk op wat er allemaal gebeurd is. Vervolgens vouwen ze hem dicht en schrijven hun adres er
op. Ik bewaar ze een jaar in mijn postvak en stuur ze volgend jaar op. Porto betaald door U. Bedankt.
Voor mij liggen de jubileumkaarten van vorig jaar. Die gaan vandaag op de post. Mijn oog viel op deze. Hilarisch.
Gefeliciteerd Vroeger Ik! En ik vind je haar helemaal niet raar. Te gek juist.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 400/1001. Hardcor empathie. (2014-03-26 06:52)

Gisteren verhuisden we onze dochter naar Ro erdam. Ik houd van verhuizen. Het plannen, autorijden en sjouwen.
Voor mij was het de 23ste keer. Tegen mijn opa zei de verhuizer ooit ’Cor, waarom ga je niet in een verhuiswagen
wonen?’.
Zou er zigeunerbloed door mijn aderen stromen? Er stroomt in ieder geval iets door de aderen en spieren. Na een
dag verhuizer spelen met mijn 17 jarige beul van een vent zoon kwam ie naar me toe en zei hij: ’Pa, jij hoe morgen
niet naar de sportschool.’
Nou ik hoef helemaal nergens meer naar toe. Ik schrijf dit met voice recogni on. Ik kan me helemaal niet meer
bewegen.
Hardcor Empathie. In de schoenen van een ander staan. Dat doe je als je probeert precies synchroon met de opwaarste stapjes van je zoon op de trap een kast omhoog te llen. Precies zo snel stappen en hard genoeg duwen
zodat HIJ precies hard genoeg door kan lopen. Op een gegeven moment voel je dat je gelocked bent met elkaar. Je
loopt als 1 machine omhoog.
Om er vervolgens bovenaan achter te komen dat de kast niet verder kan. Met geen mogelijkheid.
Leuk hoor dat hardcor empathisch verhuizen.
Mind your step.
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Mind your step.
Meten is weten.

cornoltee (2014-03-31 08:23:15)
Hoi Paul, zullen volgende week even bellen. Ik kan je helpen. Groet Cor
els (2014-03-26 08:04:07)
:-) :-) Op naar de volgende (sport-)verhuizing
paulricken (2014-03-26 17:33:03)
Hee Cor, Lees jouw blog nu al een paar maanden. En telkens met veel plezier. Natuurlijk de ene keer met nog meer plezier
dan bij de ander. En geweldig jouw volharding. Nu wil ik iets soortgelijks gaan doen. 365 dagen bloggen over ’How to become
great?’ en mensen meenemen op die reis. Kun je mij zeggen welke template je gebruikt van Wordpress en hoe je dat regelt met
subsriben ed.? Daar kom ik eﬀe niet uit. Alvast veel dank, groet, Paul Ricken Coach/trainer/inspirator Crea ng awesome lifes
for, with and through everyone. 0031 6 53675546 KVK nr: 52825450 OBnr:NL184380108B02 h p://about.me/paulricken.nl
h p://www.paulricken.nl h p://www.experience-engineering.com h p://www.footballrevolu on.nl
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-03-27 09:08:46)
Weet je wanneer je ook niet naar de sportschool hoe ? Als je de hele dag door Istanbul hebt gelopen. ;) Let’s go.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 401/1001. Cor Noltée’s Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée
Lauder (2014-03-27 07:04)

Het is lang geleden dat ik lippens
kocht. Maar gisteren kreeg ik zo’n overtuigende verkooptraining van een
Estée Lauder fan dat ik straks als eerste naar Douglas ren om Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder te
kopen.
Niet zozeer om elke keer mijn lippen of andere lichaamsdelen van een nieuwe laag te voorzien. Maar gewoon
omdat ik er niet vanaf kan blijven. Het is puur de aantrekkingskracht van het design. De le erlijke aantrekkingskracht
van het design. Design dat ik met een gerust hart in mijn tas kan laten zonder bang te zijn dat dingen fout lopen.
Want stel je voor. Je wilt net die belangrijke mee ng in lopen en je lipjes nog even s en . Je hand graait door je
tasje en ja hoor de dop is van de lippens af. Een lichte paniek slaat je om het hart. Is de lippens nog intact of
hebben zich ongeoorloofde materialen zich vastgezet op de lippens waardoor een snelle penstreek over de lippen
een onmogelijkheid wordt en je je carriere wel kunt vergeten.
Niet bij de De Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder.
De Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder is namelijk voorzien van een magneetslui ng vergelijkbaar
met die van de het stroomstekkertje van mijn Apple Macbook Pro.
Briljant. Ero sch bijna. Hoe de twee delen van De Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder op elkaar
klikken.
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Had ik al gezegd dat het hier ging om De Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder?
Ik geloof het niet.
Dus voor alle s ppenli ende carrieremakers hier nog een keer:
Pure Color Envy 410 Dynamic van Estée Lauder.
Kus Cor Noltée. Vandaag met accent aigu.
(Het accent aigu (La jn: acutus, scherp), in de drukkerij kort met kuut aangeduid, is het streepje op een le er
dat van linksonder naar rechtsboven wijst.)
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pieponline (2014-03-27 07:45:35)
Fotootje erbij was nog beter geweest Cor :)
els (2014-03-27 12:31:16)
ben benieuwd hoe die je staat ;)

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 402/1001. Een huis zonder diepgang. (2014-03-28 07:12)

Vanochtend werd ik hier wakker:
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Het huis van mijn vriend Robbert aan de gracht in Amsterdam.
Mooi he. Dit is het tuinhuisje. 3 verdiepingen. Das wat anders dan een blokhut van de Gamma.
Het bed waarin ik lig, staat evenwijdig aan de gevel. Dat kan ook niet anders want het tuinhuis is maar 2 meter
diep.
Hilarisch.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 402/1001. Life before the digital camera (2014-03-29 09:19)

Robbert Jansen is een kunstenaar. Een hele goede kunstenaar. Vind ik. Ik ken niemand die beter in staat is om
zijn ideeën te verbeelden dan Robbert. Zo vroeg hij me ooit mee te werken aan een campagne voor een coﬀeeshop
in Amsterdam. Toen hij dat vroeg stond ik niet direct te springen van enthousiasme. Hij wilde mij namelijk als model
gebruiken. Maar toen hij het idee vertelde was ik om.
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Robbert Jansen is een Design Thinker. Hij kijkt om zich heen en bedenkt oplossingen waar mensen iets aan hebben.
Robbert is bijna net zo oud als ik en hee net als ik het analoge foto jdperk bewust meegemaakt. En daarmee bedoel ik bewust meegemaakt. Gemaakt. Met spieglreﬂexen rond de wereld gesjouwd en foto’s gemaakt. Veel foto’s
gemaakt. Die dan in dozen belanden. En daar blijven. Onzichtbaar. En dat is heel jammer. Herkenbaar? Robbert
bedacht het volgende. Hij maakte een sjabloon en legde daar de foto’s in en maakte DAAR dan een foto van die hij
uploadde op blurb.com om er vervolgens een fotoalbum van te laten drukken. Make stuﬀ. I love Robbert.

340

341

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 404/1001. Everything is connected. (2014-03-30 10:17)

Vandaag moet ik werken. Maar dat is niet erg. Want het is in Istanbul. Gisteren was ik voor het eerst in mijn
leven in Azie. Heel even. Samen met Elja. Elja en ik kennen elkaar nog niet zo heel lang maar het is alsof ik haar al
heel lang ken. Dat komt omdat ze blogt. Net als ik elke dag. Op een manier alsof ze met je praat. Over wat ze ziet en
bezig houdt. Heel goed. Heel inspirerend. Maar de vraag is dan natuurlijk of het In Real Life ook klikt. En dat deed
het. Een hele dag met Elja in Istanbul. Wil je weten of het ook klikt met Elja? Klik dan hier. Ik ga aan het werk. Voor
TED. Aan de slag met bananen, snoozen en kabouter. Morgen in 20 minuten wat global problems oplossen. Een
klus in Istanbul die ik kreeg van een Summerschool student: Recep. Recep werkt voor het Nederlandse consulaat in
Istanbul en beloofde me een keer in te huren. Zo gezegd zo gedaan.

Cor, Nederlander, Recep, Turk, Nederlands consulaat, Istanbul.
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Everything is connected.
Cor, Blogger, TED x, Istanbul, Elja blogger, Istanbul.
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Everything is connected.
Zelfs de club waar ik samen met Recep vrijdag de verjaardag van de eigenaar vierde is connected met de bank
waar ik gisteren geld pinde. NEO.
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Everything is connected.
Het leuke nieuwe ansichtkaartenboekje van mijn favoriete boekenmaakster Keri Smith.

Wil je een kaartje uit Istanbul?
Stuur me dan een kaartje.....met je adres.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 405/1001. If you can’t dazzle them with brilliance, baﬄe them
with bullshit! (2014-03-31 04:51)

Gisteren deed ik rus g aan in Istanbul. Ben mijn kamer bijna niet uit geweest . Slechts voor het ontbijt en
een kleine wandeling. Heel de dag heb ik nagedacht over mijn TED presenta e van vandaag op het consulaat.
Gisteren vroeg een vriendin of ik zenuwach g was en ik kon eerlijk zeggen dat ik dat niet was. Tot ze me deze tekst
stuurde:
‘Het gaat snel in het leven. Heel makkelijk is het om dagen te vullen met dagelijkse dingen, terwijl je eigenlijk
jd wilde vrijmaken om echt na te denken, verder te komen. Misschien omdat het concentra e kost en inlevingsvermogen (in jezelf), dat je het makkelijk voor je uitschui . Wat prach g is het om dan te kunnen lezen of kijken naar
Ted. Daar stroomt ineens iets door je naar binnen. Een deur gaat open. En dan? Ik de korte (super ﬁjne) jd dat ik
contact met jou heb gehad heb ik van jou kunnen leren dat er meer is en dat je dat vooral vindt door als nieuw naar
alles te kijken (als een kind, als je eigen ik). En ik heb geleerd dat het zo vet gaaf is om niet te wachten met er nog
meer uithalen maar dat je gewoon moet beginnen. Jij iedere dag om 6 uur. Iedere dag , 1 uur vrij denken om vrij
te blijven en meer te zien om meer te kunnen en gaan doen met wat je ziet. Ik zou je dankbaar zijn als dat is wat
je morgen meegee in slechts 20 minuten. Het kos e mij toch 1,5 weken (waarvan ik overigens echt enorm heb
genoten al)’
Heel mooi en nu was ik dus wel zenuwach g.
‘…niet te wachten met er nog meer uithalen maar dat je gewoon moet beginnen.’
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Gewoon beginnen……..en volhouden.
Een uur pure ME me in de ochtend maakt voor mij een levensgroot verschil.
’...1 uur vrij denken om vrij te blijven en meer te zien om meer te kunnen en gaan doen met wat je ziet.’
Dat is mijn geheim om de kunstenaar in me wakker te maken en te houden.
En ik heb straks 20 minuten om ze mijn geheim te verklappen.
Ik hoop dat de sultan het een mooi verhaal vindt en ik morgen weer verder kan met mijn 1.001 verhalen.
En anders moet ik een andere strategie volgen. Die van Diane. Ze stuurde me net deze:
“If you can’t dazzle them with brilliance, baﬄe them with bullshit!”
W.C. Fields

Els (2014-03-31 05:49:15)
Nou....succes straks met de 20 minuten, maar het lukt jou wel hoor :-)
Maarten Van De Vijfeijken (2014-03-31 08:40:26)
Succes daar Cor! Denk aan je. Trouwens nog erg bedankt voor je lieve Voice mail over Balder, dat hielp. Gaat inmiddels een
stukje beter met m Groet Maarten
memetu (2014-03-31 12:23:13)
Veel succes! Looking forward to your talk today. Hope it will be some form of brilliance that comes our way...

348

2.4

April

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 406/1001. The priceless banana. (2014-04-01 05:21)

Gisteren gaf ik een TEDx talk in een kleine kapel op het terrein van het Nederlandse consulaat in Istanbul.
Niet ver van het hotel waar ik verbleef. Beiden aan een drukke winkelstraat. En in die winkelstraat liep ik zondag en
viel me een platenwinkeltje op. Ik had een High Fidelity gevoel. Ken je die ﬁlm? Nee. Kijken. John Cusack als eigenaar
die een c hee met lijstjes. Van alles een ‘top zoveel’ maakt. En eigenlijk was ik ook een lijst aan het maken. Van
120 plaatjes in een Keynote presenta e van 20 minuten.
Toen ik dichterbij de etalage kwam zag ik 9 platenhoezen hangen. Waarvan er een in mijn presenta e zit. Van
alle platen in de wereld hing ’mijn banaan’ er ook tussen. Hoe toevallig is dat. Het was natuurlijk geen toeval. Het
was een teken. Van God. Of Allah in dit geval. Hier moest ik iets mee. Ik wist alleen nog niet wat.
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Ik kocht de lp en gaandeweg bedacht ik dat het leuk zou zijn om de lp jdens mijn presenta e weg te geven.
Ik paste mijn presenta e iets aan zodat ik op een gegeven moment bij het volgende plaatje zou vragen:
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“Wie produceerde deze plaat?’
Binnen 1 seconde reageerde een jonge dame:
‘Andy Warhol!!!’
Ze sprong bijna uit haar stoel. Nu had ik van te voren gezegd dat er FANTASTISCHE prijzen te winnen waren
maar niet welke. Toen ik de lp tevoorschijn haalde en vroeg of zie die al had zei ze ’nee’. Waarop ik zei ‘Nu wel.’ Ze
straalde van oor tot oor en de zaal klapte alsof ze net een hele ve e prijs had gewonnen.
Mijn TED talk ging over het ontwaken van de kunstenaar in je. Over 1 keer snoozen in de ochtend, het vermoorden van je saboterende Kabouter en de waarde van een banaan. Toen ik de jonge dame vroeg om te me te
vertellen wat de prijs van de lp was, keek ze op het prijsje dat ik er bewust op had laten zi en.
‘50 lira.’ Zei ze.
En toen ik vroeg wat de lp waard was, zei ze ‘Priceless.’
Toen wist ik pas waarom ik die banaan voor bijna € 17 had moeten kopen. Omdat € 17 maar een frac e is
van Priceless.
Voor mij was de opmerking ‘Priceless’ het hoogtepunt van de presenta e. Of toch misschien mijn laatste
beeld op het grote scherm in dat kapelletje op het terrein van Nederlandse consul in Istanbul.
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Fijne dag vandaag. Het is 1 april.

Jos (2014-04-04 19:47:23)
Cor, genoten van je presenta e en gezelschap. Ik moest later nog denken aan wat je zei over goede ideeën die je weer vergeet
omdat je in slaap valt. Dat deed me denken aan een andere ar est, Buddy Wakeﬁeld, en zijn woorden (uit ’informa on man’):
”I know there are mes when you will lay your head to rest and have a moment of brilliance that grows into a perfect order
of words but you will fall asleep instead of pain ng it down on paper. When you wake up, you will have forgo en the idea
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completely and miss it like a front tooth but at least you know how to recognize moments of brilliance” groet! Jos van WakaWaka
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 481/1001. Helaas pin da kaas. | Design Thinking by Doing (2014-06-19 05:54:54)
[…] Ik gebruik de banaan als metafoor om waardecrea e uit te leggen. Sommige mensen vinden dat priceless. Stefan gebruikt
de banaan oa als ingredient om zijn Banana Wall te maken. En niet 1 banaan maar […]
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 487/1001. Gaan met die banaan. | Design Thinking by Doing (2014-06-26 06:51:01)
[…] ochtendporno van gisteren leek het me goed om het deze morgen over bananen te hebben. Ik schreef al eerder over de
waarde van een banaan. Maar wat zou een banaan NU voor JOU waard zijn? De waarde van die […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 407/1001. De onzichtbare kraan. (2014-04-02 05:12)

Gisteren gaf ik een workshop aan het personeel van het Nederlandse consulaat in Istanbul. Ik was uitgenodigd door
Recep een student van summerschool van vorig jaar. Het leek hem een goed idee om ‘iets’ wat hij had meegekregen
in een week in te korten in 2,5 uur en zo zijn collega’s te inspireren. Van de 6 right brain skills Story, Design, Play,
Meaning, Symphony en Empathy heb ik alleen de eerste drie kunnen behandelen. Ik moet dus nog een keer terug
naar Istanbul.
Ik begon met design en liet een aantal voorbeelden zien die niet alleen func oneel maar ook nog eens erg mooi
zijn. Op de vraag of iemand laatst nog een hele bewuste keus voor Mooi had genomen stak een Mooie dame haar
hand op en zei ze ‘Elke dag.’ Ze kocht elke dag iets moois om het vervolgens weer teug te brengen. Bijna allemaal
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terug te brengen. Glimlachte ze er bij. Kun je misschien een voorbeeld geven, vroeg ik.
Nou dat kon ze. Ze had laatst een paar schoenen gekocht. Zwaar afgeprijsd. Zeven honderd Euro. Ja want ze waren €
1.400,- Zou ze gedacht hebben dat ze € 700,- had bespaard? Maar nee hoor. Ze had ze gekocht omdat ze mooi vond.
Vervolgens hee ze de schoenen twee weken thuis gehouden om er van te genieten. Niet gedragen maar gewoon
genoten van de aanwezigheid van die twee Mooie schoenen. Ik vind het een geweldige strategie om meer van Design
te genieten zonder dat het klauwen met geld kost. Kopen, genieten en terugbrengen. Je eigen designtentoonstelling
van twee weken. Met het grote voordeel dat je er thuis wel aan mag zi en en in het museum niet. Haar verhaal hee
me geinspireerd om vandaag eens heel bewust te zijn van de mooie dingen om me heen. En een prach g voorbeeld
vind ik de kraan in het hotel waar ik verblijf. Water komt uit een kraan. Meestal. Dat is een enorme luxe. Maar zo
ervaar je dat niet al jd. Maar wat als je het water aan ziet komen. Als in een stromend beekje. Het maakt me bewust
van de luxe van stromend water. De kraan wordt eigenlijk onzichtbaar. Het gaat om het stromende water. Dat vind
ik Mooi. Onzichtbaar design.
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Els (2014-04-02 05:39:04)
Ik zeg kopen die kraan, moet je over 2 weken alweer terug naar istanbul :-)

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 408/1001. Mag het ietsje meer Design zijn? (2014-04-03 05:02)

Gisteren schreef ik over de onzichtbare kraan. Vandaag over het onzichtbare gebouw, duidelijk zichtbare stroom
en twee lichtgewichten. Ik twijfelde welke van de drie ik moest kiezen. Maar Allah wekte me vanochtend eerder dan
Steve dus ik heb wat meer jd. Ik breng de onderwerpen in alfabe sche volgorde. das wel zo logisch. En dat is weer
onlogisch als het gaat om Design, een van de right brain skills die Daniel Pink benoemd in zijn boek ’Een compleet
nieuw brein’.
Eergisteren gaf ik een workshop ’Een compleet nieuw brein’ voor het personeel van het Turkse Consulaat hier in
Instanbul. Een van de ter aire arbeidsvoorwaarden was dat ik een par jtje zou golven met de consul. Ja sure. Cor en
golven. Nee natuurlijk niet. Nee ik had een keiharde afspraak, zwart op wit, dat ik zou gaan ﬁetsen in de heuvel rondom Istanbul, met de consul. Mochten ze de consul niet kunnen plaatsen ergens anders op de wereld kan ie al jd nog
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profwielrenner worden. Ik gooi het maar op het feit dat ik 10 kilo zwaarder was, iets te kleine geleende schoenen aan
had zonder klikpedalen en een hybryde ach ge mountain/stadsﬁets. Nee hoor. Onzin. De consul kan gewoon goed
trappen. Enﬁn na zo’n anderhalf uur het achterwerk van de consul bestudeerd te hebben en een heerlijke douche
(voor alle duidelijkheid: zonder de consul) vertrokken we met de metro rich ng het centrum van de stad. Een ritje
van zo’n 25 minuten. Op het eindsta on aankomend wees de consul mij op een ’Design Thinking voorbeeld’ van de
architect van de metro. Bekijk de foto eens goed voordat je door leest. Wat valt je op?

De architect had nagedacht over een aantal zaken. Oa:

1. Dat de muzikanten die TOCH in de Metro spelen een eigen plek hebben. Zichtbaar gemaakt door de mooie
illustra e op de muur en de vloer.

2. Dat de muzikanten vaak stroom nodig hebben. Zie je het stopcontact rechts in het midden? Zo niet klik dan
hier. (tweede gra s)

Ik ben benieuwd wanneer de eerste ruzies ontstaan tussen muzikanten en mensen die hun telefoon/laptop even
willen opladen.
Het tweede voorbeeld:
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Ik zag het precies een week geleden in Amsterdam toen ik ’s ochtends met Robbert Jansen over de grachten van
020 liep. Ik nam de foto en toen ik op het scherm van mijn iPhone keek zag ik pas de schaduw van de boom. Maar
zie je wat het is? Ik vind het een van de mooiste design oplossingen van de laatste jaren en je ziet het gelukkig steeds
meer. In plaats van een afschuwelijk, lelijk oranje of blauw bouwzeil een prach g licht en wind doorlatend doek waar
het eindresultaat van de renova e/bouw op geprint is. Ik zou daar als buurtbewoner heel blij mee zijn. Ik zou er zelfs
geld voor over hebben. Nu zie je hoe het gaat worden in plaats van dat je tegen oranje/blauw zeil aan kijkt en je je
groen en geel ergert.
Het laatste voorbeeld kocht ik gisteren in een klein boekenwinkeltje niet ver van het Nederlandse Consulaat. Op
de vraag ”Heb jij laatst nog iets gekocht waarbij Design de doorslag gaf?” is dit mijn antwoord:
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Hoe zwaar zouden ze worden als ze vol staan met ideeën?
En hoeveel zijn ze dan waard?
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G-ice (2014-04-03 05:50:08)
thx, kan weer gaan slapen.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 409/1001. Gids aan tafel. Walk&Roll. (2014-04-04 04:49)

Ik zit aan het ontbijt met mijn gids.
Zie je hem zi en?
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Ik gooi hem straks op straat.
Vindt ie niet erg. Is ie gewend. Hij laat me alle kanten van Istanbul zien.
Hij hee zelf ook geen idee waar we naar toe gaan.
Dat zijn de leukste gidsen. Die je verrassen.
Walk &Roll
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Uit de nieuwste Keri Smith ’Everything is connected’

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 410/1001. The Business Dice. Roll & Call, Go, Tweet or Mail
(2014-04-05 05:38)

Om crea ef te zijn moet je voldoen aan 3 dingen. (volgens Therese Amabile, Harvard professor).
1. Je moet verstand hebben van het vraagstuk waar je iets origineels en waardevols voor moet bedenken.
2. Je moet gemo veerd zijn om iets origineels en waardevols te bedenken.
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3. Je moet de crea eve denktechnieken beheersen om iets origineels en waardevols te bedenken.
Met behulp van deze drie en mijn eigen blogproject krijg ik steeds meer inzicht hoe het crea eve proces bij
mij werkt.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor jou ook werkt. Bij mij in ieder geval wel.
Mijn crea eve proces werkt als volgt. Wat ik van Jane MacGonigal heb geleerd is dat we veel kunnen leren
hoe games zijn gemaakt.
En een spel is een vrijwillige poging om overbodige hindernissen te overwinnen. De grootste overbodige hindernis die ik elke dag neem, is de wekker om 6.00 uur ze en, een keer te snoozen en dan schrijven. Vanochtend
werd ik me opeens heel bewust van waarom ik 1 keer op snooze druk. Ja 1 keer. Niet meer. Zo half slapend passeren
er dan een aantal onderwerpen voor de post van de dag. Soms weet ik het al de dag er voor maar 9 van de 10 keer
’bedenk’ ik het onderwerp in die 9 minuten snooze. Na 9 minuten doe ik dan liggend in bed mijn buikspieroefeningen.
Opstaan is namelijk nogal een trauma sche ervaring voor je hele lijf als je net uuuuuuren horizontaal gelegen hebt.
Vanochtend passeerden er zo’n 4 onderwerpen waar ik over wilde schrijven. das een luxe en zeker niet al jd het
geval. Al mijmerend verken ik ze een beetje en kies uiteindelijk degene waar ik het meest door geïnspireerd ben, lees
gemo veerd. Misschien dat ik onbewust kies voor het meest originele en waardevolle idee.
Als ik het onderwerp heb, klap ik mijn laptop open en ga ik direct naar mijn blog. Geen andere aﬂeidingen.
Dus ik check niet eerst even mijn mail. Vervolgens kopieer ik de kop van de vorige dag en verander ik het nummer:
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 410/1001.
Die 410/1001 is een belangrijk feedback systeem dat ik heb ingebouwd. Het gee me precies aan waar ik ben
in deze game. Nog niet op de hel .
De tel van het verhaal weet ik vaak nog niet niet. Dat komt wel.
Bij vandaag horen een aantal foto’s. Die mail ik dan eerst vanuit mijn iPhone naar mijn mailadres.
Vervolgens ga ik schrijven. Met een schuin oog naar de klok kijkend. Het streven is voor 7.00 te publiceren.
Maar als ik meer jd nodig heb dan geef ik mezelf die. Dan wachten die vroege bloglezers maar even.
Vandaag gaat het over visitekaartjes. Als er een moment is dat je je visitekaartjes bij je moet hebben, is als je
een TED talk gee op het consulaat in Istanbul. Ik was dus gewaarschuwd en dan ook goed voorbereid. Ik vind het
verbazingwekkend hoe weinig crea ef er wordt omgegaan met het moment van uitwisselen van visi ekaartjes. De
meest originele die ik vandeweek kreeg was vierkant. De overige waren allemaal precies hetzelfde formaat.
Ik heb tegenwoordig een lading dobbelstenen in mijn tas. Na ontvangst van het kaartje van de een krijgen ze
van mij een dobbelsteen. Ik vraag ze dan om te gooien. De worp bepaalt welke info ze van me krijgen.
1. twi ernaam
2. blogadres
3. email adres
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4. mobiel nummer
5. adres voor bak koﬃe
6. iets wat ik ter plekke bedenk
Vande week had ik een heel leuk gesprek met drie mensen van de kunstacademie hier in Istanbul. Ik kreeg
drie kaartjes. Zij mochten drie keer gooien.
Rien ne va plus.
Roll & Call, Go, Tweet or Mail

En nu heb ik dus ook de tel:
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 410/1001. The Business Dice. Roll & Call, Go, Tweet or Mail
en het plaatje (die maak ik in Keynote):
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Done. Nummer 410 van de 1001
Dag.
Het is zaterdag. Nog beter dan woensdag.

Els (2014-04-05 08:54:11)
Vervelende plek om te zijn met de 3 uit istanboel ...nummertje 6, ter plekke bedacht neem ik aan?
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 411/1001. Don’t be an embarrassment to nature. (2014-04-06 08:41)

DNA is gevoelig voor fouten. En die fouten maken muta es mogelijk die weer verschillende vormen binnen
een soort creeert. Die verschillen kunnen een voordeel zijn in constant veranderende omgevingen. De wereld om
ons heen verandert ook constant. Gisteren was het Facebook vandaag is het Whatsapp en morgen? Morgen weten
we het niet. Als we betekenisvol waarde willen toevoegen aan de wereld zullen we moeten ontdekken wie we zijn,
wat we kunnen en wat we willen. En daar zit het probleem. Vroeger was het simpel. Dan werd je wakker en had je
een taak. Overleven. Dus berenvel aan en op jacht. Of de hele dag bessen plukken. Vandaag de dag hoeven we niet
te overleven. Althans wij hier Nederland. We doen de koelkast open en pakken een ontbijt. Om vervolgens naar
ons werk/school te gaan en vaak geen idee te hebben waar het toe bijdraagt. Het s lt de geestelijke honger niet en
ontbreekt vaak aan betekenis. Maar het voedt de monden en streelt het ego. En als dat niet genoeg is kopen we een
nieuwe auto of een paar nieuwe borsten. Maar worden we daar echt gelukkig van?
Als we 10 jaar oud zijn is ons crea ef poten eel gedaald tot een miserabele 12 %. In 10 jaar jd zijn onze crea eve aandelen 88 % gekelderd.
Op de vraag “Wie is hier een Kunstenaar?” dur maar een enkeling ’IK’ te roepen. We zijn volledig losgekoppeld van onze Crea eve IK.
En school, werk, familie en de Rest zijn meestal niet erg behulpzaam in het terugvinden van onze Crea eve IK.
Regeltjes en processen hebben onze Crea eve IK vermoord. En zelfs degene die nog wel connected zijn met hun
Crea eve IK hebben het zwaar hem in leven te houden. Een pas geboren giraﬀe op de open vlakte in Afrika hee het
makkelijker.
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Als wij willen overleven moeten we ons misschien wat menselijker gaan gedragen. Als ons DNA. Fouten maken om
vervolgens de beste op e verder te ontwikkelen. Net als gamers 4 van de 5 keer op je bek gaan, dood gaan of het
level niet halen. Game over. Same player try again.
Nieuwe dingen ontstaan omdat we dingen anders zien en anders doen. Voor het meeste wat we heel de dag
doen hoe dat gelukkig niet. Ik ga niet een nieuwe manier bedenken om aan de andere kant van de voordeur te
komen als ik ‘s ochtend vroeg de trein moet halen. Laat staan een originele weg vinden naar het sta on. Nee dan
kan ik beter in bed blijven liggen. Patronen helpen ons te overleven met het bestaande, het bekende. Maar fouten
maken helpt ons overleven in het nieuwe, het onbekende.
Als je een eekhoorn een nootje aanbiedt onder een glas probeert ie het op een manier onder het glas vandaan te krijgen. Een manier. Hij blij het op dezelfde manier proberen. Over and over again. Totdat ie er dood bij
neervalt. Van uitpu ng en van de honger. Naast het nootje onder het glas. Hij blaast zijn laatste adem uit kijkend
naar dat heerlijke nootje.
Dus heb je een nootgeval probeer het dan eens op een andere manier. Maak fouten. DNA. Doe Nu Anders.
Don’t be An embarrassment to Nature.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=cMfeWyVBidk &w=640 &h=360]

Michel van Dort (2014-04-06 09:18:30)
Mooi geschreven Cor! Toevallig een paar dagen geleden een mooi voorbeeld hiervan gehoord van een collega, gewoon door
het simpele feit dat ze was gaan hardlopen is ze anders over dingen gaan nadenken.
G-ice (2014-04-06 20:26:06)
anderen gaan bloggen en weer anderen gaan vanavond ice age kijken. :)
cornoltee (2014-04-06 21:45:31)
en weer anderen duiken onder in panama :-)
paulricken (2014-04-07 23:48:57)
Hey Cor, Great blog. Hou ervan het te lezen iedere dag. En je hebt me geïnspireerd. Ik schrijf nu ook een blog in het Engels op h p://www.squidoo.com/awesome-lifes 365 dagen lang, nu 5 gedaan, over de geheimen van een geweldig leven. En
mensen kunnen meedoen. Dank voor deze inspira e. En nog een vraag. Ben bezig met een boek; ’365 manieren om van je
medewerkers te houden (en je klanten….)’ Ik zoek illustra es. Een soort karakter die diverse waarden toont; liefde zorg voor
anderen doorze ngsvermogen niet uitstellen. bereiken/presteren. spelen. creëren. gek, vreemd. rebels. purpose hoop. leven.
vrede. georganiseerd. present. enz. enz. Ken je iemand die dit kan? Of bestaat er een programma zodat ik het zelf kan doen?
groet en dank nogmaals, Paul Ricken Coach/trainer/inspirator Crea ng awesome lifes for, with and through everyone. 0031
6 53675546 KVK nr: 52825450 OBnr:NL184380108B02 h p://www.squidoo.com/awesome-lifes h p://about.me/paulricken.nl
h p://www.paulricken.nl h p://www.experience-engineering.com h p://www.footballrevolu on.nl
Winny (2014-04-08 09:32:12)
Het systeem in Nederland dood onze crea eve IK. Het kennis is macht principe realiseert ook dat fouten maken, not done is.
Hoe hard we ook werken, ons leven is vallen en opstaan o ewel fouten maken, ervan leren en weer doorgaan. I love it.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 412/1001. Een viral is pas een viral als het een viral is
(2014-04-07 06:17)

Laatst vroeg een bedrijf of ik een viral voor ze wilde maken. Wat denk je dat daarop mijn antwoord was?
A. Ja natuurlijk. Geen probleem. Ik heb een ontze end goed bedrijf in mijn netwerk dat er voor zorgt dat uw
ﬁlmpje als een virus over het internet gaat en door velen bekeken zal worden.
B. Nee natuurlijk niet. Een viral is een ﬁlmpje dat als een virus over het internet gaat en daar hebben we
geen controle over. Natuurlijk kunnen we het ’seeden’ zodat de kans groter is dat mensen het zien en delen maar
het is geen enkele garan e of het ﬁlmpje ook daadwerkelijk viraal gaat.....lees massaal verspreid gaat worden.
C. Is er nog koﬃe?
D. Wat is dat een Viral?
Het juiste antwoord is D. Ik wilde eerst weten wat deze persoon zelf dacht wat een viral was. Om vervolgens
antwoord C te geven, door te gaan met A als een soort humoris sche wegvoorbereider voor, natuurlijk, antwoord B.
Een week geleden gaf ik een TED talk op het consulaat in Istanbul. De talks werden aan elkaar gelachen door
Rayen Panday. De avond erna trad Rayen zelf op. Ik heb in jden niet zo zoveel gelachen. Wat een humor. Wat een
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talent. Wat leuk. Maar het beste vond ik niet alleen leuk. Het was ook nog eens leerzaam. Rayen legde namelijk uit
hoe je een hit kunt maken. Een muzikale hit.
Een muzikale hit is opgebouwd uit drie elementen:
1. Een irritant deuntje dat blij hangen.
2. Een bekende quote.
3. Een refrein. Je zoekt op Google naar inspirerende quotes en zet die achter elkaar.
Maar dit is nog niet grappig. Dat wordt het pas als Rayen het uitlegt.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=JyGiE5RvgQA &w=480 &h=360]
Teleurgesteld dat je het ﬁlmpje niet kunt bekijken. Snap ik. Maar Rayen vroeg me het te verwijderen omdat
het een onderdeel is van zijn nieuwe show. Het is een try out.
Toch nog een ﬁjne maandag. Wordt lachen vandaag.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 413/1001. Say Cheese is niet om te lachen. (2014-04-08 05:58)

Het duizelt in mijn hoofd. Ik wil en kan over zoveel dingen schrijven. Als ik NU niet begin met schrijven blijf ik
rondjes rennen in mijn eigen Story Candy Store. Rondrennend met een hele grote winkelwagen pak ik de verhalen
uit het schap genaamd Mijn Geheugen. Ik heb een paar minuten de jd om mijn keuze te maken en af te rekenen bij
Het Grote Geweten.
Een snelle blik op al het lekkers wat er al in mijn wagentje ligt. Het winkelwagentje is er trouwens niet een
waar je achteraan loopt. Nee in Noltee’s Story Candy Store ZIT je in de winkelwagen. In mijn geval een electrische
Batmobiel met grote open koﬀerbak waar ik alle tels makkelijk in kan gooien.
Ik ben nu 11 minuten aan het rondrijden en je vindt er de volgende tels:
1. Olivier Loos. Design Thinker bij de Koninklijke Marine.
2. Faith is the bullet. Hope is the gun.
3. De li scene uit The Grand Budapest Hotel.
4. Cancellara. Spartacus op twee wielen.
5. Don’t go breaking my heart.
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6. The ending of ’The Good Story.’
7. What makes best friends, friends for life.
8. The widen and deepen theory van Barbara Fredrickson.
9. Duo uit zee van het Doelen Cafe.
Mensen vinden het moeilijk om te kiezen. Ik dus ook. Het is makkelijker als je gewekt wordt om 6.00 en je
hebt nog geen idee waar je over gaat schrijven. Ik heb die 9 minuten snooze dan dus echt KEIHARD nodig om een
onderwerp te bedenken. Als er dan wat komt hoef je niet te kiezen. Dat heb je dan al achter de rug.
Ik voel me nu een beetje de supermarkt manager uit Borat. Die zegt wel ’Cheese’, maar leuk vindt hij het niet.
Kiezen is moeilijk in een wereld van overvloed. Meer is minder is echt waar. Ik maak betere, bewustere keuzes als
het aanbod kleiner is. Geniet meer van een maal jd die ik gemaakt heb van de le overs. Geniet meer van wat ik
aantrek als ik net mijn kledingkast gehalveerd heb.
Ik heb nog 19 minuten voordat ik op publish druk en naar de sportschool ga. Die staat vol met apparaten.
Dat wordt moeilijk kiezen. Gelukkig is daar Het Schema. Vandaag Rug, Schouders, Biceps. Dat is geen keuze. Dat is
een afspraak.
Say Cheese.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=EprmUjV-yEI &w=640 &h=360]

Els (2014-04-08 06:51:06)
Godzijdank dat dat ook bestaat: afspraak en niet hoeven kiezen ;-)
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 414/1001. Onvoorspelbaar Onvoorstelbaar (2014-04-09 06:06)

Ik ben een fan. Een fan van Wes Anderson. Hij maakte oa The Royal Tenenbaums, Fantas c Mister Fox, Moonrise
Kingdom en zijn laatste:
The Grand Budapest Hotel.
Mocht je net uit een winterdepressie komen en nog niet helemaal klaar zijn voor de lente ga dan deze ﬁlm
kijken. Heerlijk. Ik ga er niet teveel over vertellen. Ik ga wel een plaatje laten zien dat in een beeld het verhaal van de
ﬁlm laat zien. Als ik er naar kijk word ik weer vrolijk en verschijnt er een glimlach op mijn gezicht van oor tot oor die
er het komende uur niet meer vanaf gaat. Maar om me door zware jden heen te loodsen heb ik besloten dat ik een
beeld uit de ﬁlm ga uitprinten op doek. Voor naast mijn bed. En ik stel hem in als achtergrondfoto op mijn telefoon.
Dan glimlach ik toch zeker een paar keer per dag. No Ma er What.
Nieuwsgierig naar het plaatje?
Komt ie.
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Mocht je de ﬁlm nog niet gezien hebben, probeer dan het volgende eens.
Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk de karakters op de foto en hun rela e. Hoe uitgebreider hoe beter. Ga
daarna naar de ﬁlm kijk hoe het echt zit. Dan kom je er achter dat je er helemaal naast zit. Want dat zit je al jd bij
Wes Anderson. Zijn ﬁlms zijn onvoorspelbaar. En onvoorstelbaar mooi gemaakt. Elke scene is een kunstwerk. De
ﬁlm duurt 100 minuten. Laten we zeggen dat er 10 scenes in een minuut zi en. 1000 werken! Kan ik voorlopig dus
nog wel even vooruit met het printen van scenes uit The Grand Budapest Hotel.
Maar laat ik beginnen met bovenstaande. Dat ga ik nu regelen. Niet morgen maar NU.

Wil je de trailer zien. (wat ik NOOIT doe) klik dan hieronder. Dat is een youtube ﬁlmpje. Die zie je dus niet in
de mail. Moest ik even zeggen van Diane:

”Tip van de dag vvor abonnes; zet ﬀ onder de plaatjes in je blog of ’t ’n ﬁlmpje betre . Dat zie je niet in de mail. Hoef
je niet tevergeefs het web op voor bewegende beelden. You both...convince & confuse me at the same me.”
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[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=1Fg5iWmQjwk &w=640 &h=360]

Paul Ricken (2014-04-09 06:18:22)
Awesome, thanx Cor. What a great use of colours and scenery. Like a grazy fairy-tale.
Carolien Geurtsen (@Caro_Geurtsen) (2014-04-09 06:31:59)
thank you thank you thank you ;-) sounds like a golden p = zin in die ﬁlm
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 424/1001. De digitale kwast. | Design Thinking by Doing (2014-04-19 10:09:26)
[…] Vandeweek beleefde ik een ouderwets spannend fotomoment. Niet dat ik een spannende foto aan het maken was, nee
ik ging een foto ophalen. Het voelde echt precies zoals vroeger toen ik ook na 3 dagen wachten mijn foto afdrukken op kon
halen bij Kinorama. Nu was het de HEMA waar ik naar toe liep. Niet voor 36 foto afdrukken. Nee, nu ging ik 1 frame uit Wes
Anderson’s ‘The Grand Budapest Hotel’ ophalen. Ik had hem op canvas laten printen. Waarom? Dat lees je hier. […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 415/1001. The road to paradise. (2014-04-10 06:06)

Onze zoon is 17 en dochter 21.
Hoe oud ik ben? Ik was heeeeeel jong toen ik vader werd. Net niet illegaal.
Veel ouder ben ik volgens mij nog steeds niet. Veel mensen noemen mij nog steeds Corretje. Ook mensen
die mij niet van kleinsafaan (leuk woord) kennen. Waarom dat is moet je ze zelf maar vragen maar ik heb wel een
idee.

Ik kan echt nog zo blij als een kind zijn. Dat is eigenlijk een heel bizar gezegde. Alsof volwassenen niet blij
zouden kunnen zijn. Veel kunnen dat volgens mij ook niet meer en denken het te vinden in steeds groter en meer.
Mijn goede vriend Walter stuurde me gisteravond een bericht via Whatsapp dat prach g, geweldig, schi erend,
ontroerend vertelt (niet uitlegt) hoe het paradijs er uit ziet. Het is het antwoord van Johnny Cash op de vraag ”Hoe
ziet paradijs eruit?”
’This morning, with her, having coﬀee.”
Geen grote zaken in de toekomst. Nee iets heel kleins, vandaag.
377

Mijn paradijs de afgelopen 24 uur naast ’having coﬀee with her this morning’?
’Yesterday, with her, biking.”

’Yesterday, with him, biking.”
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’Yesterday, with him, biking.”

’Yesterday, with me, biking.”
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In mijn paradijs rijd ik rondjes ’on a road to nowhere’. Met mijn geliefden naast, achterop en af en toe op
me.
Where ever you go there you are.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 418/1001. Een stukje paradijs op aarde. | Design Thinking by Doing (2014-04-13
07:12:49)
[…] Ik schreef er vandeweek over en was er gisteren weer […]
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Waar ik aan denk wanneer ik aan hardlopen doe | PETEPEL (2014-04-13 15:34:42)
[…] Waar ik ook jdens het lopen aan dacht is dat ik een einzelgänger ben. Dit weekend had ik de blogpost van Cor Noltee
gelezen met daarin de vraag wat voor jou een stukje paradijs op aarde vertegenwoordigt. Antwoord […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 416/1001. Gefeliciteerd met je verjaardag! (2014-04-11 06:15)

Alsjeblie . € 500,00 Voor je verjaardag. Ja. Je bent vandaag jarig. Gefeliciteerd! En je mag jezelf een kadootje geven.
En die € 500,00 moet op.
Wat zou je jezelf geven?
Een paar regels
- Je moet het binnen 24 uitgeven. Star ng TODAY.
- het hoe niet perse 1 ding te zijn.
- je doet het in je eentje. Das gewoon prak sch. Hoef je niemand teleur te stellen.
- je mag het niet aan een goed doel geven. dat ben JIJ vandaag.
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Weet wat ik mezelf kado zou doen?
Een nieuw overhemd. Op maat gemaakt. Met mijn ini alen erin. Kosten € 55,00. En dat shirt wordt gemaakt
door Andrea.
Dit is hem. Luister maar.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=8P0iWbKo4as &w=640 &h=360]
(ja Diane dit is een ﬁlmpje :-)
En wat ik met die overige € 445,00 doe? Daar koop ik een cket voor naar Rome. Want daar hee Andrea
zijn hele kleine winkel. Midden in het centrum. En dan heb ik nog net genoeg voor een cappuccino, een glas wijn en
een bord ravioli.
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Met het ’passhirt’ aan
Ik weet ook niet hoe ik op dit verhaal kom. Misschien omdat ik Suits aan het kijken ben op Ne lix. Of omdat een
mooie vrouw laatst tegen me zei dat een pak me ook mooi zou staan. Of omdat ik gewoon graag weer naar Rome wil.
Het maakt eigenlijk allemaal geen reet uit. Want ik ’ben’ vandaag jarig. En ik zit straks in Rome.
En geef me nu eens 1 hele goede reden waarom jij niet jarig bent vandaag.
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Els (2014-04-11 07:25:28)
Leuk verjaardagscadeau Cor, vooral Rome!!! Denk dat ik ook maar jarig ben vandaag en naar Rome ga! Dus wij allebei: van
harte ;-)
Paul Ricken (2014-04-11 08:44:34)
Jarig zijn is misschien wel het mooiste wat er is. De enige dag voor vele mensen waarop je geheel en al in de volle aandacht
staat. En iedereen vind je geweldig. Je krijgt cadeautjes, je vrienden en familie komen op je feestje, je wordt op allerlei
manieren verwend en gefeliciteerd. Iemand schreef laatst dat op de verjaardag van zijn vriendin had afgesproken dat ze hele
dag alleen maar de dingen zouden doen die zij wou. That’s the way to do it. Toch apart dat sommige mensen hun verjaardag
niet vieren….. Jij doet het in ieder geval goed, man.
Ronald van Schaik (2014-04-11 09:26:45)
Happy new year Cor! Veel plezier in Rome. Want ik neem aan dat met “Wat ik mezelf kado zou doen” natuurlijk “Wat ik mezelf
kado doe” bedoelt. Ik was zondag jarig. Heb precies dat bedrag uitgegeven aan een lange &s lle wens die ik mezelf nooit
gunde, maar afgelopen zondag wel. Een mahoniehouten Ibanez basgitaar. Prach g ding. Nu gunde ik het mezelf wel omdat ik
de afgelopen drie maanden elke dag anderhalf uur weer gespeeld heb (en daarvoor 18 jaar niet). Dus nu mocht het van mijn
hoofd. Waarom speel ik nu elke dag? Als ik er over nadenk, misschien ingegeven door het ritme van jouw schrijven. Elke dag
jezelf iets gunnen wat je blij maakt. Als je jarig bent, deel je uit. Volgens jarenlange tradi e, gaf ik weer die surprise-eieren.
Omdat grote mensen moeten spelen. Fijn jaar Cor!
cornoltee (2014-04-11 09:36:45)
Goed verhaal Ronald! Wow 3 en halve maand elke dag anderhalf uur. Goed bezig!! Ben heel benieuwd naar jouw ochtendklanken. Misschien een keer een schrijf/muziek experiment doen in de ochtend :-)
cornoltee (2014-04-11 09:37:25)
Gefeliciteerd Els! Je hebt het verdiend!
cornoltee (2014-04-11 09:38:36)
Paul, Vandaag mag je alles doen wat JIJ wilt .....en morgen ook
Ronald van Schaik (2014-04-13 10:52:27)
Ik speel voor mezelf, net als jij voor jezelf schrij . Alleen is het in mijn geval absoluut niet de bedoeling dat anderen
meekijken/-luisteren :) Ooit...
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 417/1001. Ik ben verliefd. (2014-04-12 07:17)

Verliefdheid is niet te omschrijven. Het is een gevoel. Ben jij een keer echt verliefd geweest? Toen zat je ook
niet van:
- ca 165 cm
- hooguit 60 kilo
- bmi van 27
- vetpercentage 24, 5 %
- IQ schat ik op 124
- haar linker oor staat 3 mm hoger dan het rechter
Nee je stond waarschijnlijk FROZEN met je mond halfopen en een bek vol tanden met een gevoel van WOW!!
Het is als klaarkomen. Je weet wanneer je klaar bent gekomen. Mannen zeker. Een vrouw die tegen een
vriendin zegt dat ze ’geloo dat ze klaargekomen is’ is dat dus niet. Maar ik ben geen vrouw.
Even terug naar verliefdheid. Want ik ben verliefd. Toen ik haar voor het eerst zag stond mijn mond half
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open en kreeg ik er wel een woord uit. Wow!
Ze zag er niet alleen geweldig uit. In het zwart met leren rokje. Ze klonk ook geweldig. Gepassioneerd en vol
energie. Ze was anders. Uitdagend. Na de eerste date wilde ik alleen maar met haar zijn. Ik was onrus g.
Als ik met haar was voelde ik haar nteling door mijn lijf trillen. Op elke beweging van mijn hand reageerde
ze direct. We moesten uitkijken dat we niet te hard van stapel liepen. Het was gevaarlijk lekker. Op het randje.
Veel mensen waarschuwen me voor haar. Dat ze ’high maintenance’ is en onbetrouwbaar. Maar daar luister
je niet naar als je verliefd bent. Dan wil je maar een ding. Dicht bij haar zijn. Samen gaan. Samen komen. Samen zijn.
Wil je weten hoe ze er uit ziet?
Scroll dan naar beneden.
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Mijn nieuwe liefde. Duca 900 superlight.

Paul Ricken (2014-04-12 08:40:10)
Ik had al zo’n idee dat het over een bike ging…. Enjoy, o ja, en hoe komt zij klaar dan…?
maarten (2014-04-12 08:57:29)
Lekker ding Cor! Jezelf goed beschermen he, ’jasje’ aan voor je gaat rijden. Veel plezier Gr Maarten
Ronald van Schaik (2014-04-13 10:48:30)
Wow, brute gevaarlijke dame. Gefeliciteerd! Misschien kunnen we een design by riding motortocht maken :) Hartelijke groeten,
Ronald van Schaik [image: Bezoek de site] [image: Contac nforma e Rhinoﬂy]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 418/1001. Een stukje paradijs op aarde. (2014-04-13 07:12)

Paradijs. Ik schreef er vandeweek over en was er gisteren weer even.
Ik kom er zo’n drie keer per week maar gisteren stonden de poorten van de hemel open zodat de zon mij de
weg naar het Paradijs wees.
Of stond ik zelf ’open’ en zag ik het daardoor? Anyway. Ik pakte heel snel mijn camera en legde het met
gevaar voor eigen leven vast voor jullie.
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Het schrijven op dit blog is misschien maar een uurtje werk in de ochtend maar als ik er over nadenk ben ik
overdag uren bezig met het vastleggen van content voor het blog. Mijn iPhone puilt uit en zei laatst tegen me dat ze
helemaal vol zat.
Mijn blog is de gedisciplineerde verbeelding van mijn nieuwsgierigheid.
Ik heb net het ﬁlmpje geupload op youtube en dat ziet er niet uit.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=y2Bn5mTsf6k &w=640 &h=360]
Dus als je wilt weten hoe het Paradijs er echt uitziet moet je snel je ﬁets pakken en achter me aan ﬁetsen.
Om 9.00 vertrekken we vanaf Bas (je weet wel die van die goeie koﬃe) en neem een Bounty mee kun je zowiezo
genieten van je stukje paradijs op aarde.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=Ort7tWFQB7U &w=480 &h=360]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 419/1001. No Pain No Gain. (2014-04-14 05:01)

’Geluk is je goed en slecht kunnen voelen, maar voelen dat het ’klopt’ in een context van groei.’ Gretchen Rubin.
Groei is dus belangrijk. Maar wat is groei nu precies. Want groter worden hee bijvoorbeeld niet bij iedereen posieve associa es. Volgens mij word je niet gelukkig als je ’dicht groeit’ of als je ﬁnanciële schuld groeit. Ik vond hem
tot nu toe al jd erg goed de deﬁni e van Gretchen Rubin maar nu heb ik de behoe e er iets aan toe te voegen. Het
woordje posi ef.
En om posi ef te groeien moet je eerst pijn lijden. Geen groei zonder pijn. Je kunt je pas goed voelen als je eerst
de pijn hebt gevoeld. Geen pieken zonder dalen. Ik moest eraan denken toen ik vorige week met mijn (ﬁets)maat
Jacco een rondje ﬁetste. ’Rus g aan’, hadden we tegen elkaar gezegd en dat ging eigenlijk heel lang goed. Maar met
windkracht 6 tegenwind rus g aan, is eigenlijk synoniem met afstappen dus dan gaat het toch gewoon pijn doen bij 25
kilometer per uur gemiddeld. Op een gegeven moment zei Jacco dat een goede vriend van hem ooit had gezegd dat
als het pijn doet je harder moet trappen. Ik lachte want dat was ik ooit zelf geweest en ging vervolgens 35 kilometer
per uur tegenwind ﬁetsen. Au.
Vorig jaar in de voorbereiding naar de de Marmot hield ik een strak trainingsregime aan. Als ’Het Schema’ zei ’Intervallen’ dan ging ik intervallen. En dat doet soms pijn. Tijdens die interval trainingen zat ook Kabouter al jd voorop
mijn stuur naar mijn Garmin te kijken. Hij zag mijn hartslag in het rood lopen en adviseerde me toch vooral rus g aan
te doen. ’Denk aan je hart’ zei hij. Ik deed niet anders. Ik dacht alleen maar aan mijn hart. Zo was het hele schema
opgebouwd. Rondom mijn maximale hartslag. Ik werd gek van het commentaar van Kabouter en tegen de regels van
het Schema in ging ik nog harder harder rijden en zei ik tegen Kabouter. ’Als het pijn doet, moet je gewoon harder
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ﬁetsen!’ Ik trapte door de pijngrens heen en Kabouter viel van het stuur.
Ik vind het ongelooﬂijk hoeveel meer pijn je kunt verdragen als je niet met Kabouter ﬁetst.
No Pain. No Gain, zei Ad den O er ooit tegen me toen ik als 17 jarig ventje zijn sportschool binnen kwam lopen.
Als het pijn doet gewoon harder trappen is mijn ﬁets variant. Bedankt Ad. Bedankt Jacco. Succes Kabouter.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 420/1001. Mijn laatste try out. Eerste voorstelling 30 mei 2014.
(2014-04-15 06:36)

Ik ben er klaar voor. Zo voelt dat. Ik was er al klaar mee. Met mezelf. Het op zoek zijn, niet weten en maar blijven twijfelen. Nu is twijfelen OK maar niet als het je in de weg zit. Als het je groei belemmert. Ik heb al eerder over
HET MOMENT geschreven maar ik ga nu even geen link geven die je naar HET MOMENT brengt. Ik wil dat je even
HIER blij ....als je er toch bent.
Mijn goede vriend Walter is naast een hele goede vriend ook een echte inspira ebron. Hij is een woordentovenaar
die het ook nog eens geweldig kan vormgeven. Ik moest aan Walter denken omdat hij ’Love what you dont’t!’ als
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Whapstatus tekst hee .
In die tekst zit ongelooﬂijk veel spanning. En die spanning zoek ik elke ochtend op. Wekkertje 6.00 uur. Een keer
snooze om 9 minuten na te denken over mijn onderwerp waar ik over ga schrijven. Vanochtend was het weer zwaar
om uit bed te komen. Maar ja ik weet dat het niet uit maakt hoe laat ik de wekker zet, ik wil toch al jd blijven liggen.
En belangrijker. Afspraak is afspraak. Als je al geen afspraak met jezelf kunt maken waar zijn we dan mee bezig. Terug
naar het onderwerp.
Na ruim een jaar schrijven, alle content weggeven en live try outs in de vorm van TED talks, colleges, trainingen
en workshops ben ik er klaar voor. Het afgelopen jaar ben ik niet pro ac ef geweest in hoe ik geld kon verdienen
met ’Design Thinking’. Toch is er aardig wat business uit mijn blog gekomen. Wildvreemde bedrijven die via via op
mijn blog terecht kwamen en mij inhuurden voor een inspira esessie, gastcollege, TED talk, masterclass, workshop
en weet ik veel wat voor andere namen je allemaal kunt bedenken voor wat ik het afgelopen jaar gedaan heb. Het
blog is eigenlijk een grote CV. Best stoer een CV van 1.500 pagina’s.
Het is inmiddels 6.53 en ik denk niet dat ik ga halen om om 7.00 te posten. Ik wil deze post even afmaken. Sorry
vroege vogels.
Gisteren was mijn laatste try out.Voor linC. Leiderschap in Cultuur:
’LinC is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector die hun crea viteit en intuï e inze en voor een vitale,
slagvaardige en ﬁnancieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, kennisdeling, nieuwe inzichten,
inspira e en nieuwe verbindingen tussen leiders, culturele instellingen en disciplines, tussen cultuur en samenleving.

LinC wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU enCoaching in
de Cultuur.’

LinC kost 20.000 euro (incl. btw) per deelnemer, inclusief studiemateriaal. Daarvan betaalt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 18.000 euro en vragen we een eigen bijdrage van 2.000 euro (incl. btw) per deelnemer.

Nelly van der Geest mijn Master docent had me voorgesteld en gisteren gaf ik een 3 en half uur durende workshop
Design Thinking die zo werd aangekondigd. De samenva ng van de 1.500 pagina’s:
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Na de TED talk in Istanbul was dit ook een opdracht waar ik best nerveus voor was. Een gevoel dat alleen maar erger
werd na het vertellen van mijn Waterbakker verhaal. Normaal garan e voor minstens een paar glimlachen. Nu bleven
de blikken kri sch en strak op mij gericht. Gelukkig maakte het Duimworstelen wel eea los bij de groep maar dit werd
geen makkie. En dat zijn misschien wel de beste. Want makkelijk is niet iets wat ik leuk vind. De beste opdrachten
zijn die waar je op het randje van je kunnen balanceert. Dat was gisteren. Na 3 en half uur hard werken was de groep
opgeladen en ik leeg. Moe maar voldaan. Ik viel in slaap in de trein en werd wakker door een trilling in mijn linker
broekzak. Een bericht van Iselien, mijn opdrachtgever:
’Was goed vandaag Cor! Blije en geïnspireerde deelnemers LinC - thanx’
Bedankt Iselien. You made my day. My week and maybe my year.
Gisteren was de laatste try out.
En voortaan organiseer ik zelf nu elke maand een Masterclass Design Thinking. Voor 10 m/v.
De eerste is vrijdag 30 mei 2014. Van 13.00 tot 18.00.
Kosten € 495,En ik geef 1 deelnemer 100 % cor ng. Wie dat is? Degene die 30 mei kan en mij laat weten weten waarom hij/zij wilt
komen. Hoe niet in 1.500 pagina’s. Hoe corter hoe beter.
cornoltee@mac.com
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maarten (2014-04-15 07:03:28)
Smart :-) Veel succes. Gr Maarten

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 421/1001. Row with the Flow. (2014-04-16 06:08)

Na een paar uur naar de binnenkant van mijn ogen te hebben gekeken is dit elke ochtend een klein uur lang
mijn uitzicht:
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Het verlichte 15 inch scherm van mijn MacBook Pro.
Wat ik vervolgens inruil voor het 2 inch scherm van David Lloyds Concept 2 roeimachine.
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We kijken wat af naar schermen. En we drukken wat af op knoppen.
Zo drukte ik gisteren per ongeluk op het verkeerde knopje van de roeimachine waardoor er een ander scherm
dan normaal verscheen voor mijn 5 minuten durende warming up. En wat was ik blij met deze fout. Waarom?
Omdat dit scherm mij hielp om super geconcentreerd die 5 minuten roeien met een constante krachtsinspanning te
volbrengen.
Hoezo? Omdat de warming up een game was geworden met een duidelijk doel, heldere regels en een geweldig
feedbacksysteem. En dat feedback systeem werkte als volgt. ’Vroeger’, toen ik nog niet op het verkeerde knopje
had gedrukt, bestond de feedback oa uit een getal dat aangaf hoeveel slagen per minuut je maakte. Bij elke slag
probeerde ik dan hetzelfde getal te halen. Gisteren echter verscheen er een nieuw feedbacksysteem.
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Een graﬁek die aangee hoeveel Wa je roeit. Geen getal maar een graﬁek. Bij elke slag verschijnt er een
zwart ver caal streepje naast een voorgaand ver caal streepje waardoor er een soort ’berg’ ontstaat en je vanzelf
gaat proberen om deze ’berg’ zo vlak mogelijk te houden met zo weinig mogelijk pieken en dalen. En geloof me dat
is een echte uitdaging. Als mijn graﬁek de Tafelberg zou zijn, zou het nooit een touris sche a rac e zijn geworden.
Het resultaat van deze vergaming van het roeien, met name de visuele feedback die de Concept 2 genereerde,
maakte het dat ik nog nooit zo geconcentreerd mijn 5 minuten warming up roeide. Normaal zit ik op de mer te
kijken en me te verbazen over hoe hang lang 5 minuten wel niet zijn. Nu was ik super geconcentreerd en uitgedaagd
om een constante lijn te houden en volledig jd en plaats te vergeten. Flow noemen ze dat. En goede games brengen
je oa door een goed feedbacksysteem in een staat van onbewuste ontwikkeling. De 5 minuten vlogen voorbij.
I have to go.
Row with the ﬂow.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 422/1001. Ik ben een Auto Man (2014-04-17 06:21)

Op verzoek van een trouwe lezeres houd ik het vandaag bij mannen. Mannen zijn in te delen in allerlei categorieën. Ik wil het vandaag hebben over de indeling ’Auto-Niet Auto’. Ik ben duidelijk een Auto Man terwijl een
hele goede vriend van mij duidelijk een Niet Auto man is. Auto’s interesseren hem niet. Als ik hem zou vragen wat
het merk van de schi erende auto die bij mij aan de overkant staat is zou hij werkelijk geen idee hebben. Ik wel.
Natuurlijk! Het is een Citroen C6 . Een van de auto’s die ik graag in de collec e zou willen hebben. Gisteren stond ik
er met een andere vriend zeer belangstellend naar te kijken. Die andere vriend is net als ik een duidelijke Auto Man.
We kunnen uitgebreid praten over de kromming van de achteruit van de C6. Schi erend.
Wat is dat toch met auto’s? En wanneer is dat ontstaan? Is het aangeleerd of erfelijk? Het gekke bij mijn
ouders is dat mijn vader een duidelijke Niet Auto man is en mijn moeder een duidelijke Auto Man vrouw is. Die liet
rus g haar auto na een jaar spuiten in een kleur die ze beter beviel of liet de bekleding compleet vervangen. Mijn
vader zag een auto vooral als een transportmiddel voor het vervoeren van zijn planten en toebehoren. Zijn auto rook
precies hetzelfde als de kas waar hij zijn cactussen kweekte.
Dus. Aangeleerd of erfelijk? Ik ben er nog niet uit. Zou er er een Auto gen zijn of is het toch een gebeurtenis
uit het verleden die zo’n impact hee gehad dat het Auto syndroom acuut ontstaan is. Wanneer is het zaadje geplant
die de Auto boom hee doen groeien. Als je een boom als metafoor gebruikt voor de betekenis structuren met
betrekking tot Auto’s is mijn Boom een oude eik. Een grote eik met een dikke stam en veel vertakkingen. Ik kwam
ooit op deze metafoor toen ik iemand uitlegde wat schemata zijn . Betekenis structuren in de hersenen. Volgens deze
theorie kan informa e via twee wegen de hersenen binnen komen. De Centrale route of de Perifere route. Welke
route er genomen wordt wordt bepaald door twee factoren:
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- mate van betrokkenheid.
- mate waarin men in staat is de info te verwerken.
Slechts in het het geval van hoge betrokkenheid en de mogelijkheid hebbend de info te verwerken, wordt de
Centrale route gekozen en groeit de betekenis boom. En is die info of direct en snel beschikbaar. In de andere
gevallen wordt de info via de Perifere route gestuurd en blij de info als blaadjes in de herfst rondom de takken
zweven. Die info is niet direct beschikbaar.
Mijn Centrale Auto Route is geopend toen ik als 7 jarig ventje voor de etalage van de speelgoedwinkel op de
Voorstraat in Dordrecht stond. Na school liep ik daar naar toe om uren naar de auto’s te kijken om vervolgens naar
huis te gaan en deze met Lego proberen na te bouwen. Ik vond dat dat eigenlijk al jd best aardig lukte. De Lego
Landrover leek best op de Etalage Landrover.
Tot die ene dag dat er opeens een nieuwe auto in de etalage stond. Een zwarte tweezi er. Ik denk dat het
toen gebeurd is. Zo’n auto had ik nog nooit gezien. Hem met Lego nabouwen was uitgesloten. Er zat maar een ding
op. Deze wagen moest ik gewoon hebben. 6 weken later en vele uren starend voor de etalage kreeg ik hem van mijn
moeder als vakan e kado. Hij staat nu al 40 jaar binnen........op mijn buro.
De Batmobile van CORgi toys. Ja dat is natuurlijk vragen om problemen.
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Ik ben een Auto Man.....en ik ben er voor onder behandeling.
Weinig succesvol overigens.
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paulricken (2014-04-17 09:22:37)
Cor, heerlijk verhaal man. Race je nog door de kamer met die Batmobiel, lekker op je knietjes? Zelf heb ik iets met ballen.
Voetballen. Heb er een stuk of zes en weet precies welke bal goed voelt, Hij moet niet te hard, niet te zacht zijn, niet te zwaar,
niet teveel poly-nog wat shit hebben, hij moet precies doen wat ik wil (niet afwijken van zijn lijn), hij moet aan je voet blijven
plakken enz. Dat is mijn fascina e. Lekker toch!?

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 423/1001. Paarse krokodillen. (2014-04-18 06:15)

Stel je voor. Je portemonnee met al je pasjes, rijbewijs EN telefoon wordt gestolen. Uit je auto omdat jij
even naar een collega 15 meter verder op loopt die je iets wilt vragen. Het overkwam mijn goede vriend GJB te D.
Ja ik hoor sommige denken: ”Dan vraag je er om.”
Nou ik denk dan dat ze met hun gore poten van je spullen af moeten blijven.
Maar gelukkig, gelukkig hangen er camera’s.
’Maar daar kunnen we niet zomaar de beelden van geven, meneertje.’
Zie ik daar een paarse krokodil?
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Op weg naar de KPN winkel. Ik ben er 30 jaar klant. 30 jaar!
’Ik wil graag mijn telefoon blokkeren want hij is net gestolen.’
Nou laat dat graag er maar af. De KPN medewerker vraagt om een legi ma ebewijs. Dat geef ik waarop de
KPN medewerker meldt dat het paspoort 4 dagen verlopen is dus de telefoon niet geblokkeerd kan worden. Daarvoor is een geldig legi ma ebewijs nodig. Ik houd het paspoort naast mijn gezicht en vraag of de KPN medewerker
me herkent. De KPN medewerker knikt beves gend maar blokkeert niet. Althans niet mijn telefoon. Ik blokkeer
inmiddels wel. 30 jaar klant zijn is niet rechtsgeldig als je paspoort 4 dagen is verlopen. Regels zijn regels.
’Maar het kan wel telefonisch.’ roept de KPN medewerker opeens en overhandigt me een telefoon. Die van
mij was namelijk gestolen, weet u nog.
Binnen 2 minuten is mijn telefoon geblokkeerd......zonder paspoort en wordt de nieuwe simkaart netjes naar
mijn huisadres gestuurd. ’En dan doe ik er een leuk kadootje bij.......een paarse krokodil.’
Op naar De Bank. Ik moet toch wat geld hebben om de Pasen door te komen. U raadt het al. Ik kan geen
geld opnemen bij de bank....waar ik al 32 jaar klant ben. ’Dan moet u eerst een nieuw paspoort aanvragen.’
’Maar dat kost geld en dat heb ik niet. Daarom ben ik hier.’
’Daar hee u een punt. Maar zonder geldig legi ma ebewijs kan ik u geen geld geven.’ Ik probeer me een
weg naar de uitgang te banen langs de paarse krokodillen.
Op naar de poli e. Aangi e doen. Wellicht dat dat oﬃciële document deuren opent die nu allemaal gesloten
blijven. Potdicht zi en.
Helaas.
Pasen.

De poli e werkt met een afspraaksysteem.

En de eerstvolgende afspraak kan gemaakt worden na

2014 dat wel. De Poli e. Waakzaam en Dienstbaar. Maar nu even niet.
Maar ik kan wel een brie e maken dat u het geprobeerd hee . Handgeschreven! Met een hele mooie stempel erop.
Mag ik er dan ook een s cker op. Van een paarse krokodil.
Een Goede Vrijdag.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=2Rw27vcTHRw &w=480 &h=360]

409

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 424/1001. De digitale kwast. (2014-04-19 10:09)

Vandeweek beleefde ik een ouderwets spannend fotomoment. Niet dat ik een spannende foto aan het maken was,
nee ik ging een foto ophalen. Het voelde echt precies zoals vroeger toen ik ook na 3 dagen wachten mijn foto afdrukken op kon halen bij Kinorama. Nu was het de HEMA waar ik naar toe liep. Niet voor 36 foto afdrukken. Nee, nu
ging ik 1 frame uit Wes Anderson’s ’The Grand Budapest Hotel’ ophalen. Ik had hem op canvas laten printen. Waarom?
Dat lees je hier.
Enﬁn. Eenmaal thuis gekomen met het grote pakket was ik heel benieuwd hoe de print op canvas eruit zou zien. Want
toen ik de scene uit de ﬁlm had geupload op de HEMA site waarschuwde het systeem me namelijk dat de kwaliteit te
laag was. Het laten afdrukken van een lage kwaliteit foto was een bewuste keus. Ik was juist benieuwd hoe de pixels
zichtbaar zouden worden. Echter toen ik het geraamde canvas uit de verpakking haalde, schrok ik toch wel even. Het
was wel heel erg gepixeld. Maar ik zat er natuurlijk met mijn neus bovenop. Hoe verder weg hoe mooier.
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En als je dichtbij komt is het alsof je de streken van Wes Anderson’s digitale kwast ziet.
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Van dichtbij is het als een schilderij van mijn opa. Een impressionist. Duidelijk zichtbare penseelstrepen die verdwijnen als je verder weg staat.
Prach g.
Echt HEMA.
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Els (2014-04-19 14:29:43)
Gaaf.....
Els (2014-04-19 14:31:14)
Vandaar dat je zo laat was zeker.... eerst Hema echt Hema
Goed Idee. Design Thinking by Doing verhaal 637/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-05 09:49:28)
[…] ‘Ik ga het doen’. Het nu opschrijven van dit idee werkt wel. Mijn visitekaartjes en de print uit The Grand Budapest Hotel
zijn daar mooie voorbeelden van. Het delen op dit blog is wel een 100 % garan e voor het maken. […]
Mooi Moody. Design Thinking by Doing verhaal 679/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-02-18 07:17:36)
[…] Regelma g maak ik schermopnames van mooie ﬁlmscenes. Van een maakte ik zelf een grote afdruk op canvas. […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 425/1001. Te koop ei. (2014-04-20 09:22)
Vroeger werd crea viteit bepaald door God. De kunstenaar die het best God of andere verhalen uit de bijbel kon verbeelden kreeg de opdracht van de kerk. Maar met God en de kerk was je er nog niet. Je had ook de materialen nodig
om bijvoorbeeld een doek te kunnen schilderen. Verf en kwasten werden door de kunstenaar zelf gemaakt. In die jd
ging het over hoe je het beste iets na kon maken. Het ging niet om originaliteit. De schilderkunst en de waardebepaling veranderde rigoreus toen verf en kwasten gewoon beschikbaar kwamen voor ’iedereen’. Men had niet langer de
kerk als opdrachtgever nodig en als je zelf geen verf en kwasten kon maken, kocht je die gewoon. Schilderkunst en
waardebepaling verschoof rich ng originaliteit.
We leven nu in een wereld waar alles, direct beschikbaar is en alles al een keer gemaakt schijnt te zijn. Wat bepaalt
nu de waarde van een, zeg schilderij? Stel je voor dat je beginnend schilder bent, je bent goed en ambi eus. Hoe pak
je dat dan aan?
Is tegenwoordig je Merk belangrijker dan je Werk?
Ik heb het antwoord niet. Banksy maakte er een geweldig ﬁlm over Exit through the gi shop.
Ik ga verder met het beschilderen van mijn ei. Die ik vervolgens signeer en op ebay zet.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 426/1001. Vers, verser, verst (2014-04-21 08:23)

Ik maak al jaren top shots van bijzondere eetmomenten. Niet dat het nu top opnames zijn maar top omdat ze van
bovenaf genomen zijn. Het bijzondere is dat als ik ze terugkijk ik al jd nog precies weet Waar, Wanneer en Who?
Misschien omdat het perspec ef van de foto is zoals ik het zelf de hele jd zie; van bovenaf.
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Gisteren Paasbrunchte ik met mijn dochter in Ro erdam. Sinds kort zit er een nieuw ee entje recht voor het Centraal
Sta on: SALT &TASTY. Een heerlijk plekje midden in de stad. Zeker als de zon schijnt. We bestelden allebei een verse
jus die in prach ge glazen werd geserveerd. Vervolgens bestelden we een broodje oude kaas, tonijnsalade en garnalenkroket. De entourage, de jus glazen en de prijzen creëerden een verwach ng ten opzichte van de broodjes. De
vis komt van Schmidt Zeevis dus dat zit wel goed. Maar qua broodje hadden we toch geen zacht wit puntje verwacht.
Zowel mijn dochter als ik niet. We vroegen ons af waarom dit zo was en ik dacht dat het kwam omdat ze samenwerken
met Schmidt Zeevis en ze daar net als op de markt vis op wi e zachte puntjes verkopen. Toen ik vroeg waarom ze
zachte wi e puntjes serveerden was dat inderdaad de reden. Toen ’klopte’ het weer. En toch vraag ik me af wat
andere mensen er van vinden. Met name de toeristen. Want die begrijpen ook de werkelijk brilliante tekst op het
servetje niet:
Versere vis zwemt nog.

415

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 427/1001. De Cen master (2014-04-22 04:59)

Bernardus Cornelis Albertus Maria. B.C.A.M. Noltee. Cor.
Ik heb meer ini alen dan mijn roepnaam. Dat is vrij uniek.
Ik ben gedoopt, heb mijn commune gedaan, ben gevormd en nooit misbruikt. Dat is vrij uniek.
Laatst vroeg iemand hoe lang ik was en ik zei 184. Ik ben namelijk 184. Alleen in mijn paspoort staat 183.
Dus ben ik 183. Oﬃcieel.
Misschien moet ik het toch een keer rechtze en. Maar ik kan het ook anders doen. Ik kan mijn Master gaan
halen.
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Ik las laatst namelijk over het volgende experiment.
Een professor deed het volgende. Het gaf een college aan drie representa eve groepen studenten. Steeds exact hetzelfde verhaal. Alleen een keer als student, een keer als docent en een keer als professor. En aan het eind
van het college vroeg hij ze om een paar vragen te beantwoorden. Een daarvan was ’Hoe lang denk je dat ik ben?’
De resultaten waren verrassend. Naarmate hij hoger op de sociale ladder stond werd hij langer geschat. Zo’n twee
cen meter.

Momenteel doe ik mijn presenta es als werkloze waterbakker. Ben benieuwd hoe lang ze me scha en als ik
volgend jaar mijn Master heb gehaald.
Met de LOI wordt Nederland dus niet alleen steeds slimmer maar ook steeds langer.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 428/1001. PECman (2014-04-23 06:20)

Voor alle Feyenoord fans onder ons nog een keer. PEC Zwolle hee afgelopen zondag met 5-1 gewonnen van
020. Nu was ik zondag in Ro erdam en zat op Ro erdam CS te wachten op de trein toen plotseling vanuit de verte
een blauwe wi e Oger aan kwam lopen.
Mensen doen rare dingen om hun club aan te moedigen als twaalfde man.
Dat stond ook achterop het shirt van een van de PEC Zwolle fans. Nummer 12.
Toch hee het geholpen. PEC Zwolle won met 5-1. Een historische overwinning.
Maar stel je nu eens voor dat jij de opdracht krijgt om de voorkant van dat PEC Zwolle T-shirt te ontwerpen.
De opdracht zou dan zijn:
Verbeeld:
’Win de KNVB beker van Ajax.’
De bedenker van het T-shirt verkocht er meer van dan hij normaal in een jaar verkoopt. En zelfs de burgermeester liep er mee.
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Dus wie is hier nu eigenlijk de grootste winnaar.
Juist.
Nick Runhaar uit Almelo.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 429/1001. Losing is a habit. (2014-04-24 06:31)

Afgelopen dinsdag gaf ik een crea viteits training voor een HBO instelling. Ik laat de naam even achterwege
omdat dit nogal een pijnlijk verhaal is. Met name omdat het precies hetzelfde verhaal als vorig jaar is. Er is dus niet
veranderd. Misschien was de pijn vorig jaar nog niet groot genoeg. De desbetreﬀende docent hee 3 keer herhaald
dat ze de pijn voelde. Als ze Jessica was, de CEO van het advocatenkantoor uit de Ne lix serie Suits, zou ze het
oplossen door tegen de verantwoordelijke medewerker te zeggen:
’Make it go away.’
Maar een jaar later ’it’s s ll there’.
What happened?
30 interna onal business studenten moesten ideeën bedenken voor een interna onaal opererend bedrijf.
De vraag die ze kregen was vaag:
Hoe kunnen we meer business genereren in land A met product B.
Gelukkig hadden ze een hoop jd gekregen om hun kennis te vergroten. En je hebt Kennis van het onderwerp nodig om waardevolle ideeën te bedenken. (naast Mo va e en Crea eve denktechnieken. (Volgens Therese
Amabile, professor op Harvard).
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En hier begint de pijn. Je bent gemo veerd als je zelf een uitdaging aangaat waarbij je weet wat het doel is,
er kans op succes is en je denkt dat je met jouw skills een bijdrage kunt leveren aan dat succes. Maar laat ik me
vandaag even concentreren op het Kennis stuk.
Toen ik vroeg hoeveel jd ze per persoon gestoken hadden in het vergaren van Kennis en 10 uur riep, was
een eenduidig ’Meer’, het gevolg.
20 uur?
Meer!
25 uur?
Meer!
30 uur?
Hier werd het wat s ller. Ik denk dat er een paar bij waren die er meer dan 30 uur in gestoken hebben en
zeker ook een aantal die er minder jd aan hadden besteed om hun Kennis te vergroten. Maar laten we het
gemiddelde houden op 30 uur per persoon. In een team van 5 man is dat 150 uur. Met 6 teams is dat 900 uur. Het
hele team had 900 uur geïnvesteerd in het vergaren van Kennis. Ze hadden daar allerlei Modellen voor gebruikt zoals
SWOT’s, Porter en Osterwalder. 900 uur!! Ik was heel benieuwd wat deze 900 uur opgeleverd had. Om daar achter
te komen gaf ik iedereen 1 post it. En vroeg ze daar 1 ding op te schrijven. Het antwoord op de vraag:
Wat hebben jullie geleerd?
30 m/v hadden 900 uur geïnvesteerd in Kennis. Maar wat hadden ze geleerd? Ik vroeg niet 10 dingen, nee 1
ding.
Niemand kreeg wat op papier. Niemand! Net als vorig jaar. Een jaar later is er nog steeds niets veranderd.
Misschien deed het toch niet pijn genoeg.
Ik wilde afsluiten met een quote van Pharrell Williams. Het komt uit nummer 2 ’Brand New’ van zijn nieuwe
CD ’Girl’ die ik minstens een keer per dag draai.
’A winner never quits and a qui er never wins.’
Toen ik net deze zin in kte in Google kwam ik er achter dat deze quote van Vince Lombardi is. Een football
coach. En die hee mooie dingen gezegd. Dus sorry Pharrell. Ik luister nu even naar Vince:
’Winning is not a some me thing; it’s an all me thing. You don’t win once in a while, you don’t do things
right once in a while, you do them right all the me. Winning is habit. Unfortunately, so is losing.’
En voor wie wel voor Brand New gaat:
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=4pwOGbnlD5Q &w=480 &h=360]
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G-ice (2014-04-24 06:44:44)
voel met je mee.
De Beschermheer (2014-04-24 12:30:34)
Niet alleen de Hogeschool in kwes e hee niets veranderd, ook de vragensteller niet :). Wie gebruikt nou twee jaar achter
elkaar dezelfde vraag als hij de eerste keer niet werkt? Ik heb betere ervaringen met de vraag ”Welke insights heb je de
afgelopen weken opgedaan als het gaat over de doelgroep, trend en wetenschap?” HBO-studenten hebben gewoon soms nét
een beetje meer houvast nodig om tot bloei te komen :).
paulricken (2014-04-24 23:37:37)
’Winners know there will be a lot of near wins’ Dus zullen ze blijven zoeken naar die near wins. Near wins leiden tot echt
winnen. Zeker als je jezelf de juiste vraag stelt. Wat hee iedere student nodig om bijna te kunnen winnen? Antwoorden op
de volgende vraag; ’Wat willen we dat de klant zegt als de klant product B hee gebruikt?’ 3 woorden bedenken. En op basis
van die 3 woorden product aanpassen of de marke ng ervan. Dan heb je een near win en uiteindelijk echte winst voor de
opdrachtgever. Alles begint dus met de juiste vraag, dan krijg je de juiste antwoorden.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 430/1001. Open Up.....Please. (2014-04-25 05:54)

Er gaat geen week voorbij of iemand spreekt me wel aan als ’Zappa’ of stuurt me een plaatje met Zappa. Zo
kreeg ik deze gisteren:
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Er zijn inderdaad overeenkomsten. Zo speelde Frank bijna net zo goed gitaar als ik.
Maar laten we het niet hebben over de overeenkomsten of verschillen maar over wat Frank hier zegt.
’A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is not open.’
Het doet me denken aan de eerste keer dat ik ging vliegen. De eerste keer. Het ging helemaal goed. Het taxiën, het ops jgen, hoogte maken etc.
Toch zat ik na 10 minuten met een parachute op mijn rug in de deuropening van het vliegtuig denkend
’My life depends on this parachute. if it doesn’t open I won’t be at work.’
Ik liet mezelf vallen. In een zwart gat. De eerste 3 seconden van je eerste sprong ben je kwijt. Je moet dan
eigenlijk hard ’1021, 1022’ roepen maar volgens mij kwam er helemaal niets uit mijn keel. Voordat je goed en wel
bese wat er aan de hand is, hang je onder je parachute.
Parachute springen gaat over goede voorbereiding, aandacht en verantwoordelijkheid.
eigen parachute. En geloof me, dan ben er met de volle 100 % bij.

Je vouwt namelijk je

Co crea e is ook zoals een parachute en werkt alleen als iedereen betrokken en verantwoordelijk is. Het gaat
er niet om dat het JOUW idee is. Je moet het ONS idee maken. Alleen dan gaat het vliegen........en landen in de
hoofden van mensen.
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Elja Daae (@Elja1op1) (2014-04-25 06:16:59)
Goedemorgen, Frank. Ik las net dit ar kel: h p://www.artofmanliness.com/2014/04/24/4-marine-corps-combat-leade
rship-lessons-every-man-should-learn/. Lekker Amerikaans en pro-leger, dus ik had even twijfel (wel of niet aan pocket
toevoegen?) maar het raakte een snaar. En het raakt ook aan jouw verhaal. Dussss. Fijne dag!

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 431/1001. Homo verzetje (2014-04-26 05:10)
Elke dag ben ik blij van binnen. Hoor ik op de radio in de auto van Roy. Het is 5.51. Ben al een uur aan het voorbereiden voor Koningsdag. Vandaag vier ik Koningsdag in België. We zijn met negenen op weg naar Luik om daar Luik
bastenaken Luik te ﬁetsen. Net als vorig jaar. Heb er dit jaar alles aan gedaan om goed te presteren. Nou ja bijna
alles. Nieuwe ke ng, casse e en een compact. Maar de belangrijkste investering is mijn broek. Speciaal gemaakt
voor in de bergen. Je schijnt er echt beter en makkelijker mee omhoog te komen. Ik geloof dat. Ik wil dat geloven. Ik
moet dat geloven. Anders gewoon homoverzetje. 34/30 voor de kenners.

Els (2014-04-26 06:01:05)
Met die broek kom je er wel hoor :-)
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G-ice (2014-04-26 06:52:05)
beetje homofoob?

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 432/1001. Waarom? (2014-04-27 10:32)

’Waarom doe je dat eigenlijk? Meedoen met Luik Bastenaken Luik.’
Vroeg een vriendin gisteren. Veel verder dan ’Omdat ik het leuk vind’ kwam ik niet. (btw leuk en luik scheelt
maar een le er?
Maar na een nachtje slapen heb ik toch wel wat betere antwoorden voor haar.
In willekeurige volgorde.
1. Vriendending. Mensen zijn sociale dieren. Althans sommige.
Door de weeks ﬁets ik een of twee keer alleen, een of twee keer met Jacco en zondags met de mannen. We
doen dan eerst een bakkie koﬃe en vertrekken dan voor een tochtje van 3 a 4 uur. Tijdens het ﬁetsen wordt van
alles besproken en doordat er steeds iemand anders voorop rijdt, praat je met iedereen. Een soort speeddaten met
een gemiddelde snelheid van 35 km per uur. En hoe harder er geﬁetst wordt hoe minder er gepraat wordt en hoe
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meer er gewisseld wordt. Kunt u het nog een beetje volgen?
2. Het doel.
Luik Bastenaken Luik is het doel wat sommige van ons gesteld hebben. Trainingsschema’s worden er op aangepast
en er wordt heel bewust naar toegewerkt . Dat gee focus en een reden om toch te ﬁetsen ook als je daar geen zin
in hebt.
3. Het podium.
Wat zondags al vaak duidelijk is, is wie de beste ﬁetser is. Tijdens Luik Bastenaken Luik ﬁets je met een chip
waar je je jd wordt gemeten jdens de beklimmingen. Dit is het moment om hernieuwd respect af te dwingen.
Want ﬁetsen in de polder is iets anders dan in de heuvel rondom Luik. Wel eens van de Cote de la Redoute gehoord?
4. Doen alsof.
Niet iedereen maar een aantal van ons had s ekem best profrenner willen zijn. Gisteren was zo’n dag dat je
daar even aan kon proeven. Aangezien de tocht voor de echte profwedstrijd is die vandaag wordt gereden. Er is een
inschrijving, een startnummer, bevoorrading, materiaalmannen en wagens. En zo staat het bij de Redoute vol met
kampers en mensen die ’ons sukkelaars’ naar boven kijken met een glas wijn of trappist in de hand. Geloof me je
gaat er net even een tandje harder van rijden.
5. Het souvenir.
Tijdens de tocht worden er foto’s gemaakt die je later online met je startnummer bij de hand kunt opzoeken.
Het brengt je weer even terug naar het moment dat je ondanks de pijn in je poten nog net je duimpje op kon steken
en een grimas op je gezicht kon toveren. Zo van. Best te doen die Redoute. Maar waar we het uiteindelijk allemaal
echt voor doen is de medaille en het T-shirt. Ik ga er vandaag de hele dag mee lopen. Als een ridder die geridderd is.
Daarom Kim.
Daarom rijd ik Luik Bastenaken Luik.
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Albert (2014-04-27 10:44:22)
de armstukken blijven fabeltas sch!!
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 433/1001. Verrassing! Omdat je niet jarig bent. (2014-04-28 05:26)

Mensen genieten meer van onverwachtse kado’s dan van verwachte kado’s. Waarom? Omdat er een verrassingselement in zit.
Mr. Bean laat dat mooi zien in een sketch waarin hij zi end in een restaurant zichzelf een kado gee en hoogst
verrast is. Dus wil ik een voorstel doen. We schaﬀen het geven van kado’s af op momenten dat we het verwachten.
Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Laten we beginnen met de verjaardagen. Je mag je verjaardag nog wel
vieren maar kado’s zijn uit den boze. Je weigert iedereen die met een kado komt. De so ere variant is dat je zegt dat
je het kado liever op een ander moment ontvangt. Dat kan elke dag zijn. Als het maar niet je verjaardag is.
Zo werd ik vorige week verrast door een envelop van Bol.com. Ik wist zeker dat ik niets besteld had en had
echt geen idee wat of van wie het was. Een echte verrassing. Op de envelop staat:
Veel plezier met je bestelling!
En dat plezier is dus groter als het onverwachts is. En dat was deze bolle envelop. Een totale verrassing.
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Het kado was van Elja. Mijn blogvriendin die, nu nog, in Istanbul woont. Een echte verrassing. Het inspireerde me
tot het geven van een kado aan mijn dochter Noëlle gisteravond. Mijn dochter is al vanaf het begin GROOT fan van
Pharrell Williams. Zeg maar gewoon een beetje verliefd. Lang voordat hij bekend was. ’She wants to move’ van
N.E.R.D. hoorde ik voor het eerst van mijn 10 jarige dochter. En nu hoorde ik van de week dat Pharrell optreedt
op North Sea Jazz en er waren nog kaarten. Dus bestelde ik er twee en kreeg ze 5 minuten later in mijn email.
Vervolgens knipte en plakte ik wat ik elkaar en stuurde het aangepaste plaatje naar mezelf zodat ik dat ’s avonds
jdens het uitetentje (ook een verrassing) kon whatsappen naar mijn dochter. Want ja. Hoe geef je een kado aan
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een 21 jarige waarvan je weet dat ze constant haar telefoon met een schuin oog in de gaten houdt. Ondanks de
aandacht vragende Ossobuco op haar bord.

De verrassing was groot.
En waarom? Because ’I know who she is, and I know what she is feeling’.....about Pharrell.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=cljXNeRoq _Q &w=640 &h=360]
Het is weer maandag.
Een mooi dag om niet jarig te zijn.
Dus wie ga jij vandaag verrassen?

Winny (2014-04-28 08:48:58)
Hoi Cor, Ik kan me helemaal vinden in je verruimende benadering van cadeaus geven. Een tweetal weken geleden vierde ik
mijn verjaardag en iedereen wilde mijn verlanglijstje weten. Met www.lijstje.nl wist ik deze te delen, maar tegelijker jd voelde
ik dat dit niet meer mijn ding is. In dit moment heb ik gehandeld op de vraag en me tegelijker jd een wedervraag gesteld: ’hoe
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ga ik dit voortaan anders doen’. Een antwoord had ik nog niet, maar bij deze gevonden. Dank voor je aanreiking. Hartelijke
groet, Winny
cornoltee (2014-04-28 09:44:23)
Gefeliciteerd met deze oplossing. Dat je maar vaak verrast mag worden.
Carline (2014-04-29 14:41:52)
Ja hoor; hier voelde ik wel wat voor, dus je blog gepost op mijn FB en werd gelijk nog die dag verrast met bos rozen van mijn
man....echt verrast was ik ondanks dat ik dit dan toch wel weer had kunnen verwachten (?!). Hele goede tekst dus gister :).
Dank dank!
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 435/1001. Priori jd aan Posi vi jd. | Design Thinking by Doing (2014-04-30 06:02:19)
[…] en liefde onstaan. En een liefdevolle ac e ontstond er toen ik eergisteren schreef over het afschaﬀen van het geven van
kado’s op verjaardagen. Omdat mensen meer genieten van onverwachtse […]
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-04-30 07:10:06)
Haha. Ik klikte nietsvermoedig naar dit ar kel (ik dacht: wat een goed idee! dingen geven als iemand NIET jarig is! Briljant!).
En toen zag ik...mezelf. Hahahahaha! Zo zie je maar Cor. Ik zat vanochtend nog te denken hoe leuk het is om iedere ochtend
(of middag) naar jouw blog te klikken en te weten dat er iets te lezen valt. Dat ik je hier even kan zien. Ontmoeten. Ik hoop dat
mensen dat bij mijn blog ook hebben. Het is zo gaaf, warm en leuk!

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 434/1001. Shitmoment. (2014-04-29 05:17)
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Afgelopen zaterdag reed ik de wielrenklassieker Luik Bastenaken Luik (LBL). Voor alle duidelijkheid. Zaterdag.
Niet zondag. Toen reden de ECHTE mannen, de profs. Wij stervelingen reden hem zaterdag. Toch probeer je als
gewone sterveling het zo goed mogelijk te doen. Dat begint met een goede voorbereiding, lees veel ﬁetsen. En
goed materiaal. Had twee weken geleden nog ke ng, casse e, banden en remblokjes vervangen a € 420,-. Maar
misschien het allerbelangrijkste is misschien wel het eten onderweg. De bevoorrading. En ook die was goed geregeld.
Om de zoveel kilometer waren er heuse eet en drink dorpjes opgezet om ons stervelingen van brood en spelen te
voorzien. Sportdrankjes, koeken, fruit etc. Aan alles was gedacht. Maar ik dacht ’Dat kan nog beter’. Dus was ik
de vrijdag ervoor naar mijn lokale dealer gegaan en daar mijn eigen dope gehaald. Ik wilde niets aan het toeval
overlaten. Mijn benen moesten het blijven doen. Zo gezegd zo gedaan. Wat uiteindelijk resulteerde dat ik als enige
van de 8 vrienden met een rugzak vol Dope rondom Luik reed. Dit was de inhoud:
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En dat werkte prima voor mijn benen. De eerste 80 kilometer gingen als een raket. Geen kramp of wat dan
ook.....in mijn benen. Maar des te meer in mijn buik. 37 kilometer reed ik rillend van de kou en zelfs klimmend
ineen gedoken op mijn carbon ﬁetsje. De pijn in mijn benen na de zoveelste klim was een lachertje vergeleken bij de
kramp in mijn buik. Mijn dope was een aanslag voor mijn maagwand. Mijn lichaam was zo’n hoeveelheid suikers niet
gewend. Gelukkig waren de bevoorradingen ook voorzien van Dixi’s. De plek waar je niet wilt zi en jdens LBL. Ik
moest me vasthouden aan de wc bril om te voorkomen dat ik niet als een ballon die losgelaten wordt het luchtruim
zou kiezen. Het werd s l op het terrein, in mijn buik en in mijn hoofd. Een shitmoment van bezinning. Nooit maar
dan ook Nooit gebruik ik meer suiker Dope. Ik legde het moment vast met mijn iPhone. Mijn shit moment.

Nobody likes change.
Except for a wet baby.
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En dat geldt zeker voor je maag.
Volgend jaar rijd ik clean LBL. Zonder dope. Nope. 100 pure dope.
En ik vraag Lance Armstrong of ie meedoet met de introduc ecampagne van mijn nieuwe sportrepen. Doet ie
vast wel. Ik heb de campagne alvast gemaakt.

paulricken (2014-04-29 06:26:21)
Sugar is shit. Heb je ’m uitgereden? Dan heb je in ieder geval een medaille gekregen voor shit.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 435/1001. Priori jd aan Posi vi jd. (2014-04-30 06:02)

Het is leuk hoor dat schrijven in de ochtend maar wat schiet je er mee op?
Ik heb dat al een paar keer geprobeerd uit te leggen en het wordt me steeds duidelijker. Laat ik het verlopig maar
even houden op een ’zel elonende, gedisciplineerde, hardCOR verbeeldingstraining van mijn nieuwsgierigheid’. En
dat doe ik voor mezelf. ME ME ME. Als ik rekening met JULLIE moet gaan houden komt er niets van terecht. Want
jullie zij allemaal anders en er is gelukkig maar een IK. Godzijdank hoor ik sommige denken.
Maar ik zou van een andere planeet komen als ik het niet leuk zou vinden als sommige mensen er soms door geïnspireerd worden. En nog beter, er mee aan de slag gaan. Dus niet alleen denken maar ook doen. Design Thinkers
by Doing Doers. Het verschil maken. De wereld een beetje beter maken. En met beter bedoel ik posi ever. Dat
er vormen van vreugde, dankbaarheid, sereniteit, belangstelling, hoop, trots, plezier, inspira e, ontzag en liefde onstaan. En een liefdevolle ac e ontstond er toen ik eergisteren schreef over het afschaﬀen van het geven van kado’s
op verjaardagen. Omdat mensen meer genieten van onverwachtse kado’s.
Een trouwe lezeres ze e gisteren deze reac e op mijn blog:
’Ja hoor; hier voelde ik wel wat voor, dus je blog gepost op mijn FB en werd gelijk nog die dag verrast met bos rozen
van mijn man....echt verrast was ik ondanks dat ik dit dan toch wel weer had kunnen verwachten (?!). Hele goede
tekst dus gister :). Dank dank!’
En de moeite nemen om dit weer aan mij te melden was voor mij een onverwachts kado. Dankjewel Carline. Deze is
voor jou.
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En voor iedereen die na het lezen van de post van eergisteren DACHT dat ga ik DOEN maar het niet DEED.
Same player try again. There is no TRY there is only DO (Yoda)
Maak wat priori jd voor posi vi jd.
Ja met een lange IJ.

Els (2014-04-30 06:57:52)
Al doe je er niets mee...ik vind het ’s morgens leuk hoor....zeker wetende dat ik in elk geval 1 mail heb en dan nog een leuke
ook!! Jij bedankt Cor :-)
Carolien Geurtsen (2014-04-30 07:35:21)
grappppig - zit net dit ﬁlmpje h ps://www.youtube.com/watch?v=s8MPbEBHGKk te bekijken dat ik afgelopen september
maakte over ”Wanneer zeg jij Hallo op straat?”, een vraag die me sudder de sudder al 10 jaar bezighield - ik woonde toenter jd
in zo’n auto luwe straat met aan het ene uiteinde een supermarkt en het andere (min of meer) een school, en 9 van de en
mensen keken akward weg als we elkaar dreigden te passeren (behalve de jeugd natuurlijk die keek gewoon overal heen waar
ze wilden), Dus al wel op oog afstand wegbuigen om (mijn interpreta e) maar niks te hoeven zeggen... Hoe vaker dat gebeurde
- erg vaak. en ik heb het een jdje zelf geprobeert, dat kost mij veel meer energie dan Hallo zeggen of knikken - kortom het
contact wél aangaan - hoe vastberadener ik vervolgens werd om me daar niet (meer) door te laten in mideren en het Hallo
zeggen in allerlei vormen (edoch niet agressief) te gaan beoefenen, no ma er wat. Jaren later ging in een ﬁlmpje maken voor
Burendag/over burendag, en toen kwam die vraag weer op...Wanneer zeggen mensen eigenlijk wél hallo op straat? Alleen als
ze iemand kennen of wanneer ze zich zelf goed voelen, of?? ... Dus ging ik met die vraag Wanneer zeg jij hallo op straat? de
dag vóór burendag de straat op. Filmpje is niet van uber kwaliteit en zelfs de le ers zijn (althans op mijn beeldscherm) sinds
upload wat gaan dansen, geen idee hoe dat nou weer kan, maar er zi en grappige dingen in - over posi vie jd gesproken,
dan zijn foto’s en ﬁlmpjes maken echt wel my idea of relax stand en posi vi jden besteden. Dank voor je inspira e post Carolien
De kracht van inspira e: very inspiring blogger award - Elja Daae (2014-05-30 18:55:44)
[…] Zenoemenhetdesignthinking vanwege de Cor-heid […]
cornoltee (2014-06-02 09:20:16)
Dankjewel. Wanneer doen we koﬃe in nl?
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 480/1001. i don’t ﬁnk so | Design Thinking by Doing (2014-06-18 05:06:03)
[…] Maar met name ‘ten tweede’. Ik had de cd in een week jd al twee keer weg gegeven. Gewoon aan vrienden omdat ik hem
zo goed vond en ik graag kadootjes geef…..het liefst als mensen NIET jarig zijn. […]
Dope Deal. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 765/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-18 06:40:22)
[…] Wij zijn onze eigen wandelende geluks-dope-dealers. Kost niets. Alleen jd. Priori jd. […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 436/1001. Ora et labora. (2014-05-01 06:37)

Ora et labora.
Bid en werk. Werken aan iets waar je in geloo . Ik geloof echt in Design Thinking. Ik geloof dat de oplossingen van veel problemen opgelost kunnen worden door eerst met mensen te connecten. Op zoek te gaan naar wat
ze beweegt of juist tegenhoudt. Op zoek te gaan naar hun Waarom? Als je die Waarom gevonden hebt, maak je een
vraag van die Waarom. Je gaat op zoek naar Hoe? Je gaat je crea viteit gebruiken om oplossingen te bedenken. En
het woord bedenken zegt het al. Die oplossingen zi en in je hoofd. En aangezien niemand in je hoofd kan kijken
moet je die ideeën zo snel mogelijk naar je handen brengen. Dingen maken, laten zien, voelen en ervaren. Om
vervolgens weer heel goed te kijken wat mensen er mee doen en die feedback te gebruiken om je prototypes te
verbeteren. Want het kan al jd beter. De Volkswagen Golf bestaat dit jaar 40 jaar. Geloof me. Het laatste model is
echt beter dan de eerste. Be er stronger faster zouden de mannen van Da Punk zeggen.
Het probleem echter is dat de meeste mensen wel beter willen maar niet kunnen. Ze kunnen niet veranderen.
Omdat ze vast zi en. Vast in patronen, verwach ngen en regelmaat.
Ik ben wel eens jaloers op topsporters. Hun leven draait om regelmaat, discipline en hard werken.
Elke dag speel ben ik een beetje topsporter. Trainen op de ﬁets of in de sportschool.
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Elk jaar ga ik met Jacco op pelgrimstocht met de ﬁets. Vorig jaar de Marmo e dit jaar de Mor rolo. Morto is
Italiaans voor dood. De Mor rolo geldt als verreweg de zwaarste klim in de Alpen. Lance Armstrong vond het de
zwaarste klim die hij ooit reed. Een beetje dood gaan om dichter bij God te komen. Le erlijk en ﬁguurlijk.
Ik ben ook wel eens jaloers op monniken. Hun leven draait om regelmaat, discipline en hard werken. Elke
dag speel ik een beetje monnik. Wekker om zes uur, kaarsje aan en schrijven aan ‘mijn bijbel’.
Dit jaar ga ik voor het eerst het klooster in. Drie dagen leven als een monnik. Onder begeleiding van Harry
Starren. Dat betekent wel dat ik mijn laptop thuis laat. Het voelde toch een beetje vreemd om de monniken te bellen
en ze te vragen of ze WIFI hadden. Zaterdag en zondag geen post van mij.
Ik ga het klooster in.
100 % ME TIME.

Els (2014-05-01 07:01:19)
Je eigen jd voor 100 % geniet ervan... Ben wel benieuwd welk klooster ....
ANDY (2014-05-01 07:42:55)
Doe Harry de groeten.
Toke (2014-05-01 08:11:19)
Ha Cor, kan ik niet mee t klooster in, als non. Cor, Via via wordt aan mij gevraagd naar je adres. Ad Kliphuis, Nyhoﬀstraat 78 uit
Zwijndrecht , 078-6124706 had beloofd je een zelfportret van opa Cor te sturen maar is je adres kwijt. Dus, misschien kan je m
even bellen. Dag Cor!
De Beschermheer (2014-05-02 17:45:09)
De mor rolo is zwaar, maar de krohnplatz vond ik las ger met dat halfverharde gedoe. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat ze
daar in de giro een klim jdrit van hebben durven maken!
Els (2014-05-03 09:07:10)
Zaterdag en zondag geen mail.....maar vrijdag dan??????
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 437/1001. Op een gegeven moment. (2014-05-05 06:03)

Op een gegeven moment.
De afgelopen drie dagen was ik met 9 anderen en Harry Starren op retraite bij de monniken in Egmond. Een hele
bijzondere ervaring. En op de vraag ‘Wat is nu het meest bijzondere wat me is overkomen?’ wil ik het volgende met
jullie delen. Tussen het programma door woonden we de kerkdiensten bij en aten we in s lle drie maal jden. Brood
in de ochtend en avond en een warme maal jd in de middag. Op zich niets bijzonders was het niet dat de maal jden
in s lte worden genu gd.
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Ik had nog nooit met zoveel mensen in s lte gegeten en afgezien van dat je je veel bewuster bent van de handelingen
en je zintuigen gebeurde er iets anders. Iets bijzonders. Ik had mijn boterham met pindakaas op en lus e er nog wel
een. Normaal gesproken pak ik dan direct een volgende maar nu was er geen sprake van ‘normaal gesproken’ want
er werd niet gesproken en het brood stond buiten mijn bereik. Het leek mij ook niet gepast om mijn buurman aan te
stoten, naar het brood te wijzen en hem vriendelijk glimlachend duidelijk te maken dat ik nog een boterham wilde.
Ik had het kunnen doen. Ik had de s lte dan niet verbroken maar het voelde niet goed. Ik zou met deze ac e toch
mijn buurman storen. Dus leunde ik achterover en dacht ‘die boterham komt wel.’ En dat was eigenlijk heel pre g.
Niet direct door met de volgende boterham maar een beetje rondkijken, genieten, s l zijn. Op een gegeven moment
pakte mijn schuin overbuurman het brood en zag mij achterover zi en achter mijn lege bord en in plaats van eerst
een boterham voor zichzelf te pakken reikte hij het brood naar mij zodat ik een boterham kon pakken. Het brood
kwam in s lte naar me toe. Vanzelf.
Ik heb genoten van de s lte en geleerd dat met de juiste mensen om je heen je niet eens een half woord nodig
hebt om te krijgen wat je wilt.
Op een gegeven moment komt alles naar je toe.

berlinda (2014-05-05 08:49:37)
Nadat ik gewend was (de 1e maal jd was de s lte een soort te snijden spanning, heel ongemakkelijk. En wat maakt stokbrood
eten dan veel lawaai) vond ik het bijzonder om te ervaren hoe ontspannen het is als je eet met een groep zonder te hoeven
praten.
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Elbert (2014-05-05 10:19:27)
Mooi! sss !
Invuloefening. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 729/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-12 08:46:05)
[…] kreeg ik een jdje geleden van medemonnik Geurt […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 438/1001. We’re on a road to nowhere (2014-05-06 06:13)

Niet nader toe te lichten omstandigheden dwongen mij vandaag twee keer te snoozen. Ik stond op het kruispunt
van ontwaken. Linksaf was eruit rechtsaf was erin blijven. Het is nu 9 minuten voor 7 dus het moge duidelijk zijn dat
Kabouter vandaag weer eens won. Als we beslissingen nemen die lijken alsof je op een kruispunt staat zijn die vaak
heel erg zwart wit. Dat schept misschien duidelijkheid maar voelt toch ook niet al jd goed. Ik geef de voorkeur aan
rotondes. Rotonde na rotonde zwierend van links naar rechts. Oneindig achtereenvolgende achtjes rijden on a Road
to Nowhere.
Nowhere?
Know Where?
It’s Now and Here!
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[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=AWtCi Jyr0 &w=480 &h=360]
Afgelopen weekend was ik bij de monniken in Egmond. Op de laatste dag liep ik ’s ochtends naar buiten en hoorde
de vogels ﬂuiten. Ik keek omhoog en zag een kruispunt. Gelukkig verdween het kruispunt ook weer want ik wilde niet
links of rechts. Ik wilde rechtdoor.
On the road to nowhere.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 439/1001. 99% fouten maken. (2014-05-07 05:58)

Om originele en waardevolle ideeën te bedenken heb je verstand van het onderwerp nodig, je moet gemoveerd zijn en je moet over crea eve denktechnieken beschikken.
Als we crea viteit zien als een mentale spier kunnen we die dus gewoon trainen. En dat betekent dus gewoon veel
doen. Wat niet bij iedereen vanzelf gaat.
Om originele ideeën te bedenken moet je andere plekken ‘bezoeken’ dan je gewend bent. We zijn gewoonte
dieren en doen de hele dag dingen die we gewend zijn. Daar hebben onze hersenen patronen voor aangemaakt
zodat we niet elke keer als we voor een deur staan een hele originele manier gaan bedenken om aan de andere kant
van die deur te komen. Nee we pakken, zonder te kijken de deurklink, duwen hem naar beneden en openen de deur.
Hadden we deze patronen niet dan kwamen we de deur niet uit.
Om crea ef te zijn twee eigenschappen zeer belangrijk:
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- nieuwsgierigheid
- lef
Stel je voor dat je iets nieuws, iets origineels bedacht hebt, durf je het dan ook te delen. Durf je het dan ten
eerste wel ‘uit je hoofd’ te halen. Durf je het wel op te schrijven, te tekenen, te verbeelden. Of zit je saboteur, je
Kabouter je in de weg. Of je collega, je baas of je opdrachtgever. Of misschien is je EGO wel te groot.
Je kunt nog zo’n goede crea ef zijn als je niet het lef hebt om je ideeën te delen gaat er niets veranderen. Als
je niet bereid bent op je bek te gaan gaat er niet veranderen. Hoe we met fouten omgaan bepaalt ons succes. De
winnaars van morgen zijn de losers van vandaag. Degene die hun fouten omarmen. Degene die hun successen vieren
maar hun ook hun fouten koesteren.
Succes is 99 % failure.
Ik hoop dat ik vandaag eens ﬂink op mijn bek ga.
Btw. Is een van mijn favoriete crea eve technieken. Iets opze elijk fout doen en zien wat het oplevert. Durf
jij niet.

Michel van Dort (2014-05-07 14:15:53)
Kijk je uit als je crea ef gaat ﬁetsen? :-)
Van het pad af - Elja Daae (2014-05-08 12:20:24)
[…] je, Cor, ik luister naar je wijze […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 440/1001. Bloop bloop (2014-05-08 05:40)

Gisteren kwam gaf ik een crea viteitstraining voor tweede jaars HBO studenten. En ik had Simone gevraagd
om mee te gaan om te kijken wat er beter kon. Ze had een aantal zeer bruikbare ps waarvan ik er een vandaag
direct ga gebruiken. Hij sluit mooi aan bij mijn post van gisteren. Simone adviseerde me om in mijn intro, het deel
waar ik een aantal projecten uit het verleden laat zien, ook een aantal failures, bloopers te laten zien. Projecten die
juist fout liepen of waar fouten tot interessante inzichten leidden. En dat vind ik een uitstekend idee. Het maakt
menselijk en kwetsbaar. Ik denk dat het me dichterbij het publiek brengt. Wat zeker bij grote groepen, waar ik later
mee aan de slag moet, voor een betere connec e zorgt.
Dus ga ik ze oa het verhaal vertellen over Look O Look. Over de kracht van presenteren, storytelling en prototyping.
En over het Schiphol project. Over een hele slechte voorbereiding.
En over die Klapper in April. Steek nooit vuurwerk af jdens presenta es.
Ik kan zo nog wel even door gaan.
Ken je dat? Je hebt net een ﬁlm gezien waarvan je denk ’Mwah’. Komen ze aan het eind van de ﬁlm met een
een reeltje van de bloopers. Kan zomaar de hele ﬁlm redden.
Dus mocht je binnenkort een belangrijke presenta e geven en moeite hebben om uit al je succesverhalen te
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kiezen?
Kies voor paar bloopers.
Hoe groter hoe beter.
Hoe groter hoe menselijker.

Els (2014-05-08 06:17:44)
Slimme meid die simone ;-)....

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 441/1001. Fuck. You be er pull over and see. (2014-05-09 06:12)

447

Ik ben op zoek naar een andere auto.
Waarom? Omdat mijn huidige auto onveilig is. Niet zozeer voor mij maar wel voor degene die per ongeluk in
mijn koﬀerbak belandt. Ja u leest het goed. In mijn koﬀerbak belandt. Mocht u bij mij in de koﬀerbak belanden dan
zit daar geen ’trunk release cable’. Laat staan een glow in the dark instruc e s cker die uitlegt hoe e.e.a. werkt.

Zou de bedenker van deze func onaliteit zelf een keer ontvoerd zijn of te veel naar Good Fellas gekeken hebben.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=LRw3nudL1Fw &w=480 &h=360]
Crea eve ideeën zijn originele, waardevolle ideeën. Gebaseerd op bestaande behoe es. Die wensen vervullen of
frustra es wegnemen. Ik twijfel nu of ik een nieuwe auto moet kopen. Louis CK zou dat niet doen.
Louis CK zou zeggen: if you end up in the trunk of a car you are supposed to die.
Toch?
Of niet?
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=wEb5a-I0kyg &w=480 &h=360]
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paulricken (2014-05-09 08:07:48)
Awesome, Cor, heerlijke video, of course and maybe….. Die maybe is trouwens erg groot, 80 % van onze gedachten en emo es.
20 % is of course….
Els (2014-05-09 06:45:50)
Koop voor de zekerheid een s ckertje joh....hoef je daar ook niet meer over na te denken en is stuk goedkoper hahaha
cornoltee (2014-05-09 06:49:27)
S ckertje zonder kabel? OfCORs not. Word ik straks nog aangeklaagd.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 442/1001. Met je rug tegen de muur. (2014-05-10 07:04)

Volgende week moet ik een inspira ecollege geven aan derde jaars HKU studenten. En ik heb nog geen idee
waar ik het over ga hebben. Ik kan beginnen met het verhaal hoe ik zelf ooit op HKU beland ben. Het was 2006. Ik
werkte als crea ef bij TBWA en een collega vroeg me of ik voor hem in kon vallen. Hij moest een college geven over
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Inspira e op HKU maar was onverwachts verhinderd. Ik had nog nooit een college gegeven. De keren dat ik een
collegezaal van binnen had gezien waren zelfs op een hand te tellen. Trouwe lezers weten dat het na de kleuterschool
bergafwaarts is gegaan met mijn school presta es. Ik klus feitelijk maar wat bij als werkloze waterbakker.
Enﬁn de hulpvragende ogen van de desbetreﬀende collega wonnen het van mijn plankenkoorts en twee dagen later gaf ik een college over inspira e. Een dag later werd ik gebeld door HKU of ik er les wilde komen geven. Dat
deed ik. Eerst als gastdocent en nu twee dagen per week. Want langer wil ik niet in de waterbak spelen. Op HKU
geef ik de volgende vakken:
- Hoe ontwerp ik een Waterbak?
- Hoe verkoop ik een Waterbak?
- Hoe bedenk ik spellen voor in de Waterbak?
Allemaal op HBO nivo. En allemaal met het gedachtengoed van Design Thinking in mijn achter Waterhoofd.
U begrijpt dat ik dit stuk aan het schrijven ben met de hoop dat er een idee binnenplopt voor mijn inspira ecollege
van 90 minuten volgende week donderdag.
Ik kan natuurlijk hetzelfde doen als in 2006. Gewoon de avond voor het college voor mijn boekenkast gaan
staan en met gevoel die boeken er uit trekken die op dat moment inspireren. De covers fotograferen en daar iets
over vertellen. Maar dat voelt toch een beetje als ’done that’.
Inspira e gaat over nieuwsgierigheid en energie.
Waar ben ik nieuwsgierig naar en waar krijg ik energie van? Goeie vraag.
En als ik er niet uit kom kan ik al jd nog voor een boek gaan zi en. Niet voor mijn boekenkast maar 1 boek.
Dat sla ik dan willekeurig 90 keer open en vertel daar wat over. 1 minuut lang.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig welke 90 pagina’s dat zouden zijn.
Ik voel de energie.
Misschien best een goed idee.
Maar 1 idee is geen idee.
Ik twijfel de komende dagen nog even lekker.
Waarschijnlijk laat ik de spanning zo hoog oplopen dat ik woensdagavond met mijn rug tegen de muur voor
een lege boekenkast sta.
Met dat boek achter mijn rug.
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Deze week in de aanbieding bij boekhandel de Bengel.
Waar ik zo een nieuw boek ga halen. Tip van Wies. Al jd goed. Boeken ps van Wies.

Michel van Dort (2014-05-10 10:55:48)
Of je gaat lekker een stukje ﬁetsen.....
Marijke Grotenhuis (2014-05-10 14:08:47)
Gaat het over JOUWspira e of over STUDENTspira e? Ik denk aan INspira e door INTERACTIE..! Succes woensdagavond.
Johan (2014-05-10 18:39:38)
He Cor, Leuke boeken p. Staat alleen niet online bij de Bengel.
Are you PINK?. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 510/1001. | Design Thinking by Doing (2014-08-28 06:18:45)
[…] brein”. Het boek waardoor ik ooit docent op HKU ben geworden. Hoe dat is gekomen, lees je hier. Pink vertelt in zijn boek […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 443/1001.

You are not gonna sell if they don’t buy it.

(2014-05-11 17:03)

Stel je voor je hebt een geweldig idee en je moet dat binnenkort ’verkopen’ aan je baas, je collega of een (potenële) klant. Hoe oefen je dat dan?
Vandeweek vroeg ik 130 studenten of ze hun idee op een Post It wilde schrijven. Met als aanvulling dat ze het zo
moesten opschrijven alsof ze het tegen hun beste vriend vertelde na twee biertjes in de kroeg. Het leek me een veel
betere se ng voor ze dan de ’elevator pitch methode’ waar je in een kleine, beklemmende ruimte opgesloten zit en
je idee in 1 minuut moet pitchen voordat de li deuren weer open gaan.
Het voordeel van het tegen je beste vriend vertellen is dat je het in je eigen woorden doet op jouw manier. Je hoe
’jezelf’ niet aan hem of haar te verkopen. Hij of zij is namelijk al je beste vriend.
Je vriend(in) beoordeelt het idee niet op goed of slecht maar alleen op nep of echt.
Geloo hij of zij je dat jij het echt een goed idee vindt of voelt het als een verkooppraatje.
You Are Not Gonna Sell If They Don’t Buy It.
(soms klinkt het gewoon beter in het Engels)
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De Beschermheer (2014-05-11 17:29:14)
Onder het mo o een goed concept past achterop een bierviltje heb ik studenten vorige week bierviltjes en een pen gegeven.
Viel ze dat even tegen!
cornoltee (2014-05-11 20:46:24)
Joris! Goed idee. Jat ik van je :-)

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 444/1001. Unique Freak (2014-05-12 05:19)

”I’d rather be a freak than not be unique.”
Zingt Pharrell Williams in zijn nummer IT girl op zijn laatste cd.
Dat is best las g in een landje waar ’Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ de standaard is.
Nu hoeven van mij vrouwen echt geen baarden te laten staan of mannen cup C te gaan dragen maar tegen wat
meer freaks zou ik geen bezwaar hebben.
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De gek hee zijn status verloren en ik pleit voor meer gekte. Ik voorspel de terugkeer van de hofnar.

De oﬃciële grappenmaker aan het hof. Vooral in de Middeleeuwen was de hofnar populair, maar in de loop van de
18e eeuw verdwenen ze aan de meeste hoven. Het wordt jd dat we de nar nieuw leven in blazen. Misschien in de
gedaante van de business nar.

Stel vandaag maar eens voor dat er een weekje een Business Nar meeloopt met het management. Eind van de week
brengt ie dan verslag uit. Aan het hele personeel bij de doorgaans oersaaie vrijdagmiddagborrel.

Dat wordt lachten. Gegarandeerd. Weet alleen niet wie er het hardst lacht. En wie het laatst.

[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=1HURqH3QM1w &w=640 &h=360]

Sandra Van Kolfschoten (2014-05-12 06:20:59)
Hoi, Ik schreef er ooit iets over De Hofnar in de bestuurskamer h p://www.meestersadvies.nl/werkplaats/DU8810 _Tegenwicht+in+de+Bestuurskamers.aspx Groet Sandra Verstuurd vanaf mijn iPhone Op 12 mei 2014 om 06:19 hee Design Thinking
by Doing het volgende geschreven: > >
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 445/1001. EGO KO (2014-05-13 04:59)

Afgelopen zaterdag bokste mijn 17 jarige zoon zijn eerste wedstrijd. En misschien wel zijn laatste. Na een jaar keihard
trainen liep hij in de derde ronde een erns ge schouderblessure op. Hij had al eerder last van zijn schouder. Maar
fysio en een aangepast trainingsschema maakte hem tot de dag voor de wedstrijd blessurevrij en topﬁt.
Ik weet nog goed dat we bij de sportarts zaten. Deze legde uit hoe complex het schoudergewricht is en hoe belangrijk het was dat hij zich aan de regels van het herstel zou houden. Zodra hij maar even last zou krijgen, moest hij
onmiddellijk stoppen. Later in de auto op weg naar huis vertelde ik hem dat het moeilijkste deel van het herstel het
mentale aspect zou zijn. Zich houden aan de regels en niet te te snel te zwaar en intensief willen trainen. Het zou veel
meer een mentale strijd worden dan een fysieke. Naar je schouder luisteren in plaats van je ego. De handdoek in de
ring durven gooien .
Mijn zoon won de wedstrijd op punten. Fysieke punten. Hij voelde dat het fout ging met zijn schouder in de laatste ronde. Maar hij kon niet meer stoppen. Mentaal kon ie niet stoppen. De endorﬁne won het van het verstand.
Het crea eve proces voelt soms ook als een gevecht. Een gevecht in je hoofd om de meeste aandacht. Soms heb
je een idee dat zo goed ’voelt’ dat je daar alle aandacht aan wilt geven. Het vereist ijzeren discipline om dan je focus
te verleggen. Want 1 idee is geen idee.
Kill your darlings.
Kill your Ego.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 446/1001. Rara Raak (2014-05-14 06:30)

Morgenochtend om 9.00 geef ik een inspira ecollege. De brieﬁng die ik kreeg luidde als volgt:
“Deel iets inspirerends wat ze op school nog niet gekregen hebben.”
Nu is dat tweede deel niet zo moeilijk. Er is genoeg dat ze niet gekregen hebben.
En iets inspireert als, in dit geval, de spreker inspireert. Dus gaat het eigenlijk om wat mij inspireert. Dat hoef
ik dan alleen nog maar even langs het curriculum te leggen om te kijken of ze dat al ‘gekregen’ hebben.
Dus de vraag is eigenlijk wat is inspira e voor mij. Wanneer ben ik geinspireerd?
Voor mij is inspira e dat ik posi ef geraakt wordt met iets waar ik van groei. Beter van word. En om geraakt
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te worden moet ik open staan voor die impulsen. En om open te staan moet ik posi ef zijn. Nu heb ik het idee dat ik
een rondje aan het lopen ben dus laat ik een concreet voorbeeld geven van een aantal momenten dat ik geïnspireerd
was.
Nadenkend kom ik tot de conclusie dat alle voorbeelden die in mijn hoofd schieten een Wow gevoel creëren
en direct daarna twee gedachten:
- Aha! Werkt dat zo.
- Wat je daar allemaal niet mee zou kunnen doen?
Daarmee heb ik een modelletje.
Wow= posi eve emo e
Kennis= het vergroten van kennis in een gebied waar ik betrokkenheid voel en de informa e kan plaatsen
Gedrag= de drang om het te delen of er iets mee te gaan doen.
Daarmee heb ik mijn eigen deﬁni e van Inspira e gemaakt:
Een wow gevoel dat mijn kennis vergroot en me dat wilt laten delen of er mee aan te slag te gaan om de
wereld een beetje beter/leuker te maken.
Ik voeg net ‘leuker’ toe aan ‘beter’. Want het moet wel leuk blijven.
Ik ga naar de sportschool.
Niet echt inspirerend. Ook niet bijzonder leuk.
Ik voel me erna wel al jd beter. Posi ever. Ik sta meer open.
Om geinspireerd te worden. Om geinspireerd te raken. Om inspira e te geven.

Els (2014-05-14 06:46:12)
Kijk cor, het is aan het komen.... Volste vertrouwen in morgen ;-)
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 447/1001. Shit Story (2014-05-15 07:46)

Op mijn eeuwige, althans zolang ik leef, zoektocht naar inspira e belandde ik gisteren op een toilet. En gelukkig heb
ik het overleefd. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen over degene die na mij kwamen.
Maar met mijn gisteren geformuleerde deﬁni e van Inspira e kan ik wel uitleggen Waarom dat inspirerend
was.
Mijn deﬁni e:
Een wow gevoel dat mijn kennis vergroot en me dat wilt laten delen of er mee aan te slag gaan om de wereld
een beetje beter/leuker te maken.
Het Wow gevoel zat hem in twee dingen. Eén. Het was nieuw en slim. Waarbij slim je ook zou kunnen formuleren als duurzaam.
Twee. Het feit dat ik het nu online deel en waarschijnlijk nog wel tegen een aantal mensen IRL zal vertellen is
het bewijs van mijn drang het te willen delen.
Verder is het een mooi voorbeeld van de wereld een beetje beter maken omdat er stroom wordt bespaard en
leuker omdat zeker ’nieuwelingen’ als ik er blij van worden omdat ze een nieuwe ervaring hebben meegemaakt en
dat graag willen delen.
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Ik geloof niet dat ik ooit zo serieus met een toilet bezig ben geweest. Misschien die ene keer dat ik de badkamer ontwierp in ons nieuwbouwhuis. Maar nu even terug naar dat inspirerende toilet. Het was bij Ranj in
Ro erdam. Voordat ik weer terug ﬁetste naar Dordrecht vroeg ik waar het toilet was. Een medewerker van Ranj
wees mij de weg in de gang en zei ”links het damestoilet en rechts het herentoilet.’ Waarom de persoon me ook
wees op het dames toilet links hee misschien te maken met de winnaar/winnares van het songfes val afgelopen
zaterdag. Je weet tegenwoordig natuurlijk niet meer zeker of vrouwen met baarden niet gewoon kerels zijn. Als hij
dat echt zeker had willen weten had ie me natuurlijk beter kunnen vragen naar de uitleg van de buitenspelval. Ik liep
dus gewoon door in mijn ﬁets ou it. Zou dat de verwarring hebben veroorzaakt?
Enﬁn. Halverwege de gang aan de rechterkant bevond zich het herentoilet:
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Ik opende de deur en zag recht voor me een wastafel met spiegel en links en rechts een deur. Ik opende de
linker deur en ik hoefde niet op zoek naar het lichtknopje. Ook ging het licht niet vanzelf aan en toch was het er licht.
Het toilet grensde namelijk aan de gang en de wand hadden ze gemaakt van lichtdoorlatend wit matglas.

Wow.
Wat slim.
Nog nooit gezien.
Inspirerend.
Delen.
Doen.....als ik ooit nog eens een toilet ontwerp.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 448/1001. Dead Led (2014-05-16 06:26)

Vandeweek zat ik samen met Walter de live registra e van Led Zeppelin’s Celebra on Day te kijken. En Kabouter
(mijn interne saboteur) was ook nogal aanwezig. De ene na de andere hit kwam voorbij maar Kabouter vond het
eigenlijk maar niks.
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’Zonde van je jd. Dan kun je toch veeeeeel beter naar een concert kijken van uit de jaren 70 toen ze zelf nog
geen 70 waren.”
En voor een deel was ik het helemaal eens met kabouter. De muziek was er echt niet beter op geworden en
ik zie toch echt liever een 25 jarige Robert Plant dan de geblondeerde langharige 60 ger waar ik nu naar zat te kijken.
Laat staan Jimmy Page. Naar hem kijkend vreesde ik dat elk moment zijn kunstgebit eruit kon vallen. Nog een ﬂinke
gitaarsolo en hij zou mummelend verder moeten.
Toch werd Kabouter gaandeweg steeds s ller en zag ik hem zelfs licht headbangend aardig uit zijn dakje gaan
op mijn linkerschouder. Hij gooide er zelfs een airguitar solo uit bij het nummer Kashmir. Op een gegeven moment
waren Kabouter en ik zo enthousiast dat we Jimmmy Page al airguitarrend van het podium speelden.
Van cri c naar fan in 4 nummers. Die mannen kunnen spelen. Nog steeds. Wow.
Echter het het mooiste moment uit het concert moest nog komen en was toen ze alle vier GEEN muziek maakte. Het
maakte het tot een van de meest bijzondere concertregistra es die ik ooit gezien heb. Het was de handlegging van
Jimmy Page.
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Na het concert stonden drie bandleden al arm in arm naast elkaar, klaar om te buigen toen Jimmy Page zich
naast Robert Plant bij het drietal voegde. Met een grote smile (met tanden) vond zijn rechterhand zijn weg naar het
bezwete hoofd van de drummer. Jason Bonham.
Walter was er een paar minuten ervoor achter gekomen dat de drummer de zoon van de overleden drummer
van Led Zeppelin was. Toen ik dat hoorde werd de muziek NOG beter.
Wow. Wat een verhaal. Wat een concert.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 449/1001. I love it when a plan comes together. (2014-05-17 07:01)

Er comt een punt dat je je ’domein’ moet pakken en invullen. Eindelijk Elja.
www.designthinkingbydoing.comt er aan.
Na een jaar experimenteren op Wordpress met Design Thinking en alles wat daar uit voort vloeide, is het een
stuk duidelijker geworden wat er nu origineel en waardevol is aan wat ik aanbied.
Simone hee me daar fantas sch bij geholpen. Zij hee eerst in 4 dagen AL mijn verhalen gelezen en daar
een execu ve summary van gemaakt. Reuze knap vind ik dat.
’Ieder businessplan bevat een execu ve summary als eerste hoofdstuk. Dit is een samenva ng van maximaal
twee pagina’s van het totale businessplan, bedoeld als inleiding van uw gehele proposi e voor de investeerder. De
samenva ng is het visitekaartje van uw plan.’
Simone maakte van 1500 pagina’s een A4tje en vandeweek hebben we samen het visitekaartje gemaakt. Het
leek ons een goed idee om die execu ve summary te vertalen naar een online visitekaartje. Sommige noemen dat
een site. We hebben met papier, s en en plakband een site in elkaar geprototyped. Afgezien dat dat heel leuk is
om te doen was dat knippen en plakken ook een hele mooie manier om beslissingen te nemen. Je denkt namelijk
wel twee keer na als je met plakband iets vastplakt.
- Wat komt er op de homepage?
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- Hoe noem ik dat?
- Hoe groot is elk onderdeel?
Maar het meest bijzondere was dat het idee voor het knippen en plakken van de site helemaal niet gepland
was. We zouden het over hele andere dingen hebben. Het ontstond gewoon. En we we lieten het gebeuren omdat
het een goede energie gaf.

Toen ik een foto maakte van ’de site’ en die naar Patrick stuurde reageerde hij:
”Inscannen en klaar. Dekt direct de lading.’
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Wies vond het ”100 % Cor!”
Thanks A team.
I love it when a plan comes together.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=FPQlXNH36mI &w=640 &h=360]

Elja Daae (@Elja1op1) (2014-05-18 08:40:01)
Woohooo!! Echt Cor. :) Benieuwd!!
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 450/1001. Just Press Play (2014-05-18 09:49)

Afgelopen donderdag gaf ik een inspira e college. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had mijn eigen deﬁni e
van inspira e gemaakt en een opzet gemaakt voor het college. Het leek me namelijk interessant om te leren van de
studenten. Wat zij verstaan onder inspira e, hoe het bij hun werkt en de inspira es in kaart brengen.
Om eea te verduidelijken had ik eerst zelf nagedacht over mijn eigen inspira e. Ik was die week namelijk geinspireerd door het verhaal dat Wies me vertelde over Foute Vrienden.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=WnIvgtYXQyY &w=640 &h=360]
Terwijl ik een stukje kijk hoor ik:
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=OA4N5BNMjew &w=480 &h=360]
Groovin’ . . . on a Sunday a ernoon
Really couldn’t get away too soon
I can’t imagine anything that’s be er
The world is ours whenever we’re together
There ain’t a place I’d like to be instead of . . .
Groovin’ . . . down a crowded avenue
Doin’ anything we like to do
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Gewoon doen waar je zin in hebt. Ik zit hier te schrijven maar ik wil eigenlijk mijn auto wassen, ﬁetsen, op de
motor naar het strand rijden.....maar ik zit hier te schrijven en jij zit het te lezen.
Je crea ef vermogen opgebouwd uit:
- nieuwsgierigheid
- verbeeldingskracht
- discipline
- vasthoudendheid
en samenwerken.
En op dit moment heb ik de groots mogelijke moeite om het verhaal dat ik in mijn hoofd heb op ’papier’ te
ze en. Als ik niet de afspraak met mezelf had gemaakt ELKE dag te schrijven hadden het strand, de motor, de Spider
enz het al lang van me gewonnen.
Vasthoudendheid gaat bij mij met name over het je tanden ze en in het verbeelden/verwoorden van je ideeen. Je
kunt wel een idee in je hoofd hebben maar het is pas echt als je het ’uit handen’ kunt geven.
Genoeg omzwervingen en ontwijkend gedrag. Terug naar het onderwerp. Inspira e. Wies vertelde me over
Foute Vrienden en een dag later kwam mijn zoon er ook mee. Alleen hij deelde het niet met me door het te vertellen.
Hij pakte de laptop en zocht de aﬂevering op op Youtube. Wies en Noah waren allebei geinspireerd maar gaven
hetzelfde verhaal allebei op een andere manier ’uit handen’. Wies vertelde het op haar manier en Noah drukte
gewoon op play.
Ik denk dat er een hele grote groep mensen is die delen door te drukken in plaats van te vertellen.
Ik heb er een boek over dat ik nog steeds moet lezen:
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’In dit voor de Pulitzerprijs 2010 genomineerde boek gee Carr aan hoe het almaar toenemend internetgebruik ons vermogen om diep na te denken nega ef beïnvloedt. Door voortdurend afgeleid te worden door nieuwe
berichten, te blijven klikken op links en alleen maar korte teksten te lezen, wennen onze hersenen aan oppervlakkigheid. Volgens de schrijver nemen de concentra e en geheugenfunc es af en verdwijnt op termijn een rijk
intellectueel leven.’
Het mooie aan lesgeven en het schrijven op dit blog is dat ik mijn inspira e moet verbeelden, tot leven brengen en dan delen in de vorm van een college of een post. Als je je idee niet verbeeldt verandert er niets.
Enﬁn ik zag dat inspira ecollege wel zi en. Totdat ik woensdagavond een mailtje kreeg dat de documentaire
over het ontstaan van Improv Everywhere uit was en te koop voor $5,-. Improv Everywhere zijn de makers van oa
’Frozen Grand Central’. They cause scenes. In goed Nederlands Flashmobs....ook al gebruiken ze die term liever zelf
niet.
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[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=jwMj3PJDxuo &w=480 &h=360]
Dus kocht ik de docu en stelde de studenten het volgende voor.
Ze mochten kiezen.
1. Het in kaart brengen van elkaars inspira e. Aan de slag. Een werkcollege. Verdiepend.
2. De docu kijken.
Resultaat?
95 % ging voor de docu.
Het inspira e college was een kwes e van gewoon op play drukken.
Ik vond dat jullie dat moesten weten. Net als dat de lucht in Nike Air van beroemde Nike atleten is. Echt
waar.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=QxAz9lKvclc &w=640 &h=360]
Have a nice Sunday A ernoon.
En die docu vertoon ik aanstaande vrijdag in een bioscoop in Dordrecht. Er zijn nog 30 kaarten. Ik trakteer.
Wil je er bij zijn? Stuur me dan een mailtje.
cornoltee@mac.com
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 451/1001. I think you are crazy. Just like me. (2014-05-19 06:05)

Wat is het gekste spel dat je ooit gespeeld hebt?
Ik typ net ’crazy’ in op google en vind er bovenaan niet de wikipedia pagina maar een verwijzing naar het nummer
Crazy van Gnarls Barkley.
Ik ken het nummer maar de clip had ik nog nooit gezien. En die sluit echt geweldig mooi aan bij waar ik vandaag
over wil schrijven.De clip lijkt namelijk wel een echo van je hersenen. En mijn hersenen spelen de hoofdrol in het
gekste spel dat ik ooit gespeeld heb. Ja. Duh. Welke spel niet hoor ik je denken. Toch was dit spel net even anders.
Net even wat gekker dan alle andere spellen die ik ooit gespeeld heb. Het hee e Brainball en ik speelde het op het
congres van het voormalig Vormgevingsins tuut in 1993 in Amsterdam. Het spel was een prototype van het Interacve Ins tute uit Zweden.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=oBeGv _x4Tbs &w=480 &h=360]
Het werkt als volgt. Je gaat tegenover elkaar zi en met een hoofdband op die meet hoe relaxed jij bent. Degene
die het meest relaxed is, lees het meest niets doet/denkt, wint. Het is het enige spelletje dat je wint door helemaal
niets te doen.
Hoe zou de wereld eruit zien als we beslissingen nemen op basis van de uitkomst van dit spel in conﬂict situa es.
Stel je voor dat je dit in een casino zet en je gaat ALL IN tegen je tegenstander.
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Dat zou gek zijn.
I remember when,
I remember, I remember when I lost my mind
There was something so special about that place
Even your emo ons have an echo in so much space
And when you’re out there without care
Yeah, I was out of touch
But it wasn’t because I didn’t know enough
I just knew too much
Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Possibly
And I hope that you are
Having the me of your life
But think twice
That’s my only advice
Come on now, who do you
Who do you, who do you, who do you think you are?
Ha ha ha, bless your soul
You really think you’re in control?
Well, I think you’re crazy
I think you’re crazy
I think you’re crazy
Just like me
My heroes had the heart
To live their lives out on a limb
And all I remember
Is thinking, I want to be like them
Ever since I was li le
Ever since I was li le
It looked like fun
And it’s no coincidence I’ve come
And I can die when I’m done
But maybe I’m crazy
Maybe you’re crazy
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Maybe we’re crazy
Probably
ouh ouh crazy
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=bd2B6SjMh _w &w=480 &h=360]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 452/1001. Gone in 60 seconds. (2014-05-20 05:36)

Dit is er een voor mede autolie ebbers.
Dit is er een voor verhalenlie ebbers.
Dit is er een voor technieklie ebbers.
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Dit is er een voor geluid van italiaanse motorenlie ebbers.
Deze 60 seconden vertellen het verhaal van de 60 jaar lange succesvolle samenwerking van Shell en Ferrari.
SUCCESvol?
Nogal. Want het is:
Simpel
Unexpected
Credible
Concrete
Emo onal
en een Story.
Mijn vriend Paul liet hem gisteren zien op het grote scherm met het geluid VOL gas over de Rotel/Rega/Lynn
Keilidh’s installa e.
Het verhaal neemt je in 60 seconden mee in een rondje over de wereld.
Een 30 dagen lange ﬁlmshoot van Rome naar Monaco, Rio, Sydney, New York en Hong Kong teruggebracht
naar 60 seconden.
I loved every drop of it.
Wil je een beetje in de buurt komen van mijn ervaring gisteravond, doe dan het volgende. Kies de hoogste
videokwaliteit en zet je koptelefoon op. Geluid VOL aan.
Deed ik net ook weer. Kippenvel van mn nek tot aan mijn enkels.
Enjoy every second of it.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=e3WLyZQqYQc &w=640 &h=360]
Ja Abo’s je moet naar mijn blog om de video te kunnen beleven.

els (2014-05-20 08:06:41)
gaaf........
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 453/1001. De 1.111.111 regel (2014-05-21 06:10)

Iets is crea ef als het origineel en waardevol is. En dat wordt bepaald door De Ander. Je kunt je idee nog zo origineel en waardevol vinden als De Ander dat niet vindt wat is je idee dan waard?
Herinner je de 1.111 regel nog van Jeroen de Bakker? Even een oude post knippen en plakken.
’Jeroen de Bakker was ooit mijn directeur bij TBWA\ en legde mij als eerste uit hoeveel een idee waard is. Toen ik, een
van de vele keren, vroeg of ie jd had om naar een idee van me te luisteren (waar hij al jd de jd voor nam), zei hij:
“Cor, je bent een ideeen man. Hoeveel denk je dat een idee waard is”?
“Hoe bedoel je?” zei ik.
“Nou. Stel je voor je hebt 1.111 punten te verdelen. Hoeveel is het idee dan waard van die 1.111 punten?”
“Uhmmm. Toch minstens de hel .” zei ik zonder veel aarzeling. “600?”
“Ja? Denk je dat?” zei Jeroen.
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“Jaaaa. zeker wel! zei ik resoluut.
“1 punt.” zei Jeroen.
“1????? vroeg ik met half openstaande mond. Ik heb Jeroen namelijk erg hoog staan en luister al jd heel goed als ie
iets vertelt. Ik was nogal geschokt. Wat was mijn carriere nog waard? Ook 1 punt? Nauwelijks de moeite om door te
gaan dan. Ik voelde een lichte migraine opkomen. Maar zag hoop fonkelen in de blauwe kijkers van Jeroen.
“Vertel, leg uit”, vroeg ik hem.
Breed gebarend begon Jeroen met zijn uitleg.
“Kijk dat zit zo. Als je 1.111 punten hebt te verdelen gaat er
1 naar het idee.
10 naar het uitgeschreven idee
100 naar het project of businessplan
en 1.000 naar het……….
Prototype.”
Tja Jeroen had me weer iets geleerd en een geweldige spiegel voorgehouden. Mijn hele carriere zit ik in de crea eve
industrie. Ik heb honderden, misschien wel duizenden ideeën bedacht. Maar degene die realiteit werden waren al jd
de ideeën die ik prototypte. Niets is beter in staat om perspec ef te delen als een prototype. Een voorstelling van
hoe het in het echt gaat werken. En dat hoe er echt niet perfect uit te zien. En het kan van alles zijn. Van modelletje
tot verhaal, van storyboard tot lego model. Maak iets. Van hoofd naar handen. Onze hersenen hebben namelijk
de grootste moeite om nieuwe feiten te onthouden. Maak het vooral niet te perfect. Het gee de ander ruimte en
uitdaging om het te verbeteren.
Houd het simpel, onverwachts, concreet, geloofwaardig en emo oneel. Verpakt in een verhaal dat ze zelf door kunnen vertellen. Aan hun beste vriend in de kroeg.
Make stuﬀ. Make it happen.
En vraag alsjeblie niet.
“Wat vind je er van?”
Bovenstaand verhaal gee het belang van prototyping heel mooi aan. Maar ik wil de 1.111 regel aanvullen.
Want je prototype kan nog zo origineel zijn, als niet de juiste mensen je prototype kennen en het op waarde
kunnen scha en wat is je prototype dan waard?
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Dus hierbij mijn 1.111.111 regel.
Leuk hoor een idee: 1 punt
Goed uitgeschreven ook: 10 punten.
Geweldig businessplan: 100 punten.
Wow schi erend prototype: 1000 punten.
Maar of dat nieuwe prototype een verschil gaat maken wordt bepaald door de experts. De journalisten, investeerders, opinieleiders die het domein goed kennen en connected zijn binnen het domein. Die de kennis, ervaring
en de autoriteit hebben om De Ander te overtuigen van de waarde van het idee. De Douaniers van Ideeenland
bepalen of een idee de grens over mag. Naar het grote publiek.
Als je geen vriendjes bent met de Douaniers van je Domein komt het nooit in het land van De Ander.
Its not What you know.
Its Who you know.
Dus 1.110.000 punten voor de Douane van Anderland.

Kees Blok (2014-05-21 10:40:59)
Mooi ar kel. Ik ben het met je eens tot je het laatste zegt. Vooral dat het niet ”what you know” is maar ”who you know” ben
ik totaal niet mee eens. Als je iets wil regelen moet je de douaniers on your side hebben, eens. Maar dat goede idee, plan
en prototype is veel belangrijker want als je prototype goed is dan gee je dat de mogelijkheid om met overtuigingskracht,
nederigheid en de juiste aanpak al jd de douaniers on your side te krijgen. Mensen denken al jd dat netwerken het belangrijkst
is maar het is 95 % hard, slim en goed werk. Je moet vervolgens dan wel moeite doen dat werk extreem goed uit te werken en
te overdenken en vervolgens aan de juiste mensen te laten zien. Het is dus beiden belangrijk, maar zonder goed prototype en
met de juiste connec es ben je een stuk minder kansvol dan andersom. Het duurt namelijk een stuk langer om goed werk te
produceren, dan om met de juiste mensen te netwerken, is mijn ervaring in ieder geval.
Jeroen De Bakker (2014-05-21 11:00:17)
Ha Cor.
Klopt als een zwerende vinger.
Zelf zit ik inmiddels meer op de 1111 + 1 route ::
h p://jeroendebakker.com/2014/05/16/el onderd-elf-plus-1/
Jan Verheijen (2014-05-31 20:59:08)
Ook helemaal mee eens.
Tijdens een korte cursus boekdruk heb ik het ooit eens als volgt in le ers gezet:
h ps://www.dropbox.com/s/wgk1vw982udqekq/das-wirklich-Besondere.jpg
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cornoltee (2014-06-02 09:17:11)
Prach g!
Pizza? Pizza!Dit is Design Thinking by Doing verhaal 598/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-27 06:55:39)
[…] de Bakker legde mij ooit de 1.111 regel uit. Een idee is 1 punt waard. Een prototype 1.000. En hoeveel punten is een
prototype waard dat […]
Just another 48.Design Thinking by Doing verhaal 648/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-16 07:40:32)
[…] het pas echt interessant. Ik verhoog de pot met 11 euro 11.” Joris refereert hiermee aan de 1.111 regel van Jeroen de
Bakker. Niet toevallig ook een van de gevers. En toen ik net ging kijken of er misschien nog meer gestort […]

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 454/1001. Happy Twogether (2014-05-22 06:17)

Aanstaande zondag ga ik voor het eerst naar een concert van Prince. In de Ziggo Dome. De laatste keer dat ik daar
was speelde The Black Keys er. En toen zag ik er een geweldig idee staan.
Stel je voor. Je moet een idee bedenken voor Coca Cola binnen de campagne Open Happiness.
We weten allemaal wat Coca Cola is maar weten we wat Happiness is? Volgens Gretchen Rubin is het ’je goed en
slecht voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei’. Maar waar is het ’Ons’ gevoel. Het samen? Kun je
niet alleen groeien in rela e met de ander. We hebben die ander nodig om te groeien en te zien dat we gegroeid zijn.
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Samen groeien is nog mooier. Samen iets iets doen wat je niet alleen kunt en daarin slagen. Worden we daar niet
heel Happy van.
Coca Cola hee met wat ze in de Ziggo Dome hebben neergezet, begrepen wat Happiness is. Samen iets doen waar
we van groeien. Ongeveer twee keer zo groot worden. En je portemonnee twee keer zo klein.
Al ideeën?
Ik vraag me af of als ik het met Prince zou proberen het wel zou lukken. Prince is 1 meter 57. Gelukkig hee hij
andere kwaliteiten.
[youtube h p://www.youtube.com/watch?v=hJ5DN15d12w &w=640 &h=360]

paulricken (2014-05-22 10:38:54)
Happiness is wan ng what you have and enjoying it with others, Coca Cola is about having what they want by giving sugar to
others…..
G-ice (2014-05-22 15:41:39)
Prince will blow your mind.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 455/1001. Arie Davidson (2014-05-23 05:29)

Waar word ik blij van?
Ik zou het antwoord ook kunnen beantwoorden met het zoeken en vervolgens elimineren waar ik niet blij van
word.
Om maar weer bij de deﬁni e van Gretchen Rubin te blijven, word ik blij van als het ’klopt’ en ik groei.
Gisteren was ik bij vriend Arie en Harley. Arie hee een geweldige Harley Davidson maar rijdt er niet op. Omdat het niet klopt. Het stuur zit namelijk net iets te ver naar voren en de voetsteps ook. Daardoor zit Arie niet lekker
op Harley en blijven ze binnen. De rela e van Arie en Harley staat al jden op een laag pitje. Ze komen het terrein
niet af en ze beleven samen geen mooie ri en. De groei zit er niet in. S lstand is hier heel le erlijk achtergang.
Ik kan me voorstellen dat elke keer als Arie de garage in loopt hij denkt aan de mooie ri en die hij samen
met Harley zou kunnen maken. Zou kunnen maken. Maar ja. Niet als het niet klopt. Nu zijn er in deze situa e
natuurlijk duizenden op es. Maar ze komen uiteindelijk neer op twee.
1. Arie verkoopt Harley.
2. Arie maakt Harley kloppend.
Toen ik gisteren bij Arie was was ik blij dat ie voor op e 2 had gekozen. Harley stond er zonder tank en Arie
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legde uit hoe hij het stuur zou aanpassen en de steps naar achteren brengen. Het scheelt allemaal maar een paar
cen meter maar die paar cen meters gaan miljoenen cen meters verschil maken. Er zit weer groei in de rela e van
Arie en Harley. Die gaan weer meters maken. Kilometers.
Ik hoor het hart van Arie weer sneller kloppen en de motor van Harley langzaam ploppen.
Het klopt.
Het past weer.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 456/1001. Get Lost (2014-05-24 08:20)
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Gisteren gingen 250 eerste jaars HKU studenten op pad met een zelf in elkaar geze e dobbelsteen en 5 zintuigansichtkaarten.
Een idee gejat van Keri Smith aangevuld en uitgebreid.
Hoe werkt het idee?
Iedere student ontving een A3 poster met daarop 6 ansichtkaarten. ON THE MOVE was een individuele opdracht.

Eén van de ansichtkaarten is een uitgevouwen dobbelsteen die je moet uitknippen en in elkaar moet vouwen
en plakken. Met deze dobbelsteen ga je naar buiten en gebruik je de dobbelsteen als gids. Je gooit de dobbelsteen
en doet wat er op de dobbelsteen staat. Je gaat 10 passen:
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a) rechtdoor
b) schuin rechstaf
c) schuin linksaf
d) rechtsaf
e) linksaf
Op de plek waar je dan staat kies je een van de 5 zintuig ansichtkaarten. Hierop staat een opdracht vermeld.
Elke ansichtkaart hee betrekking op een ander zintuig. Op de kaart beschrijf en teken je uitgebreid wat je ziet,
hoort, voelt, ruikt of proe . Je maakt gebruik van eenvoudige tekentaal.
Wat zie je?
Maak een pla egrond van waar je nu staat. Met een diameter van 50 meter. Zo gedetailleerd en uitgebreid
mogelijk. Teken en benoem de omgeving.
Wat ruik je?
Wat ruik je nu. Omschrijf de geur. Kies 3 voorwerpen met een geur die je kunt zien en omschrijf hoe deze
ruiken als je dichterbij zou kunnen komen.
Wat proef je?
Kies 3 voorwerpen waar je bij kunt en proef deze (als dat kan) Wat proef je?
Wat voel je?
De temperatuur? De wind? Je kleren? Het contact met de grond? Je stemming?
Wat hoor je?
Sluit je ogen en luister naar de geluiden die je hoort.
(Niet ‘ik hoor het regenen.’ Maar ‘Ik hoor de druppels op de spijkerstof van mijn jas op mijn schouder vallen
en met een snelheid van 10 druppels per seconden en in de plas 4 en halve meter rechts van mij op straat vallen.”)
Nadat we alle kaarten aan waslijnen hadden opgehangen, bekeken en besproken hadden belandde ik in de
li . Alleen. En wat lag daar?
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De desbetreﬀende student is nog steeds niet gevonden.
lijk.

10 passen schuinlinksaf in een li .

Levensgevaar-
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Johan (2014-05-24 09:41:42)
Geinspireerd door Pharell?? ’We’re up all night to get lost’ ;-) Mooie post weer!
els (2014-05-24 10:23:41)
Gaaf.....„, En euhhhh blijven zoeken hoor....levensgevaarlijk ;-)
cornoltee (2014-05-26 07:26:07)
Always inspired Pharrell :-)

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 457/1001. ’Shit’ service design (2014-05-25 07:29)

Stel je voor je runt een sportschool en een van de drie urinoirs gaat kapot. Wat doe je dan? Afgezien dat je
heel snel een loodgieter belt om de boel te komen ﬁksen moet je iets regelen zodat de heren niet langer gebruik
maken van dit urinoir. Begin april liep ik dus tegen een zwarte plas c zak aan met daarboven heel netjes een A4tje
dat meldde dat het urinoir helaas jdelijk buiten gebruik is. Met daarop tevens de datum dat eea gemeld is. Om te
vervolgen dat ze proberen het zo spoedig mogelijk voor ons te verhelpen en natuurlijk excuses voor het ongemak.
Keurig dacht ik nog. Zeker het feit dat ze de datum er bij ze en. Het toilet had mijn aandacht en ik was benieuwd wanneer het toilet weer gemaakt zou zijn. Want ze ’zouden proberen het zo spoedig mogelijk voor ons te
verhelpen’. De weken die volgden bleef het toilet vermomd als vuilniszak en tot mijn verbazing hing er 5 mei een
nieuw postertje boven het toilet. Met een nieuwe datum van melding??? Ze vonden het waarschijnlijk zelf ook een
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beetje lang duren.

Zelfde postertje nieuwe datum. Leugenaars.
Weken gaan voorbij en het toilet verstopt zich nog steeds in een zwarte plastc zak. Zou ik ook doen......van
schaamte.
En wat doe je vervolgens als er dan nog een toilet stuk gaat?
Dan hang je er gewoon weer een nieuw postertje op. Met een nieuwe datum.
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Gelukkig is de vermomde toiletpot niet meer alleen. Want dit kan nog weken zoniet maanden gaan duren.
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Els (2014-05-25 09:50:19)
En nu maar hopen dat nr 3 in gebruik blij ;-)
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 469/1001. Zeikerdt | Design Thinking by Doing (2014-06-06 05:46:45)
[…] Trouwe lezers zoals Gerard weten dat. Ik schreef er al eerder over. […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 458/1001. Respectloze eikel. (2014-05-26 05:12)

Stel je voor. Je bent fan van Prince. En Prince zit voor je en gaat een liedje voor je spelen. Een van je favoriete
nummers. Maar vooraf vraagt hij of je echt wilt luisteren, genieten, in het moment zijn. Dus geen foto’s of opnames
met je mobiele telefoon maken. Nee met volle aandacht luisteren. Zou je dat dat doen?
Natuurlijk! Je bent fan en zeker als iemand dat vraagt doe je dat.
Gisteren was ik met een vriend bij het concert van Prince. Voor het concert vroeg een van de bandleden of we
geen foto’s of opnames wilde maken........om er helemaal ’te zijn’ en samen op maal te genieten van deze geweldige
ervaring. Want dat zou het worden, zei ze. Een geweldige ervaring.
Ik had al eerder gehoord dat Prince deze afspraak met zijn fans maakte en dat fans die zich er niet aan hielden er
op aan werden gesproken door security en andere fans. Fantas sch. Een man naar mijn hart.
Sinds de komst van de mobiele telefoon was dit verreweg het beste concert wat ik beleefd heb. En geloof me, ik
heb gisteren echt ook de neiging gehad om bijzondere momenten ’even vast te leggen’. Ik heb het niet gedaan. Al
was het maar uit respect voor Prince.
De respectloze eikel voor me kon zich echter bij een van de laatste nummers toch niet inhouden. Met zijn bijna
tablet grote LG ﬁlmde hij toch. Security zag het niet en ik kon niet anders dan het zien. Uit respect voor Prince heb ik
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er wat van gezegd. In duidelijke taal. Cort maar krach g. Hij stopte met ﬁlmen en zei ’Oh Ok’. En wat ie geﬁlmd hee
gaat ie waarschijnlijk nooit meer bekijken. Net als al die andere bijzondere momenten waar ie niet bij was. ECHT bij
was. Omdat ie op zijn schermpje zat te kijken.
Dankjewel Prince voor een geweldig concert en deze wijze les.
You are the King.

G-ice (2014-05-26 06:55:32)
He Cor, Had precies hetzelfde met Prince afgelopen september op curacao, jeetje wat is die vent in control. Wat betre die
ﬁlmpjes, binnen een dag staan er toch professionele opnames op youtube, beter dan je zelf ooit kan maken. Greetz Gijs
h p://www.youtube.com/watch?v=BkRdIbrOmSA
Ward Mevis (2014-05-27 09:27:53)
De man is een beetje de weg kwijt, dat is iets heel anders. Laat ik voorop stellen: mensen met telefoons bij concerten zijn
echt een ramp. Ik was recentelijk bij Fleetwood Mac in Ziggodome en heb me dood geërgerd toen. Er zijn meer mensen
herinneringen aan het vastleggen dan ze daadwerkelijk te maken. In clubs als Trouw is dat ook verschrikkelijk. Ben je aan het
dansen (aka: ’in the moment’) krijg je een bouwlamp in je gezicht. Ik ben dan ook pro-ontmoedigingsbeleid (zoals Trouw dat
doet). Echter, je fans(!) uit een concert gooien of een lawsuit aan de broek smeren omdat ze je tof vinden, dus enthousiast
materiaal van je maken/delen, dus bijdragen aan je status, is NOOIT goed te praten. Dat is simpelweg egcentrisch en idioot.
Als je bovendien je fans een buitenpropor oneel bedrag laat betalen om naar je te ’mogen’ komen kijken mogen ze damn right
zelf bepalen of ze dat via een camera of via een oogbal doen. TAFKAPannenkoek
You are Busted. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 516/1001. | Design Thinking by Doing (2014-09-03 05:32:27)
[…] Gisteren begon ik mijn college met de vraag wie er op dat moment hun mobiel vast hadden. Zij mochten gaan staan. Er
stonden zo’n 10 eerlijke studenten die van de 270 een hartelijk applaus kregen. Dat viel me erg mee. In mijn rondje vooraf
was het me inderdaad opgevallen dat er maar weinig studenten met hun mobiel in de weer waren. Dat was dus goed nieuws.
Vervolgens vertelde ik kort mijn verhaal over mijn bezoek aan het Prince concert. Een van de beste concerten ooit. Mede
omdat hij had gevraagd of IEDEREEN zijn mobiel uit wilde ze en, geen foto’s te nemen en met volle aandacht bij het concert
te zijn. Gelukkig waren er een paar studenten die er ook waren geweest en dat konden beamen. Ik schreef er trouwens een
post over. Hier. […]
Lids Down. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 544/1001 | Design Thinking by Doing (2014-10-02 06:22:03)
[…] zelf en ik wil niet in herhaling vallen want ik schreef er al een keer eerder over. En zelfs nog een keer. Ik zit er dus echt […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 459/1001. De waarheid is echt nep. (2014-05-27 05:44)

Gisteren gaf Anke van Haarlem een geweldig college over beeldcultuur en sloot af met een eindexamen project van
een van haar studenten. Het project ging over haar reis naar Azie en hoe ze met de buitenwereld communiceerde via
allerlei (online/social) media. Een collage:
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Zo bleef het thuisfront 5 weken lang op de hoogte van haar avonturen en ontmoe ngen in Azie. Wat niemand, behalve haar vriend, wist was dat ze helemaal niet in Azie was. Na het afscheid van familie en vrienden op het sta on
hee ze vermomd de eerste trein terug genomen en zich 5 weken lang thuis opgesloten en vanuit haar huis in Nederland Photoshoppend door Azie gereisd. Haar vriend deed de boodschappen en niemand hee iets in de gaten gehad.
Ze was in Azie. Echt waar.
Anke had een quote van Susan Sontag. Niet deze.
“The camera makes everyone a tourist in other people’s reality, and eventually in one’s own.”

Susan Sontag
‘A photograph that has been altered or given a false cap on lies about reality. The history of photography can be
seen as the struggle between the need to beau fy and the need to tell the truth’.

Susan Sontag
‘A photograph that has been altered or given a false cap on lies about reality. The history of photography can be
seen as the struggle between the need to beau fy and the need to tell the truth’.
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els (2014-05-27 08:17:06)
:) geweldig

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 460/1001. Wie van de Drie? (2014-05-28 05:54)

10 jaar geleden kochten wij een nieuwbouw huis. Eigenlijk een gestapelde blokkendoos die we zelf konden inrichten.
2 van die blokken waren de slaapverdiepingen. Die hadden we precies hetzelfde laten maken. Twee slaapkamers met
een badkamer. Op een gegeven moment moesten we beslissen welke van de vier slaapkamers de hoofdslaapkamer
was. De hoofdslaapkamer? Ja want die kreeg een slot. Een slot die je van binnen kon dichtdraaien. Nu wilde we
dat helemaal niet maar we hadden er voor betaald dus moesten echt beslissen welke dat zou worden. In onze ogen
waren het alle vier hoofdslaapkamers. Een echte hoofdbreker.
Nu kan het best makkelijk zijn. Je deur van binnen op slot doen. Zeker als je een puber bent. Zoals onze dochter
toen. En je denkt ’Nu Even Niet’. En eerlijk gezegd kon ik me ook wel een aantal situa es bedenken waarbij we liever
niet hadden dat onze toen 8 jarige zoon opeens in de deuropening zou staan en zich af zou vragen wat papa en mama
nou toch aan het doen zijn.
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CORtom we waren eruit. We wilden allemaal een slot op deur. Een mensch hee recht op privacy. We kunnen
het achteraf allemaal op Facebook ze en als we dat willen, toch?
Maar alle slaapkamers voorzien van sloten viel niet binnen het budget. Wat wel binnen het budget viel was alle deuren
voorzien van toilet sloten. Elke deur op slaapkamerverdiepingen werden vervolgens voorzien van toilet sloten. Dus
niet alleen de badkamer waar het toilet zich bevond. Nee alle deuren op de slaapbverdiepingen. Reuzehandig........ als
je wist welke van de drie het toilet was. Als iemand vroeg waar het toilet was lieten we ons antwoord al jd a angen
van hoe hoog de nood bij de vraagsteller was. Als deze zeer hoog was zeiden we ’boven de rechter deur.’ Als we
zin hadden in een spelletje ’Wie van de Drie’ zeiden we ’boven’. Om vervolgens te luisteren binnen hoeveel keer het
toilet werd gevonden.
Plee more.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 461/1001. Koude douche. (2014-05-29 10:52)

De afgelopen 2 weken heb ik ’s ochtends ruzie met Kabouter. Onder de douche. Na het schrijven van mijn ochtendverhaaltje spring ik of op de ﬁets, of in de Spider naar de Gym, of direct onder de douche. Maar het eerste deel
van de vroege ochtend eindigt al jd met een heerlijke warme douche. Tot twee weken geleden. Toen bekend werd
dat de aanpak van Wim Hof (The Iceman) werkt, heb ik direct twee kaarten voor zijn workshop besteld. Morgen.
Wim Hof gebruikt drie elementen: ademhaling, medita e en je onderwerpen aan kou. En tegen die laatste hee
Kabouter nogal bezwaar. Als voorbereiding op de training van morgen adviseerde Hof om elke dag koud af te douchen.
En dat vindt Kabouter helemaal niks. Na die heerlijke warme douche een le erlijk en ﬁguurlijke koude douche.
Echter na een 2 weken voorzich g met onze kleine teen beginnend staan Kabouter en ik gewoon vol onder de koude
douche en lukt het ons aardig om onze ademhaling onder controle te houden.
Voor mij begint de ideale dag nu met het schrijven van een verhaal op mijn blog, sporten en een koude douche.
En misschien wordt dat na morgen wel een een bad met ijsklontjes. Met een Jagermeister. Alleen als ie ijs en ijskoud
is.
[embed]h p://www.uitzendinggemist.nl/aﬂeveringen/1415208[/em bed]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 462/1001. Wilde gans. (2014-05-30 05:58)

Een van de meest hardnekkige brainstorm mythes is dat je samenstelling van je crea eve team voor 1/3 uit
wilde ganzen zou moeten bestaan. Wilde ganzen zijn mensen die geen rela e met het op te lossen probleem hebben.
Leuk hoor een clown die allerlei gekke dingen roept maar beter worden de ideeen niet. Hooguit verhoogt het de
sfeer wat uiteraard ook niet onbelangrijk is.
Maar hoe stel je dan een crea ef team samen in een brainstorm?
Het begint natuurlijk met een goede vraag. Maar stel dat je die hebt. Vervolgens bekijk je vanuit die vraag
welke relevante kennis je daarbij zou kunnen gebruiken. Maak een divers team. Neem een even aantal. Dat is
makkelijk als je ze in tweetallen wilt laten werken.
Essen eel is dat je teamleden hebt die uitgedaagd zijn om het probleem op te lossen. Een zeer ervaren persoon die er geen zin in hee is killing. Zonder mo va e geen crea viteit.
Ik loop al een jdje met de volgende vraag rond.
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’Bedenk ideeen om twee carbon raceﬁetsen op een Alfa Romeo Spider te plaatsen om van de zomer naar
Italie te rijden en daar de Passo di Gavia, Passo dello Stelvio en Passo del Mor rolo te ﬁetsen.
Een van de teamleden zou mijn vriend Arie zijn. Waarom? Omdat hij ﬁetst maar vooral omdat hij verstand
hee van auto’s en dingen kan maken. Zo is hij op dit moment zelf een motorﬁets aan het bouwen.
Toen ik hem vandeweek mijn vraag voorlegde kwam hij met een zeer origineel idee. Hij stelde voor om een
tweede hands achterklep te kopen en daar wat op te lassen zodat de twee ﬁetsen daar op vastgezet konden worden.
Ik zou daar nooit op komen. Ik kan niet lassen en zocht alleen op bestaande rekjes. Ik kon zijn idee wel weer aanvullen
omdat ik weer weet dat erstandaards zijn waar je makkelijk je ﬁets in kunt klemmen.
Het idee om een trekhaak op de Spider te ze en is op voorhand al afgeschoten. Een trekhaak op een Spider......zie je het voor je?
Idd Daniel, ik ook niet.
En wie nog een oude achterklep van een Spider hee staan. Bel 0624965000.

Appie (2014-05-30 08:56:57)
Hmm hoop wel dat het 2 italiaanse bikes zijn. Anders sla je de plank mis......Taiwaneeeeee!! Meet you there...same mountains xA
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 465/1001. Suck It. | Design Thinking by Doing (2014-06-02 07:36:19)
[…] Nog steeds geen wilde gans. […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 463/1001. KOUD KUNSTJE (2014-05-31 09:43)

Ik dacht dat het fysiek zwaarste wat ik ooit gedaan had de Marmo e was. Op de ﬁets 5000 hoogtemeters op
een een dag. Sinds de workshop van Wim Hof (The Iceman) gisteren is de Marmo e gedaald naar nummer twee.
Het zwaarste wat ik ooit heb gedaan bracht me geen meter verder en zelfs een halve meter lager. Wim vroeg ons
gister na een aantal ademhalingsoefeningen om te gaan staan. Benen uit elkaar. Iets verder dan schouderbreedte
en gebogen. Alsof je met je benen wijd op een stoel zit. Om vervolgens licht van het ene been naar het andere been
te bewegen. Na een minuut dacht ik al ’OK ik snap het, ik voel het, zullen we nu stoppen.’ Op dat moment zei Wim
dat we dit geen 5 minuten gingen volhouden, wat ik al onmogelijk ach e, geen 10 minuten maar 20 minuten.
Kabouter die op mijn linkerschouder keurig de oefening mee deed, viel ﬂauw en ik dacht.....ik dacht eigenlijk
niks meer. Ik voelde alleen de verzuring in mijn benen. Die werd niet erger en met de ademhalingstechniek van Wim
zelfs draaglijk.
Wat ik absoluut onmogelijk ach e hield ik vol. Door aandacht en ademhaling.
Deze ervaring zorgt er straks voor dat ik de Gavia, Stelvio en de Mor rolo beter dan ooit op ﬁets. Met twee
handen aan het stuur, stuur ik met mijn aandacht de zuurstof naar mijn bovenbenen.
Geen mond op mond beademing maar ’Mind on Leg’ beademing.
Ik heb gisteren weer geleerd dat we veel meer kunnen dan we denken. Of eigenlijk dan we niet kunnen.
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Ik kan nu Hoﬀen.
Dus pas maar op.
Stelvio Pas. Gavia Pas. Mor rolo Pas.
Wordt een koud kunstje.

Els (2014-05-31 10:08:23)
Dat wordt appeltje eitje ;-)
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 464/1001. Social Currency (2014-06-01 11:17)

Vandeweek laat ik 465 verhalen van dit blog uitprinten om ze in twee dagen te selecteren en categoriseren. Doel
is om zo’n 100 verhalen te kiezen die samen het beste uitleggen/vertellen/inspireren wat Design Thinking is. Toen ik
met dit blog begon moest elk verhaal in te delen zijn in een van de categorieën Empathie, Crea viteit of Prototyping.
Maar soms wilde ik een verhaal delen dat ging over Play of Branding of gewoon iets dat me opgevallen was en niet in
een van die categorieën in te delen was.
Nu schrijf ik over van alles. Het blog is de gedisciplineerde verbeelding van mijn nieuwsgierigheid. Mijn dagelijkse
training van mijn crea ef vermogen. Dit is verhaal vierhondervierenzes g van duizendenéén. Ik kan nog even vooruit.
Na ruim een jaar schrijven zijn er allerlei business ideeën ontstaan. Ideeën die ik vooraf niet had kunnen bedenken.
Een daarvan had ik wel bedacht. En dat was een boek. Maar door mijn gedachte ’Ik ga een boek schrijven’ simpel te
veranderen in ’Ik ga schrijven’ ben ik een schrijver geworden. Gewoon door te schrijven. Door te doen. Elke dag een
stukje. En nu is het jd om te kijken of van die 465 puzzelstukjes een mooie puzzel te maken is. Die mooi aansluit en
een geheel vormt. The Big Picture laat zien.
Die verhalen bundel ik in een boek. Van papier. Om vast te houden. Te ruiken. Te strelen. Te koop.
En betekent dat dan dat je de verhalen alleen in boekvorm kunt lezen. Natuurlijk niet.
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Als www.designthinkingbydoing.com klaar is kun je daar gewoon mijn dagelijkse blog lezen. Maar alleen de post
van die dag. Wil je meer lezen koop je of het boek (niet gra s, wel goedkoop) of download je ALLE verhalen (wel
gra s, niet goedkoop).
En die verhalen betaal je met een Tweet, Facebook share of Linkedin post. Kost jou niks.
Ok. Een klik. Hoeveel calorieën zou dat zijn?

Els (2014-06-01 15:43:45)
:-))

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 465/1001. Suck It. (2014-06-02 07:36)

Dat we heel veel van de natuur kunnen leren wist ik al.
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Wat ik niet zeker weet of de natuur ook de inspira ebron is geweest voor de oplossing van mijn ’twee raceﬁetsen op koﬀerbak probleem.’
Ik weet wel zeker waar het idee vandaan komt. Smidesign uit Antwerpen.
Mijn crea eve team voor mijn ’twee raceﬁetsen op koﬀerbak probleem’ bestaat inmiddels uit:
- Jacco. Fietser
- Cor. Fietser. Eigenaar Alfa Romeo Spider.
- Arie. Fietser. Handig met staal, ijzer en lasapparaat.
- Hugo. Fietser. Ontwerper.
- Daniel. Esteet.
Nog steeds geen wilde gans.
Die hee ook geen zuignap.
Suck It.

[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=fBK8pUPWu2A &w=640 &h=360]

503

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 466/1001. Gun factor (2014-06-03 06:20)

Gisteren had ik een inspirerend gesprek met Elisabeth van der Spek. We hadden het op een gegeven moment
over de fun theorie. Over hoe spel gedrag kan veranderen.
Jullie kennen waarschijnlijk wel de piano trap.
Waarschijnlijk geïnspireerd door dit voorbeeld hee Volkswagen toen een campagne opgezet waarbij VW aan
het publiek vroeg om voorbeelden te bedenken die gebaseerd zijn op deze theorie.
En de winnaar van deze campagne was jaloers makend goed en simpel.
De winnaar had het volgende bedacht. Op een straat in de stad waar te hard werd gereden, werd een snelheidscamera geplaatst. Het verschil echter met “normale” snelheidscamera’s is dat deze ook degene fotografeerde
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die zich netje aan de snelheid hielden. Vervolgens kregen de te hardrijders een bekeuring waarvan het geld in een
“prijzenpot” belandde. De geﬂitste ne e rijders ontvingen vervolgens een lot in de bus waarmee ze kans maakten op
het geld uit de prijzenpot dat bestond uit de opbrengst van de bekeuringen.
Resultaat: 26 % minder hardrijders.
misschien zelfs wel levens redt.

Een briljant voorbeeld hoe fun gedrag kan veranderen en in dit geval

Onbegrijpelijk dat deze nog steeds niet op grote schaal wordt toegepast. Het gaat dus blijkbaar niet om de
veiligheid van mensen maar om de inkomsten uit de bekeuringen. En als dat zo is moeten ze eea priva seren. Al
verder nadenkend zagen Elisabeth en ik het al voor ons. De poli e zou een ’normaal’ bedrijf zijn waarbij het, net als
bij zoveel andere bedrijven, gewoon gaat om geld verdienen. Veel geld verdienen. En dat geld wordt dan gestoken
in zaken als dure auto’s en exclusieve bedrijfshuisves ng.
Zo rijdt de poli e rond in Ferrari’s en zit het Hoofdkantoor Snelheidsovertredingen op de PC Hoofdstraat. Agenten
lopen rond in exclusieve Gucci kleding. En als je een bekeuring thuis krijgt betaal je geen geld maar moet je kiezen
uit een kado voor een agent naar keuze. Wordt het een dure ﬂes wijn voor agent A of een een paar belachelijk dure
schoenen voor Agente B. Allemaal zaken die jij ook heeeeeel graag had willen hebben.
Als de Fun factor werkt, werkt de Gun factor misschien nog beter.
Want die agent gunnen we het toch allemaal.

Gerard Arink (2014-06-03 08:46:40)
He die Cor, Gevallen met de raceﬁets? Ik ken de Speed Camera Lotery al. Van een eerdere post van jou. Of ging het je nu
niet zozeer om dit idee maar het (fun) doordenken hierover met Elizabeth? Maar jou een beetje kennende had je wel melding
gemaakt van het feit dat je reeds eerder had geschreven over de Speed Camera Lotery. Volgens mij heb je niet meer het
overzicht waarover je al eerder hebt geschreven. Te groot, te veel, te weinig overzicht haha. Ook dit kun je oplossen met
crea ve thinking en de funfactor. Schrijf een wedstrijd uit onder je fana eke volgers. Hij/zij die jou betrapt op een “enCORe”
en hier het eerste melding van maakt krijgt als beloning dat zijn/haar naam in jouw eerstvolgende post genoemd wordt. Om
het iets moeilijker te maken komt daar de voorwaarde bij dat je met het onderwerp van het “enCORe” wel eenzelfde idee
moet bedenken. Zo gaat je post toch niet 2 maal over hetzelfde en “verloren”, haha In het geval van de Speed Camera Lotery
zit het crea eve voor mij in het 180 graden omdraaien, een leuke en nu ge tac ek in het Design Thinking. Wat als we het
precies tegenovergestelde doen?. Niet de hardrijders fotograferen maar de niet-te hardrijders. Dit idee wil ik toepassen op het
probleem van de gasboringen in Groningen. Wat een onzin van dat stoppen met boren vanwege wat scheuren in huizen en
aardbevingen met een kracht van 1,2 op de schaal van Richter. In Azie komen ze voor bevingen van 4,0 hun bed niet meer
uit. Blijven liggen en vasthouden aan hoofd- en voeteneinde. Ik zeg juist meer boren, 1 miljard per jaar, en dat geld volledig
in de Groningse economie stoppen. Meer boren levert meer en iets zwaardere bevingen op en iets meer scheuren, maar
geen rampspoed. Met de meeropbrengst kan ieders huis meer dan prima worden hersteld, door Groningse aannemers en
Groningse architecten. Exper se opbouwen over huizenbouw in bevingsgebieden etc. Van de nood een deugd maken dus. A
demain, Gerard
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paulricken (2014-06-03 10:57:13)
Mooi Cor en Gerard. Heelrijk dat omdenken. Dat is al een hele beweging. Dat omdenken. Ken jullie die van die prullenmand
ook? Als je er iets in gooit dan hoor je de hele val en de landing. Als je er wat in gooit dan wil je de val en de landing horen.
Afval wordt spontaan door mensen in de bak gegooid, niet meer achteloos over de schouder. Ook het afval wat er omheen
terecht is gekomen wordt opgepakt. Ook verbazingwekkende resultaten. Nu nog even over de poli emensen., In Dubai of Adu
Dabi rijden ze al in lambo’s omdat iedereen daar al in dure auto’s rijdt. Anders kunnen ze de burgers niet eens bijhouden….
Maar goed, hoe zou het zijn als de poli e burgers beloond voor goed rijgedrag. Daar krijgen we de belas ng die we betalen
voor de poli e tenminste terug. En zij gaan op een andere manier met ons om. Niet op een denigrerende en bestraﬀende
wijze. Moet je eens zien wat het de burgers doet die voortdurend de wet overtreden. Het is net als op de lagere school van
mijn kinderen. Bij een overtreding kregen ze een gele kaart. Twee gele kaarten en dan krijg je een rode. Moet je naar het hoofd
van de school. Waar zijn de groene kaarten op het schoolplein voor goed gedrag? Heb dat zelf een keer toegepast jdens een
voetbalfeestje van mijn zoon. Ik had gele, rode en groene kaarten. Groene kregen ze voor spor ef gedrag, een mooie ac e,
goed samenspelen en mooie passes en schoten op het doel. Die gele en rode kun je wel raden, tegenovergestelde dus. Die
kids deden hun uiterste best om groene kaarten te verdienen. Het ging bijna alleen maar daar om. Ze werden rete fana ek. En
een plezier dat ze hadden. Dat kunnen we bij volwassenen ook creëren!

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 467/1001. Infani el (2014-06-04 06:57)

Gisteren kreeg ik de evalua e van de workshop die ik gaf aan 20 deelnemers aan Linc.
‘LinC is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector die hun crea viteit en intuï e inze en voor een
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vitale, slagvaardige en ﬁnancieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, kennisdeling, nieuwe
inzichten, inspira e en nieuwe verbindingen tussen leiders, culturele instellingen en disciplines, tussen cultuur en
samenleving.’
Een van de deelnemers gaf de volgende feedback.
Hij/zij vond het ’echt een infan ele vertaling van een heel interessante werkwijze’.
Ik moest het woord even opzoeken. Infan el.
Wat zou zij/hij bedoeld hebben?
1) Achterlijk mens
2) Flauw
3) In ontwikkeling achterlijk
4) Kinderlijke kenmerken bij volwassenen
5) Kinderlijk
6) Kinderach ge
7) Kinderach g
8) Onrijp
9) Overdreven kinderach g
10) Tot het kinderlijke stadium behorend
Ik zou graag een keer met hem of haar in de waterbak spelen.

Jan Hein Sloesen (2014-06-04 08:09:45)
Hier een van de LinC deelnemers... Cor ik vond het waanzinnig inspirerend... en heel erg smakend naar meer... Zo zie je maar
smaken verschillen... En dat is nou net waarom ik deelneem aan het LinC programma... Juist om op zoek te gaan naar een
maal jd met een nieuwe smaak... Een nieuw cultuurlandschap... Wellicht kan dat ontstaan in de waterbak... Ik speel graag
mee! Jan-Hein Sloesen
cornoltee (2014-06-04 11:25:02)
Smaken verschillen idd. Zakjes Red Bend ook. Voor als je voor pret bent ;-)
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 468/1001. Op de kast. (2014-06-05 08:13)

Vandeweek werd ik gebeld door mijn vriend Daniel. Hij vroeg me of ik maandag 16 juni eind van de middag iets
te doen had. De laatste keer dat hij vroeg of ik iets te doen had, nodigde hij me uit voor het concert van Prince. Dat
was nog eens een verrassing.
Ik keek dus snel in mijn agenda en zag niets in mijn agenda staan 16 juni eind van de middag. Ik meldde dit waarop
Daniel vroeg of ik hem wilde helpen met een zware kast naar boven sjouwen. Das andere koek. Maar natuurlijk wilde
ik hem helpen dus zei volmondig ja. Toen ik verder in wilde gaan op de details zei hij dat het niet meer hoefde. Ik was
even in de war en begreep niet waarom hij me dan vroeg.
Dat werd snel duidelijk. Daniel had twee kaarten voor Pearl Jam. Een voor mij! Die was eigenlijk van zijn vrouw
maar die bleef toch liever thuis voor de kinderen. Mijn aanbod om dan op te kinderen te passen werd vriendelijk
geweigerd.
Dus mocht je de volgende keer in een soortgelijke situa e verkeren en een kaartje voor een geweldige voorstelling
over hebben, vraag dan je vrienden een voor een of ze je kunnen helpen met een vervelend klusje. De eerste die ja
zegt wint.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 469/1001. Zeikerdt (2014-06-06 05:46)

Sommige vrouwen kunnen alles dragen. Zelfs een vuilniszak staat ze nog goed. Dat geldt niet voor een urinoir. Maar
zou het toch een nieuwe trend zijn. In ieder geval is het bij David Lloyd aardig populair sinds een paar maanden. Vanaf
eind maart verschijnen er steeds meer in vuilniszakken gehulde urinoirs.
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Trouwe lezers zoals Gerard weten dat. Ik schreef er al eerder over.
De reden waarom ik bij David Lloyd train, is omdat ze als enige in de regio om 7.00 open zijn. En, OK, ook omdat
de sanitaire voorzieningen en kleedkamers zo netjes en schoon zijn. Maar dat ze zich inlaten in deze vuilniszakkentrend doet mijn Fanschap toch danig slinken.
Maar ik kan natuurlijk ook gewoon meedoen met de trend.
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Trek ik ook een vuilniszak aan. En als ze er over gaan zeiken, vraag ik de hulp van mijn drie vrienden.

Jeroen Eeuwijk (2014-06-06 06:13:05)
:-) Met vriendelijke groet, Jeroen Eeuwijk Manager A er Sales & Services
Els (2014-06-06 06:29:37)
Ahhh nr 3 doet ook mee .... Jij kan ook alles hebben Cor ;-)

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 470/1001. Wow Auw. (2014-06-07 22:12)

Vandaag schrijf ik voor eerst niet na het slapen maar voor het slapen gaan. En dat is wel even een heel andere ervaring.
Misschien dat ik ooit nog de verhalen van de ochtend aanvul en ze dan als verhaaltjes voor het slapen gaan inspreek.
Maar het het feit dat ik dat nu gedeeld heb is waarschijnlijk genoeg reden om het nooit te doen. Best makkelijk zo’n
strategie. Als ik er zeker van wil zijn dat ik dingen niet ga doen moet ik zeggen dat ik ze ga doen.
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Wat me beter bevalt is te delen wat ik wel heb gedaan. Zo hebben we vandaag 467 verhalen emo oneel gescand.
Wow of niet. Vanaf 26 januari 2013 heb ik 470 verhalen geschreven en vandaag en morgen kiezen we daar 100
Wow verhalen uit. Vandaag hebben we de eerste selec e gemaakt. We kwamen tot 135 Wow’s. (en dus 332 niet
Wow.......Auw)
Daar gaan we nog wat samenvoegen en weglaten om er uiteindelijk zo’n 100 over te houden.
Eerste Pinksterdag gaat er een boek aan ons verschijnen. Wist je dat met Pinksteren de uitstor ng van de Heilige
Geest wordt herdacht.
Heilige Geest? Mijn Ochtend Geest!

Els (2014-06-08 09:05:58)
Wel raar...geen bericht ’s morgens ...........

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 471/1001. Convince Confuse (2014-06-08 08:36)
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Gisteren was ik op het Urban Explorers fes val (UE).
UE verandert de binnenstad van Dordrecht jaarlijks in een mul disciplinair labyrint. Naast performances, tentoonstellingen en in eme concerten op ongebruikelijke loca es, nemen kunstenaars het fes valpubliek mee op
avontuurlijke expedi es door de stad. Urban Explorers is een ini a ef van s ch ng Urban Explorers en het Dordrechts Museum.
Ik neem jullie even mee op mijn avontuurlijke expedi e door de stad.
’Een expedi e rond drie punten in Dordrecht
verandert je percep e
verandert je coördina e
je smartphone verzamelt je trip
en deelt deze met andere virtuele reizigers
JODI, of jodi.org, pionierde halverwege de jaren 90 met netkunst en behoort tot de eerste kunstenaars die
standaarden van het Internet, so ware en computergames onderzochten en omverwierpen. Op radicale wijze
ontwrich en zij de taal van deze systemen, inclusief het visuele karakter, de interface-elementen, commando’s,
errors en code ervan.
JODI’s werk is te vinden in de meeste kunsthistorische boeken over elektronische en mediakunst en wordt
wereldwijd tentoongesteld, waaronder bij Documenta-X (Kassel), Guggenheim Museum (New York) en MOMI (New
York).’
Nu schreef ik al eerder over interac eve kunst. Dat waren topervaringen. Telema c Dreaming en het werk
van Crew.
Waarom waren dit top ervaringen? Omdat ze spannend waren. Onverwachts. Je stapte in een verhaal.
Het werk van JODI vond ik geen top ervaring. Het was een ﬂop. Een nachtmerrie op klaarlichte dag. Zal jullie
mijn ervaring delen. Om 18.00 werden we met 8 man in een volkswagen bus gestopt om vervolgens een rondje
door de stad te rijden. Vooraf werd ons gevraagd om met onze gps telefoon (voorwaarde voor deelname) naar
www.roooood.com te gaan en daar de expedi e te starten.
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Met 8 man zaten we in een Volkswagenbusje naar het bewegende blauwe s pje op ons schermpje te kijken.
Wachtend op wat er komen ging. Wachtend op een ’radicale ontwrich ng van de taal van internet, so ware en
computergames. Inclusief het visuele karakter, de interface-elementen, commando’s, errors en code ervan’. En
toen gebeurde het. We naderden een rotonde en in plaats van deze maximaal driekwart te nemen namen we
hem 10 keer. Ja u leest het goed. 10 keer. Op mijn ’nog een rondje en deze expedi e eindigt in het van het
plafond schrapen van mijn lunch’ werd niet gereageerd. Iedereen bleef naar zijn telefoonschermpje kijken waar
de blauwe s p cirkels maakte. Ik was totaal ontwricht. Missie van de kunstenaar geslaagd. Vervolgens zocht de
chauﬀeur die heel toepasselijk van zijn haar twee duivelshoorntjes had gejeld op weg naar de volgende rotonde.
Ook daar ’een radicale ontwrich ng van de taal van internet, so ware en computergames. Inclusief het visuele
karakter, de interface-elementen, commando’s, errors en code ervan’. Om vervolgens naar een laatste rotonde weer
totaal ontwricht te worden van de taal van internet, so ware en computergames. Inclusief het visuele karakter, de
interface-elementen, commando’s, errors en code ervan’.
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De kunst van JODI is niet het werk. De kunst van JODI is dat ie het verkocht krijgt. JODI is een topverkoper
met als thema:
If you can’t convince them confuse them.
Met een zakje graag de volgende keer.
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 472/1001. Kill your darlings (2014-06-09 07:10)

Kiezen is moeilijk want voor je het weet ga je nadenken en dat wilde ik niet. De afgelopen anderhalf jaar heb
ik genoeg nagedacht. Elke ochtend nadenken waar ik over zou schrijven en het vervolgens opschrijven. Het
resulteerde in ruim 450 verhalen die ik liet uitprinten en samen met Simone heb geselecteerd op Wow. Dat klinkt
heel simpel maar valt best tegen. Kiezen met je hart is moeilijker dan je denkt. Uiteindelijk lukte het om op de eerste
dag 135 verhalen te selecteren. Maar dat waren er nog te veel. Het streven was 100. We besloten om ze eerst maar
eens netjes op de grond te leggen met de hoop dat de categorieën dan wel zouden ontstaan. We hadden nog geen
tweede selec e ronde gedaan maar hadden wel zoiets van Wow!
517

Gaandeweg ontstonden de categorieën en vielen er nog wat verhalen af.
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Om uiteindelijk uit te komen op 112 verhalen.

Het laatste verhaal is een van de kortste. Maar misschien wel het beste:
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Vroeger zei ik: ’Ik ga het doen.’
Nu zeg ik: ’Ik heb het gedaan.’
Klaar

Anna-Maria (2014-06-09 09:25:26)
Goed verhaal!

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 473/1001. Hedde gij een goed idee? (2014-06-10 05:47)

Ik loop al een paar dagen met een idee rond wat zo goed is dat ik het niet durf te delen. Bang dat als ik het deel
dat iemand het steelt. Bang dat als ik deel er nooit wat van terecht komt. Maar eigenlijk weet ik ook de oplossing wel.
Ik moet het prototypen. Gewoon doen. En een prototype is in dit geval een pilot. Als ik alles goed plan is het een
week werk voor vijf man inclusief mezelf. Ik schreef net drie man maar daar kwam er al denkend al een bij. 5 man 5
dagen. Het is echt een goed idee. 6 man 6 dagen nu ik er verder over nadenk. Ik stop nu. 7 man 7 dagen. Wordt al
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een heel project. Krijg er al minder zin in.
Laat ik maar eens terug gaan naar de 1.111 regel van Jeroen de Bakker. Het idee eerst opschrijven. Het zo opschrijven
zodat jullie het door kunnen vertellen. Ik ga me voorstellen dat het idee er al is. Dat ik het gezien heb en dat ik er
enthousiast over vertel aan een vriend in de kroeg......na twee Gin Tonic.
Ik bestelde er trouwens laatst een. Een Gin Tonic. Zei het meisje: ’dat merk Tonic hebben we niet’.
’Hedde gij gin tonic?’
Het idee is geen horeca idee. Hoewel een training voor beginnend personeel best een goed idee is. Ik alleen geen zin
heb dat te prototypen.
Hoewel?
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 474/1001. Oﬀ line No Ba (2014-06-11 13:01)

Gisteren vroeg een collega op HKU of ze mijn voeding kon lenen. Aangezien ik genoeg ba erij had was dat geen
probleem. De problemen ontstonden pas toen ik er in de trein achter kwam dat ik mijn voeding vergeten was. Eenmaal thuis was het leven uit mijn laptop en ook mijn iPhone bijna leeg. Beide apparaten zijn inmiddels weer opgeladen
met op verschillende plekken geleende voedingen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit maar het is niet mijn eerste keer.
Ik zou er best een paar euro voor over hebben als ik een voeding zou kunnen kopen die mij waarschuwt als mijn
iPhone of laptop zich op bijvoorbeeld 50 meter van de voeding bevindt. Want die knoop in mijn zakdoek helpt blijkbaar niet.

els (2014-06-11 13:48:38)
ahhhhhhh nu begrijp ik waarom je zo laat bent.... niet meer uitlenen maar of knoop in je zakdoek ;)
Hugo (2014-06-12 07:42:11)
Knoop in je zakdoek? Dat wordt een Jos -voeding!
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 475/1001. Tussen 3 plankjes. (2014-06-12 05:58)

Na jarenlang tobben in bed doe ik er nu rus g 3 achter elkaar.
Ik hoop dan ook dat ik voorlopig nog niet tussen 6 plankjes lig.
Want ik geniet de laatste jd zo van het tussen 3 plankjes liggen.
De 3 plankjes hebben mijn plezier in bed oneindig vergroot.
En dat terwijl de fabrikant ze daar niet eens voor gemaakt hee .
Het in een andere context plaatsen levert soms verrassende toepassingen op.
Hebben jullie ook zo’n hekel aan raadseltjes?
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 476/1001. Tussen 3 plankjes? (2014-06-13 11:51)

De oplossing van gisteren blij een raadsel.
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Els (2014-06-13 23:26:59)
Een raadsel...Cor...waar was je om 07:00 uur??? Dat is een raadsel...

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 477/1001. Heb ik al. (2014-06-15 08:07)

Ja. Gisteren heb ik niet geschreven. Dat klopt. En niet omdat ik een kater had van het Nederlands el al.
Daar was namelijk geen reden voor. 5-1 en ik was de Bob. Dus 0 % op. De reden dat ik niet heb geschreven is dat het
gisteren zaterdag de 14de was en ik niet schrijf op vrijdag de 13de. Maar dat was ik vergeten. Snapt u het nog? Het
maakt ook allemaal niets uit. Als ik het maar begrijp. En het kwam eigenlijk wel goed uit. Schrijven gaat de laatste
jd verre van makkelijk. Waarom? Ik denk dat het oa te maken hee met het feit dat ik toen ik met dit project begon
met ’ik ga een boek schrijven’ en de woorden ’een’ en ’boek’ schrapte ik verlost was van het format ’boek’. Maar er
nu sinds vorige week een dra voor een boek ligt het toch als ’af’ voelt. Ik heb de afgelopen week serieus overwogen
er mee te stoppen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik blijf schrijven. Elke dag. Behalve vrijdag de 13de.
Ook nu ik al een boek heb. Want wat betekent dat nu eigenlijk. Ik heb namelijk al een boek.
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En ik moet toch mijn verhalen kwijt.
Want weten jullie al wat de oplossing van de drie plankjes is?
Of dat ik afgelopen vrijdag weer een prach g voorbeeld van goede service meemaakte?
Of dat Arie een Davidson gaat kopen en dat doet bij een winkel die bij hem past?
Of dat ik met een geweldig leuke TV pilot bezig ben?
Genoeg verhalen dus.
Dit is verhaal 477 van de 1.001
En een boek heb ik al.

5 links op zondag: poli ek, facebook en techniek die ik niet begrijp - Elja Daae (2014-06-15 18:34:50)
[…] Ik heb last van blogtwijfel. Net als Cor, las ik. Alleen komt er bij hem dan TOCH nog een leuk stukje uit. Wat jou, lezer, niet
zou moeten […]
svlahaye (2014-06-15 12:37:56)
Tijd voor nieuwe inspira e. Iets met andere plekken, nieuwsgierigheid, lef, op je bek gaan, een wow gevoel, kennis vergroten, de
drang om te delen en af en toe een gelegenheidsgans. Toch, zo was het toch? De wereld wordt er vast veel leuker/mooier/beter
van...
cornoltee (2014-06-15 19:07:57)
Eljaaaaaaa! bij twijfel doen! En anders mij bellen :-) Je hebt mijn nummer. Tot heeeel snel groet
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 478/1001. Last Goodbye (2014-06-16 02:41)

Het volgende verhaal hee werkelijk niets met Design Thinking te maken maar ik werd er om 02.11 mee wakker. Na
wat slappe pogingen om weer in slaap te komen zit ik nu te typen. Met een heerlijke koﬃe en een zelf gesneden
boterham met de nieuwe cashew pindakaas (met honing) van Albert Heijn. Misschien had ik al eerder moeten
schrijven over mijn schrijfdip. Nu schrijvend in het holst van de nacht met het kaarsje aan voelt in ieder geval weer
als vanouds.
Zoals jullie misschien weten heet ik Cor. Cor Noltee. De achter en voornaam kreeg ik via mijn ouders van
mijn opa. Hij overleed 12 dagen voor mijn geboorte en als je zo oud bent als ik dan heet je naar je opa. Gelukkig ben
ik gedoopt dus kreeg ik ook nog twee namen van mijn andere opa. Je wilt natuurlijk geen gezeik in de familie. Een
en ander resulteerde in een verzameling namen waarvan de ini alen langer zijn dan mijn hele roepnaam.
Telt u even mee:
1. Bernardus
2. Cornelis
3. Albertus
4. Maria
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En we noemen hem
1. C
2. o
3. r
Of als u nog horizontaal ligt: Cor.
Nogmaals als u meer wilt weten over design thinking kunt u beter nu a aken. U bent gewaarschuwd. Twee
keer inmiddels.
Nu moet u het zelf maar weten.
Dit verhaal gaat over een schilderij van mijn opa. Hij was een Dordtse impressionist. Sommige noemden hem
ook wel de Dordtse Breitner, voor wie dat iets zegt.

En het schilderij was een zelfportet. Het hing op de verkooptentoonstelling die kunsthistoricus Bert Jintes had
georganiseerd ter gelegenheid van de exposi e in het Papendrechts museum en het tegelijker jd uitkomen van zijn
boek over Cor Noltee. Na de overhandiging van het eerste exemplaar aan mijn oma werd de familie uitgenodigd om
naar Berts galerie te komen. Verbaasd over de toenter jd zeer hoge prijzen liep ik tot achterin de galerie waar ik
kijkend naar het laatste schilderij als vers jfd bleef s lstaan. Met het kippenvel van mijn nek tot aan mijn enkels. De
laatste keer dat ik zo geraakt was was jdens het concert van Jeﬀ Buckley op Lowlands. Nu ik dit typ vind ik dat wel
een mooie tel voor deze post. Het prach ge Last Goodbye op Grace.
Ik vertypte me net en typte Goodbuy. Ook niet gek. en zeer toepasselijk omdat ik na het zien van het schilderij,
een zelfportret van mijn opa waar hij ongeveer net zo oud was als ik toen, besloot het te kopen. Helaas zat er al
een s ckertje naast het schilderij geplakt wat aangaf dat het al gereserveerd was. Ik liep naar Bert en vertelde mijn
verhaal en dat ik het wilde kopen. Hoe ik aan die 5.000 gulden moest komen bedacht ik later wel. Hij glimlachte en
zei: ’Ik bel wel even.’ Vijf minuten laten kwam hij terug en zei dat poten ële koper het een prach g verhaal vond en
het mij gunde om er vervolgens aan toe te voegen of het schilderij nog tot eind januari mocht blijven hangen. Dat
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vond ik geen probleem. Kon ik nog even sparen....lees een list verzinnen om aan die 5.000 gulden te komen.
Eind januari op een donderdag belde Bert dat ik het schilderij zaterdag kon komen ophalen. Als ik eind van
de middag kwam, konden we nog een wijntje drinken. Zaterdag om 16.30 stapte ik met mijn 7 jarige dochter De Rode
Deur binnen. Op de Voorstraat in Dordrecht. Schuin tegenover het huis waar mijn opa en oma jarenlang hadden
gewoond. Na het wijntje vroeg Bert hoe ik ’Opa’ ging meenemen. ’Gewoon samen dragen, he Noëlle.’ Mijn dochter
knikte beves gend waarop Bert voorstelde om er dan toch wel een deken overheen te doen. Die zou hij later die
week week dan wel bij mijn moeder ophalen.
In de deuropening stond ik met opa onder een deken tussen mijn kleine dochter en mij in in de straat waar
mijn grootouders hadden gewoond. Ik zei tegen Bert: ’Het is net of ik Opa weer mee neem.’ Bert lachte. Het was
ons Last Goodbye. Ik heb Bert nooit meer gezien.
Maandag werd ik gebeld door zijn vrouw. Bert was die nacht overleden. Zijn taak zat er op. Cor was bij Cor.
Althans zo voelde dat.
En dit is het schilderij:
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En dit het nummer van Jeﬀ Buckley:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=rWSBoCrJcY4 &w=480 &h=360]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 479/1001. Ik ben los(t) | Design Thinking by Doing (2014-06-17 07:23:14)
[…] Cort nadat het zelfportret van mijn opa bij ons thuis aan de muur hing stond ik met Art Director Ernst in de keuken van het
reclameburo en tevens mede-aandeelhouder waar ik met mijn bedrij e gehuisvest was. Ernst wist dat ik een goeduitziende
broer had die in het verleden model was geweest en liet me een foto zien. Op de foto stond een man met lang haar en een
zonnebril op, naakt, met zijn handen voor zijn Willie Johnson om me vervolgens te vragen of mijn broer het aan zou durven
om model te staan. Ik vroeg hem wat er mis met mij was. Toen Ernst zei dat het om een campagne ging die in Amersfoort ging
‘hangen’ en ik daar toen woonde hij dacht dat ik dat nooit zou doen. Nu moet ik zeggen dat ik ook wel 0,4 seconde twijfelde
maar toen Ernst zei de klus uitbetaald werd in een aanzienlijk bedrag aan kleding was ik om en stelde Ernst voor om mij als
model te nemen. Waarschijnlijk hee niemand van jullie de foto ooit gezien. Een aantal moeders op school wel. Jaren later
werd ik aangesproken door een moeder uit de klas van mijn zoon Noah met de vraag of ik dat nou was geweest op die poster
die in Amersfoort had gehangen. Ze hadden namelijk een weddenschap afgesloten en het nooit aan me durven vragen. Toen
ik haar vroeg wat zij dacht en ze zei dat ik het wel was geweest kon ik haar feliciteren met haar weddenschap. Gelukkig speelde
ik verder geen rol in die weddenschap en kon ik door met mijn carrière als fotomodel. Die daarna erns g in het slop raakte.
Echter toen we met het gezinnetje in onze Renault Kango langs een van de posters reden en onze 5 jarige zoon zich hardop af
vroeg waarom papa geen kleren aan had en hij het echt zielig voor me vond, ik me toch af vroeg of het nu wel zo’n goed idee
was geweest. Maar met een goed gevulde kledingkast dacht ik dat het toch ooit wel goed zou komen……met mijn carrière. […]
In tweeën. Design Thinking by Doing verhaal 634/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-02 10:41:23)
[…] precies achtenveer g jaar geleden blies Cor Noltee zijn laatste adem uit. Ik schreef al eerder over mijn opa. Ik zou wel een
boek kunnen schrijven over mijn opa. Bert Jintes, de kunsthistoricus, […]
Gezegend door van der Ende. Design Thinking by Doing verhaal 669/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-02-06 05:14:48)
[…] Gisteren schreef ik een post over de vloek van de Mona Lisa. Ik schreef hem in de trein omdat ik om 6.00 een Skype
gesprek had met een van mijn stage lopende studenten in Australië. Ik schreef over de waarde van kunst geïnspireerd door
de geweldige documentaire van Robert Hughes, de kunstcri cus. Ik vroeg me af wat het duurste kunstwerk was dat ik zelf
ooit kocht. Het is het zelfportret van mijn opa. Ik kocht het voor 5 duizend gulden en zou het nu voor geen miljoen verkopen.
Waarom niet lees je hier. […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 479/1001. Ik ben los(t) (2014-06-17 07:23)

Deze post zou me mijn carrière wel eens kunnen kosten. Welke carrière? Inderdaad.
Het is in ieder geval een mooi verhaal. En aangezien ik gisteren door verschillende lezers aangemoedigd werd
om vooral niet te stoppen en heus niet al jd over Design Thinking te hoeven schrijven, ben ik los(t). Of om in Eddy
Vedder taal te blijven ’Into the wild’. Of wat dacht je van Tom’s ’Into the great wide open.’
Hoe ik het ook noem het blij een mooi verhaal en dat ben ik volgens mijn goede vriend Jacco:
’een verhalenverteller by telling!’
Dus carrière of niet hier komt het verhaal van hoe een ander portret van Cor Noltee bij Cor Noltee terecht
kwam.
Cort nadat het zelfportret van mijn opa bij ons thuis aan de muur hing stond ik met Art Director Ernst in de
keuken van het reclameburo en tevens mede-aandeelhouder waar ik met mijn bedrij e gehuisvest was. Ernst wist
dat ik een goeduitziende broer had die in het verleden model was geweest en liet me een foto zien. Op de foto stond
een man met lang haar en een zonnebril op, naakt, met zijn handen voor zijn Willie Johnson om me vervolgens te
vragen of mijn broer het aan zou durven om model te staan. Ik vroeg hem wat er mis met mij was. Toen Ernst zei
dat het om een campagne ging die in Amersfoort ging ’hangen’ en ik daar toen woonde hij dacht dat ik dat nooit
zou doen. Nu moet ik zeggen dat ik ook wel 0,4 seconde twijfelde maar toen Ernst zei de klus uitbetaald werd in
een aanzienlijk bedrag aan kleding was ik om en stelde Ernst voor om mij als model te nemen. Waarschijnlijk hee
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niemand van jullie de foto ooit gezien. Een aantal moeders op school wel. Jaren later werd ik aangesproken door een
moeder uit de klas van mijn zoon Noah met de vraag of ik dat nou was geweest op die poster die in Amersfoort had
gehangen. Ze hadden namelijk een weddenschap afgesloten en het nooit aan me durven vragen. Toen ik haar vroeg
wat zij dacht en ze zei dat ik het wel was geweest kon ik haar feliciteren met haar weddenschap. Gelukkig speelde ik
verder geen rol in die weddenschap en kon ik door met mijn carrière als fotomodel. Die daarna erns g in het slop
raakte. Echter toen we met het gezinnetje in onze Renault Kango langs een van de posters reden en onze 5 jarige
zoon zich hardop af vroeg waarom papa geen kleren aan had en hij het echt zielig voor me vond, ik me toch af vroeg
of het nu wel zo’n goed idee was geweest. Maar met een goed gevulde kledingkast dacht ik dat het toch ooit wel
goed zou komen......met mijn carrière.
Helaas.
Jaren later. We waren inmiddels noodgedwongen verhuisd naar Dordrecht. Gelukkig ging het met mijn carrière best ok....dacht ik. Ik verdiende inmiddels echt geld met mijn kleren aan.
Totdat we op een zaterdagochtend werden gebeld door Maurice, mijn zwager, of we thuis waren want hij had
iets voor me. Het was nogal groot en hij had het op het dak van zijn SUV gebonden. Groot? Op zijn dak gebonden?
Vol verwach ng klopte ons hart en het was niet eens Sinterklaas. Hij vertelde dat hij net uit Amsterdam kwam met
zijn vrouw. In de winkel van Bjorn Borg. Waar ze met grote sch(r)ik een levensgrote foto hadden zien hangen. Van
mij. Godzijdank met onderbroek aan. Dat schijnt toch beter te zijn voor je carrière. Want voor je het weet sta je met
lege handen.
Bijna leeg. Maar wel met stropdas. Keurig Cor.
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Els (2014-06-17 07:43:36)
En....hangen de 2 Corren nu naast elkaar???
cornoltee (2014-06-17 07:53:31)
correct
paulricken (2014-06-17 15:51:27)
Je hebt jezelf weer overtroﬀen me dit verhaal!
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cornoltee (2014-06-17 15:53:18)
Wat een stropdas doet he.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 480/1001. i don’t ﬁnk so (2014-06-18 05:05)

Een aantal jaar geleden liep ik bij Plato in Ro erdam binnen en hoorde heerlijke muziek. Ik kan een hele post
wijden aan de beschrijving van wat ik hoorde en wat er door me heen ging maar ik moet straks weer om 9.00 in
Utrecht zijn en ik wil met de Spider (jahaaaa in zijn 5 Elbert) nog even langs Starbucks in Meerkerk gaan. Waarom?
Hierom. Omdat ze me daar kennen.
Enﬁn terug bij Plato. Ik liep naar de balie en vroeg wie die band was die ik hoorde. Mevrouw Plato zei me
dat het Fink was en dat ze volgende week in Ro erdam optraden in Rotown. Zonder aarzeling kocht ik vier kaarten
en de cd.
Een week later stond ik te genieten van een Live Fink. Meezingen met de nummers kon ik niet. Niet alleen
omdat ik niet kan zingen maar met name omdat ik de muziek niet kende. En dat had met twee dingen te maken.
Ten eerste kende ik ze nog maar net en had ik niet echt veel jd gehad naar de CD te luisteren.
Maar met name ’ten tweede’. Ik had de cd in een week jd al twee keer weg gegeven. Gewoon aan vrienden
omdat ik hem zo goed vond en ik graag kadootjes geef.....het liefst als mensen NIET jarig zijn.
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Gelukkig verkochten ze ook CD’s na het concert wat ik natuurlijk deed. En met de cd in mijn hand zag ik de
zanger aan de bar staan met een biertje in zijn hand. Ik twijfelde of ik dit verhaal aan hem zou vertellen. Kabouter
vond het helemaal niet zo’n bijzonder verhaal maar ik ben blij dat ik Kabouter niet kon verstaan omdat de muziek zo
hard stond. Met mijn net gekochte Fink CD stapte ik op de zanger af en vertelde het verhaal van de derde Fink CD.
Mijn derde Fink Cd want ze hadden nog maar een plaat gemaakt.
Na mijn verhaal glimlachte hij, pakte de CD uit mijn handen en schreef er iets in.

’Hey man don’t give this one away dude.’
I don’t ﬁnk so.
En waarom ik dit verhaal nu deel is eigenlijk om een hele andere reden. Ik heb deze bijzondere CD van Fink
omdat ik hem zelf al twee keer had weggeven. WEG GE GEVEN. Dat is iets anders dan UIT LENEN. Vandaag ga ik iets
teruggeven wat ik heb geleend. Wat ik al JAREN terug wilde geven....maar het er maar niet van kwam. Vandaag is de
dag dat ik terug geef wat niet van mij is. Wie weet wat ik er voor terug krijg. Zei ik vandaag. OK. Niet morgen dus.
Nee NU.
OK dan stap NU in de auto en stop The Best of Steve Miller in een envelop om die bij Kim door de brievenbus
te gooien.
Eens kijken wat ze eerder vindt. Deze post of de CD.
ps
misschien krijg ik dan ook vandaag mijn ruim 30 jaar geleden uitgeleende plaat van Steve Miller terug.
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els (2014-06-18 10:12:20)
en... dat gaan we toch nog wel horen dan??? ;-)
Michel van Dort (2014-06-18 10:13:22)
Das toevallig, pas geleden door door een collega ge pt over Fink
Dream me. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 556/1.001 | Design Thinking by Doing (2014-10-14 05:31:54)
[…] ze maart 2015 in Vredenburg spelen. Maar een check met de zoekfunc e op mijn blog resulteerde in deze post. Niet eens
zo heel lang geleden, juni dit […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 481/1001. Helaas pin da kaas. (2014-06-19 05:54)

Vandeweek was ik in het Museum Of The Image (MOTI ) in Breda. Als vervangende opdracht voor drie herkansende
eerste jaars HKU studenten beleefden we de exposi e Waanzien. Meer dan de moeite waard. Er stond zelfs een echte
Stefan Zagmeister. Stefan hee , net als ik, iets met bananen. Ik gebruik de banaan als metafoor om waardecrea e uit
te leggen. Sommige mensen vinden dat priceless. Stefan gebruikt de banaan oa als ingredient om zijn Banana Wall
te maken. En niet 1 banaan maar 10.000!
Nu ken ik het werk van Zagmeister vrij goed maar de heer Goderie van MOTI vertelde ons over de Banana Wall.
Uit de press release van de exposi e:
’At the opening of our exhibi on at Deitch Projects in New York we featured a wall of 10,000 bananas. Green bananas created a pa ern against a background of yellow bananas spelling out the sen ment:
Self-conﬁdence produces ﬁne results.

A er a number of days the green bananas turned yellow too and the type disappeared. When the yellow background
bananas turned brown, the type (and the self-conﬁdence) appeared again, only to go away when all bananas turned
brown.’
538

539

540

541

Nu ik zo een beetje naar die banana wall zit te kijken ruik ik ze bijna en moet ik denken aan de pindakaasvloer van
Wim T. Schippers.
h p://www.cultuurbewust.nl/ schrij er het volgende over:
’De Pindakaasvloer, die het museum Boijmans Van Beuningen in december 2010 aankocht, is eindelijk weer eens
te zien. Het idee voor de vloer, dat ruim 40 jaar oud is, maakt nog steeds veel los bij het publiek. Het kunstwerk is
onderdeel van het eigenwijze oeuvre van Wim T. Schippers (1942), waarmee hij benadrukt dat ‘alles onzinnig en
zinloos is, maar desalnie emin de moeite waard’.
Penetrante geur
700 liter, zoveel pindakaas wordt gebruikt om de vloer van 4 bij 14 meter aan te leggen. En dat is te ruiken: zo
onmogelijk als het is om ongemerkt een boterham met pindakaas te eten, zo onoverkomelijk is ook deze geur.
Tijdens de perspreview wordt verwonderd gekeken naar de zich uitstrekkende plak pindakaas. Twee werkmannen
zijn druk bezig het kunstwerk af te maken. De vloer scheidt de journalisten van de maker Wim T. Schippers die aan
de overkant staat. “Ziet u dat? Ik heb een stukje weggelaten uit de deze hoek, zodat het straks net lijkt alsof er niet
genoeg pindakaas was. Grappig hè?”
Commo e
In december 2010 zorgde de aankoop van de vloer voor enorme commo e. Mensen riepen dat de subsidie van het
museum ingetrokken moest worden en allergologen wilden er een stokje voor steken. Wat hee het museum nu
eigenlijk gekocht? Pindakaas?
Het is echter meer dan een pot pindakaas. Het museum koopt het recht om, naast de kunstenaar zelf, de
vloer aan te mogen leggen in elke gewenste groo e en dikte. Het merk pindakaas mag het museum overigens
ook zelf bepalen. “Dit is een van de belangrijkste aankopen van 2010”, aldus Sjarel Ex, directeur van het museum
Boijmans Van Beuningen. Maar hoeveel het gekost hee , willen zowel maker als koper niet loslaten: “Reken maar
dat de prijs marktconform is”, zegt Schippers met een schalkse lach.
Conceptueel of kinderach g?
De Pindakaasvloer is een conceptueel kunstwerk. Het idee achter het kunstwerk is dus belangrijker dan de esthe sche waarde ervan. Wim T. Schippers zet zo de tradi onele ideeën over kunst op zijn kop en laat mensen nadenken
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over de vraag wat nu eigenlijk kunst is. Zijn werk past daarmee in een lange tradi e van conceptuele kunst, die
aanving met de ready mades van Marcel Duchamp. Schippers: “Ik noem mijn werk vaak ook geen kunst. Als mensen
dan vragen “Is dit nou kunst?” en ik zeg: “Dat hee u mij niet horen zeggen”, dan zijn mensen vaak opgelucht.” Maar
hij vertelt ook wel eens moe te worden van het gevraag: “Aan een boom vraag je toch ook niet waarom?”
Ondanks dat Schippers het kunstwerk zelf onder conceptuele kunst schaart, is hij ook van mening dat de vloer
een luch gere kant hee : “Ik maak graag kunst om te lachen en ik wil best toegeven dat het een beetje kinderach g
is om zoiets te verzinnen”. Veel mensen zeggen “dat kan ik ook” als ze het kunstwerk zien. Maar de kunstenaar legt
uit dat hij nu eenmaal de eerste was wie dit hee verzonnen en dat als je dit thuis doet het ook heel leuk is, maar dat
het geen echte ‘Schippers’ is. “Je moet het zien als een onderdeel van een oeuvre, net als de schilderijen van Van
Gogh. Die kun je ook best namaken, maar dan is het nog geen ‘Van Gogh”’.
Uitvoering
Met de uitvoering van het kunstwerk bemoeit Schippers zich niet. Dat wordt gedaan door de koper. “Je kunt het
vergelijken met een muziekstuk dat op verschillende manieren uitgevoerd kan worden”. Mo even in de pindakaas
hee hij echter liever niet. “Maar als dat dan wel gebeurd, is het eigenlijk ook niet erg. Het kan eigenlijk niet fout
zijn”.
Pindakaas met hagelslag
Als hem gevraagd wordt wat hij vindt van de hagelslag die door het publiek op de Pindakaasvloer in het Centraal
Museum in Utrecht gestrooid werd, zegt hij stellig: “Ik vond het leuk en crea ef en het werk lokt het natuurlijk ook
wel uit, maar het kos e heel veel moeite om de hagelslag eruit te halen. Het is niet zo dat we daar gewoon weer
een laag pindakaas overheen strijken. We halen alle hagelslagjes er stuk voor stuk uit en smeren de gaatjes weer
dicht met pindakaas. Het kost veel werk en het zorgt ook nog voor kleurverschil”. Wanneer vijf minuten later een
van de journalisten zijn perspas in het kunstwerk laat vallen en iedereen besmuikt lacht, kijkt Wim T. Schippers met
een gepikeerd hoofd naar de schade. Het mag dan wel om te lachen zijn, maar met dit soort onbedachtzame ac es
is de kunstenaar duidelijk niet blij. Nu maar hopen dat het de komende maanden goed gaat. Het lijkt het risico van
het kunstwerk te zijn en ook dat aspect draagt bij aan de mythe van de Pindakaasvloer.’
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Kom ik terug op waar ik begon. Waardecrea e. De pindakaasvloer kos e € 30.001 volgens het AD.
Een wand van bananen of een vloer van pindakaas. Wat is het waard?
Ik zou zeggen priceless. En met veel zelfvertrouwen gemaakt.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 482/1001. I can’t help it. (2014-06-20 06:48)

I jumped in my white horse Cadillac
I rode across the border line
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I roped 55 girls
I kissed them all the same me
Took 25 or 30, put ’em all on a freight
There was a million dollar reward for me in each and every state
Sheriﬀ says is your name Stevie ”Guitar” Miller in a very deep voice
And I said yes sir brother sheriﬀ, and that’s your wife on the back of my horse
I can’t help it
I’m a gangster
I can’t help it
You know, I’m a gangster
Bovenstaand is de tekst van Gangster of Love. In de versie van Steve Miller. Mijn allereerste lp was Book of
Dreams van The Steve Miller Band. Ik was een jaar of twaalf en was in het bezit van drie lp’s. Book of Dreams dus, de
dubbel lp van ELO en Night Out van Ellen Foley. Wie? Ellen Foley. De zangeres die samen met Meat Loaf ’Paradise
by the dashboardlight’ zong. Maar als je Ellen was tegengekomen bij de AH was je haar waarschijnlijk straal voorbij
gelopen want in de bekende videoclip playbackte de zangeres Karla DeVito het nummer.
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Deze drie lp’s waren de start van een grootse platencollec e. Dacht ik toen. Het is bij drie gebleven. Want ik
heb ze uitgeleend. Als twaalf jarig ventje leende ik mijn HELE platencollec e (die drie lp’s dus) uit aan mijn vriendje
ES te D. Om ze vervolgens nooit meer terug te krijgen. En dat was niet zo gek want ik verhuisde uit Dordrecht en
verloor E uit het oog. Zo gaan die dingen.
Tot die ene avond in mei 2012. Ik reed met mijn raceﬁets naar Videoland en zag in de verte een boomlange
vent met een Hawaishirt op een damesﬁets ﬁetsen. En het grappige was dat het Hawaishirt over het kinderzitje
achterop de ﬁets gedrapeerd was waardoor de man nog groter leek dan hij in al was. Ik ﬁetste hem voorbij met een
glimlach op mijn gezicht en keek hem lachend aan.
Toen ik even later mijn raceﬁets vast ze e aan een lantaarnpaal kwam de kerel op me af lopen, keek me aan
en zei:
’Vond je dat leuk?’
Ik dacht, ik krijg een dreun maar zei toch: ’Ja dat zag er erg grappig uit.’
Zonder iets te zeggen liep hij Videoland binnen, ik slikte nog een keer om vervolgens ook Videoland binnen te
lopen. Ik leverde mijn DVD in en vanuit mijn ooghoek zag ik het Hawaishirt dichterbij komen en dacht die komt niet
voor een cocktail op het strand mij een bloemen krans omhangen. Mij op een meter genaderd, keek ik hem schuin
omhoog aan waarop hij vroeg: ’Jij bent toch Cor?’ Ik was totaal verbaasd en knikte als een klein ventje die beves gt
dat het inderdaad zijn bal is die de boze buurman net uit zijn aangeharkte bloementuintje gevist hee . Ik had geen
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idee wie ik voor me had, waarop hij zei: ’Ik ben E, ES’ Met het horen van de achternaam ging het heel in de verte
dagen. Heeeeeel in de verte en opeens zag ik het. Het was E! ES mijn vriendje van vroeger die nu geen vriendje meer
was maar ruim 2 meter waarop ik hem vroeg ’Hebben wij ooit samen plaatjes gedraaid?’.
E antwoordde dat hij zelfs nog drie platen van me had. We hadden elkaar ruim 30 jaar niet gezien.
Een week later kreeg ik een Facebook bericht van E en de mededeling dat Steve Miller zou optreden in 013
Tilburg. Zonder aarzeling kocht ik twee kaarten en in oktober 2012 gingen E en Noltee samen naar Steve Miller.
Mijn lp’s heb ik overigens nog niet terug. Maar dat gaat nu binnenkort echt gebeuren.
Echt waar.
Echt.
Dat ik als een echte Gangster of Love illegale opnames maakte jdens het concert vertel ik een andere keer.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 483/1001. Vingerkracht (2014-06-21 04:35)
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Deze foto plukte ik van de NOS site.
Ik ben al een week bezig te achterhalen:
- wat Nigel de Jong hier probeert duidelijk te maken en in welke taal
- waarom hij zijn wijsvinger hierbij gebruikt en van wie hij dat geleerd hee
- of Fernando Torres het nu wel begrijpt
Voor beide heren gold een spreekverbod na de wedstrijd waartoe na spoedberaad tussen de koning van Spanje en
Nederland was besloten. Ondanks deze maatregel vreest men voor een diploma eke rel. Geruchten gaan dat het zou
gaan om het grote verschil van de spelers vergoeding bij winst.
In een telefoongesprek met de moeder van Torres schijnt Fernando alleen gevraagd te hebben waarom die ene vinger
als enige niet getatoeëerd is. Wat de Jong verstaan schijnt te hebben als ’waar die bruine vinger het laatst geweest
is’.
In een persconferen e is nu bekend gemaakt dat Koning Willem Alexander in de rust van de wedstrijd van maandag
zijn excuses namens het hele Nederlandse volk zal aanbieden. Mocht u bezwaar willen maken kan dat binnen zes
weken:

De Nederlandse Ambassade in Madrid

Pº de la Castellana 259-D
28046 Madrid
Spanje
Verbeeldingskracht is een van de elementen van je crea ef vermogen.
Wat zie jij voor je bij het zien van de foto. Wat is jouw verhaal?
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 484/1001. Ray Charles (2014-06-22 11:57)

Waar denk je aan als je Ray Charles leest?
Ok.
Waar denk je aan als je Charles Ray leest?
Ok.
Waar denk je aan als je Ray & Charles leest?
Ok .
En de een na laatste.
Waar denk je aan als je Ray & Charles Eames leest?
Ok.
Ik heb jaren gedacht dat het twee broers waren. De broers van de beroemde Eames stoel(en).
Een paar jaar geleden kwam ik er achter dat het man en vrouw was.
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Wat ik inmiddels wel wist dat ze veel meer maakten dan meubels en huizen. Maar dat ze zo veelzijdig waren
daar kwam ik gisteren achter toen ik de geweldige documentaire ’Eames. The architect and the painter.’ zag in The
Movies Dordrecht (daarover binnenkort meer).
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v= _YMzmuBBBzo &w=640 &h=360]
Het was overigens de eerste keer dat ik de documentaire ’Powers of Ten’ die ze voor IBM maakten in 1977 in
de bioscoop zag. Powers of Ten is een korte documentaire die de rela eve verhoudingen van dingen van microscopisch tot kosmisch niveau toont in machten van en.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0 &w=480 &h=360]
Maar de de meeste indruk maakte het verhaal van de dood van Charles en Ray bij me los. Ik zat met tranen
in mijn ogen.
Ray Eames overleed 21 augustus 1978.
Jaren later in augustus lag Ray Eames in het ziekenhuis en vroeg elke dag aan een trouw bezoekende collega:
’Welke dag is het vandaag?’
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19 augustus.
De dag erna vroeg ze weer.
’Welke dag is het vandaag?’
20 augustus.
De dag erna vroeg ze weer.
’Welke dag is het vandaag?’
Het was 21 augustus. De sterfdag van haar man Charles.
En op die dag s erf ook Ray. In 1988. Precies 10 jaar later.
Powers of Ten.

Els (2014-06-22 16:04:06)
Ik denk: wowwww
Dit is Design Thinking by Doing verhaal 485/1001. Home is where the heart is | Design Thinking by Doing (2014-06-23 06:13:41)
[…] zaterdag zag ik de documentaire ‘Eames the architect and the painter’. Ik schreef daar gisteren ook over maar toen had je
wel wat anders te doen dan mijn blog te lezen. Maar vandaag ben je weer […]
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 485/1001. Home is where the heart is (2014-06-23 06:12)

Afgelopen zaterdag zag ik de documentaire ’Eames the architect and the painter’. Ik schreef daar gisteren ook over
maar toen had je wel wat anders te doen dan mijn blog te lezen. Maar vandaag ben je weer op weg naar je werk of
school en heb je genoeg jd om dit even te lezen.
De Eames waren echte Design Thinkers. Human centered designers. Zij keken naar mensen. Naar wat ze deden
en juist niet deden en gebruikten dat als basis voor hun ontwerpen. Een prach g voorbeeld hiervan is hun ontwerp
voor hun huis.
Stel je voor dat je alle vrijheid hebt voor het ontwerp van je droomhuis. Hoe zou dat er dan uitzien?
Toen ik zelf een huis ontwierp in 2004 begon ik te tekenen met de ruimtes als uitgangspunt. Dus een
woonkamer/keuken, 3 slaapkamers en een badkamer. En niet te vergeten een ’stoep’ want in Zuid Afrika leef je
veel buiten. Op de ’stoep’.
De Eames ontwierpen hun huis anders. Zij gingen niet uit van de ruimtes maar van de mensen en wat zij ’doen’
in dat huis. De Eames waren echte Design Thinkers. Design Thinkers bij Doing en dit was hun ’huis’.
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Teken hier jouw droomhuis:
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Laura (2014-06-23 18:41:30)
hi neef, mijn droomhuis; beneden 1 grote ruimte voor hobby; motor /atelier, een bar, GROTE boxen voor mach ge muziek
en GROOT scherm voor mooie ﬁlms, plus toilet en keukenblok. boven slaap en badkamer(s). in de tuin, indien aanwezig een
blokhut voor logees, uiteraard incl. een jacuzzi Rondom het huis veranda, voor de mooie momenten van de dag.... xx laura
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 486/1001. Het klopt. (2014-06-24 05:59)

Ik sprak laatst Andy Mosmans en Andy schreef laatst een stuk over Design Thinking:
’De laatste jd spreek ik steeds meer mensen die bezig zijn met ‘Design Thinking’. Zo hee Cor Noltee een
blog over dit onderwerp, is Ro erdam Partners samen met ondermeer Stanford bezig met een Summer Academy op
dit vlak en schreef Harry Starren er een column over in The Op mist.
Design thinking, zo stelt Harry Starren, is triple-A-denken. Het hee een Ar s eke, een Analy sche en een
Ambachtelijke component. Per ontwerp en ontwerper is de mix van de componenten anders. Zo zijn de Bauhausontwerpen (less is more) met hun strakke vormen en hun hoge func onaliteit meer analy sch en zijn de postmoderne
fantasieën van Marcel Wanders toch vooral ar s ek. Triple A is goed ontwerp. Het bevat het ar s eke van de
ingeving, van de vondst, het analy sche van de doordenking en het ambachtelijke van de uitvoering. Apple, ooit
gedreven door Steve Jobs, kan er wat van. Maar bijvoorbeeld Stage Entertainment, nog steeds gedreven door Joop
van de Ende ook. Of Starbucks onder de (weer) de bezielende leiding van Howard Schultz. In een eerder ar kel op
Marke ng Online wordt gesteld dat: De waarde van Design Thinking zit in de aanpak van het creëren van nieuwe
kansen. Kenmerkend hierbij is de mensgerichte benadering. Zeker in deze jden van crisis een zeer welkome
benadering om de business van klanten in beweging te brengen!.
Design thinking vereist bovenal conceptueel denken, weten wat de bedoeling en bestemming van iets is en
zorgt ervoor dat iets mooi wordt en klopt. In func onele, maar vooral ook in emo onele zin. Hoofd en hart. En dat
vraagt om magic en wisdom.’
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Magic en Wisdom. Mooi verwoord Andy.
De magic zit opgesloten in wat mensen al doen of juist niet doen. En de wijsheid zit hem in dat te ontdekken.
Het gekke echter is dat de wijsheid met name zit in het niet weten. Het loslaten en met open mind en nieuwe ogen
naar mensen en situa es te kijken. Op ontdekkingstocht zonder je Kabouter. Of zoals Yoda zegt.
’You must unlearn what you have learned.’
Of zoals U2:
’Like a small child crossing an 8 lane highway on a voyage to discovery.’
Vorige week gingen drie van mijn studenten op observa e op het sta on van Utrecht. Met zijn drieën ze en
ze een imaginaire kubus neer van 10 x 10 x 10 meter en keken een half uur naar mensen die in hun kubus kwamen en
gingen. Ze noteerden de opvallende zaken. Zonder oordeel en deelden deze observa es later met elkaar. Een voor
een vertelden ze wat ze hadden gezien en vertaalden dat in een betekenisvol inzicht (Harry’s Analy sche). Vervolgens
verbeelden ze dit inzicht in een verhaal en een storyboard (het Ar s eke) wat ze vervolgens knipten, plakten en
ﬁlmden tot een 1 minuut durend stop mo on ﬁlmpje (het Ambachtelijke).
Mooi als zo’n modelletje ’Klopt.’ Van hart naar hoofd naar handen.
Word ik gelukkig van. Als het klopt.
ps
Gelukkig zijn is je goed en je slecht kunnen voelen.
(Gretchen Rubin).

Maar voelen dat het klopt.

In een context van groei.

johanreijenga (2014-06-24 07:50:54)
Waar is het ﬁlmpje van de studenten?
De Beschermheer (2014-06-24 10:26:44)
Interessant geformuleerd, die triple A!
h ps://www.linkedin.com/proﬁle/view?id=64876008&trk=nav_responsive_tab_proﬁle (2014-06-24 10:44:40)
”Van hart naar hoofd naar handen” ...handen... : wat dan, als het resultant ”product” van het process ”Design Thinking”
niet tastbaar is? Mag het process dan niet Design Thinking genoemd worden? Zo nee, waarom dan niet? Zo ja, stel ik
voor het volgende slagzin : ”van hart, naar hoofd, naar ogen, naar hart” Omdat het resultaat, tastbaar of niet, kun je
al jd met je ogen beschouwen. En als het resultaat goed is, voelt het goed in je hart. En in het hart van anderen. Het pro-
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cess is rond , van EEN hart naar ANDERE harten : daar gaat Design Thinking uiteindelijk om, toch? of toch niet? ;-) Groet, Djamila
Winny Bos (2014-06-24 10:50:18)
Hoi Cor, jouw woorden ”De magic zit opgesloten in wat mensen al doen of juist niet doen. En de wijsheid zit hem in dat te
ontdekken. Het gekke echter is dat de wijsheid met name zit in het niet weten.” Hier gaat het om in het leven. Lef heb je nodig
om op ontdekkingstocht te gaan. Want niet weten waarheen, betekent dat het vallen en opstaan wordt. Het grote cadeau van
dit alles: zichtbaarheid van de magic. Hartelijke groet, Winny
cornoltee (2014-06-24 11:21:56)
laat ik je een keer zien onder het genot van een bak koﬃe!! WHEN?

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 487/1001. Ochtendporno (2014-06-25 05:32)

Vandaag geef ik een Masterclass Design Thinking. Nu ik Masterclass typ, denk ik opeens ’Wat staat dat raar
Masterclass’.
Want wat betekent dat eigenlijk een Masterclass. Dat er een Master voor je staat in een Classroom? Maar als
het een Masterclass Design Thinking is klopt dat natuurlijk helemaal niet. Design Thinking gaat toch eigenlijk vooral
over NIET weten maar vooral DOEN. En wie ben ik om mezelf een Master te noemen? En in een klaslokaal wil je al
helemaal niet dood gevonden worden. Ook de gedachte dat je het na een dag wel helemaal onder de knie hebt dat
Design Thinken is natuurlijk niet realis sch. Ik moet dus maar gauw met iets beters komen.
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Workshop misschien. Neeeee. Gaat weer over Work. En ook al worden mensen nergens zo gelukkig van als
hard werken, Workshop is a No GO area. Ik zou het dan toch liever Playshop noemen. Maar dat klinkt wel heeeeel
Porno.
Porno?
Kijk en dan moet ik direct denken aan Purno de Purno.
Purno de Purno?
Wikipedia:
Purno de Purno (oorspronkelijk alleen Purno) is een Nederlandse computeranima eserie, uitgezonden door
de VPRO van 1989 tot 1996 en van 2006 tot 2007.
Purno is een computergeanimeerd mannetje in een paars schaatspak met een hoog nasaal stemgeluid (stem:
Theo Wesselo van Rembo & Rembo). Zijn grootste bijdrage aan de Nederlandse taal is de veelgebezigde uitroep
”sapperedosio!” (blijk van verbazing, ontze ng, goed- of a euring). Hoewel de serie uitgezonden werd als onderdeel
van het kinderprogramma Villa Achterwerk is door de vele dubbelzinnigheden en seksueel ge nte (woord)grappen
de serie ook zeer geliefd geweest bij oudere kijkers.
De naam Purno is volgens de makers Marcus Vlaar en Hans Wessels a oms g uit hun jeugd:
”Wij woonden vroeger naast een tennisbaan. Mijn broertje had een vriendje, Vincent, die een beetje door zijn neus
praa e en heel goed ballen kon zoeken. Als iemand een bal over het hek sloeg, zei Vincent: ‘wacht maar, Speurneus
gaat de bal wel vinden!’ Speurneus werd Purno, iedereen noemde hem zo. Marcus en ik vonden dat een grappige
naam.”
Die Masterclass waar ik mee begon, geef ik bij Ranj het bedrijf van oa Marcus Vlaar.
Sapperedosio. Heb ik toch maar weer mooi een rond verhaaltje.
Op de vraag ”Wat zou je fantas sch vinden als uitkomst van de workshop?” antwoordde ik gisteren iets van
dat ik het fantas sch zou vinden als de mensen meer gaan pionieren en proberen in plaats van alleen maar
produceren. Nu denk ik ”Het zou fantas sch zijn als de mensen meer Purno maken en als een Vincent op zoek gaan
naar nieuwe ideeën en bij een nieuwe vondst zeggen:
Sapperedosio.
Zou dat dan weer komen van Sapperdeﬂap. Straks maar eens vragen aan Marcus als we aan de banaan zi en
jdens de lunch.
Nu eerst maar even wat ochtendporno.
Bekijk hieronder ”In het hol van de kietelaar”
Goedemorgen.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=4o6MIJ7Iq1U &w=640 &h=360]
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Gaan met die banaan. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 488/1001. (2014-06-26 06:50)

Na de ochtendporno van gisteren leek het me goed om het deze morgen over bananen te hebben. Ik schreef al
eerder over de waarde van een banaan. Maar wat zou een banaan NU voor JOU waard zijn? De waarde van die
banaan is a ankelijk van wat die banaan voor jou kan betekenen zo in de vroege morgen.
En dat je die banaan niet op hoe te eten maar ook ergens anders voor kunt gebruiken lijkt me duidelijk. Toch ligt
dat minder voor de hand als de opdracht is om voor €5,- een banaan te kopen en met die banaan een lunch voor je
collega te maken. Gisteren gingen zo’n 20 m/v jdens de lunch op weg naar de AH om de ingrediënten te kopen voor
een heerlijke lunch voor een collega. Met de banaan als rode draad. Afgezien van het feit dat je er achter komt wat
je collega lekker vindt, moet je ook aan de slag om daadwerkelijk iets in elkaar te ﬂansen. Ik zag gisteren de meest
bijzondere combina es voorbij komen. Van heel zoet tot zout en van vast tot vloeibaar. Maar wat doe je als allebei
toch echt niet van de banaan bent. Echt niet. Tja dan ga je toch aan de slag. Want een banaan kan ook een andere
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manier waardevol zijn.
Hier dat resultaat.

De lunch was een groot succes en de bananenman kreeg steeds meer kleur.
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Ben benieuwd hoe hij er deze ochtend uitziet :-)

Els (2014-06-26 07:03:55)
W.s alsof ie een te lang zonnebad hee genomen :-)
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GAF van Baalen (2014-06-26 08:04:55)
He Cor, Was fantas sch gisteren. Dank! Zou graag een lijstje met wat lees suges es (of video) rond brainstorm technieken
en modellen ontvangen. Mocht je daar nog zin in hebben.[image: Inline image 1] Ba ybanaman Staat er nog ﬁer bij. Helaas
kun je op jouw blog niet reageren met foto’s. Da’s heel veilig maar ook best ouder wets eigenlijk ;) Ik zal proberen elke dag
een fotootje te maken voor je. Groet, GAF VAN BAALEN RANJ SERIOUS GAMES GAME DIRECTOR Lloydstraat 21m 3024 EA
Ro erdam T +31 10 212 3101 F +31 10 212 3104 M +31 6 54356352 E gaf@ranj.com The Netherlands www.ranj.com Terms &
Condi ons

Ik droomde van drie Cowboys. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 489/1001. (2014-06-27 09:44)

Ik ben later vandaag. Dat komt omdat ik droomde dat ik vannacht op de camping was. In Ro erdam. Aan de
haven. Ondergaande zon. Heerlijk. Ik zat op een bankje te genieten van die ondergaande zon toen ik opeens een
bakﬁets aan zag komen. Geen gewone bakﬁets maar een Fietseria.
De Fizzaman legde me uit dat ik zelf mijn Pizza mocht maken. Ik kreeg een bolletje deeg en rolde mijn bodem
en belegde hem met tomatensaus, mozzarella, ansjovis, pijnboompi en, basilicum en aardbeien. Natuurlijk.
Aardbeien. Ik zei toch dat het een droom was.
Mijn pizza ging de houtoven in die nog even extra op temperatuur werd getrapt door de Fizzaman.
Een paar minuten later sneed ik mijn pizza in 8 stukken en deelde die met hele leuke mensen die wel een
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beetje gek naar die pizza met aardbei keken maar toch namen. En een nam er zelfs twee.
De pizza smaakte heel goed. Zeker met de wijn uit zakken. De wijnzakken knorden.Wild Pig las ik op de zak.
Of was het mijn maag. Gelukkig kwam een van de vrouwelijke campinggasten met haar pizza crea e. Heerlijk.
Samen zaten we op het bankje te genieten van de plaatjes die werden gedraaid door de DJ die uit de jaren 50
helemaal naar de camping was gekomen. Hij was lang onderweg geweest en had al zijn platen meegenomen. Op
een gegeven moment werd een nummer van Johnny Cash verstoord door het geronk van een diesel. De diesel van
duitse paardenkrachten. Een Mercedes camper uit de jaren 70 parkeerde op een verboden plek en drie cowboys
stapten uit en begonnen te zingen bij het kampvuur. Tot heel laat.
Toen ik thuis kwam ging er een mooie jonge vrouw op me zi en die zei dat ’Een mooie jonge vrouw’ van
Tommy Wierenga een stom boek was en gooide het door de kamer. Toen viel ik in slaap en werd ik vanochtend weer
wakker gekust door een mooie jonge vrouw. Met de geur van aardbei en houtvuur maal ik mijn koﬃebonen en kook
ik mijn melk.
Ik was wat later vandaag.
Droomopdrachten zijn niet te mooi om waar te zijn die zijn waar. Echt waar. Dankjewel RANJ.
Tot vannacht.
ps.
Gelukkig heb ik een droomprinter zodat ik mijn droom nog een keer kan bekijken.
Nog een keer.
Nog een keer.
Wist je trouwens dat je in zwart wit droomt?
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Olchert (2014-06-27 10:13:30)
ik mis nog een paar interessante droomplaten!
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Fired up. Ready for take of. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 490/1001. (2014-06-28 09:30)

Volgens Wikipedia:
Een stagiair(e) is de benaming die in Nederland en België gebruikt wordt voor een werknemer die als onderdeel
van een opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer. Dit wordt meestal stage lopen genoemd. De stagiair(e)
krijgt dan een stagebegeleider, en moet voor het opleidingsins tuut doorgaans verslagen schrijven. Soms krijgt de
stagiair(e) voor zijn werk een bescheiden salaris of onkostenvergoeding.
Bij RANJ wil ik dat echter geen stage lopen noemen maar stage vliegen. Het is namelijk de aanloop voor een
droombaan. Als je het geluk hebt om bij RANJ stage te lopen zou je carriere wel eens een vlucht kunnen nemen. Ik
was afgelopen donderdag op het feestje van RANJ en toen werden de stagiaires in het zonnetje gezet. Natuurlijk een
leuk woordje en een kadootje. En dan denk je toch dat ze daar blij mee zouden zijn. Echter tot mijn grote verbazing
hingen alle stagaires zich op. Einde stage. Einde verhaal.
Leuke woordgrap weer he Daniel.
Even serieus nu. RANJ zit in de serious gaming business. Dat is serious business maar zo leuk voor die stagiaires dat 50 % van de mensen die nu bij RANJ werken ooit als stagiair zijn binnen gelopen.
50 %! Dat is serieus veel. Dat zegt veel over de manier waarop RANJ de stagiaires begeleidt. Heel veel. En
om hun stagiaires te eren. krijgen ze dus een kadootje, een hamer en een spijker. Om zichzelf op te hangen.
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RANJ is ge ng high on its own supply.
Edith S. Childs zou zeggen:
Fired up. Ready to go.
Fasten your seatbelts.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=QhWDFgRﬁ1Q &w=640 &h=360]
ps
dankjewel Marieke voor de inspira e
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Begin de dag met een ’dansje’. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 491/1001. (2014-06-29 08:23)

8 jaar geleden vroeg een collega bij TBWA of ik voor hem wilde invallen. Om een college te geven over inspira e
op HKU. Dat was helemaal nieuw voor mij. Ik had zelfs nog nooit een collegezaal van binnen gezien en zeker niet
vanaf een podium.
De avond voor het college moest ik dan ook echt aan de slag. Ik ging met mijn Nikon voor mijn boekenkast staan
en trok alle boeken er half uit waar ik een WOW! gevoel bij kreeg en fotografeerde de covers en ze e die in een
Keynote. Daar op het podium in die collegezaal vertelde ik over mijn boeken en waarom ze mij inspireerde. Een dag
later werd ik gebeld door HKU. Een tweetal studenten hadden een mail gestuurd naar de hoofddocent of ik geen les
kon komen geven.
Van werkloze waterbakker naar docent. Het kan raar lopen.
De Grieken geloofden dat inspira e of ”enthousiasme” kwam van de muzen, evenals de goden Apollo en Dionysus.
In het christendom is inspira e een gave van de Heilige Geest. En die Heilige Geest verscheen voor mij afgelopen
donderdag. Ik gaf een training Crea ef Vermogen en had daarvoor iemand ingehuurd. Waarom? Omdat deze persoon een fantas sch voorbeeld is van een vasthoudende, gedisciplineerde verbeelding van zijn nieuwsgierigheid. Een
moderne troubadour die zijn nieuwsgierigheid op een inspirerende manier deelt. En voor mij betekent dat het me
aanzet tot nieuwe ideeen. Mijn geest open zet en bijzondere connec es laat maken.
Afgelopen donderdag verscheen de Heilige Geest aan mij in de vorm van Mondo Leone. Sommige kennen hem als
Leon Giesen.
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Het is natuurlijk het beste om Leon live te zien. Boek hem hier.
Maar als klein voorproe e doen we een dansje. Lekker zo op de zondagmorgen. Een dansje. En dan terug naar
bed.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=XPr3fVzwoCc &w=480 &h=360]

Paul Ricken (2014-06-29 11:03:19)
YEAH, dance»»»»!!!!
maarten (2014-06-29 13:19:43)
Dat langs de kant blijven staan is heel herkenbaar. Dansen moet je!
Money money money. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 515/1001. | Design Thinking by Doing (2014-09-02 05:24:36)
[…] EN de kwaliteit van het aanbod. De beste voorstellingen dit jaar heb ik op HKU gezien. Die van Leon Giessen en De e
Glashouwer. De een over nieuwsgierigheid en de ander over geld. Leon en De e hebben me […]
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Fietsie foetsie. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 492/1001. (2014-06-30 09:13)

Maandenlang had ik een prive parkeerplek. Gra s. Elke dag was ik weer verbaasd dat niemand daar parkeerde.
OK het was wat onhandig maar dat woog niet op tegen het feit dat ik ALTIJD een plek had waar ik anders zou moeten
zoeken. De reden waarom ik die plek had, was omdat het leek alsof er iets mis was met die plek. Maar er is iets
mis met mensen. Nou ja mis. Zo werken onze hersenen nu eenmaal. Zeker als we in transit zijn. Daarmee bedoel ik
dat we onderweg zijn en van transport veranderen. Ik denk dat de meeste ‘ongelukjes’ gebeuren in transit. Want in
je hoofd ben je al op de volgende plek of wil je daar al zijn. Dat is de reden waarom ik al jd mijn sleutels kwijtraak
onderweg naar de auto omdat ik in mijn ooghoek gelukkig mijn wi e oortjes op tafel zie liggen. Ik leg dan onbewust
mijn autosleutels neer om mijn oortjes in mijn linker jaszak te stoppen. Waar ze eigenlijk al jd zouden moeten zi en
maar ik ze waarschijnlijk op tafel heb neergelegd omdat ik op weg naar de auto in een ooghoek mijn autosleutels zag
liggen.
Herkenbaar?
Enﬁn terug naar mijn parkeerplek.
Zo zag ie er maandenlang uit. Vrij parkeren:
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Vanochtend kwam ik er aan en voor het eerst was ie bezet. Waarom?
Kijk zelf maar.
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Als je met rust gelaten wilt worden, doe je net of er iets mis is. Of je houdt je oortjes in.

581

2.7

July

Deal? Deal! Dit is Design Thinking by Doing verhaal 493/1001. (2014-07-01 05:58)

Ik twijfel. Dit is verhaal 493 van 1001. Waar ik over twijfel? Of ik bij 500 een break neem. Waarom twijfel ik?
Omdat ik denk dat het niet al jd makkelijk is om in de vakan e, als ik bijvoorbeeld aan het ﬁetsen ben in de Alpen, te
publiceren.
Ongelooﬂijk. Terwijl ik dit schrijf heb ik de oplossing. Echt waar. Toen ik in het begin van dit schrijfexperiment wel
eens twijfelde ging dat met name over het feit dat ik me druk maakte over mijn lezers. Mijn Kabouter protesteerde
dan he ig als ik met mijn rechter wijsvinger rich ng ’publish’ ging. Hij maakte zich enorm druk over wat JULLIE en van
zouden vinden. Menig keer heb ik gedacht om dan maar niet te publiceren. Het moeilijkste van dit schrijfexperiment
is niet zozeer het schrijven en vasthouden maar het loslaten. Niet denken aan wat zouden ZIJ er van vinden maar puur
voor jezelf te schrijven. Niet schrijven voelt als een overwinning van Kabouter. De overwinning van de angst.
Al schrijvende dient de oplossing zich dus aan. Ik moest weer even terug naar waarom ik dit project ook alweer
was begonnen.
Voor mezelf. Niet voor jullie.
ME me. Dat zouden meer mensen moeten doen. En DOEN ja. Niet zeggen dat je het doet.
Toch ga ik hier zeggen wat ik ga doen. Ik maak een afspraak met mezelf:
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Ook in de vakan e blijf ik schrijven. Iedere dag. En daar waar ik KAN publiceren, publiceer ik.
Deal?
Deal!

Anna-Maria (2014-07-01 06:19:06)
Ok deal
Els (2014-07-01 06:45:48)
Toppperdetop !
Jan Verheijen (2014-07-01 07:07:56)
Onderweg publiceren zal niet meevallen. Toen ik in 2010 naar Rome ﬁetste, probeerde ik dat ook, maar soms stuurde ik
mijn blogjes van enkele dagen tegelijk weg omdat er gewoonweg geen mogelijkheid was om te interne en. Vooral las g in Italië.
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Grootse service. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 494/1001. (2014-07-02 07:13)

Design thinking by Doing. Maar wat als ie het niet doet.
Geen probleem dan ga je naar de Starbucks.
Bij de Starbucks gaan ze heel ver om het je naar de zin te maken. Ook als je even geen zin hebt.
Voor 40 cent meer dan een Grande Cappucino koop je er een Grande Erec e.
Grootse service noem ik dat.
’Een Cappucino en Viagra voor Cor’, galmt er door de Starbucks.
Ik kan er weer tegenaan.
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CineSamen. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 495/1001. (2014-07-03 06:01)

Werk jij samen met Superhelden? Ik wel. En als je zelf niet zo’n held bent is dat zeker aan te raden. Voor mij is
een Superheld een ﬁguur die iets veel beter kan dan jij en, in dit geval, je uit de brand helpt.
Een aantal maanden geleden knaagde een oud idee aan mijn geweten. Ik schreef er al eerder over. Het idee: ’Welke
ﬁlm wil jij nog een keer in de bioscoop zien?’ Waarom dat knaagde? Omdat ik het nog steeds een goed idee vond en
jammer vond dat dat toen niet doorgegaan was. Maar soms ben je te vroeg met je idee of is er een andere reden dat
het niet ’klopt’.
Echter toen ik vorig jaar in Dordrecht een rondleiding kreeg van Geert ter Steeg in The Movies Dordrecht viel er
een kwartje. Het verbouwde ﬁlmhuis in het voormalig Sinterklaashuis herbergde een kadootje; de ﬁlmlounge. Een
’overgebleven’ ruimte die werd omgetoverd tot thuisbioscoop in de bioscoop. Wat een goed idee dacht ik toen. Het
duurde echter een paar maanden voordat het tweede kwartje viel. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en
met mijn ’oude’ idee naar Geert te stappen. Ik deed het voorstel om het oude idee aan te passen en te proberen.
Gra s. Ik vroeg de Incredible Amazing Awesome Gerrit Dijkstra het technische deel voor zijn gra s rekening te nemen
en met met zijn drieën gingen we aan de slag. Fix it as you go. Maar wat doe je als je een betaalde klus aangeboden
krijgt die weinig ruimte laat voor ’leuke gra s projecten’? Logisch maar helaas moest Gerrit a aken en moesten we
op zoek naar een alterna eve Incredible Amazing Awesome Gerrit. De jd ging echter dringen en de laatste op e om
het uit te besteden aan India leek toch niet zo’n goede op e. Gelukkig heb ik nog wat Superhelden in mijn netwerk
en de eerste die ik belde was direct raak. Ik twijfelde om deze Superheld te bellen omdat ik wist dat hij Super druk
was. Maar een echte Superheld helpt al jd. Die zegt JA en kijkt dan hoe hij het gaat ﬁksen.
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De naam van deze Superheld?
Patrick Jongmans van E-heroes.
En wil je jdens Big Rivers met 29 vrienden in je eigen bioscoop een muziekﬁlm kijken met een drankje of hapje
er bij, ga je naar www.cinesamen.nl

Carlo Lucas (2014-07-03 09:21:43)
Als ﬁlmlie ebber kan ik dit ini a ef zeer waarderen. Echt gaaf Cor!
Winny (2014-07-04 14:43:01)
Hoi Cor, wat een tof ini a ef. Een vriendin komt uit die hoek en komt er nog regelma g. Ik zal je idee met haar delen. Hartelijke
groet, Winny
Schoonheid komt van binnen uit. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 526 | Design Thinking by Doing (2014-09-13 09:58:55)
[…] op mijn gezicht en toen ik verder keek zag ik dat het mijn goede vriend Gerrit was. Ja deze Gerrit en […]
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Doctor Beat. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 496/1001. (2014-07-04 13:24)

Stel je voor je gaat dit jaar naar Lowlands en bij de ckets zit ook een verwijzing naar het ziekenhuis. Het komt
er op neer dat het beter voor je is. Je zult dan meer genieten jdens en na het het fes val.
Hoe dit kan? Simpel. In het ziekenhuis brengen ze een RFID chip in nog kleiner dan een een rijstkorrel. Met die
chip kun je inchecken bij de verschillende checkpoints op Lowlands. Zodra je incheckt bent bij een van de vele checkpoints wordt geregistreerd bij welk optreden je bent geweest en met wie. Zo kun je op het Memory Mee ng Point
al jd checken waar je vrienden zijn en na drie dagen memories maken op Lowlands krijg je een compleet en persoonlijk fes val report! Foto’s van jou en je vrienden, een Spo fy playlist van de optredens die jij bezocht hebt, nieuwe
vrienden en oude bekenden, leuke sta s eken, alle memories worden voor jou verzameld!
Ongelooﬂijk toch. Dat is het ook. Toch is het allemaal waar. Het kan en het gebeurt deze zomer jdens Lowlands. Ok.
Je hoe niet naar het ziekenhuis. Als je je hier aanmeldt krijg je een bandje opgestuurd waar die RFID chip inzit. Echt
waar.
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Monique Sturm - Turkeye (2014-08-13 01:51:59)
Heb jij even geluk, dat die chip slechts de groo e van een rijstkorrel hee , en niet van een spaghe sliert ..................

Moneyball.Dit is Design Thinking by Doing verhaal 497/1001. (2014-07-06 08:57)

Gisteren ging het de Costaricanen maar om een ding; niet verliezen. Dus ga je heel erg verdedigen en hopen dat
het penal es wordt.
Gisteren ging het de Nederlanders maar om een ding; winnen. Dus ga je veel aanvallen en hopen dat de paal en
de lat niet in de weg zi en.
Na 120 minuten had Costa Rica gewonnen.
Na 120 minuten had Nederland verloren.
Als niets reguliers werkt moet je iets onverwachts doen. Je niet mee laten slepen door emo es. Je houdt het bij
de cijfers.
Net als in Moneyball.
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[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=-4QPVo0UIzc &w=640 &h=360]
Op naar woensdag. Zou het interessant vinden om een van de 16 camera’s op Willem Alexander en Maxima te richten.
Voor wie gaat zij juichen. Of houdt ze het bij de cijfertjes.

Diner Fatale. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 498/1001. (2014-07-07 10:43)

Zou jij vlees eten als je het kal e persoonlijk zou kennen? Zou jij het beste stuk van het kal e aanwijzen als
de che ok met het kal e naast je tafel stond? Zouden we meer of minder vlees eten als we meer verbonden zijn
met wat we eten? Ik denk dat het in ieder geval beter smaakt. Net als de groenten uit Cees zijn tuin gewoon beter
smaken omdat ik weet dat Cees daar zijn ziel en zaligheid in gestopt hee .
Een jdje geleden kreeg ik een uitnodiging voor een diner van mijn vriend Koen.
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Koen had 4 jaar geleden samen met een paar vrienden een kalf gekocht die ze toepasselijk Femme Fatale
noemden.
592

Gisteren genoten we met een man of 60 van deze heerlijke dame waarbij ik bij elke hap even plech g knikte
naar een van de vele beeltenissen op een de schorten van de eigenaren van Femme Fatale.

Na een gang of 7 dacht ik dat er niet veel meer over zou zijn van Femke. Niets was minder waar. Alle 13
eigenaren kregen aan het eind van de avond nog een kleine doggybag mee.......van een paar kilo.
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Voor mij geen plo ip meer of een gewoon biefstukje.
Ik ga voor een Femme Fatale.

Els (2014-07-08 06:57:34)
Zou ik ook doen Cor :-)
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Monique Sturm - Turkeye (2014-08-13 01:56:30)
En waar komt dit beestje vandaan? Van de ”Limousinhof”. Een Limousinkoe (Limousin, het Franse departement rond Limoges,
meen ik). Nee, fout! De Limousinhof is in Bier-vliet, in de buurt van ”Mooi Vlaanderen” en Turkeye. Wel zonde voor die lieve
beestjes. Volgend etentje gaan jullie toch aan de gefrituurde krekels en sprinkhanen, een soort fri o misto?

Boos of Blij? Dit is Design Thinking by Doing verhaal 499/1001. (2014-07-08 08:41)

Wanneer bedenk jij de beste ideeen? Het schijnt dat je de beste ideeën bedenkt als je boos of blij bent. Of onder de douche. Dus of onder druk. Of juist helemaal niet. Maar er tussenin komt er beduidend minder origineels en
waardevols uit.
Sommige denken dat het ook goed werkt om het op een zuipen te ze en. Echter meer dan twee alcoholische versnaperingen werken het crea eve proces juist tegen. Tenzij je weer zo van de wereld bent dat je alles op zijn kop zet.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=ED75tzHIFok &w=480 &h=360]
Proost.
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Man in Black. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 500/1001. (2014-07-09 10:10)

In een wereld van overvloed is het moeilijk keuzes maken. Tenzij je geen keuze hebt. Henry Ford begreep dat goed en
verkocht zijn model T in elke kleur als het maar zwart was. Tegenwoordig kun je je auto in elke kleur of zelfs kleurencombina es krijgen maar wanneer komt er een fabrikant die zijn model maar in een kleur aanbiedt? Maar dan wel
een hele bijzondere. Een unieke. Een Purple Cow. Zo heb ik me ooit wijs laten maken dat er in elke rode Ferrari 1
druppel bloed zit van Enzo. Kijk, dat bedoel ik. Dan gaat het niet meer om de kleur dan gaat het om het verhaal. Een
verhaal dat je wilt delen.
Terug naar die kleuren. Ik heb een periode gehad dat ik alleen maar zwarte kleren kocht. Saai? Nou dan heb je
mijn schoenencollec e nog niet gezien. Of mijn riemen. Heerlijk niet hoeven te kiezen. Je moet alleen uitkijken dat
je dan weer niet doorslaat in de riemen of schoenen. Qua schoenen bijvoorbeeld is het goed geregeld. Ik heb twee
paar. Ooit gekocht in Denemarken. Tegelijk. Ik vond de bruine mooi en kocht er direct de zwarte bij. En met een paar
goede stappers kun je jaren doen. Wel schoenspanners gebruiken en regelma g laten verzolen natuurlijk. Als je iets
moois ziet gewoon twee van kopen. Minstens twee.
Schrijven is ook keuzes maken. Dus laat ik even teruggaan waar ik het eigenlijk over wilde hebben. De beurt van
mijn Duca . Vooropgesteld. Ik ben niet handig. Het is echt niet zo dat ik mijn Duca een beurt kan geven. Bij mij
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houdt het op bij tanken en olie bijvullen. Maar wat ik wel kan is schoonmaken. En dan bedoel ik echt schoon maken.
De laatste keer dat ik verwantschap voelde met een ’ander’ volk was op een camping waar een paar zigeuners stonden. Een zigeuner en zijn caravan hebben een bijzondere rela e. In ieder geval een hele schone. Iedere ochtend keek
ik met verwondering, verbazing en respect hoe de vrouw des caravans haar mobiele huis binnenste buiten keerde.
Alles werd schoongemaakt. Alles. Toen ’s avonds de man des caravans zelfs de wielen van de caravan af haalde om
ook deze eens goed te schrobben wist ik dat ik zigeunerbloed had. En dat kwam me goed van pas gisteren. Gisteren
ben ik los gegaan op de wielen van mijn Duca . Met dank aan Ruud voor de nodige middelen en materialen. Het is
namelijk heel ﬁjn om dit te doen op een brug met je motor op een blok. Dan kun je namelijk makkelijk je achterwiel
doordraaien. Je begrijpt dat na anderhalf uur schrobben, poetsen de koﬃe heel goed smaakt. Zeker als die zwarte
espresso in een stalen kopje zit.

Op de Duca 900 Superlight staat de teller op 50.000.
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Op mijn blog staat de teller op 500.
De komende jd ga ik op zwart. Ik ben ik onderweg in mijn zwarte Spider, mijn zwarte Merida of mijn zwarte Duca .
Ik zal niet elke dag publiceren maar wel elke dag schrijven.
Fijne vakan e!

Anna-Maria @puur (2014-07-09 10:30:02)
Fijne vakan e zigeuner!
Els (2014-07-09 19:49:31)
Fijne vakan e, geniet ervan :-)

Noo oestand. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 501/1001. (2014-07-10 08:15)

Vorige week in een vlaag van opruimverbijstering kwam ik een zak kruidnoten tegen. In de kruidnootperiode mag
ik graag genieten van een kruidnoot. Deze periode begint steeds eerder, heb ik het idee. Volgens mij zag ik ze vorig
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jaar al in augustus in de winkel liggen. Maar in juli heb ik ze nog niet gezien. Behalve in die ene verhuisdoos bij mij
dan. En die zak kruidnoten zei tegen me ’Eet me niet.’
Waarom niet?
1. De houdbaarheidsdatum was inmiddels verstreken. 30.04.14
2. Het is juli.
3. Het was het verkeerde merk.
Genoeg redenen om de zak niet open te trekken.
De zak is inmiddels leeg. Ok, bijna leeg. Waarom niet helemaal leeg? Omdat ze toch niet zo lekker waren. De
combina e verkeerd merk, houdbaarheid en 25 graden zijn toch niet de ideale kruidnootomstandigheden. De zak ligt
nog aangebroken op mijn keukenblad.
Toch hee het openen van die foute zak wat goeds gebracht. Want wat schetst mijn verbazing. Afgelopen maandag
werd ik gebeld door het Goede Merk kruidnoten. Ik schrok eerst en vroeg me af hoe ze wisten dat ik het foute merk
kruidnoten had genu gd. Merken gaan namelijk heel ver in het tracken en tracen van hun consumenten. Zou de
kruidnoo abrikant hulppieten en hulpsinten inze en en ons s ekem begluren? Niets van dat alles. Er was gewoon
een noo oestand en of ik ze wilde helpen.
Gelukkig heb ik mijn zwarte ros vandeweek een beurt gegeven en trek ik zo mij zwart leren pak aan. Wel erg zwart
allemaal he. Hoop dat ik er geen problemen mee krijg. Niet tegen Verene Shepherd zeggen hoor.

Jan Verheijen (2014-07-10 11:41:41)
Jammer dan, zwarte piet heet dus nu wi e pet: h p://www.janmac.nl/pensioen/na _de _rit/Ar kelen/2014/6/22 _Wi e
_pe en.html en h p://www.janmac.nl/pensioen/na _de _rit/Ar kelen/2014/6/27 _Wi e _pe en _2.html
Elbert (2014-07-10 08:25:00)
Superman onderweg, alle hens aan dek, red het merk Cor!
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Time management. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 502/1001. (2014-07-11 08:59)

Zel ulpBOEKEN zijn echt zonde van je geld. Je denk dat het werkt maar zodra het boek dicht, uit of in de kast staat
begint de zel ulp pas echt. En dan is het een kwes e van doen, doen, doen en nog eens doen om dat oude patroon
eerst te neutraliseren en dan te vervangen. Ik heb me wel eens laten vertellen dat het minstens net zo lang duurt om
de slechte gewoonte te neutraliseren. Ik weet niet hoe oud je bent en of je erg last hebt van je ’slechte’ gewoonte
maar misschien moet je je afvragen of je je gedrag wel moet veranderen of er misschien anders over moet gaan
denken. Wie weet ben je helemaal niet zo slecht bezig.
Wat ik wel weet is dat ik slecht met jd om kan gaan. En dan zeker met dingen die weinig jd kosten maar waar
ik geen zin in heb. Het lijkt wel hoe kleiner de vervelende klusjes hoe groter de blokkade. Ik zal jullie mijn lijst besparen. Dat kost namelijk teveel jd.
Zelfs met de 1 minuut regel kom ik er niet. Hoewel het wel de beste is die ik tot nu toe heb geprobeerd. Hij werkt
heel simpel. Je vraagt je bij een simpel, vervelend klusje of je hem binnen 1 minuut kunt doen. Als het antwoord ja
is, doe je het. Geen vragen. Geen Kabouters. En voel je vrij om van die ene minuut 5 minuten te maken. Eigenlijk
een mooie vorm van Gamiﬁca on. Of in goed Nederlands; Verspellen. Mijn beste voorbeeld is het uitruimen van de
vaatwasser. Lees maar hier......als je jd hebt.
Een andere manier om jd te winnen is om een oplossing te bedenken voor vervelende klusjes. Je zou iemand anders
kunnen vragen. Dat werkt niet al jd. Toen ik laatst op de sportschool vroeg of iemand de wirwar uit mijn oortelefoonsnoer wilde halen werd ik heel raar aangekeken. Ik had namelijk uitgerekend dat ik zo’n 4 uur per jaar bezig ben
met het uit elkaar halen van mijn snoertjes.
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Gelukkig vond ik daar laatst een oplossing voor. Die ik dan ook DIRECT besteld heb. Dat scheelt me een minuut
per dag. Kan ik mooi een vervelend klusje doen.
Get ready. Start!

Els (2014-07-11 09:07:43)
Mmmmm vervelend klusje binnen een minuut........ vaak niet het geval...maar eens testen...
GAF van Baalen (2014-07-11 10:16:08)
wat dacht je van deze... h p://version22.com/wp-content/uploads/2014/05/cable-toilet-roll-tu be-www.makezine.com _.jpg
Kan je per jaar een week langer voor op vakan e.
cornoltee (2014-07-11 12:28:03)
Fucking brilliant. Weet gelijk wat ik met die toiletrollen moet :-)
Marcel Q (2014-07-12 10:28:34)
Ik kon me al niet voorstellen dat het snoertjes-probleem nog niet door iemand was opgelost. Dank voor de p, Cor. Ik verheug
me nu al op die ene minuut die ik iedere dag op het sta on over ga hebben.
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2.8

August

Deel twee van het blog van Cor Noltee. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 503/1001. (2014-08-21 05:53)

Deel twee is zelden beter. Gaan nu niet achteraf zeuren dat ik je niet gewaarschuwd heb. Maar om een gefundeerd antwoord te geven op de vraag ’Welk deel van de verhalen op dit blog vond je beter, deel 1-502 of deel twee
503-1.001?’ vind ik wel dat je ze allemaal gelezen moet hebben. Eigenlijk vind ik dat je dan ook een abo moet nemen
om net zoals al die andere 3 abonnees je een mail in de bus krijgt met de post van de dag, een frac e later nadat ik
op ’Publish’ heb gedrukt. Zodat je deelgenoot kunt worden van mijn ’vasthoudende en gedisciplineerde verbeelding
van mijn nieuwsgierigheid.’ Vanochtend ging de wekker weer ouderwets om 6 uur. Een keer snooze en dan koﬃe,
kaarsjes aan en schrijven. Welkom dus bij deel twee van mijn schrijfexperiment. Het beste project wat ik ooit gestart
ben. En ik vind deel twee NU al beter. Ik geloof in Part Two’s. Als je maar eerlijk bent tegen jezelf, leert van je foudten
en doet wat je zegt. Maar nog beter is zegt wat je hebt gedaan. Ik ben begonnen met Deel Twee. Veel plezier er mee.
Cor Noltee
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Anna-Maria @puur (2014-08-21 06:47:21)
Jaaaa ..Cor twee!
Elbert (2014-08-21 08:32:45)
Heb je gemist!
Roeline (2014-08-21 11:29:57)
Hier nog een. Welkom terug! Ben benieuwd naar het vervolg.

DE inkeping. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 504/1001. (2014-08-22 06:34)

Mijn ochtendritueel ziet er als volgt uit. Mijn iPhone 5 gaat om 6.00 uur. Ik druk een keer op snooze en om 6.09 doe
ik in bed mijn buikspieroefeningen. Niets he igs hoor. Geleerd van mijn vrouw. Zij is body stress release prac oner
en legde mij de oefening uit. Voordat je opstaat leg je je handen op je schaamstreek en duw je met je buikspieren je
handen omhoog. 50 duwtjes. Vervolgens trek je ook 50 keer. Het maakt je lichaam op een sub ele manier ’wakker’
na uren horizontaal gelegen te hebben. Ineens opstaan is een nogal he ige ’ommezwaai’ voor je lijf en deze oefening
maakt het een stuk draagzamer. Voor een andere p blessure preven e p kijk je hier. Ik sta dus inmiddels naast mijn
bed en loop in het donker naar mijn buro en steek drie waxinelichtjes aan om mijn ochtendwandeling te vervolgen
naar het Nespresso apparaat. Ik zet het aan en wacht tot ie warm is. Vervolgens zet ik er een kopje onder, verwijder
de oude capsule en druk voor een lungo en laat het water doorlopen. Zo is het apparaat lekker opgewarmd.
Wat ik nu typ kost me mijn garan e maar ja. Het gaat om een groter doel. Ik gebruik namelijk niet al jd Nespresso
capsules. Bijna nooit eigenlijk. Ik ben fan van Douwe Egberts. Waarom? Dat lees je onder andere hier. Het ongelooﬂi603

jke verhaal van een pak Aroma Rood.
Het is inmiddels 06.12 en ik pak een capsule uit de rode kartonnen DE verpakking om de capsule ook aan die kant
open te maken.

Dat lukt niet want de 2 mm inkeping om de verpakking makkelijk te openen zit aan de andere kant. Onhandig denk
ik. En ik vraag me nu al een jdje af waarom er niet aan beide kanten een inkeping zit. Je vraag je misschien af ’Cor,
waar maak je je druk om?’ maar ja daar maak ik me dus druk om. Erger vind ik echter dat ik er niets aan doe. Ik wil
gewoon weten waarom er maar 1 inkeping in de verpakking zit.
Gelukkig staat er een gra s 0800 0221121 nummer op de verpakking en kies ik voor 8 en een hekje. Dat was gisterochtend om 9.49. Ik word allervriendelijks te woord gestaan door mevrouw Esmee Drijver die eea gaat uitzoeken en
me ’dezelfde dag probeert terug te bellen’. Tot mijn verbazing word ik binnen het uur terug gebeld door mevrouw
Drijver. Ze hee het uitgezocht. De inkeping zit maar aan een kant omdat de verpakkingsmachines zo zijn gemaakt.
Op mijn vraag waarom deze zo zijn gemaakt kan ze helaas geen antwoord geven. Ze beloo me echter wel dat mijn
wens om aan twee kanten een inkeping te maken mee wordt genomen in volgende ’verpakkings besprekingen’. Het
zou natuurlijk fantas sch zijn als er straks twee inkepingen in de DE Nespresso capsule verpakking zi en. Ik zie het al
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helemaal voor me.
’Ken jij Cor Noltee?’
’Is dat niet de man die verantwoordelijk is voor die tweede inkeping in de verpakking van de DE Nespresso capsule?’
Ik neem nog een bakkie. Fijne vrijdag.

eyedesignbno (2014-08-22 09:51:52)
En da gaan we nog een stapje verder. Tis maar goed dat je geen reumahandjes hebt, Cor...... Mooi en lleerzaam stukje weer.
Ik lig morgen dus ook 50 keer - met de juiste ademhaling, want dat was je even vergeten erbij te zeggen volgens mij :-) (zegt
de man van een yogallerares) m’n buikspieren te trainen. By the way. Jij weet als geen ander wat een deadline is, toch? Ge
it? Ik wens je een fantas sch mooie dag. Folkert Op 22 aug. 2014, om 07:34 hee Design Thinking by Doing het volgende
geschreven: > >
Olchert (2014-09-01 08:14:25)
Hoi Cor, Mooi stuk weer. En ben nu ook benieuwd naar de oorsprong van je liefde voor DE, maar de link ik verkeerd. Kan je die
nog even aanpassen? Dank en groet! Olchert
Me Time is Make Time. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 555/1.001 | Design Thinking by Doing (2014-10-13 05:52:37)
[…] bed. Geleerd van mijn vrouw. Zij is Body Stress Prac oner dus kan het weten. Ik schreef daar al eerder […]
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A lio, Alfa Romeo en de twee raceﬁetsen.

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 505/1001.

(2014-08-23 08:54)

Het is zaterdagmorgen 9 augustus. Jacco en ik zijn vol in de voorbereiding om naar de Morirolo te rijden. In mijn
Alfa Romeo Spider met twee raceﬁetsen achterop. De Mor rolo is de slotklim van een klimweekje in Italie. Na de
Marmo e, de zwaartste eendaagse cyclo, van vorig jaar doen we dit jaar de Mor rolo. De Mor rolo vond Lance
Armstrong ’de zwaartste beklimming die ik ooit gedaan heb’. Mark Cavendish typeerde hem in twee woorden ’lang
en s jl’ om er nog een derde aan toe te voegen: ’sick’. Regelma g word ik gevraagd waarom ik dit soort avonturen
aanga. Ik heb er nog geen duidelijk antwoord op. Wat ik wel weet is dat ik, in mijn na de Alpe d’Huez beklimming
gekochte bolletjes trui en campagnolo petje naast mijn Alfa sta en een stralende kleine oude man op me af zie komen.
Met uitgestoken hand. Ik kijk achter me maar hij komt duidelijk op mij af. Met een grote glimlach ratelt hij de ene
italiaanse zin na de andere om zijn laatste zin te eindigen met ’Alfa Romeo!!’. Hij hee inmiddels mijn hand stevig vast
en knijpt met zijn andere hand lieﬂijk in mijn onderarm, biceps schouder en nek. Hij blij maar tegen me praten en ik
ontdek duidelijk zijn ene grote gele tand. Zijn ogen stralen en ik kan niets anders doen dan blijven staan en lief terug
lachen. Jacco is inmiddels te hulp geschoten en begint te vertalen. Het blijkt A lio te zijn, buurman van de eigenaresse
van Hotel Adele waar wij verblijven. A lio is 84 jaar en 50 jaar taxichauﬀeur geweest. 50 jaar herhaalt Jacco. Nog
steeds hee A lio me stevig vast en ik herken ’Alfa Romeo’ een aantal keer in zijn verhaal. Was het de Spider die
daar dakloos tegenover het hotel geparkeerd stond die zijn aandacht had getrokken of was het nieuwsgierigheid naar
hoe die twee raceﬁetsen achterop de Spider gemonteerd waren. Ja zonder trekhaak Daniel. Regelma g zag ik zijn
pretoogjes afdwalen naar de kont van de Spider om me vervolgens nog steviger vast te houden. Dit kon nog wel een
jdje gaan duren,dacht ik. Tolk Jacco was inmiddels ook afgehaakt en daar stond ik dan met mijn 84 jarige vriend
A lio. Voor mijn 24 jarige Alfa Romeo Spider met twee raceﬁetsen op een ﬁetsendrager.
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De ﬁetsendrager schijnt een enorme aandachtstrekker te zijn. De dag ervoor was ik al door een van de andere hotelgasten aangesproken. Jaren geleden had ze geprobeerd om twee raceﬁetsen op haar Triumph Spi ire te monteren.
Zonder succes om vervolgens vol verbazing en verwondering naar de ingeneuze constructrie van de ﬁetsendrager te
staren. Haar blik herkende ik inmiddels na vergelijkbare blikken op de snelweg, parkeerplaatsen en benzinesta ons
op onze 16 uur durende heenreis.
Twee raceﬁetsen op een Alfa Romeo Spider uit 1990 krijgen zonder trekhaak bleek een hele uitdaging. Een twee
maanden durende zoektocht resulteerde uiteindelijk in de aanschaf van een tweedehands koﬀerdeksel waar vriend
Arie een rek op zou lassen waar we ons kostbare carbon op zouden monteren. Op zondagavond vond en betaalde ik
de enige in Nederland te vinden koﬀerdeksel en Arie stond al klaar met zijn lasapparaat. Een vorkhe e ruck gooide
echter roet in het eten. Eea werd me in een Fries accent duidelijk gemaakt door de eigenaar van de koﬀerdeksel. De
desbetreﬀende vorkhe ruck was er overheen gereden wat hem onbruikbaar maakte. Op mijn ’een deukje is niet erg’,
reageerde de Noordeling met ’maar dubbel gevouwen wel.’ Na twee maanden zoeken was ik terug bij af en nog twee
weken voor onze reis.
Redelijk radeloos besloot ik, ondanks de ’nee’ van Thule toch naar Halfords Alexandrium te rijden om de ’nee’ met
eigen ogen te zien en te voelen.
Ik sta nog steeds met A lio. Nee A lio staat nog steeds met mij. Stevig vast. Hij kijkt langs me heen en roept ’Alfa
Romeo!’
Ik glimlach en zeg in mijn beste Italiaans ’Thule Raceway 992.....perfe o!
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[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=mCiILR Ht0 &w=640 &h=360]
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Service waar je U tegen zegt. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 506/1001. (2014-08-24 08:34)

Kleine dingen die een groot verschil maken. Een waardevol verschil. Een opvallend verschil. Een verschil waarvan je
Huh?! denkt. En dat kan posi ef of nega ef zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie is maar ik Huh?! wat af. En hoe meer
’open’ ik sta hoe meer ik Huh?! Het zal met mijn mo o te maken hebben; to predict the future you don’t look ahead,
you look around.
Met dat Huhen kun je best druk zijn zeker als je er iets mee doet, of zegt. Zo is dit blog regelma g een Huh?! verslag.
De Huh?! in deze gaat post over het Banks hotel in Antwerpen waar mijn vrouw en ik voor de tweede keer verblijven.
Afgezien van de geweldige loca e en het strakke design zijn de gra s drankjes en tapas tussen 16.00 en 20.00 misschien
wel de belangrijkste reden dat we terug kwamen. Dat was voor ons beiden een grote Huh?! de eerste keer dat we er
verbleven.
Dus besloten we weer naar Banks te gaan en belandde ik op de Bankssite
Hier staat onder de check in check out invul regel een regel voor een code. Aangezien ik geen code had leek het me
slim om op zoek te gaan naar een discount code. Dus typte ik ’discount code banks hotel antwerp’ in Google en kwam
ik op hun Facebook pagina terecht. Daar was 20 augustus het volgende gepost:
’BANKS Friday Special: boek nu voor een vrijdag in augustus, september of oktober en ontvang 10 % kor ng op
de reeds zeer aantrekkelijke kamerprijs inclusief alle free extra’s die BANKS biedt! De Friday Special is geldig voor
alle beschikbare tarieven en kamertypes op de vrijdagen in augustus, september of oktober 2014. Boeken kan via
www.hotelbanks.com o.v.v. de code Fridayspecials. Begin je weekend Antwerpen met een relaxte vrijdagnacht bij
BANKS en het kan niet meer stuk!’
Dus vul ik de code ’Fridayspecials’ in op de site en verwacht 10 % cor ng. Huh?! Dat werkte niet. Een telefoontje
met het hotel en een Huh?! van de Banks medewerker resulteerde in een telefoontje 10 minuten later dat de cor ng
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voor de vrijdag overnach ng was geregeld. Op de vraag hoe laat we zouden arriveren antwoordde ik ’tussen 12.00
en 13.00.’ ’Tot straks antwoordde de dame,’ en mijn vrouw en ik vertrokken rich ng Antwerpen. Toen wij daar rond
13.00 aankwamen met een hoeveelheid bagage alsof we drie weken bleven vertelde dezelfde dame dat we pas om
15.00 konden inchecken. Huh?! Dan had ze beter aan de telefoon kunnen zeggen; ’Ah u komt rond 13.00 uur. Uw
kamer is pas vanaf 15.00 beschikbaar maar u kunt natuurlijk wel uw bagage alvast afgeven en bij ons in de lounge
alvast genieten van een, gra s, welkomst glaasje Cava of een kopje koﬃe of thee. Ons hotel bevindt zich midden in
de stad en dit weekend is het Bollekesfest met veel ac viteiten.
Natuurlijk was het geen ’probleem’ maar het gaat om de details. De kleine details. Goed luisteren. An ciperen. Je
inleven. Een goede concierge kent de details. Zoals Gustave uit The Grand Budapest Hotel. Of Lesley van Nhow
Ro erdam.
Het verblijf is overigens meer dan prima. De Cava tussen 16.00 en 20.00 vloeide rijkelijk en er werd er zelfs nog een
opgetrokken om 20.09.
Huh?!

Vet merk. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 507/1001. (2014-08-25 06:09)

Als je een favoriet merk zou omschrijven als een goede vriend zou een deﬁni e kunnen zijn: met een favoriet merk
beleef je goede en slechte jden maar het klopt te alle jden in een context van groei. Een favoriet merk dat klopt
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doet je groeien. En die groei kan vele verschijningsvormen hebben. Zo kun je je mooier voelen met je nieuwe G-Star
spijkerbroek of misschien wel slimmer met je nieuwe Skoda. Merken vullen vaak niet alleen het func onele aspect
in ze zeggen vaak ook veel over de gebruiker. We gebruiken merken om iets over onszelf te zeggen. En zo zijn er ook
merken die je nooit zou kopen omdat je ze niet bij je passen. Het niet klopt.

Abercrombie and Fitch is zo’n merk. Ze willen dat een bepaald soort mensen hun kleding dragen. Zo verkopen zij hun
kleding niet in XL en XXL omdat ze niet willen dat dikke mensen in hun kleding lopen.

Toen mijn zoon en ik deze zomer in Parijs waren kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen toen ik op een hoek
een prach g pand zag staan met twee good looking jongentjes aan het begin van een lang grindpad dat langs het
prach ge pand liep. We werden cool gedag gezegd en liepen naar de achterkant van het pand waar we nogmaals
werden verwelkomd door een jongeman in spijkerbroek en ontbloot bovenlijf. In de winkel was het alsof we in een
nachtclub waren beland. Een nachtkijker was welkom geweest en de muziek stond harder dan op menig house feest.
Maar ik le e natuurlijk alleen maar of ik dikke mensen zag. En geloof me of niet ik heb er niet een gezien. Binnen
liep geen enkel dikkertje en enigzins teleurgesteld liepen we de winkel weer uit. Hoogst verbaasd was echter toen ik
eenmaal buiten was mijn oog direct viel op een ﬂink aantal dikkerds op het terrein van Abercrombie and Fitch......op
het pand. Een groot aantal corpulente engeltjes sierden de gevel van het sta ge pand. En geloof me die zaten er
langer dan dat Abercrombie and Fitch bestaat.
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Toen ik eea meldde aan een van de good looking jongentjes bij de ingang keek hij omhoog om vervolgens zijn hand
voor zijn opgevallen mond te houden. We liepen door en ik keer nog een keer om. De twee Abercrombie and Fitch
jongentjes stonden samen omhoog te staren naar hun dikke beschermengeltjes. En zoals zo vaak als je ergens omhoog
staat te kijken, gevolgd door een grote schare voorbij lopende mensen. Dikke en dunne.
Noah en ik glimlachten en draaide de hoek om waar we werden aangesproken door een zwerver.....in een Abercrombie
and Fitch shirt.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=SEThByXn9fg &w=640 &h=360]
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Geurt Jan de Heus (2014-08-25 11:44:56)
Over congruen e: omdat het niet goed gaat mer de omzet van A &F gaan ze eea veranderen; de muziek gaat zachter, er wordt
meer licht binnengelaten, de maten worden groter etc; ze zijn nu aan het testen; die engeltjes hebben dit natuurlijk in gang
gezet Cor! Geurt Jan de Heus 0651845616

What Frank Wants. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 508/1001. (2014-08-26 05:46)

Meerdere malen heb ik het gehad over het crea ef vermogen. Dat het bestaat uit:
- nieuwsgierigheid
- verbeeldingskracht
- discipline
- vasthoudendheid
en
samenwerken.
Deze post draag ik op aan Frank. Afgezien dat Frank een hele aardige en inspirerende kerel is, is Frank een top crea ef.
Dat zal hij echter nooit van zichzelf zeggen. Dus doe ik het:
Frank je bent een top crea ef. En waarom? Dat legde hij zelf gisteren uit in een mail aan mij. Bedankt Frank.
”Stel, je zit op 3 oktober op een terras ergens in Soest in de Zon. Gewoon eens een idee tegen iemand aan te houden
die zich bezig houdt met ’Design Thinking’ (by doing). Zo iemand waar je een half uur tegenaan staat te praten die
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vervolgens je idee samenvat ’ah, jij wilt het gewoon eenvoudig houden’. Eenvoudig??? Heb je niet gehoord hoe
complex het allemaal is! Dat kost jaaaaren om te bouwen, daar heb je experts voor nodig! Dat sapje moet Cor toch
wel beïnvloed hebben.
Of niet? Een wijs man schreef ooit in zijn blog hoeveel een idee waard is. Precies 1 punt. Een idee is NIETS waard als
je er NIETS mee doet. Oke Cor, dat is dan 1 punt voor jou naar aanleiding van ons sapje, daar in Soest in de Zon. Je
moet het doen. Je mag er best over schijven (10 punten), je mag er best een business plan van maken (100 punten),
maar prototypen is 1000 punten. Maar laat ik helder wezen: met die 1111 punten ben je dus niet. Pas als je gaat
delen komen er 10.000 punten bij. En je mag het met iedereen delen, maar wellicht is delen met je doelgroep het
slimst. Dank Cor, alweer. ’Life is for sharing’ ’so are ideas’. Ook leuk, met mijn eerste bedrijf ’CyberConsult’ hebben
we ooit een site gemaakt met de naam ’Dare-to-share’. Dank aan Origin voor de opdracht.
Zo, dus je hebt een half uur zi en praten over je geweldige idee, en dan zegt zo’n design thinker ’ah, jij wilt het gewoon
eenvoudig houden’. Goed, hoe doe je dat. Ook dat is simpel. Just do IT. Op 1 november ben ik eerst maar weer eens
leren ’programmeren’. Met maar 1 doel: maak iets dat werkt. Vertaal je idee naar wat schermpjes. Zo gezegd, niet
zo snel gedaan. Maar op 1 februari was ik er klaar voor. Mijn prototype was af (yeah! 1000 punten!) Op naar de
doelgroep! En presenteren maar in de volle overtuiging dat dit hun leven ging verbeteren. Oh ja, mijn doelgroep is
retail, je weet wel, een winkel. Ik ben ervan overtuigd dat de winnaar van e-commerce de retailer is. Retail > e-tail
(jawel, Retail is groter dan E-tail). Simpel. Wederom een wijs man die ooit in zijn blog hierover schreef. Als je er zelf
niet in geloo , geloof me, dan geloo niemand je. Ik geloof alleen wel dat mijn prototype ’te ver vooruit’ liep voor
mijn doelgroep. Maar geloof me of niet, die doelgroep snapte wel waar ik heen wilde. En dan moet je dus luisteren
naar wat zij willen. Zij gingen delen. Hoe geweldig is het als je doelgroep jou gaat vertellen hoe zij het zien. Vanaf
1 maart is het ’Rapid Design Thinking by Prototyping’ geworden. In so ware land hebben ze ook een mooie term
daarvoor: Scrum, Agile. Elke twee weken je idee aanpassen, toetsen, schaven, weggooien, terughalen. Keep showing
your stuﬀ. Luister. Do you want to know a secret? Listen.
Uiteraard had ik wel een beetje gelijk dat het complex was. Dit kon ik niet in mijn eentje. Dus je gaat eens wat
uitbesteden. Geweldig hoe snel je in 30 minuten de beste mensen op sites als ’Elance’ vindt. Nou ja, niet al jd de
beste, maar ook hiervoor geldt ’just do it’. Mocht je het ooit willen proberen, schrijf de eerste $5000 maar af. Dat is
je leergeld om te leren uitbesteden. Wel leerzaam. Heel leerzaam. Ongelooﬂijk wat een kennis er is. In de wereld.
Voor weinig. Als je je idee goed uitschrij is er echt iemand ergens op deze wereld die het voor je maakt. Binnen 1
of 2 weken. Mits je wel snapt wat je uitbesteed. Maar dat heb ik er dan weer van geleerd. ’So ware Outsourcing by
Doing’. Maar, als je echt iets groots wil, dan moet je gewoon een team hebben. Got it. 8 man inmiddels. Ver weg van
hier. Bang dat ze je idee stelen? They can steal anything, but your ideas. Believe me. Dat willen ze overigens ook niet.
Ze willen bijdragen aan zo’n idee.
Ok, dus je hebt een prototype, hebt de 10.000 punten erbij verdiend. Maar dan? Volgens mij verdien je de 100.000
punten als je de eerste betalende klant binnenhaalt. Let op: betalend! Done. (yes, done!)
Waar wil ik heen met deze mail? Nou Cor, het hee even geduurd, maar dat ’design thinking’, je ’boeken ps’, je ’To
predict the future don’t look ahead, look around’. It’s all true. Dare-to-fail, dare-to-show, dare-to-share. We moeten
maar weer eens een sapje drinken, op een terras, maar dan in Dordrecht of Schoondijke, in de zon. We moeten samen
een boek lezen (welke was het ook al weer?)
Oh ja, die 3 dagen niet werken binnen een team durf ik nog niet aan, maar ik ga met 1 dag starten: don’t work, just
create something.
Wanneer?
Best regards,
Frank
E-business development”
Wanneer gaan we lezen?
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Robbert Jansen (2014-08-26 08:03:44)
H Cor leuke blog, maar dat gedoe met punten vind ik nou wel weer jammer. Waarom moet alles toch gewaardeerd worden?
Zelf weet je dat ik van de school komt die zegt; Een idee wat niet wordt uitgevoerd is nog steeds een idee. Die uitvoering is
helemaal niet relevant. Het maken van ideeën is een opzichzelf staand gebeuren. met of zonder uitvoering van dat idee. Nou
ja, zo die gaat….. Robbert
Boeken Tips. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 814/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-07-07 06:57:28)
[…] “Wat technologie wil” van Kevin Kelly mede-oprichter van Wired magazine presenteert een verfrissende blik op technologie
als een levende kracht in deze wereld. […]
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Op ontdekkingsreis. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 509/1001. (2014-08-27 06:13)

Ik vraag me iets af. Zouden jonge mensen, zeg tussen de 10 en de 20 minder nieuwsgierig zijn dan 10-20 jarigen van
een vorige genera e toen er nog geen internet was? Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap van crea eve
mensen. Maar wat dacht je van lef. Als je crea viteit deﬁnieert als: ’het bedenken van originele, waardevolle ideeën’
dan zit de originaliteit in het onverwachtse. Dat je in je hoofd op plekken komt waar je normaal niet komt. Maar als
je bang bent om dat ene deurtje open te doen zul je nooit weten wat er achter zit. Soms heb je wat lef nodig om
iets nieuws te ontdekken......en je geen reet aantrekken wat de ander er van vindt. Wie houdt jou tegen op weg naar
vernieuwing? Je Ego of De Ander.
Bono zingt het mooi in het nummer Stand Up Comedy:
”I go a stand up to ego bet my ego´s not really the enemy
it’s like a small child crossing an eight lane highway
on a voyage of discovery”
En misschien moet je opstaan vanachter je computer. Google laten voor wat het is en de echte wereld in gaan op zoek
naar antwoorden. Je Ego thuis latend met je nieuwsgierigheid als gids. Ik ga het vandaag gewoon eens proberen. Het
aan ’Iemand’ vragen in plaats van aan Google. Eens kijken waar ik terecht kom.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=DW7jbktKiVk &w=480 &h=360]
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Are you PINK?. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 510/1001. (2014-08-28 06:18)

Hoe scoor jij met je 6 right brain vaardigheden? Daniel Pink benoemt er 6 in zijn boek ”Een compleet nieuw brein”.
Het boek waardoor ik ooit docent op HKU ben geworden. Hoe dat is gekomen, lees je hier. Pink vertelt in zijn boek
dat,
- le brain arbeid naar lage lonen landen verhuist,
- we leven in wereld van overvloed
- computers massaal werk overnemen
En als we dus willen overleven in het Westen we concepten moeten bedenken en maken die mensen emo oneel
raken. En om dat te kunnen, moeten we die 6 vaardigheden ontwikkelen. Enig idee welke 6 dat zijn? Waarmee raak
je mensen zodat mensen jouw product kopen voor meer geld en voor een langere periode?
1. Mensen kopen omdat ze je geloven. ’People don’t buy what you do; people buy why you do it.’ Simon Sinek legt
dat mooi uit in zijn Golden Circle. In mijn directe omgeving is mijn eigen dochter daar een mooi voorbeeld van. Zij
is schoonheidsspecialiste, hee dus kennis van zaken, is mooi maar vind het oprecht heel leuk om mensen mooi te
maken. Kennis en authen citeit gecombineerd met een hoge gunfactor zijn een bijna criminele combina e. Je voelt
je bijna schuldig als je de winkel uitloopt zonder iets te kopen bij mensen zoals Noëlle.
Over welke vaardigheid heb ik hier?
a. Design
b. Storytelling
c. Zingeving
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d. Play
e. Empathie
f. Symfonie
2. Een sterk, geloofwaardig, merk bouw je door mensen te raken met opvallende, goede producten die passen bij de
mensen waar je het voor maakt. Mensen moeten zich kunnen herkennen in je verhaal en het makkelijk door kunnen
vertellen. Dan en Chip Heath schreven daar een interessant boek over; ’De plakfactor’
Over welke vaardigheid heb ik hier?
a. Design
b. Storytelling
c. Zingeving
d. Play
e. Empathie
f. Symfonie
3. Ok ik geloof je, herken me in het verhaal en kan het doorvertellen maar als ik er niets aan heb, ga ik je niet kopen.
Als jij goed weet waarom mensen doen wat ze doen of juist niet doen, kun je daar met je product of dienst mee
inspelen. Maar dan moet de dus wel kunnen inleven. Je kun je pas uitleven als je je eerst hebt ingeleefd.
Over welke vaardigheid heb ik hier?
a. Design
b. Storytelling
c. Zingeving
d. Play
e. Empathie
f. Symfonie
Het is inmiddels 17 over 7. Heb een drukke, leuke dag. Morgen geef ik de antwoorden op de vragen en vertel ik meer
over de drie andere skills.
Fijne donderdag.
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S ll PINK?. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 511/1001. (2014-08-29 06:04)

De antwoorden op de vragen van gisteren:
1: c. Zingeving
2: b. Storytelling
3: e. Empathie
Houden we Design, Play en Symfonie over. Dit keer geen quiz maar een aantal voorbeelden.
Design.
Zoals jullie misschien weten ben ik fan van Alfa Romeo. De oude modellen wel te verstaan en dan ook zeker niet
allemaal. De mooiste en leukste auto die je onder de € 10.000 kunt kopen is een Alfa Romeo Spider. En geloof me dat
is echt niet de beste auto die je kunt kopen. Zo weigeren de electrische ramen nog wel eens en zijn de stoelen wver
van comfortabel. Zeker als je lange ri en maakt moet je er toch echt elke 2 uur uit om minstens 3 uur rek en strek
oefeningen te doen om je weg weer krampvrij te kunnen vervolgen. Het maakt hem wel de veiligste en gezondste
auto die er is. Je komt er vrij van spierspanning en compleet uitgerust van op je bestemming. Houd wel rekening met
een langere reis jd. Maar ik neem het allemaal voor lief want qua design klopt alles aan dit mobiel. Het enige wat ik
veranderd heb is het (illegale) kleine nummerplaatje. Verder niets aan doen.
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Play.

Humor, spel en plezier. Nu ben ik echt geen spelletjesman maar geloof welheilig in de kracht van spelen. Ik geloof dat
spel de meest krach ge, aangeboren menselijke vaardigheid is om te vernieuwen. Een voorbeeld dat me te binnen
schiet is het volgende. Stel je voor je moet vandaag 10 mensen bellen om iets te ’verkopen’. Je weet uit ervaring dat
er gemiddeld maar 1 persoon iets gaat kopen. Als je elke keer bij een ’nee’ denkt ’godverdomme’ weer niets verkocht,
realiseer je dan dat je een vervloeking over jezelf afroept: ”God, verdoem me!”. En laten we ’Het geloof’ er alsjeblie
buiten laten deze keer. Beter is om de chocoladereep die je normaal gedachteloos naar binnen douwt in het spel te
betrekken. Je verdeelt hem in 10 stukjes en viert elke ’Nee’ met een gejuich en een stukje chocola. Wel slaafvrij he.
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Symfonie is de vaardigheid niet voor de hand liggende dingen bij elkaar te brengen en iets nieuws te creeren. Een
prach g voorbeeld waar ik aan denk zag ik een aantal jaar geleden op de Design Academy. Een student had bedacht
dat hij graag in bad wilde maar er geen ruimte voor had in zijn geimproviseerde douche in een kast. Hij kocht een
bigbag en maak een afvoer aan de onderkant. Na gebruik kon hij de bigbag makkelijk met de vier lussen aan de
douchekop hangen.
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Welke vaardigheid is bij jou het best ontwikkeld? En welke het minst?
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Ik ben Bankier. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 512/1001. (2014-08-30 09:01)

Laat ik beginnen met een compliment. Voor Myrthe en Dorit van Bloggers Network. Via een HKU student waren ze
achter mijn bestaan gekomen en hadden ze mij benaderd om als blogger een workshop naar keuze te volgen op de
ABN-AMRO Uitmarkt Businessdag en hier vervolgens een stukje over te schrijven. In de aanloop van het evenement
heb ik via mail en telefoon regelma g contact met beide dames gehad en dat was heel pre g, correct, vriendelijk en
cordaat. En daar zat ik dan met mijn medebloggers buiten op het terras van het Concertgebouw met een Colaatje
Light. Om mij even later binnen in het pluche van het concertgebouw te laten zakken. Aangezien de plenaire sessie
van 1 uur en 3 kwar er ’heel interessant’ was, raadden Myrthe en Dorit me aan, als ik jd had, ook hier naar toe te
gaan. Het is 13.30. Ik ben klaar voor de plenaire sessie van de eerste edi e van de ABN-AMRO Uitmarkt Businessdag.
De presentatrice hoopt dat we wakker blijven en zal streng maar rechtvaardig de jd van de sprekers in de gaten
houden. In 105 minuten komt een groot aantal culturele instellingen voorbij waarbij ik er misschien een paar gemist
heb omdat ik toch in slaap was gevallen. Op het podium staan de gebruikelijke succesverhalen en de presentatrice sluit
af met ’fantas sch, heel overweldigend en totaal verrassend.’ Ik ben er maar van uit gegaan dat ze dit als goede grap
bedoelde. Dan was het het hoogtepunt van de 105 minuten slaapverwekkende, ongeïnspireerde vertoning. Maar een
ding is me duidelijk. ABN-AMRO is in 2014 en 2015 ’Partner’ van de Uitmarkt. Meerdere keren wordt dat benadrukt.
Sponsoring lijkt opeens een vies woord.
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Het is inmiddels 15.15. Om 15.45 begint de ’Workshop Talentontwikkeling’. Het lijkt me goed idee een sterke bak
koﬃe te nemen. En ik ben niet de enige. Eenmaal aan de beurt kom ik er achter dat er voor de koﬃe betaald moet
worden. Twee euro en. Ik weet niet of ik nu zo blij word van dat ’partnership’. Op alle gesponsorde evenementen
was de koﬃe al jd gra s. Maar misschien wordt die twee euro en wel gestort in een talen onds, bedenk ik me
nu. Tot mijn grote verbazing is verderop de frisdrank wel gra s. En niet alleen de frisdrank ook de koekjes, Twixen,
Snickers en Marsen. Deze zoe gheid laat ik normaal aan me voorbij gaan. Maar met een twee en half uur durende
workshop Talentontwikkeling neem ik het zekere voor het onzekere en dien mezelf een overdosis suiker toe. Voor de
zekerheid neem ik nog een Mars mee die ik bij binnenkomst en het aanblik van het tribunaal direct in een keer naar
binnen prop. Ik twijfel of ik nog terug ren voor een reservedosis maar de ABN-AMRO hee ook deze ruimte voorzien
van voldoende suikers. Met een gerust hart, s jf van de suiker begint de workshop. Deze wordt geleid door een man
in pak. Geen idee wie het is. Hij stelt zich ook niet voor. Hij staat er bij of ie in de kroeg staat. Alleen het biertje
ontbreekt. Handje in de zij, beentje gekruist, leunend op de statafel. Ik stop er gauw nog een Bastogne koek in. Na 10
minuten wordt duidelijk dat hij ’bankier bij de bank’ is. Maar hoe hij heet? Ik vraag me ook al ruim 10 minuten af wie
de mensen achter de tafel zijn. Ook zij worden niet voorgesteld. Nog maar een Mars dan. Na een kwar er worden
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de mensen achter de tafel voorgesteld. Een van de dames achter de tafel voelt zich inmiddels duidelijk ongemakkelijk
en stelt voor om in een kring te gaan zi en. Het blijkt het hoogtepunt van de ’workshop’. Verder blij het rondjes
lopen rondom de term Talent. Een seman sche discussie over de vraag wat het woord Talent precies beduidt. Geen
workshop dus. Ik pak nog een Snickers. In mijn hoofd ga ik steeds harder rondjes rennen. Na twee en half uur sta ik
niet bij de ﬁnish maar weer bij de start. De anonieme bankier bedankt ons voor de deelname aan deze seman sche
woordenmarathon.

Een van de voorwaarden voor mijn deelname en bijdrage was dat ik mijn stukje voor publica e naar de bank zou
mailen. Omdat ABN AMRO het pre g vindt om mijn blogpost nog even in te zien. Dit om eventuele feitelijke onjuistheden jdig op te kunnen merken. Indien zij niet reageren binnen twee uur, mag ik de post vast online ze en!

De enige onjuistheid in mijn post had de naam van ’de Bankier’ kunnen zijn. Die hee e namelijk De Jaeger. Met ae.
Dat heb ik net zelf nog even gecontroleerd op zijn kaartje. Die ik van hem kreeg. Omdat ik het aan het vroeg.

Het was fantas sch, heel overweldigend en totaal verrassend.

Vooral omdat ze dit ﬁlmpje niet lieten zien.

[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=w0a7-24kHBU &w=640 &h=360]

Jan Verheijen (2014-08-30 11:48:36)
Hij is weer geweldig Cor! Nou maar hopen dat ook veel docenten je blog lezen en dat die eens nadenken over hun rol voor de
klas. Die dient eveneens inspirerend te zijn en is niet bedoeld om leerlingen hun jd te laten uitzi en.
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Ting. Tis zondag. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 513/1001. (2014-08-31 07:38)

Soms heb je van die dromen die heel gedetailleerd zijn en echt voelen. Vannacht had ik zo’n droom en er was een
scene die een diepe indruk op me maakte. Het was zondagochtend en ik viel voor een dag in in het restaurant van
een vriend. Ik had net deur open gemaakt en had er echt ongelooﬂijk veel zin in. Er kwam een man van mijn lee ijd
binnen en ging in zijn eentje aan de lange leestafel zi en. Het zag er uit alsof hij een regelma ge gast was. Ik liet hem
even en toen hij oogcontact maakte liep ik naar hem toe, gaf hem mijn hand, hee e hem welkom en stelde me voor.
Hij keek me aan, hield zijn hand op schoot en zijn mond dicht en keek me aan met een gezicht van ’Idioot wat doe je
nu?’
Schrijvend probeer ik te achterhalen waar deze droom vandaan komt en ik denk dat ik het weet. De bankier van
gisteren hee een diepe indruk op me gemaakt. Maar de meeste indruk hebben toch mijn twee logees gemaakt.
Broers Mees en Julian zijn 11 en 6 jaar stonden gisteren om s pt 15.00 uur bij me voor de deur. We hebben Spongebob
(ook mijn held) gekeken op het grote scherm, met Julian’s nieuwe radiograﬁsche auto gereden (vind ik ook heel leuk),
in de touwen gehangen in de gymzaal (I love Apenkooien), pannenkoeken gebakken en gegeten, cola gedronken en
3 zakjes Haribo moeiteloos naar binnen gewerkt. Al dit is niet zo heel bijzonder. Wat ik wel heel bijzonder vond was
hoe lief en beleefd ze naar elkaar en naar mij waren. Heerlijk ook dat ze nog geen mobieltje hadden.
Ik verbaas me de laatste jd over contact tussen mensen. En de media die we daarbij gebruiken. Zo kwam ik laatst
een Facebook ’vriend’ tegen in de stad. We twijfelden allebei of we elkaar nu moesten groeten.
Julian zit tegenover me te typen om mijn Sotsas typemachine. Ik heb hem verteld dat hij weer mag praten als ik op
mijn hotelbelletje heb gedrukt.
Ting. Het is zondag. De dag dat alles later mag. Alleen de zon. Die mag eerder schijnen.
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Inspira edouche. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 514/1001. (2014-09-01 06:08)

Als je elke ochtend een verhaaltje moet schrijven zijn er natuurlijk momenten dat dat niet vanzelf gaat. Sterker nog
het gaat nooit vanzelf. Zeker nu het weer langer donker is in de ochtend lonkt het kussen en de snoozeknop. Niemand
zegt mij om te schrijven en mijn Kabouter zegt mij dat het zeker niet gaat lukken vandaag. Resultaten uit het verleden
zijn echter wel een garan e voor de toekomst. Dit is verhaal nummer 514 en ik weet dat als ik maar gewoon ga
typen er wel wat boven komt drijven. Het schrijven in de ochtend doe ik voor elke andere ac viteit zoals douchen of
sporten. Het enige wat ik doe is een bakkie koﬃe ze en. En al schrijvend komen dan al jd de onderwerpen wel weer
naar me toe. Het schrijven lijkt hiermee op douchen. De woorden die ik typ op de druppels. Inhoudsloze druppels.
Maar ik weet dat er een druppel op mijn hoofd valt die iets in me wakker maakt. Noem het inspira e, het vonkje,
een idee. Mijn ochtendschrijven is eigenlijk een inspira edouche waarbij de ideeen de ene keer eerder komen dan
de andere. En als ik maar niet denk dat er niets komt maar gewoon ga schrijven. Dan komt het ’vanzelf’. Prach g is
dat om te voelen dat je hele lijf van een dikke ve e NEE naar een nog veel grotere JA gaat. Gewoon door te DOEN.
En geloof me zo werkt het niet alleen bij mij. Zo werkt het bij iedereen. Het NEE denken transformeer je in een JA
door te DOEN. Als je namelijk aan het schrijven slaat kun je niet meer denken dat het niet lukt. Onze hersenen zijn
hele slechte mul taskers. Althans die van mij. Misschien is het schrijven voor mij wel een manier om toegang tot
mijn onbewuste te krijgen. Een aﬂeidende, eenvoudige taak die mijn onbewuste aan zet met de vraag ’bedenk een
onderwerp voor het blog vandaag’. Het schrijven is als douchen. Douchen in mijn oneindig grote database van kennis
en inspira e. De beste p die ik ooit kreeg met betrekking tot de ontwikkeling van ideeen was dat als ik geen inspira e
meer had ik moest stoppen met bewust denken en iets anders gaan doen. De vraag nog wel aan laten staan maar iets
anders gaan DOEN. Lekker even naar buiten, een magazine pakken en doorbladeren. Een niet te moeilijke taak. Als
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je echt gemo veerd bent om met ideeen te komen voor die vraag en je kennis van zaken hebt....maar dus even geen
inspira e, geloof me dan komt het. Al je slim bent maak je gebruik van je onbewuste. Het is 200.000 keer sneller en
oneindig veel groter. Bewust onbewust bekwaam. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Zo daar heb ik me weer mooi uitgetypt. Ik ga douchen.

Robbert Jansen (2014-09-01 08:08:27)
H Snor Nou dat heb ik nou ook, net zoals die keer dat ik in mijn studio zat en dacht bij mijn eigen; „Zo, wat gaan we doen
vandaag? „ Ik zag mijn lekkere ve e camera voor me liggen en dacht wat ken het schele ik ga gewoon plaatjes maken. ben naar
beneden gelopen, je weet wel die mooi opkames, en begon een beetje om mij heen te schieten. Voordat ik het door had zat
ik helemaal in mijn doen, was licht aan het opze en, sta even laatsen, tafels aan het verschuiven en stoelen. Ik was tot over
mijn oren geïnspireerd. En dat leverde onderstaand plaatje op. volkomen onverwachts zonder dwang of drang. Vertrouw op
het „doen” en er ontstaan dingen. Ik ook van jou…. Robbert
Geurt Jan de Heus (2014-09-01 10:19:48)
Zo is t maar net Cor; ik heb t eigenlijk al jd zo; als ik iets in- gewikkelds moet doen ga ik wat anders doen; dan ont-wikkeld
het zivh vanzelf; gebeurt ook ’s nachts; dan hee zich iets ont-wikkeld in mijn kop en dan komt er opeens een antwoord; Daar
vertrouw ik ook wel op, maakt wel dat ik regelma g onrus g slaap�ĠKun je dus beter ’s ochtends doen dat cerebrale douchen,
Hugs Geurt Jan de Heus 0651845616
Johan (2014-09-01 18:41:04)
Voor inspira e, call me. Ben bezig met 20 studenten aan een mooi mul disciplinair project van ongeveer een half jaar in het
Albert Schweitzer Ziekenhuis. Gebruikmakend van design thinking. Grtz!!
Johan (2014-09-01 18:42:27)
p.s. je kunt hier ook goed douchen :-)
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Money money money. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 515/1001. (2014-09-02 05:24)

Gisteren begon het schooljaar voor ’onze’ eerstejaars. 280 HKU Kunst en Economie studenten waren voor het eerst
voor het echie als student op HKU. En een aantal docenten gaven korte introduc e colleges. 4 keer achter elkaar
een half uur. Zo ik ook. Elke keer ging het een stukje beter De laatste was duidelijk de beste. De colleges waren een
aanloop voor het vak Crea viteit dat ook deze week begint met een 4 daagse bootcamp. Straks mag ik de studenten
vertellen Waarom we op HKU het vak Crea viteit zo belangrijk vinden. Dat het een vaardigheid is om waarde te
creëren. En waarde is niet alleen ﬁnanciële waarde. Daar had ik een mooie presenta e voor gemaakt. Ik was er klaar
voor. Was. Gisteren kregen we namelijk als afsluiter van de eerste dag en oﬃcieel begin van het nieuwe schooljaar een
voorstelling te zien van De e Glashouwer. Over geld, de geschiedenis, het heden en de toekomst. Prach g ingeleid
door mijn directeur Gabrielle Kuiper. Inclusief het dringende verzoek de mobieltjes UIT te ze en. Nee ook geen
vliegtuigstand. Tijdens de presenta e van Gabrielle en voorstelling van De e kon je een speld horen vallen. Geweldig.
Geen geroezemoes. Door de OFF stand van de Phones EN de kwaliteit van het aanbod. De beste voorstellingen dit
jaar heb ik op HKU gezien. Die van Leon Giessen en De e Glashouwer. De een over nieuwsgierigheid en de ander
over geld. Leon en De e hebben me laten zien dat ik nog veeeeel beter kan....en moet. Na het maken van een les
vraag ik me nu af ’Hoe zou Leon dit doen? En De e’.
Zeer waardevol.
Volgende week ben ik zelf student. Over inleven gesproken. Ik ga beginnen met de master kunst educa e.
Zeer waardevol. Ik hoop dat De e nog een keer langskomt.
Maar nu eerst mijn les voor straks nog aanpassen.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=QWWE8fo8-QA &w=640 &h=360]
630

You are Busted. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 516/1001. (2014-09-03 05:32)

Als je 280 eerstejaars studenten college moet geven en je wilt dat ze er met volle aandacht bij zijn dan zijn minstens
twee dingen heel belangrijk.
1. Dat je een goed, inspirerend verhaal hebt.
2. Dat het publiek met aandacht naar je luistert.
Deel 1 heb ik zelf in de hand. Deel twee wordt een stuk las ger. Zeker als je als spreker concurren e hebt van al hun
echte vrienden die ze via Whatsapp, Twi er, Instagram en Facebook om aandacht vragen. Zeker als 1 niet goed is gaat
2 niet gebeuren.
Gisteren begon ik mijn college met de vraag wie er op dat moment hun mobiel vast hadden. Zij mochten gaan staan.
Er stonden zo’n 10 eerlijke studenten die van de 270 een hartelijk applaus kregen. Dat viel me erg mee. In mijn rondje
vooraf was het me inderdaad opgevallen dat er maar weinig studenten met hun mobiel in de weer waren. Dat was
dus goed nieuws. Vervolgens vertelde ik kort mijn verhaal over mijn bezoek aan het Prince concert. Een van de beste
concerten ooit. Mede omdat hij had gevraagd of IEDEREEN zijn mobiel uit wilde ze en, geen foto’s te nemen en met
volle aandacht bij het concert te zijn. Gelukkig waren er een paar studenten die er ook waren geweest en dat konden
beamen. Ik schreef er trouwens een post over. Hier.
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Ik vervolgde mijn verhaal dat als je Cavia op sterven lag en je een live stream met je webcam in zijn kooitje had om
’bij hem te zijn’ als ie zijn laatste adem uit blies, je natuurlijk WEL je mobiel de gaten mocht houden. Op mijn vraag
of mensen andere goede redenen hadden om hun mobiel vast en in de gaten te houden kwam een vinger. Zij had
daarmee toestemming. De rest was akkoord met de regel.

Enﬁn. Zo twee uur later hadden drie docenten hun college gegeven en ging iedereen in groepje aan de slag.

Toen ik vervolgens in mijn pauze heerlijk in het gras liggend mijn mail checkte zag ik dat ik een nieuwe twi er volger
had. Ik zal zijn naam even niet noemen. Hij weet over wie ik het heb. Gezien het jds p was ik benieuwd of het een
HKU student was. En jawel dat was hij. Maar ik wist nog niet of het een HKU student was die net college van ons had
gehad. Het jds p en de inhoud van de volgende tweet maakte mij namelijk extra nieuwsgierig:

’Leuk dat #HBO maar ik wist niet dat colleges zo saai zijn... #school’

Ik liep vervolgens naar de groepsindeling en zocht op achternaam. En? Ja hoor het was een van de eerstejaars. Ik
liep naar de cubicle waar hij met zijn team aan het werk was en vroeg hem of ik hem even iets onder vier ogen mocht
vragen. Ik stelde me voor en vroeg hem wat hij van de colleges vond. ’Leuk!’ zei hij. Toen ik hem vervolgens zijn tweet
liet zien en hem vroeg waarom hij dat twee e antwoordde hij direct ’Ja maar niet uw college hoor enne ik heb er ook
geen hashtag HKU bij gezet’. Ik dacht nog dat ik het dan nog wel had kunnen waarderen. Toen ik hem vroeg of ie het
jdens het college had getweet, wat ik natuurlijk wist aangezien er een jds p bij zijn tweet staat, lach e hij en zei
’Busted’!

Zijn ac e deed me denken aan een verhaal uit ’Taal is zeg maar echt mijn ding’ van Cornelissen waarin ze een camping
situa e beschrij waarin een bangepoepert savonds in zijn tent ligt en roept:

’Er zijn mensen die hier wel willen slapen’.

Stoer hoor.

Lids Down. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 544/1001 | Design Thinking by Doing (2014-10-02 06:21:59)
[…] ik wel dat doe ik allemaal zelf en ik wil niet in herhaling vallen want ik schreef er al een keer eerder over. En zelfs nog een
keer. Ik zit er dus echt […]
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Switch. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 517/1001. (2014-09-04 05:23)

Gisteren gaf Nirav Christophe een college aan alle eerstejaars. HKU Lector Nirav Christophe (1959) is dramaschrijver
en schrij voor toneel, radio en televisie. Hij schreef 10 hoorspelen, die werden uitgezonden in 12 landen. Hij hee
zich als dramaschrijver gespecialiseerd in directe samenwerking met de andere disciplines, zoals het schrijven voor
muziek- en danstheater, en het schrijven op basis van improvisa es van de acteurs.
Het leuke van (part me) docent zijn is dat je zelf ook een hoop leert en wordt geïnspireerd. Niet al jd maar gisteren
was weer geweldig. Nirav is een fantas sche verhalenverteller en wist de grote groep van begin tot eind te boeien.
Wat me het meest is bijgebleven is de eigenschap van een crea ef persoon om te kunnen switchen. Tussen denken
en doen, loslaten en vastbijten, divergent en convergent denken. Een prach g voorbeeld van een ul eme switch is
die van Maria Joao Pires. Een concert pianiste die er jdens het concert achter komt dat ze het verkeerde concert
hee voorbereid.
Bekijk het volgende ﬁlmpje (email abonnees moeten naar mijn blog) en kijk wat er gebeurt. En voel ook met name
wat er met jezelf gebeurt. Wat voel JIJ.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=rVO26URqC24 &w=480 &h=360]
It’s all about trust. Vertrouwen in jezelf maar ook in de ander en dat kunnen geven en ontvangen. Mo veren in een
veilige omgeving. Ik heb er een hoop aan gehad. Daarna moest ik namelijk 78 logboeken met ideeën beoordelen in
5,5 uur. Een ul eme switch oefening met als doel de studenten het vertrouwen te geven dat ze het kunnen en ze te
mo veren nog een stapje verder, dieper te gaan. Nog een keer te switchen...en nog een keer....en nog een keer.
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Bruto Ne o. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 518/1001. (2014-09-05 05:57)

Uit onderzoek blijkt dat als je meer dan € 58.000 verdient je minder gelukkig wordt. Ik hoorde het al eerder en De e
Glashouwer had het er maandag ook over in haar voorstelling over geld.
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Ik heb twee vragen:
1. Welke onderzoek was dat?
2. Is dat Bruto of Ne o?
Bruto verdien ik nu 50 % van een paar jaar geleden maar voel me zeker 200 % gelukkiger.
Geluk is je goed en slecht kunnen voelen voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei. Een paar jaar
geleden zat ik aan de rechter kant van het knoopsgat en nu links. Hoe ver ik van de top zit moet ik nu maar echt
uitzoeken. Hoe lang is het nog naar de top van € 58.000. Dat hangt af van of het bruto of ne o is. Want ik wil weten
wanneer ik aan de top zit voordat het weer bergafwaarts gaat. Dan kan ik wat vaker nee zeggen en een vrije dag
nemen om te gaan ﬁetsen. Bergop.
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els (2014-09-05 14:03:25)
Ik zeg: gewoon lekker gaan ﬁetsen wordt je sowieso gukkig van ;-)
els (2014-09-05 14:04:17)
gelukkig bedoel ik dus...

Behind the Scenes. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 519/1001. (2014-09-06 07:59)

Toen ik vorig jaar 26 januari begon met dit blog en na een paar weken bedacht om het een jaar te doen vond ik dat
een hele uitdaging, elke dag als eerste schrijven. Dit is mijn vij onderdnegen ende post en de uitdaging zit hem niet
meer in het feit of ik het wel haal die duizendeneen verhalen. Dat gaat wel lukken.
De reden waarom ik er toenter jd een jaarproject van maakte was tweeledig. Het was overzichtelijk en haalbaar
en ten tweede een verhaal dat mensen makkelijk door konden vertellen. Cor Noltee? Die schrij een jaar lang elke
ochtend op zijn blog. Als ik het er met mensen over heb gaat het met name om die discipline en vasthoudendheid.
Na ruim een jaar weet ik wel dat ik het kan. De uitdaging zit hem niet in het optellen naar duizendeneen maar veel
meer in het verhaal van die dag. Laatst schreef ik dat dit blog de ’de vasthoudende, gedisciplineerde verbeelding van
mijn nieuwsgierigheid was.’ Mooi verwoord. En het gee ook aan dat ik de verhalen die over mijn nieuwsgierigheid
gaan ik het best vind. Het gevoel van ’Huh’ hoe zit dat,’Huh’ hoe werkt dat?, ’Huh’ waarom is dat zo? De vragende
peuter die zich afvraagt ’Waarom?’ en als je het dan uitlegt herhaalt ’Waarom?’ en dan nog een paar keer. Net zolang
tot ie tevreden is met het antwoord, lees begrijpt. Of ontevreden is omdat ie er niets van snapt. Of omdat jij afgehaakt
bent omdat je het niet kunt uitleggen.
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Het schrijven op dit blog hee me leren leven met de Kabouter op mijn schouder. Vandeweek vroeg een student wat
dat was daar op mijn schouder. Ik zei ’mijn Kabouter’. Toen zei hij ’Nee die andere schouder.’ Ik keek op mijn andere
schouder en schrok me kapot. Daar zat een peuter die vroeg ’Waarom?’
Jezelf de Waarom vraag stellen en daar op in gaan, daarmee bedoel ik, op zoek gaan, kan je op interessante plekken
brengen. Plekken waar je normaal nooit gekomen zou zijn. Angst is vaak de grootste belemmering om je Waarom niet
te volgen. Peuters hebben daar geen last van. Die zijn niet bang om fouten te maken. Sir Ken Robinson verwoordt
dat mooi in zijn beroemde TED talk.

Toen ik van de week mijn college begon met deze slide ging het mis met de microfoon. De oplossing was om achterhet projec e scherm te gaan staan en door te gaan met het college. Mijn college gaf ik, niet zichtbaar voor de 266
studenten, staand achter het projec escherm. Een originele oplossing omdat het fout ging en ik dacht ’Dan ga ik toch
achter het scherm staan.’
Als je je ”Waarom” volgt en opvolgt door ”Waarom niet” beland je soms achter de schermen.
En ben jij ook zo nieuwsgierig naar wat er achter de schermen gebeurt?
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Tien gulden feestje. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 520/1001. (2014-09-07 10:24)

Een leuke training Design Thinking is een kado maken voor iemand. Want een kado is niet alleen het ’ding’ het is het
hele proces van bedenken, maken/kopen en geven.

Gisteren vierden mijn twee vrienden Julian en Mees hun verjaardag en hoe dat kado ontstond is een mooi voorbeeld
van een crashcourse design thinking. Het liefst wilde ik iets geven waar ze samen mee aan de slag konden maar
aangezien ik geen zin had om naar de winkel te gaan besloot ik ze geld te geven. Allebei 11 euro. Mees werd namelijk
11. Ik keek in mijn portemonnee en daar zat 1 entje in. Gelukkig heb ik een pot met kleingeld op tafel stafel staan
waar ik met zoveel mogelijk munten 11 euro maakte.
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80 vijf eurocenten

50 en eurocenten

15 twin g eurocenten

Het papieren entje vouwde ik om een euro munt.
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Ik pakte twee dezelfde bubbeltjes enveloppen en deed de munten in de een en het entje met de euro in de ander.
Maar wat zag ik onder de enveloppen liggen? De geweldige gulden puzzels van Wouter van Riemsdijk met onder
andere het paarse entje. Daarmee was mijn kado ’af’.

Op het feestje vroeg ik Julian van 5 welke envelop hij het liefst wilde. Ik had Julian en Mees verteld dat er er in beide
enveloppen hetzelfde zat maar toch niet helemaal. Zoals verwacht nam Julian de zwaarste envelop. Mees moest echt
even zoeken naar het kleine opgevouwen entje in die grote envelop. Toen ik ze vertelde dat ze het pas mochten
uitgeven als ze samen een puzzel zouden oplossen, gaf ik ze deze:
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Ik vertelde ze dat het een oud entje was liet ze er even goed naar kijken om de puzzel vervolgens door elkaar te
gooien. Mees ging er direct mee aan de slag en had het voorbeeld dat ik zijn vader vooraf had gemaild niet eens
nodig.

Julian was druk bezig de 140 munten in zijn spaarpot te doen.

I love it when a present comes together.
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NUgre gheid. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 521/1001. (2014-09-08 05:26)

Vandaag ga ik weer naar school. Niet als docent maar als student. Deze week onderga ik de introduc eweek voor de
master kunst educa e. En als extra opdracht kregen we de volgende vraag:
Wat is een bron die jou telkens weer ten diepste inspireert? Het kan een fragment uit een boek zijn, een beeld, een
geluid, een scene. Van een ﬁlosoﬁsche gedachte tot een kinderliedje of een stukje graﬃ langs de spoorbaan, dat
kan allemaal, als het jou maar wezenlijk iets te zeggen hee . Wat is voor jou die bron?
Uitwerking.
Vind een vorm om die bron op papier te ze en: schrijf het citaat van jouw keuze over, kopieer of beschrijf het beeld
of beschrijf het geluid zo precies mogelijk. Zet daaronder waarom het je raakt, wat het doet, wat je er inspirerend aan
vindt. Maak van dat papier, waarop nu bron plus toelich ng staan, een kopie. Neem je voorbereiding in tweevoud
mee: 1 om zelf te houden en 1 om weg te geven.
De bron die mij telkens weer ten diepste inspireert is het NU. Het NU dat je alleen ziet omdat je nieuwsgierig bent en
OPEN staat. Het NU dat je ziet omdat je niet op zoek bent maar dat jou vindt. Op dat gedachteloze moment als een
onverwachts kadootje. Je opeens iets ziet wat je daarvoor niet zag.
Het schrijven op dit blog traint me om vaker dat NU te zien. Dit blog ontwikkelt zich als de gedisciplineerde en
vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid. Of is het NUgierigheid. NUgre gheid vind ik dan een beter
woord.
Als ik daar een beeld bij zou moeten bedenken is het dit:
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Met de post van de vorige dag en de twee kaarsjes op de achtergrond.
Het verwoorden van mijn NUgre gheid in de vroege ochtend is pure ME me. Me typend een weg vinden in het
oneidig grote NU. Een directe lijn met mijn onbewuste.
Wat zie jij NU?

Het is jd. Dit is design thinking by doing verhaal 522/1001 (2014-09-09 05:07)
Waar is de jd gebleven? Zondagavond las ik in Wired dat Swatch een jubileum horloge uitbrengt. 30 jaar geleden
kreeg ik mijn eerste Swatch op een Converse feestje. Helemaal zwart met zelfs zwarte wijzerplaat en wijzers. Een dag
later ruilde ik hem in voor deze:
644

Het leek me toch handiger om te kunnen zien hoe laat het was. Ik heb iets met horloges. Heb er der en maar draag
er nooit meer een. Ik heb immers een telefoon waar een klok op zit en liever draag ik niets op of aan mijn lichaam.
Toch ga ik die jubileum versie kopen.......en dragen. Want als je deze niet draagt valt ie op een gegeven moment s l.
Door beweging van de pols windt ie zich op. Swatch hee het voor elkaar gekregen om met slechts 51 onderdelen
zo’n horloge te maken. En dat is heel bijzonder. Dit typend komt het Swatch introduc e verhaal boven van 30 jaar
geleden dat ik iedereen doorvertelde. Swatch was het merk met het minst aantal onderdelen. Dat maakte het uniek.
Na 30 jaar hebben ze weer een uniek verhaal. Dus is het jd voor een nieuwe. Weet alleen nog niet of het een zwarte
of wi e wordt.
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@wilg (2014-09-09 06:33:14)
Oh Swatch, nostalgie, ik heb er twee gehad, de laatste, een turquoise half transparante kine sche heb ik heel lang gedragen
idd. Weet niet of ik er nog een zou kopen als t niet ’smart’ wa(tch)s, ben benieuwd of je m ook echt draagt. :)

Van hoofd naar handen. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 523/1001 (2014-09-10 05:20)
Gisteren had ik een gesprek met een van de meest bekroonde reclamecrea even van Nederland. In de ”sterilisa eruimte” zoals hij de cleane ruimte van ca 4 bij 6 beschreef. We waren bij elkaar gebracht door een ex collega
van mij en nu een collega van hem. Ik vond het in het begin een beetje ongemakkelijk gesprek omdat we beiden
niet goed wisten waarom we bij elkaar waren gebracht. Maar gaandeweg onstond er een interessant gesprek over
mo va e, managen en maken. Hij vertelde een prach g verhaal over zijn crea ef proces. Hij vergeleek het met het
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oplossen van een wiskundige formule in je hoofd waarvan hij dan alleen het eindresultaat laat zien. Een perfect kloppende oplossing voor het probleem. Ik ben benieuwd als je De Weg naar dat idee zou visualiseren en of je dan via
een omweg op andere originele en waardevolle ideeen zou komen. Je komt in ieder geval op meer ideeen. Maar of
die beter zijn dan die van de meest bekroonde reclamecrea ef is maar de vraag. Ik ga hem straks bellen of hij in is
voor een experiment crea ef vermogen. Of zou hij nieuwsgierig geworden zijn nadat ik hem over dit blog vertelde.
Bel mij dan. Na 15.00.

Paul Ricken (2014-09-10 22:42:19)
Check out Doug Neill or Aus n Kleon…..

Mond open ogen dicht. Dit is Design Thinking verhaal 524/1001 (2014-09-11 05:31)
Onderstaand de Inleiding op de Akademie Van Kunsten Barbara Visser
Paradisodebat / 31 augustus 2014.
Er zit een geweldige oefening in om je nieusgierigheid, verbeeldingskracht en aandacht te trainen.
”Het Britse project ‘a minute of listening’ laat leerlingen elke ochtend 1 minuut met de ogen gesloten luisteren naar
een geluid dat wordt afgespeeld. Daarna bespreken ze wat ze denken dat ze gehoord hebben. Dit is een dagelijks
terugkerend ritueel.”
Ik ben nu begonnen met de opnames van 1 minuutjes die ik voortaan als een soort gebed laat horen en bespreken
aan het begin van mijn lessen. En elke dag een minuutje geluid zoeken traint ook mijn nieuwsgierigheid. En een
interessant en spannende soundbite vinden van een minuut valt best tegen.
Maar nu eerst de inleiding. Duurt iets langer dan een minuut. Ik deed er een uur over omdat mijn gedachten regelma g afdwaalden in een wolk van inspira e. Wat een goed verhaal!

”Bijna veer g jaar geleden stond ik voor het eerst van mijn leven hier, in Paradiso. Ik was een jaar of 10, en zag,
in totale verwondering en verbijstering, hoe een prach ge vrouw zingend én in haar blote kont op een ladder naar de
nok van deze ruimte klom. Die vrouw was de kunstenaar Moniek Toebosch. Er gebeurde van alles tegelijk dat ik niet
kan navertellen, zoals geen enkel kunstwerk ooit na te vertellen is. Maar als kind ben je daar ook niet mee bezig. Het
was vooral een ervaring, en een openbaring. Het was bijzonder, vrolijk, wild en moedig.
Vandaag zijn de omstandigheden heel anders. Ik sta hier keurig aangekleed, u zit op een stoel en houdt voorlopig nog
even uw mond. Het is een andere jd. Een jd waarin ons kort geleden nog gevraagd werd wie wij eigenlijk zijn, en
wat we eigenlijk doen, als kunstenaars.
Mijn naam is Barbara Visser. Ik ben beeldend kunstenaar en docent en sinds kort ben ik ook voorzi er van de
Akademie van Kunsten. Het is vooral in die laatste hoedanigheid dat ik hier spreek. Ik doe dat ook namens het
bestuur, dat naast mij bestaat uit de leden Francine Houben, Johan Simons en Gijs Scholten van Aschat.
De Akademie van Kunsten is in april van dit jaar opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, met hulp van de publieke cultuurfondsen.
De Akademie bestaat uit ona ankelijke makers, en bestaat bij de gra e van het onderlinge verschil tussen die makers.
Wij zijn niet op zoek naar algemene consensus, of de grootste gemene deler: waar ik wij zeg, is dat niet de mening
van alle leden samen– sommige leden gruwen bij het idee van een gezamenlijk standpunt. Het betekent dat ik op dit
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moment degene ben die namens de Akademie spreekt, op persoonlijke tel.
Het is een paradox die uitstekend bij het karakter van de Akademie van Kunsten past. Dat het überhaupt is gelukt om
een club op te richten van mensen die niet bij een club willen horen, mag een wonder heten.
Wij zijn een ac ef en open verbond dat zich wil verhouden tot de maatschappij, zoals de kunst zich verhoudt tot het
leven zelf: soms beschouwend en op afstand, soms als middelpunt van de cultuur die haar voortbrengt.
Onze heroprich ng is niet alleen symbolisch maar ook een uitnodiging die ons de kans gee om werkelijk van invloed
te zijn. Die kans willen we ten volle benu en.
II
Voor ons, de negen en leden waaruit wij nu nog bestaan, volstond het tot voor kort om gewoon datgene te doen
waar we goed in zijn: te reﬂecteren en te reageren op de cultuur waarin wij leven, met onze eigen middelen.
Maar in een nogal gi ige wisselwerking tussen kunst, publiek, poli ek en media is een karikatuur ontstaan van de
kunstenaar die met zijn rug naar het publiek toe staat. Of dat beeld nu klopt of niet, de poli ek handelde daarnaar,
en de gevolgen zijn bekend.
Inmiddels lijken we ook daar alweer voorbij: in de wandelgangen wordt al gesproken over de wonderbaarlijke
veerkracht van de kunsten. Maar wie je dat ook hoort zeggen, het zijn nooit de kunstenaars zelf. Bij veel makers
en bemiddelaars loopt de druk nog al jd op. Wel hebben woede en teleurstelling plaatsgemaakt voor pragma sche
oplossingen en een wat selec eve vorm van saamhorigheid. Twee jonge cultuurﬁlosofen waar ik onlangs mee sprak
verwoordden dit prach g. Ze zeiden: ‘we hebben nog nooit in de geschiedenis zo’n helder zicht gehad op de problemen die er zijn, en dat stemt op mis sch’.
Vanuit dat op misme wil ik hier spreken, en dat is ook het uitgangspunt van de Akademie van Kunsten, dat je als volgt
zou kunnen samenva en:
Kunst is belangrijk voor de samenleving en het individu, om iets van onszelf en de cultuur die wij voortbrengen, te
kunnen begrijpen.
Niemand houdt nog van lange zinnen, maar het past zonder problemen in een twi erbericht – u hebt zelfs nog 7
tekens over.
III
Ik wil graag iets zeggen over onze prille uitgangspunten.
De komende drie jaar zullen we ons met name richten op drie dingen: de rol van onderzoek, de dialoog met anderen,
buiten de Akademie, en kunst in het onderwijs.
Maar voordat ik daar verder op in ga, wil ik een paar vragen oproepen die daar indirect betrekking op hebben:
Ten eerste: waarom moet alles gemeten?
Allereerst stelt de Akademie zich tot doel de ona ankelijke posi e van de kunstenaar te waarborgen en waar nodig
te bevechten. Dat laatste is nodig omdat het huidige marktdenken er toe leidt, dat alles aan dezelfde criteria onderworpen wordt: de meetbaarheid der dingen regeert.
Het meten van ons doen en laten neemt krankzinnige vormen aan. Dit hee niets met nieuwsgierigheid te maken,
maar met de angst voor het onbeheersbare. Er wordt gemeten om verantwoordelijkheid af te dekken, in plaats van
die te nemen. Maar onzekerheden horen bij onze samenleving.
In dat opzicht zi en kunst en wetenschap op één lijn. Tussen het werk van een wetenschappelijk onderzoeker en een
kunstenaar is veel verwantschap: de wil om ons tot het onbekende te verhouden en de crea viteit die nodig is om
tot nieuwe inzichten te komen. Zowel bij wetenschap als kunst is prak sch nut geen noodzaak, oorspronkelijkheid
wel. Die oorspronkelijkheid komt niet vanzelf. Er is jd en vertrouwen voor nodig om tot resultaten te komen.
Onderzoek en experiment hebben tegenwoordig de schijn tegen: het is nog niet meetbaar, het doel is per deﬁni e
onzeker. Maar onderzoek is geen onderzoek, als je van tevoren al weet wat er uit komt.
Uiteindelijk ligt het belang van de dingen niet in de meetbaarheid ervan, maar in wat het voor iemand betekent. Er is
moed voor nodig om dat te erkennen.
Een tweede kwes e is - hoe vertaal je de kunst naar andere talen?
Als beeldend kunstenaar zijn er meer mensen die over mijn werk lezen of erover horen spreken, dan die
het werk zelf zien. De geschreven of gesproken weergave is een vertaling van het werk.
Die vertaling is nodig, omdat de taal die we in de kunsten onderling spreken en schrijven, voor veel
mensen een soort geheimtaal is. Ook de wetenschap hee met die taalbarrière te maken. Het wordt te
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weinig onderkend hoe ontze end moeilijk het is om die vertaalslag te maken, op een manier die ons werk opent naar
een mogelijk publiek.
Wij willen zelf als Akademie vanaf dit najaar, informele publieke momenten organiseren, waar we een koppeling
maken tussen tonen en vertellen: show-and-tell, waar voor een breder publiek over speciﬁeke projecten wordt gesproken, meestal door makers zelf.
Maar ook in de journalis ek zou naar meer helderheid en kennis gestreefd kunnen worden, in plaats van simpliﬁca e
uit (geveinsd) onbegrip.
Na meetbaarheid en vertaling wil ik – hopelijk ten overvloede – het verschil tussen kunst en cultuur verhelderen.
Johan Simons hee dit al vaker uitgelegd, maar desondanks worden die twee nog steeds hopeloos door elkaar gehaald.
Die verwarring bemoeilijkt het gesprek over de posi e van de kunsten.
Cultuur, daar versta ik alles onder dat wij doen of maken.
Het is onmogelijk om geen onderdeel te zijn van de cultuur waarin je lee . Je hoe maar een zoute haring te bestellen
of je zit er al middenin. De HEMA, Deltawerken, Mondriaan, Marlene Dumas of een ijzige poli eke wind: het is allemaal cultuur.
Kunstwerken kunnen onderdeel worden van onze cultuur, maar zijn dat op het moment dat ze gemaakt worden nog
niet.
Voor de maker is een zekere afstand tot de cultuur cruciaal, om goed zicht te hebben op wat zich er afspeelt.
Die afstand wordt soms gezien als desinteresse van de kunstenaar in de wereld. Maar het tegendeel is waar: deze
houding komt voort uit de noodzaak een ﬁguurlijke stap achteruit te doen en zo het verband tussen de dingen te
kunnen zien. Het is een verandering van perspec ef die overzicht gee . Een overzicht dat belangrijk is, om iets van
onszelf en de cultuur die wij voortbrengen, te kunnen begrijpen.
Als laatste vraag: welke verbinding is zinvol, en welke niet
Kunst is geen toverstaf voor maatschappelijke problemen. Sectoren die het moeilijk hebben aan elkaar koppelen, zal
voor beiden weinig opleveren: de lamme ondersteunt de blinde, om het maar even cru te zeggen.
Op commando presteert de kunst eigenlijk heel weinig. Dat kun je jammer vinden, maar zo zit het vak niet in elkaar
en daarin onderscheidt het zich van alle andere domeinen. Dat maakt de kunst tot wat het is.
Kunstenaars en wetenschappers benaderen de dingen op een manier dat onverwachte dwarsverbanden ontstaan.
Wanneer wij als kunstenaar de ruimte krijgen, dan zullen wij ons al jd verbinden met anderen, op welke wijze dan
ook. Dat het ini a ef voor die verbinding bij de kunst zelf moet liggen hee te maken met een inhoudelijk mo ef dat
aan die keuze ten grondslag ligt.
Wat gaan we doen?
Onderzoek binnen en buiten onze disciplines, dialoog met mensen en par jen buiten de Akademie, en onderwijs zijn
de gebieden waar het de komende drie jaar voor ons om draait:
De Akademie van Kunsten wil niet alleen dingen zeggen, maar ook doen. We zijn tenslo e makers. We willen een
aantal dingen ondernemen om de schoonheid van onderzoek – le erlijk het zoeken zelf – in kunst en ontwerpen te
laten zien. Het idee dat wij alleen in glorieuze eindproducten grossieren, is een te beperkt beeld. Er gaat al jd een
periode aan vooraf waarbinnen twijfel en enthousiasme de motor zijn. Onze leden doen jaarlijks voorstellen, waarbij
een uitwisseling tussen kunst en een andere exper se – van welke aard dan ook – centraal staat.
Ten eerste onderzoek.
Wat gebeurt er, als je een wiskundige een week opsluit in Kytopia? Of als Arnon Grunberg embedded gaat bij de
aandelenbeurs? Wat doet Shakespeare met pubers, zoals Gijs Scholten van Aschat zich afvroeg?
Het kan een radicaal experiment zijn of leiden tot een afgerond werk. Welke vorm het ook aanneemt, we willen de
route erheen zichtbaar maken: waar en wanneer ontstaat iets en wat is het plezier en de opgave jdens het maken?
Als we het over de dialoog hebben, dan is dat met mensen en organisa es buiten de Akademie, alleen al omdat 19
leden een veel te klein aantal is om het mee oneens te zijn. Ik zie de Akademie als een soort moederschip, met satellieten van verschillende omvang, in de stad, het land, en in Europa.
Een voorbeeld van zo’n satelliet is een project rond de Ar s bibliotheek, dat is opgezet door een kunstenaar en een
wetenschapper. Zij willen aan de hand van de keuze van een aantal gasten, de waanzinnige collec e die daar opgeslagen is ontsluiten. Waar mogelijk helpen wij daarbij, prak sch en inhoudelijk.
Dit sluit aan bij een ander project: de rol van taal en de plek van de bibliotheek in onze cultuur. Francine Houben is
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daar mee bezig. Als architect van verschillende bibliotheken wereldwijd, bespreekt zij met verschillende makers en
denkers de rol van de hedendaagse bibliotheek, in het licht van bijvoorbeeld de digitalisering.
Naast onderzoek en dialoog willen we werken (en dat doen we ook al) aan het ontwikkelen van een idee over kunst
in het onderwijs – een idee dat tot structurele veranderingen kan leiden.
Kunst in het onderwijs zou moeten gaan over persoonlijke ontwikkeling, en niet om fröbelen op de vrijdagmiddag of
een cultuurkaart a nippen.
Er zijn voorbeelden van projecten op scholen die verbluﬀend eenvoudig zijn. Die gaan over de percep e en over jd,
over aandacht en kri sch kijken en luisteren.Ik werd gewezen op het Britse project ‘a minute of listening’. Leerlingen
luisteren elke ochtend 1 minuut met de ogen gesloten naar een geluid dat wordt afgespeeld. Daarna bespreken ze
wat ze denken dat ze gehoord hebben. Dit is een dagelijks terugkerend ritueel. In al zijn simpelheid blijkt het een
enorme bijdrage te leveren aan de verbale vaardigheden, associa ef denken en concentra e van de leerlingen.
Uiteindelijk gaat het in de kunst om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Die
kwaliteiten zijn op alle terreinen in het leven waardevol, en daar zou de focus van het kunstonderwijs moeten liggen.
Het kunstklimaat is een samenspel van factoren waar poli ek, samenleving, kunstenaar, publiek en media onderdeel
van zijn.
Ten slo e
Dat we als sector elke vier jaar door een ander hoepeltje moeten springen is een kunstje, dat tot op zekere hoogte bij
het spel hoort. Met de Akademie van Kunsten willen we proberen een stevig fundament te leggen voor een posi e
van de kunsten, die los van de veranderlijke poli eke winden kan bestaan.
Kunst is geen medicijn, geen smeermiddel, geen kers op de taart en het is ook zeker niet het leugenach ge luxear kel
zoals Camus dat noemde in ‘De kunstenaar en zijn jd.’
Het onderkennen van het belang van kunst, als onze geestelijke infrastructuur, toont de beschaving van een land. Dat
klinkt preten eus, en dat is het ook. De preten e om tot de beschaafde wereld te horen is niet elitair. Het is een
oprechte wens, een hoopvol verlangen. Volgens mij hee iedereen die preten e. Ik hoor in elk geval nooit iemand
zeggen: woonde ik maar in armoedig land, waar alles lelijk is.
Ik hoop dat de Akademie van Kunsten kan laten zien dat nieuwsgierigheid niet het exclusieve terrein van kunstenaars
en ontwerpers is.
Dat Moniek Toebosch, die hier vol bravoure in de nok hing, later mijn docent zou worden, was misschien toeval. Ze
leerde mij, en met mij vele anderen, wat die vrolijke, wilde moed zou kunnen zijn. Alleen al om die reden zou ik haar
postuum lid van de Akademie willen maken.
Ik hoop dat wij allemaal, los van planningen, sta s eken, nota’s en verplich ngen, de moed hervinden om te kiezen
voor dat, wat we echt belangrijk vinden.
Voor de Akademie van Kunsten betekent het dat we de wereld met open vizier tegemoet treden
ten eerste door onderzoek: waar bevinden we ons
ten tweede in dialoog: wat zou dat kunnen betekenen voor anderen en ten derde in het onderwijs: hoe stellen wij
ons de toekomst voor?
Een laatste vraag:
Willen we avontuur, of alleen het idee van avontuur?”9

Johan (2014-09-11 06:04:57)
Het spijt me Cor, deze is voor mij te lang. Niet persoonlijk bedoeld.
Diane van Herpen (2014-09-11 17:41:26)
Wow...wat ’n wijze woorden!!! Verstuurd vanaf mijn iPhone
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johanreijenga (2014-09-11 20:11:23)
Cor, jouw p hee gewerkt. In de ochtend lezen is niet al jd de beste jd. Got the point! Thx
Shut your eyes. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 531/1001 | Design Thinking by Doing (2014-09-18 05:44:11)
[…] durend geluidsfragment waarna ze met elkaar bespreken wat ze hebben gehoord. Ik schreef daar vorige week al over en
dat vond Ton leuk. Ton is een trouwe lezer en aangezien ik vorige week nog geen audio […]

Schoonheid komt van binnen uit. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 525 (2014-09-12 06:00)
Mocht je je afvragen waarom er de afgelopen dag geen rood zwart wit blokje boven mijn posts staat, is dat omdat
mijn laptop het begeven hee . Binnen twee jaar laat mijn Apple me in de steek. Toch denk ik er niet aan om over te
stappen op een pc. De afgelopen jaren gebeurde dat ook met mijn Sony mini dv camera. Sony komt er echt niet meer
in in huize Noltee. En hoe komt dat, vraag ik me af.
Ik ben blijkbaar meer verbonden met Apple dan met Sony.
Die verbinding met Apple is veel sterker dan bij Sony.
En hoe komt dat?
Bij mij is dat denk ik met name de schoonheid van het product. Niet alleen het design maar ook hoe het werkt. Zoals
mijn moeder zou zeggen ”schoonheid komt van binnenuit.”
Met Apple klopt het. Dat is echte liefde. Onvoorwaardelijk.
Ik geloof dat echte liefde bestaat. Mijn rela e met Apple kan wel wat hebben. Dus typ ik gewoon mijn postst op
een piepklein touchscreentje van mijn andere Apple, mn iPhone. Ik hoop dat mijn Powerbook gauw terug is uit het
ziekenhuis.

ultragalore (2014-09-12 07:08:31)
Asjeblie Cor: h ps://drive.google.com/ﬁle/d/0Bz0kQRm6syOZVFU3LVc2QVhRTVU/edit?us p=sharing
ultragalore (2014-09-12 07:17:51)
oeps,
dat was de versie zonder
6syOZX0RLcldOUEJWVk0/edit?us p=sharing

teller;

hier

de

goede:

h ps://drive.google.com/ﬁle/d/0Bz0kQRm-

Schoonheid komt van binnen uit. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 526 (2014-09-13 09:58)
Toen ik gisteren schreef dat de rood, wit zwarte blokjes ontbraken omdat mijn Apple ziek was en ik op mijn iPhone
zat te typen kreeg ik een bericht van een lezer. Ik herkende de afzender niet en er stond iets met Google. Ik was
nieuwsgierig en dacht dat het zou gaan om een nieuw device van Google waarmee deze lezer me wilde overtuigen
om toch de overstap te maken naar PC. Het was echter dit:
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Dat was een echte verrassing. Iemand wilde me echt helpen. Een glimlach verscheen op mijn gezicht en toen ik
verder keek zag ik dat het mijn goede vriend Gerrit was. Ja deze Gerrit en deze.
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Mijn glimlach verdween echt weer snel toen ik zag hoe lelijk het woord schoonheid er eigenlijk uitzag. In het maken
van het rode blokje probeer ik iets te bedenken wat er niet alleen mooi uitziet maar ook nog eens een dubbele laag
hee . Dat lukt zeker niet al jd maar in dit geval had ik het zo gedaan.

Je kunt lezen:
in en uit
buit
De buit is binnen. En dat sluit dan wel weer mooi aan bij het meest gewaardeerde bedrijf te wereld.

Mooie combi. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 527/1001 (2014-09-14 10:31)
Vandeweek begon ik als student aan de master kunst educa e op HKU. Samen met een zeer diverse groep van 20 . Op
de eerste dag moest je je inspira ebron meenemen en werd je voor een opdracht gekoppeld aan een medestudent.
Eerder die dag had ik twee sterretjes gezet. Een bij Floor en een bij John. Dit naar aanleiding van hun interessante
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intropraatje. En omdat toeval niet bestaat werd ik gekoppeld aan Floor. Geheel niet toevallig hadden we hetzelfde
onderwerp. Zij over een jeugdboek waar Tijd werd gestolen van mensen door De Grijzen en ik over hoe ik Me Time
had gecreeerd door de wekker een uur eerder te ze en en te schrijven. Het was heerlijk pingpongen met Floor en
ik vond het jammer om te stoppen. We moesten namelijk op zoek naar een ander tweetal om met zijn vieren een
interven e op HKU te bedenken. Een van de twee had het huiswerk om wat voor reden niet gedaan en de ander had
een ﬁlosoﬁsch verhaal waar ik maar slecht in kon komen. En met nog een 20 minuten te gaan voelde ik een enorme
weerstand. Ons idee ’klopte’ niet en de andere voorstellingen vond ik heel ok. De weerstand werd alleen naar groter
maar toch deden we onze voorstelling. We bleven tot het eind improviseren en er ontstonden ideeen door te Doen.
Door op ons bek te gaan. De feedback van de medestudenten was heel waardevol en verrassend en een tweede
voorstelling was er zeker een geweest waar ik wel achter had kunnen staan. De weerstand die ik voelde was ook
angst. Bang om te falen. Achteraf voelde het Doen niet als een overwinning maar als een leermoment. Dat je dingen
leert als je de weerstand doorbreekt door te doen. Dat persoonlijk ervaren maakte het een succesvolle intro week als
student master kunst educa e en heel leerzaam als docent. Wat een mooie combi.
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Busje komt zo. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 528/1.001 (2014-09-15 06:37)

Vorige week donderdag was ik tot 15.00 Master student en om 16.30 Master docent. Ik gaf een college Design Thinking aan een kleine interna onale groep. Het leek me een interessant idee om DT uit te leggen aan de hand van een
aantal persoonlijke voorbeelden en vroeg of ze een ’Huh?!’ Moment wilde beschrijven. Een moment waar ze dachten
’wat vreemd, belachelijk, waarom?’ Een moment dat ze even op het verkeerde been werden gezet of ze zich gewoon
al heel lang afvragen waarom de situa e nog steeds is zoals ie is. Een van de studenten kwam uit een klein dorpje in
Tsjechië waar na 20.00 er geen bus meer naar de 20 km verderop gelegen stad ging. Fietsen was onveilig en een taxi
te duur. Ter inspira e had ik de Method Cards van IDEO meegenomen en twee kaarten leidden tot een geweldig idee.
Een kaart gaf de opdracht om te beschrijven hoe de branche er in de toekomst uit zou zien en een andere kaart liet
je in andere culturen kijken. Het idee dat er uit kwam was een prach ge oplossing. Bob Geldolf meets Uber. In een
documentaire over africa hee Bob Geldolf ooit uuuuuuuuren in een bus zi en wachten tot ie vertrok. Hier worden
we al chagrijnig als ie 3 minuten te laat is, daar vertrekt ie pas als ie vol zit. Pas vertrekken als ie vol is is zou je kunnen
faciliteren met een app. Je gee in de app aan wanneer je naar de stad wilt en als de taxi of bus vol is krijg je een
berichtje dat ie gaat vertrekken. Prach g!
Inspira e voor ideeen krijg je door op andere plekken te kijken waar je normaal niet komt. Zet je inspirate bril op en
kijk eens in de toekomst, een ander land of hoe ze het probleem in een totaal andere branche oplossen. The bus takes
you from A to B. Your imagina on can take you anywhere!
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Fijnproever. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 529/1001 (2014-09-16 05:51)
Gisteravond belandde ik bij deze winkel:

Neem even een minuutje om na te denken wat voor winkel dit is en waar ie zich bevindt.
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
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4
3
2
1
En?
Toen ik de foto aan het maken was kwam er iemand naar buiten met de woorden ”Voor het familie album?”
Ik vroeg me snel af welke vraag ik hem zou moeten stellen maar kwam niet verder dan de oprechte verwoording van
mijn verbazing; ”Wat is dit eigenlijk voor winkel?” Zijn antwoord verbaasde me echter nog meer: ”Ik werk hier nu 7
jaar en ik weet het nog steeds niet.”
7 jaar is 31.536.000 seconden dus als je net als ik het niet wist in een minuut is dat dus helemaal niet gek.
Sprakeloos starte ik mijn Duca 900 Superlight waar ik net 7,24 liter Euro 95 in getankt had, met een vleugje Basilicum.
Alleen voor ﬁjnproevers.

Stop en dans. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 530/1001 (2014-09-17 05:59)

Gisteren liep ik van HKU naar mijn motor. Strak ingesnoerd in mijn leren pak. Het voelt al jd alsof ik naar mijn stalen
ros loop. 90 paardenkrachten staan te trappelen om me naar Dordrecht te brengen. En toen gebeurde het. Bij het
oversteken van het zebrapad begon ik te tellen in mijn hoofd. Hoever zou ik komen tot het licht op rood zou springen.
Ik wilde een voldoende halen en bij 6 was het nog steeds groen. Bij 10 telde ik door en het werd rood bij 16. Een 8
bedacht ik. 16:2=8 maar waar had ik die 8 voor verdiend? Binnen een frac e van een seconde bedacht ik dat ik met
een 8 zou slagen voor mijn master. Zo. Dat is ook weer geregeld. Ik grinnikte in mezelf en bedacht me dat het lang
was geleden dat ik zo’n spelletje met mezelf had gedaan. Ik stapte op mijn motor en probeerde zonder het wit op het
wegdek zo snel mogelijk naar huis te rijden. Binnen de lijntjes met 3 strafpunten kwam ik 46 minuten later thuis aan.
Pak uit mail aan. En tot mijn verbazing kreeg ik het volgende ﬁlmpje van Jasmijn.
h p://youtu.be/SB _0vRnkeOk
Smart!
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Shut your eyes. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 531/1001 (2014-09-18 05:44)

In Engeland doen ze een geweldig project ”One Minute of Listening”. Ze laten kinderen met hun ogen dicht luisteren naar een 1 minuut durend geluidsfragment waarna ze met elkaar bespreken wat ze hebben gehoord. Ik schreef
daar vorige week al over en dat vond Ton leuk. Ton is een trouwe lezer en aangezien ik vorige week nog geen audio
kon uploaden stuurde ik hem mijn, die ochtend gemaakte 1 minuutje, via de mail. Bijna binnen de minuut stuurde hij
de volgende beschrijving. Ik zat in de s lte coupe, zoals gewoonlijk, maar hield het niet meer. Zijn beschrijving zag ik
helemaal voor. Sssssssst klonk ik er door de s lte coupe. Sorry medes ltereizigers maar het beeld dat Ton schetste
kwam rechtstreeks uit een Wes Anderson ﬁlm:

’Ik hoor een hui ar met elektrische aandrijving op de prairie in de wind. Het gezin zit enigszins verslagen voor zich uit te kijken want ze zijn net opa verloren die met rolstoel op de achterklep hing.’

Speciaal voor Ton en jullie kocht ik net voor €20 een audio upgrade zodat ik nu ook audiobestanden kan uploaden op
mijn blog. Je kunt deze oefening op twee manieren doen.
1. Beschrijf wat je hoort
2. Beschrijf wat het zou kunnen zijn. (mijn voorkeur)
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Dit zag Ton. Wat zie jij?
[audio m4a=”h ps://zenoemenhetdesignthinking.ﬁles.wordpress.com/2014/09/1 1-09-14minuut.m4a”][/audio]

Elja Daae (@Elja1op1) (2014-09-18 08:07:06)
Ik denk aan Cor op de ﬁets. Met het geratel van het wiel en de spaken en de wind in de microfoon omdat ’ie zo snel gaat. Ik
vraag me af wat het over mij zegt, dat ik probeer om het terug te brengen tot wat het IS in plaats van wat het ZOU KUNNEN
ZIJN. Fantasieloos? Concreet? Ahum. Nou goed. Gaaf Cor.
Rosan (2014-09-18 08:37:11)
Het duurde even voor dat ik het door had. Ik heb het fragment 2 keer geluisterd, mag dat? Maar toen zag ik het ineens voor
me. Duurde ook nog even voordat ik het personage had achterhaalt, maar dit hoorde ik; Pe son, van Pe son en Findus (
Zweedse prentenboeken serie) die op zijn zelf gefabriceerde en buitenissig grote en veelzijdige ﬁets, als een malle tegen de
wind in ﬁets, met Findus er hangend aan touwtje achteraan.
Auke Smit (2014-09-18 09:43:57)
Eerst hoorde ik een ﬁetser in de bergen, tot ik dacht aan zeilen op het water en een visser die beet hee en zijn vangst aan het
binnenhalen is. Ik zat echt op die boot :)
Rob (2014-09-18 17:06:11)
Veel wind maar... Met een mechanisch ritseltje en klikjes ik zeg een poging om het rusen van een derailleur op te nemen met
je telefoon naar achter reikend terwijl je schakelt Fijne avond!
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Pe son en Findus . Dit is Design Thinking by Doing verhaal 532/1001 (2014-09-19 05:43)

Gisteren liet ik dit geluidsfragment van een minuut horen en kreeg een aantal reac es.
[audio m4a=”h p://zenoemenhetdesignthinking.ﬁles.wordpress.com/2014/09/11 -09-14minuut.m4a”][/audio]
1. Ik denk aan Cor op de ﬁets. Met het geratel van het wiel en de spaken en de wind in de microfoon omdat
‘ie zo snel gaat. Ik vraag me af wat het over mij zegt, dat ik probeer om het terug te brengen tot wat het IS in plaats
van wat het ZOU KUNNEN ZIJN. Fantasieloos? Concreet? Ahum. Nou goed.
2. Eerst hoorde ik een ﬁetser in de bergen, tot ik dacht aan zeilen op het water en een visser die beet hee
en zijn vangst aan het binnenhalen is. Ik zat echt op die boot :)
3. Het duurde even voor dat ik het door had. Ik heb het fragment 2 keer geluisterd, mag dat? Maar toen zag
ik het ineens voor me. Duurde ook nog even voordat ik het personage had achterhaald, maar dit hoorde ik; Pe son,
van Pe son en Findus ( Zweedse prentenboeken serie) die op zijn zelf gefabriceerde en buitenissig grote en veelzijdige
ﬁets, als een malle tegen de wind in ﬁetst, met Findus er hangend aan touwtje achteraan.
En die Pe son en Findus heb ik even opgezocht.
vond ik deze:
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Ik kende de boeken niet maar met Google a eeldingen

Ik zie rechts het wiel hangen.
De kippen luisteren sprakeloos naar het verhaal van Findus. Wat me deed denken aan mijn college Branding
gisteren voor tweedejaars. Ik legde ze Branding uit met deze:
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Ik ga een stukje ﬁetsen, tegen de wind in en daarna een eitje.

Paul Ricken (2014-09-19 10:12:23)
Echt vet, dit is een geweldige manier om onze crea eve verbeelding te s muleren! Op ons 10e hebben we nog maar 12 % van
deze verbeelding over. We moeten die 88 % terughalen, de rest van ons leven!
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Feedbek. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 533/1001 (2014-09-20 09:08)

Vroeger vroeg ik feedback in de vorm van ’Wat vind je er van?’ En zeker bij nieuwe nieuwe ideeën is het voor
de ander moeilijk zo niet onmogelijk om antwoord op die vraag te geven. Zeker als het om iemand gaat die ook
betrokken is bij de realisa e van het idee. Want hij of zijn kan het in eerste instan e al niet plaatsen, het is namelijk
nieuw en iets nieuws houdt in dat er dingen gaan veranderen en dat willen de meesten al helemaal niet.
Nobody likes change.
Except for a wet baby.
Zo.
Sssssssst s l nu.
Uitgehuild en verschoond?
Btw vind je deze post ook niet geweldig mooi aansluiten op die van eergisteren.
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Dus om niet onbekwaam over te komen en de idee bedenker een hart onder de riem te steken zeggen we:
Wat een goed idee!
Heel goed!
Geweldig!
Het zijn de doodsteken voor een idee.
Ik heb er jaren over gedaan om er achter te komen wat dan een betere vraag is.
En met wisselend succes gebruik ik nu de vraag:
’Wat is er niet goed aan dit idee?’
Voel je het verschil?
Gisteren zag ik de DVD ”Feedback” van Das Arts Theaterschool. De ﬁlm gaat over het feedback systeem dat
Das Arts ontwikkeld hee met de ﬁlosoof Karim Benammar. Allereerst hebben ze de voornaamste obstakels in
collec eve se ngs gedeﬁnieerd die voorkomen dat er een posi ef leer eﬀect plaatsvind omdat er geen kri ek
uitgewisseld wordt.
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Centrale vragen voor de feedback situa es waren:
- Hoe kunnen we de kunstenaar empoweren met feedback op zijn werk?
- Hoe kunnen we in het geven van feedback voorbij ons oordeel gaan?
- Hoe kunnen we fundamentele kri ek toestaan?
- Hoe kunnen we een gevoel van discipline creëren door helderheid en precisie?
En last but not least:
Hoe kunnen we het plezier vergroten bij het geven en ontvangen van feedback.
De 10 feedback formats die in de ﬁlm worden gepresenteerd zijn een onderdeel van een constante zoektocht
van Das Art om hun onderwijs te verbeteren.
Wil je meer en betere Feedback. Bestel de dvd hier.
Ben benieuwd wat je er niet goed aan vindt.

De Beschermheer (2014-09-20 10:55:06)
Ik gebruik tegenwoordig vaak (met wisselend succes) een vraag die erop lijkt, maar meer uitnodigt tot meedenken: Wat kan er
beter aan dit idee?
cornoltee (2014-09-20 11:50:43)
Hey Joris, Al jd goed weer iets van je te horen. Het lijkt me een interessant experiment beide vragen te stellen aan representa eve groepen. Jouw vraag lijkt me nl ook snel het antwoord ’niets’ op te leveren terwijl je bij ”wat is er niet goed aan dit
idee?’ je op zoek gaat naar iets wat niet goed zou zijn. Ik denk dat je meer wordt uitgedaagd bij die vraag je nieuwsgierigheid
meer gewekt wordt want er is blijkbaar iets niet goed aan. Maar wat? Ik ga het proberen. Doe je mee? groet cor
De Beschermheer (2014-09-20 14:17:44)
Dit is een sterk argument van je: ”Ik denk dat je meer wordt uitgedaagd bij die vraag je nieuwsgierigheid meer gewekt
wordt want er is blijkbaar iets niet goed aan.” Natuurlijk doe ik mee. Eigenlijk moeten we sowieso eens goed praten over
wetenschappelijk onderzoek naar verschillende onderdelen van design thinking. Ga je in nov nog naar Kortrijk voor het world
crea vity forum?
cornoltee (2014-09-20 17:09:14)
Doen we. En yes ik ga naar CORtrijk

670

Op je bek. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 534/1001 (2014-09-21 11:17)

Van Feedbek naar Op je Bek. Een kleine stap.
Er kunnen mooie, lees originele, lees waardevolle dingen ontstaan als er dingen fout gaan. Op deze ﬁjne zondag
morgen deel ik graag, nog een keer, een post van vorig jaar. Voor de trouwe lezers een herhaling maar misschien een
s mulans om het gevulde brood van Jamie Oliver nu wel te maken. Komt ie:
Ik heb een periode gehad dat ik alle gerechten van Jamie Oliver maakte. Ik had al zijn boeken en wilde alles gewoon
proberen.
Zo ook zijn goedgevulde brood van:
500 g bloem * 1 eetl. zout * 1 eetl. suiker * 13 gram gedroogde gist * 5 dl. water * 200 g parmaham/droge ham
* 6 eieren * 1 bol mozzarella * zakje parmezaanse kaas * bosje basilicum * zongedroogde tomaten * olijfolie * rozemarijn.
Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 200 gr. C.
Bereidingswijze:
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Bereid een samenhangend deeg van bloem, zout, suiker, gist en water. Rol dit uit tot een langgerekte lap. Leg hierop
de volgende ingredienten: parmaham, eieren, mozzarella in stukjes, parmezaanse kaas, basilicumblaadjes, tomaten.
Rol de deeglap met de ingredienten erin op, en vorm hiervan een spiraal. Leg het gevulde brood op een bakblik, besprenkel met olijfolie en strooi rozemarijn erover. Bak 45 minuten in een oven van 200 gr. C.
Ik had de p gekregen van een vriend van me. Heel makkelijk, had ie er nog bij gezegd.
Ik aan de slag. Het leek inderdaad erg eenvoudig allemaal. Totdat ik de 8 eieren ging toevoegen. Het leek wel 1953.
De eieren stroomden over de randen en ik was constant dammetjes aan het maken zodat de rauwe eieren niet naast
het brood terecht kwamen ipv in het brood. Met de grootst mogelijke moeite kreeg ik de 8 rauwe eieren er in. Maar
het resultaat was er dan ook naar. Ik snapte nu waarom de eieren er rauw in moesten. Ze waren prach g verdeeld
over het hele brood. Heerlijk.
Het brood was een groot succes en ik werd steeds beter in het vullen, dammen maken en dichtvouwen.
Toen ik die vriend tegenkwam bedankte ik hem voor het recept en deelde mijn ps voor het zo goed mogelijk vullen
van de eieren. Hij keek me verbaasd aan. Rauwe eieren? Dammetjes maken? Je moet ze eerst koken en dan leg je ze
gewoon tussen de ingrediënten. Ik keek hem aan alsof ik uit een ei kwam en thuis gekomen sloeg ik Jamie open en
inderdaad:
‘Kook de eieren in 8 minuten hard.’

Finaal overheen gelezen.
Ik heb het toen een keer met hardgekookte eieren gemaakt. Veel minder. Heb je opeens een heel ei in je
mond. Mijn foute versie was veel lekkerder. Ik heb het daarna dan ook nooit meer anders gedaan. Gewoon met
rauwe eieren.
Een van mijn favoriete crea eve technieken is dingen met opzet fout doen en kijken wat er gebeurt.
Sommige ontdekken er Amerika mee of vinden de gloeilamp uit. Of wat dacht je van de Post-It.
Jaaaaaa. Die blij plakken he.
Foutje bedankt.
En hier wil ik de post van vandaag weer oppakken. Want je hoe dingen niet echt fout te doen je kunt ook je
voorstellingsvermogen gebruiken en bedenken wat er fout zou kunnen gaan. Het blij een geweldige crea eve
techniek om op andere gedachten te komen. Je hebt er wel wat lef voor nodig. Het pijnlijk voor je ego maar die kan
wel wat hebben, zeker in je eentje.
Fouten maken. We doen het liever niet toch daag ik je uit om in ieder geval wat vaker na te denken over wat
er fout zou kunnen gaan als je vast zit in je denken.
Ik kom op dit verhaal na het gesprek met mijn vader gisteren. Mijn vader zit al vanaf zijn 18de in de cactussen en
vetplanten. Hee ze gekweekt, erover geschreven en gefotografeerd. Het kweken hee ie aan de wilgen gehangen
maar er over schrijven en ze fotograferen doet ie nog steeds. Vanuit het walhalla van de de cactus en de vetplant; de
Kleine Karo in Zuid Afrika. Hij is zelfs een blog begonnen.
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h p://enjoysucculents.wordpress.com/
Hij wordt nog steeds regelma g gevraagd om te vertellen over zijn passie.
met zijn werkelijk prach ge en unieke foto’s.

De presenta es gaan vergezeld
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En ik weet hoeveel jd en zorg hij besteedt aan zijn presenta es. Het verhaal en de plaatjes moeten kloppen.
Hij laat niets aan het toeval over. Zo ook die ene keer. Het verhaal was rond, de dia’s zorgvuldig geselecteerd. En met
name dat selecteren van dia’s is een uiterst jdrovend en zorgvuldig werkje. De keuze tussen de ene of de andere dia
is er een van wikken en wegen. Het verschil tussen Wel of Net Niet is soms heeeel klein. En je hebt natuurlijk de dia’s
die het niet ’net niet’ zijn maar helemaal niet. De mislukkingen, de blunders, de ﬁasco’s, de ﬂops en de missers, de
misstappen, complete vergissingen, de kneusjes en de storingen. En die failures doe je ook allemaal netjes bij elkaar.
En laat mijn vader nu net die bak dia’s meegenomen hebben. Alleen die. En aangezien de presenta e in Engeland
was, was het niet een kwes e van even terug naar huis rijden en ’de goeie’ dia’s halen. Nee hij moest het doen met
zijn failures. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben wel ongeveer hoe mijn vader reageerde. Die is niet zo snel
van zijn stuk te krijgen om dit soort zaken. Om je een idee te geven. Hij werd laatst op een terras overvallen door
drie gewapende mannen en bleef gewoon rus g zijn theetje drinken en zijn ontbijtje eten. Toch denk ik dat ie wel
een paar keer hoe moeten slikken bij de aanblik van die verkeerde dia bak.
En die presenta e? Dat werd een van zijn beste. Het publiek kent mijn vader en hadden nog nooit zijn mislukkingen gezien. En mijn vader had een prach g verhaal hoe het niet moet.
Soms is zien hoe het niet moet misschien nog wel leerzamer dan de perfecte oplossingen zien. Vergissen is
menselijk. Het maakte de presenta e minder afstandelijk, persoonlijker en uniek.
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Dus mocht je deze week een oplossing moeten bedenken, bedenk dan eens wat er allemaal fout kan gaan en
hoe je dat zou oplossen. En lukt dat niet, bedenk dan wat je zou doen met drie gewapende mannen aan de tafel die
zeggen dat je nog 1 minuut hebt om iets nieuws te denken.

Robbert Jansen (2014-09-21 11:26:37)
grappig dat op de blog van je vader geen naam staat,. Eigenlijk kom je er moeilijk achter wie de blog maakt. Maar je vader zal
wel Noltee heten ofzoiets : )
cornoltee (2014-09-21 11:28:59)
Ha! Dat zie jij weer. Ik geef het hem door. Thanks
Inside Cor Noltee. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 536/1001 | Design Thinking by Doing (2014-09-23 06:07:52)
[…] in mijn hoofd te kijken wat er allemaal fout gaat. Ik moet natuurlijk ook niet schrijven over op je bek gaan dan ga je het […]

Boordeel. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 535/1001 (2014-09-22 06:15)
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Vorige week donderdag ochtend was ik hier:

Wat voor etablissement denken jullie dat dit is?
Nee.
Nee.
Nee.
Jullie raden het nooit. Ik had een zakelijke bespreking met BS en gezien het jds p vroeg hij me of ik achterom wilde
komen zodat we de kleine niet wakker zouden maken. Nu weet ik niet wat er bij jullie in de tuin staat maar bij mij is
het niet alsof je net in een bordeel bent beland. Ik verwach e eigenlijk dan ook dat de door mij bestelde koﬃe door
een dame werd geserveerd in schaarse ou it.
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Het werd echter BS in spijkerbroek en strak gestreken overhemd. Die een en ander compenseerde door me
een potje op de allernieuwste ﬂipperkast te laten spelen. Tijdens de koﬃe vroeg ik hem hoe hij aan al die spullen
was gekomen. BS had het hele decor van Markplaats. Nu ken ik BS goed dus ik verwach e dat er nog wel een verhaal
achter zat. Net zoals die andere keer dat hij een idee had.
Als BS iets in zijn hoofd hee komt het er. BS is geniaal in wat ie in zijn hoofd hee ook te realiseren. Linksom of rechtsom. Het komt er. Hoe hij bijvoorbeeld aan de lambrisering komt is een weer een mooi verhaal over iets
doen of iets goed doen. En BS doet het goed. Zijn ’schuur’ ademt de jaren twin g uit en je waant je in een nachtclub
in Parijs. En dat komt omdat BS allemaal echte oude materialen hee gebruikt. Alles wat er stond had hij ook nieuw
kunnen kopen. Veel sneller en makkelijker. Maar nee. BS gaat net zo lang op zoek tot ie vindt wat klopt. Zo komt
de lambrisering uit een cafe in Belgie. Hij kocht het van een echtpaar die het al 30 jaar ongebruikt in de schuur
had staan. De vrouw des huizes werkte 30 jaar geleden bij de gemeente in een belgisch dorpje waar tegenover het
gemeentehuis het cafe werd gesloten en zij de prach ge lambrisering overnam om deze vervolgens in haar huis te
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plaatsen. 30 jaar later was het er nog steeds niet van gekomen en wist BS het waarschijnlijk voor een ﬁjne prijs over
te nemen. Op de dag dat BS de lambrisering kwam ophalen was de man des huizes bezig de oude lambrisering na te
maken......30 jaar na dato, waar ie waarschijnlijk de komende 30 jaar spijt van hee . BS deed er geen 30 jaar over om
zijn schuur te verbouwen. BS maakt wat ie in zijn hoofd hee en daar gaat ie hopelijk nog minstens 30 jaar plezier
van hebben.
BS hee de boel op orde.
Doe mij nog maar een bakkie met honing, honey.

Inside Cor Noltee. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 536/1001 (2014-09-23 05:39)

In de Master Kunst Educa e kregen we de opdracht om ons eigen crea eve proces in kaart te brengen. En
dat was een hele leuke opdracht. Nirav Christophe hee een historisch overzicht gemaakt van de fases waarin je
bevindt in het crea eve proces. Hij benoemt er 11 maar meld er ook nadrukkelijk bij dat het proces recursief is.
Dus niet lineair van 1 tot met maar springend van de een naar de andere fase en soms weer terug naar de een. Zo
doorloop ik met het maken van een post op dit blog niet elke dag dezelfde fases in dezelfde volgorde. Afgezien van
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de de orde en discipline zit er ook veel ruimte voor vrijheid en chaos.
Zo druk ik net per ongeluk op publiceren. Foutje bedankt. Interessant om te zien wat er dan direct in mijn
hoofd gebeurt. De gedachten om eea op te lossen schieten door mijn hoofd maar ik dwing mezelf om mijn aandacht
bij het schrijven te houden. Email abonnees hebben net een onaf stuk in de mail gekregen. Vroege Facebookers,
Twi eraars en Linkedinners die op de link drukken lezen nu niet dit wat vet cursief gedrukt staat omdat ik dat nog
niet gepubliceerd heb. ik ga even naar mijn blog om te kijken wat zij zien.

Vroege vogels zien dus dit:

Email abonnees zien dit:
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Jullie zi en dus nu le erlijk in mijn hoofd te kijken wat er allemaal fout gaat. Ik moet natuurlijk ook niet schrijven over op je bek gaan dan ga je het ook.
Voor de lezer die nog in mijn hoofd is hier mijn crea eve proces. Ik leg dat graag persoonlijk uit.m Onder het
genot van een goede bak koﬃe.
Ik ga nu het rode tekstblokje maken voor boven dit bericht. In Keynote. Blokje nummer 536.
Tot morgen. Als je nu niet ﬁnaal bent afgehaakt.
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I Smell Pharrell. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 537/1001 (2014-09-24 06:08)

Ik schreef al eerder meer of minder over Pharrell Williams. Als je ’Pharrell’ in kt in het zoekschermpje rechtsboven op dit blog krijg je de vier pagina’s netjes onder elkaar geplakt. Ik had natuurlijk ook de links er even in kunnen
plakken maar daar heb ik nu geen zin en heel belangrijk is het niet voor wat ik wil gaan vertellen.
Ik ken Pharrell via mijn dochter Nöell.
uitzien naast elkaar.

Ze heet eigenlijk Nöelle maar ik vond Pharrell en Nöell er zo mooi

Nöelle is al vanaf haar 10de fan van Pharrell of moet ik zeggen verliefd. Laat ik zeggen beide. Nöelle is een
verliefde fan. En gisteren vertelde ze een mooi verhaal dat mooi uitlegt hoe Branding eigenlijk werkt. Als je Branding
deﬁnieert als de pogingen van een merk zodat meer mensen meer van je kopen voor meer geld over een langere
periode. Voor Nöell is Pharrell een heel sterk merk waar ze heel veel voor voelt.
Zo liet ze me laatst de geur van Pharrell ruiken die ik heel bijzonder vond. Nu ben ik geen kenner want ik heb
al jd dezelfde geur (The One van DOLCE & GABBANA) maar ik vraag me af wat ik er van had gevonden als ik NIET had
geweten dat het van Pharrell was geweest. Nöell bekende me namelijk gisteren dat ze eigenlijk helemaal niet van de
ingredienten van de geur houdt maar omdat ze weet dat het van Pharrell is ze het toch een lekkere geur vindt.
Het deed me denken aan het experiment waarin Coca Cola werd geproefd. Mensen die weten dat ze Coca
Cola drinken vinden die lekkerder dan andere cola’s ook als dat ook Coca Cola is!
Echte fans kun je alles door de strot duwen. Die zijn namelijk verliefd en liefde maakt blind. Je kiest niet
720

meer met je hoofd maar met je hart. En dat was precies de boodschap van Pharrell gisteren jdens het uur lange
interview met Umberto Tan;
kies met je hart....dan kom je er Well.
Dankjewell Nöell.
Jij komt er Well.
Sluit ik af met een geweldig interview met een Andere fantas sche producer: Daniel Lanois.
En ja Nöell, Daniëll wordt geinterviewd door Pharrell.
Dat dan weer well.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=ihcPhJF3wyg &w=560 &h=315]
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OK Jippie GO. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 538/1001 (2014-09-25 06:03)

Ok daar gaan we weer.
Ogen dicht en luister. Wat hoor je? Even verderop vertel ik wat het is.
[audio m4a=”h ps://zenoemenhetdesignthinking.ﬁles.wordpress.com/2014/09/j eppehein.m4a”][/audio]
Wat hoorde je?
Als klein ventje ben ik ooit een keer in de achtbaan geweest. Daarna nooit meer. Mijn lage bloeddruk en
evenwichtsorgaan vinden dat niet leuk. Ook karten is niet voor mij weggelegd. Ik houd dus zeeën van jd over.
Daarom ben ik ook maar begonnen met het schrijven op dit blog.
Toch kom ik jd teCORt. Ik was namelijk dolgraag het werk van Jeppe Hein gaan bekijken:
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In Nazaire Frankrijk. In een oude loods waar ze duikboten stalden. Tot donderdag 5 oktober. Maar ik heb
geen jd. Dus moet ik het met deze video doen. Kan er uren naar kijken. Maar ik heb geen jd.
h p://vimeo.com/100973581
Het doet me ook denken aan de clips van OK GO. Kan ik ook uren naar kijken. Maar ik heb geen jd. Misschien moet ik stoppen met bloggen.
OK STOP. NU
Tot morgen.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=m86ae _e _ptU &w=560 &h=315]

Elja Daae (@Elja1op1) (2014-09-25 06:31:10)
Love it. Tot morgen.
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Verrukker. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 539/1001 (2014-09-26 06:05)

Volgens Marty Neumeier is een merk (Brand):
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En Branding:
’Een poging van een bedrijf of persoon om blijvende waarde te creeren door klanten te verrukken.’
Een Brandmanager is dus eigenlijk een Verrukker. En aangezien we allemaal Merken zijn mogen we ons misschien
wat vaker afvragen of we de laatste jd nog iemand verrukt hebben. Want hoe vaker we iemand verrukken hoe meer
we waard worden voor die persoon. En iemand verrukken gaat verder dan een gemeend complimentje
Apple is daar natuurlijk een meester in. Ik blijf zelfs fan nu mijn 3 jaar geleden voor bijna € 3.000 aangescha e laptop het begeven hee en de repara ekosten ruim € 1.100 zijn. Nadat binnen jaar ook de harde schijf al overleed.
Geloof me, elk ander merk had geen tweede kans gekregen. Apple wel want die blijven me verrukken. Dat hebben
die rukkers goed voor elkaar. Ze zijn er het meest gewaarde bedrijf ter wereld mee geworden. Nice Job Jobs.
Apple lukt het om mij constant te verrukken zodat ik meer dingen kopen voor een langere periode voor meer geld.
Een ander voorbeeld van een goed gewaardeerd merk is Coca Cola. De merkwaarde van Coca Cola is meer dan de
hel van de totale waarde. Zo’n 70.000.000.000 geloof ik. Ik kan er een paar miljard naast zi en. Het zou Coca Cola
minder kosten alle fabrieken opnieuw te bouwen dan het merk opnieuw te bouwen.
Merken beïnvloeden onze waarneming en gisteren dacht ik laat ik dat eens proberen jdens mijn college Branding
met tweedejaars HKU Kunst en Economie studenten.
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Ik vroeg een aantal vrijwilligers om mee te doen aan een experiment. Ze moesten een Cola smaaktest doen.

Alle 11 studenten kregen twee plas c bekertje. In de ene schonk ik eerst de AH cola en vroeg ze goed te proeven.
Vervolgens schonk ik Coca Cola in het andere bekertje. Op mijn vraag ’Welke vond je lekkerder?” vonden 5 de Coca
Cola lekkerder en 5 de AH cola. 1 persoon proefde geen verschil.
10 van de 11 proefden verschil tussen de 2 cola’s. Dat varieerde van ’zoeter’, ’meer citroen’, ’meer prik’.
Een opmerkelijk resultaat want in beide zat Coca Cola.
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Het Merken van Merken Merk je.

Ook in het onderwijs. Het Pygmallon experiment toonde aan dat van de vooraf willekeurig aangeduide ’goed, gemiddeld of mindere’ leerlingen aan het eind van het schooljaar de ”goed’ leerlingen duidelijk betere resultaten behaalden
dan de rest.

Het Pygmallon eﬀect leert dat je je nooit genoeg bewust kan zijn van de vooroordelen die je als mens nu eenmaal
hebt over andere Mensen, Appels en Cola.

I go a go.

Moet weer wat mensen verrukken.

Paul Ricken (2014-09-26 07:38:15)
YEAH, geweldig geschreven, ouwe verrukker. That’s it!
Jan Verheijen (2014-09-26 11:30:44)
Cor, heb je al een second opinion gehad betreﬀende de repara e van je Mac? Op het forum onemorething.nl zi en ook veel
deskundigen die er lol in hebben advies te geven als er wat aan je Mac mankeert.
cornoltee (2014-09-26 21:53:39)
Bedankt Jan. Ik ga t vragen!
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I Hate Wendy’s. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 540/1001 (2014-09-27 05:38)

Van de week vroeg ik ’mijn’ studenten om na te denken over een merk dat ze echt zouden missen als het er
niet meer zou zijn. Daarvoor had ik ze de geweldige case van Burger King laten zien waarin ze in een Burger King
’restaurant’ de Whopper van het menu halen en doen alsof dit voor al jd is. De reac es van de klanten worden
s ekem geﬁlmd en tonen Whopper fans die echt teleurgesteld zijn dat hun favoriete burger er niet meer is. Tja, soms
moet je iets kwijt zijn om je te realiseren wat het je waard is.
Voor wie de case nog een keer wil bekijken:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=IhF6Kr4ITNQ &w=420 &h=315]
De mooiste scene is van deze klant die de Burger King medewerker bijna aanvalt als deze vraagt of ie niet
tevreden is met de Wendy’s burger die ze in zijn zakje hadden gedaan. Pure frustra e.
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Het scheelde heel weinig of hij had de medewerker over de toonbank getrokken.
De manager is er inmiddels ook bij gehaald en deze vraagt de klant of ie ’de baas’ wilt zien. Een kort en duidelijk
’Yes’ doet de baas verschijnen. Iemand in een Burger King pak met groot masker verschijnt en overhandigt de klant
zijn Whopper op een zilveren presenteerblaadje. In een split second verandert de klant’s fysiek van gespannen bonk
testoteron naar klein breekbaar ventje die le erlijk zijn hart vasthoudt. Gosh.

The day the Whopper went away.
Gisteren kreeg ik de verhalen van de studenten binnen en om een van de verhalen moest ik erg lachen.
Maar stel je voor.
Komt ie.
”Google
Sinds het begin van mijn digitale jdperk ben ik al in aanraking met dit merk, en tot op de dag van vandaag zou ik
nooit meer anders willen.
Zou je je kunnen bedenken dat je je browser opent en Yahoo of Bing de enige zoekmachines van het world wide
Web zouden zijn. Dat van de ene op de andere dag Google van de aardbodem verdwenen zou zijn. Deze dag zal de
geschiedenis in gaan als de dag waarop de wereld instor e.
Op slag zou de halve wereldbevolking depressief worden en de andere hel zichzelf van kant maken. Computers
vliegen uit het raam terwijl mensen huilend op straat staan. De gehele infrastructuur van de moderne samenleving
stort in.
730

Terwijl de buren zichzelf verhangen voor jouw raam met de kabels van hun Macintosh, doe jij nog een gebedje voor
het slapen. Je bid tot iedereen van God tot Allah en zelfs Boeddha roep je aan.

”Lieve Heren van deze aarde, in al jullie macht hebben jullie onze wereld geschapen maar ergens afgelopen jd is er
iets mis gegaan. Jullie stuurden ons meerdere afgevaardigden van jullie grootheid, maar niet een zo groot als hetgeen
dat jullie zojuist van ons ontnomen hebben. Dus ik smeek U allen met heel mijn hart breng onze Google aan ons terug.
Herstel onze samenleving naar zijn oorspronkelijke orde, met deze grootmacht aan de top. ”

Voordat je in bed gaat liggen zweer je aan jezelf, dat je geen dag verder meer zal leven zonder de alheersende grootmacht die deze zoekmachine is.

Als je wakker wordt ben je bereid om er een einde aan te maken, net voordat je een willekeurig Apple product door
je strot wil douwen om je luchtpijp te blokkeren en je leven te beëindigen werp je een blik op je mooie Chromebook.

Apple had bijna je leven kapot gemaakt, maar de almach ge Google is teruggekeerd en zonder te twijfelen kots je die
verschrikkelijke I-pod uit en ren je naar je telefoon.

Dan type je dit bericht op een Google telefoon met Google besturingssysteem en Google Apps, deel je het op je Google
drive en dan bedank je je nieuwe God op je knieën en smeek je Hem je nooit meer te verlaten.

GOOGLE WE LOVE YOU’

And I hate Wendy’s
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NHOW NHOW. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 541/1001 (2014-09-28 09:36)

Vanochtend werd ik wakker in NHOW. Het hotel ’van’ Rem Koolhaas. Koolhaas hee niet alleen het gebouw maar
ook de binnenkant gedaan. Het is een fantas sche combina e van glas, hout, staal en beton. Beton is prach g.....als
je het niet ver .
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De vorige keer dat ik hier wakker werd en naar het plafond keek was me dat al opgevallen. Kleurverschillen, gaten en
vlekken dragen juist bij aan het natuurlijke, rauwe karakter. Tot mijn verbazing was het plafond waar ik nu naar lag te
staren wel geverfd. Niet gestuuct.
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Veel minder mooi. Nu wordt elke vlek of oneﬀenheid onder een vergrootglas gelegd.
Dit wi e plafond is als een mooie vrouw die botox hee gebruikt. Het gevoel is eruit. Heel onnatuurlijk. Dus bedenk
goed wat je met je bovenlip doet.

Geurt Jan de Heus (2014-09-28 23:55:41)
zo is t. Vreselijk de 2e versie!
Marcel Kuster (2014-09-29 08:42:33)
jij snapt de schoonheid van beton!
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Kan ik oOK. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 542/1001 (2014-09-30 08:15)

Gisteren hadden we twee kunstenaars te gast bij de Master Kunst Educa e. In de master bekijken we kunst
educa e vanuit een ondernemend, ar s ek en pedagogisch perspec ef. Om meer zicht te krijgen op het ar s eke
maakproces lieten de twee kunstenaars een kijkje nemen in hun zichtbare en onzichtbare proces zodat wij studenten
met behulp van twee modellen het proces konden observeren en analyseren. Ik houd het in deze post even bij de
schilder Olivier Schimmel.
Van zijn site plukte ik dit verhaal:
”In his work Olivier tries to catch the speed of events and emo on from everyday life.
Pain ng is a kind of ba le. A struggle with him selve and with the chaos, which he tries to tame by a mul tude of
materials and techniques.
The work contains a veiled reality, since for Olivier reality is not conceived in realism. The work shows distorted humanity in combina on with an event, a vision, nature, urbanity, industry, decay, good and evil and so on.
This approach gives space and freedom in which discovery and recogni on is possible for the spectator. It can be
seen as a secret code that you can read from your ins nct.
Besides work on canvas Olivier makes mural pain ngs and photographs.
Netherlands, Germany and Lebanon.”

He did projects in Zimbabwe, The

Het ’vullen’ van het doek is voor hem een grote ontdekkingstocht. Hij begint gewoon en zegt ook dat iedereen het
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kan. Het is een kwes e van doen. Gisteren zagen wij de fase waarin Olivier in volledige vrijheid ’gewoon maar wat
deed’. Zonder na te denken, zonder te oordelen. Puur op gevoel je mee laten nemen door de materialen en de
dingen die ontstaan op het doek. Niet denken maar doen. En daar is lef voor nodig.
Het doet me denken aan wat ik vroeger vaak zei als ik een abstract werk zag. ”Dat kan ik ook.” Olivier is het
daar helemaal mee eens. Het grote verschil is dat Olivier het doet.
Iedereen is een kunstenaar. Maar dan moet je eerst beginnen. En om te beginnen heb je lef nodig en een
gun om je Kabouter af te schieten.
Oh ja. En een doek of ander medium om je te laten gaan.

Bedankt Olivier. Ik ga wat doen.
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Exta sch klungelen brengt je het verst - Elja Daae (2014-09-30 12:51:50)
[…] dit ar kel van Cor waarin hij ongeveer hetzelfde zegt over het crea eve proces van kunstenaars: zij DOEN het gewoon. Zij
durven. (en Cor gee er les in. Hij kan het […]

2.10 October
Neem me Mee. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 543/1001 (2014-10-01 06:22)

Gisteren was ik op weg naar Amsterdam. Met de trein. Deze vertrok om 15.05 van perron 1. Ik kwam om
15.03 aan en de zag de intercity aankomen. Ik was mooi op jd. Ik wandelde rich ng s ltecoupe toen ik links wat
bijzonders zag. Een stoel. En ja dat is bijzonder want op perron 1 van sta on Dordrecht staan normaal alleen maar
bankjes. Nu stond daar opeens een gele stoel met een bordje erop ”Neem me mee naar Den Haag”.
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Met nog 1 minuut 50 op de klok kon ik toch mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en wilde weten wat er op
de zi ng stond.
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100 stoelen van de Duitse grens naar Den Haag ’brengen’. Wat een ontze end tof idee om daar op deze
manier aandacht voor te vragen. Ik had nog 1 minuut 22 en ik twijfelde of ik de stoel mee zou nemen. Ik dacht dat
het wel een mooi verhaal voor mijn blog zou zijn maar wist te weinig van ’fracking’ om me te ’verbinden’ met het
ini ta ef. Wat zijn de voordelen. Wat zijn de nadelen van fracking. Tja dat heb je als je geen krant leest of het nieuws
kijkt dan weet je dat niet. Met nog 1 minuut 3 op de klok moest ik een beslissing nemen. En dat was er een die ik de
laatste jd wel vaker neem. Ik deed het gewoon. Net als dat ik sochtends vroeg opsta om te schrijven merk ik dat
ik overdag steeds vaker dingen Doe zodat ik daar over kan schrijven. Mijn blog heet niet voor niets Design Thinking
by DOING. Doen maakt het verschil en zeker Durven Doen. Bij twijfel Doen. Dus met nog 42 seconden op de klok
s efelde ik met een gele stoel over perron 1 en stapte ik met het ﬂuitje van de conducteur de gele Intercity in. En dat
voelde toch heel spannend. Een vrouw keek mij vreemd en ’mijn stoel’ nog vreemder aan. Maar kon later ook haar
nieuwsgierigheid niet bedwingen en begon te lezen.
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Een half uurtje later dropte ik stoel 32 op Holland Spoor en sprong weer in de trein. Missie volbracht.
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Terug in de trein ging ik naar de www.fraccen.eu voor verdere instruc es:
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Ik meldde mijn stoel en kreeg via de mail een beves ging dat eea was gelukt.
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...en

drukt
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op de link in de mail om de invoer te eindigen.

Het is nu afwachten. Hee iemand ’mijn stoel’ een stapje verder gebracht rich ng het Binnenhof?
Ik heb nog geen bericht gekregen maar het is nog vroeg.
Achteraf ben ik blij dat ik de stoel heb meegenomen. Fraccen Fan of niet. De ervaring was bijzonder spannend en leerzaam en een mooi voorbeeld van hoe je met weinig middelen aandacht kunt krijgen voor je verhaal. De
vraag is of jij de stoel nu verder gaat helpen. Niet door te ’liken’ nee door te delen.
Share if you care.
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Paul Ricken (2014-10-01 07:49:05)
Awesome Cor, I will spread it! Gisteren zelf aan ar kel geschreven over the Art of Revolu on….. HAHAH.
els (2014-10-01 09:16:22)
Gaaf ini a ef en dat je hem mee nam :-)
René Bongartz (2014-10-02 20:13:02)
Wat een geweldig verslag! Thanks a lot! Kunnen we de foto’s delen op www.fraccen.eu/index.php?pg=galerie &lg=nl ?
Irma Gommers (2014-10-02 20:49:35)
Mooi verhaal, zo wordt het meenemen van een stoel nog spannend. En dat is het ook.
Jan Juﬀermans (2014-10-04 09:27:38)
Een detail- p; schrijf Aarde voortaan met een hoofdle er A, dan krijgt men er wellicht wat meer respect voor. De grondbetekenis van aarde kan natuurlijk zo geschreven blijven; dat is gelijk een duidelijk onderscheid.
Flopcorn. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 561/1.001 | Design Thinking by Doing (2014-10-19 08:51:59)
[…] een ac e waar ze door geraakt waren. Een Huh?! Moment hadden gehad. Ik had ze het voorbeeld van de gele stoel
gegeven en een van de deelneemsters kwam met het volgende […]
Bijt wijf eldo en. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 599/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-28 06:51:01)
[…] van de pizzadoos zou opnemen in mijn presenta e. Ik moet verder denken aan het verhaal van de gele stoel die ik mee
nam naar Den Haag. De meeste voldoening geven de verhalen waar twijfel de basis was en […]
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Lids Down. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 544/1001 (2014-10-02 06:21)

Heb je wel eens een college/presenta e gegeven aan een grote groep. Groot zeg ik? Die groep hoe niet
eens groot te zijn. Ik geef presenta es aan grote en kleine groepen en in beide gevallen geldt het. Voor mij dan he.
Misschien heb jij er helemaal geen last van. Maar ik erger me echt KAPOT. Nu weet ik wel dat doe ik allemaal zelf en
ik wil niet in herhaling vallen want ik schreef er al een keer eerder over. En zelfs nog een keer. Ik zit er dus echt mee.
En aangezien ik vooraf gisteren al was gewaarschuwd voor de collegezaal, niet eens voor de studenten, besloot ik
mijn verhaal over de Cavia extra visuele kracht bij te ze en. De laatste jd vertel ik namelijk het verhaal van de
Cavia. Het gaat dan om zogenaamde Zend Colleges waar ik 90 minuten sta te lullen en er weinig interac e is. Heel
ouderwets. Gewoon IK praten en ZIJ luisteren en ople en.
Ik weet dat dat beter gaat als je niet afgeleid wordt. Mul tasken is zwaar overschat. Nu kun je dat wel zeggen maar
waar is het bewijs. Gelukkig heb ik dat nu gevonden. Dankjewel Elja! Op het blog van Elja stond een verwijzing naar
een ar kel van Clay Shirkey. Een professor digitale strategie die zijn studenten verbiedt hun online devices aan te
hebben. En voor de digibeten (zijn die er nog) een online device in dit geval is een laptop, ipad of mobieltje. In het
ar kel van Shirkey verwijst hij naar twee onderzoeken en het liefst had ik het hele ar kel en de onderzoeken vooraf
met de studenten door genomen. Maar alleen daarmee zou ik niet genoeg hebben aan de 90 minuten. Ik moest dus
een andere manier vinden om de studenten vriendelijk doch streng te vragen om hun online apparaat uit te ze en.
Ik begon met de vraag of er iemand, net als ik, naar het Prince concert was geweest. Gelukkig was er een student die kon melden dat Prince voor het concert vriendelijk doch streng had verboden foto’s te nemen. Nu ben ik
geen Prince maar ik heb wel Keynote en achter mij een heeeeeel groot scherm. Waar ik deze slide op liet zien.
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Een student stak zijn hand op maar ik deed net of ik dat niet zag om door te gaan met de volgende slide:
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Waarmee ik uitleg dat het heel normaal is wat ze doen. En vertelde dat ik het ook niet kan. We are in this
together. Het gaat echt niet om ’de jeugd van tegenwoordig’. Nee ik heb er ook last van. Ik ben, net als de studenten,
ook human. Om te vervolgen met deze slide:
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Dat ik echt wel begrijp dat soortgelijk bericht op je mobiel veel interessanter en belangrijker is. En directe
aandacht nodig hee . Maar ze dan net deze slide missen. Die ik dan weer heel belangrijk vind. Maar nogmaals. Ik
begrijp het. We zijn maar mensen.
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En om dat begrip nog eens kracht bij te ze en en ze nogmaals te wijzen op het feit dat ze er NIETS aan kunnen doen, gooi ik er nog een slide tegenaan.
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Het bewijs. Het is biologisch onmogelijk om zo’n bericht te negeren.
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En hier komt ie dan. De Cavia. ”Mocht je Cavia op dit moment gecastreerd worden en je de opera e via de
webcam wilt volgen omdat je geen vertrouwen heb in de vaste hand van de chirurg, dan mag je je online device aan
houden.
In snel tempo liet ik de volgende beelden zien. En het scherm was groot. Heeeeeel groot. Pas op bevat
schokkende beelden.
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”Heb je geen Cavia of andere goede reden om je online device aan te houden mag ie:”
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”Zodat we:”
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Nog vragen?

maarten (2014-10-02 07:39:23)
Brilliant Cor!!!!
tuu uut1 (2014-10-02 07:46:41)
Ik irriteer mezelf ook mateloos aan medestudenten die jdens colleges met hun telefoon bezig zijn of op hun laptop bezig zijn
met Facebook of andere onbelangrijke dingen. Ten eerste vind ik het uitermate respectloos voor de college gever en verder
toont het desinteresse voor hetgeen wat je komt studeren. Ik denk dat er nieuwe manieren van colleges geven ontwikkeld
dienen te worden in deze vrijwel ’always online’ jdperk. Interac viteit helpt daarbij, pakkende lesmateriaal en enige energie
van de college gevende. Maar voor nu dienen de studenten gewoon het respect te hebben om alleen hun word documentje
open te hebben en te luisteren.
processtransforma on (2014-10-02 07:56:56)
Prach g. Leidt qua design thinking ook tot las ge vraag: hoe stage je een experience als de cliënt in veel gevallen aan t
mul tasken is, en dus afgeleid. A en e economie to the max....
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els (2014-10-02 08:21:14)
Helemaal te gek haha... ik heb geen vragen....
Elbert (2014-10-02 09:40:48)
Alles uit de kast Cor! 100 % a en on na dit verhaal?
Jan Verheijen (2014-10-02 09:43:09)
Harts kke gaaf Cor. Hopelijk leest Berend Jan ’m vandaag ook, want die ervaart hetzelfde probleem met zijn studenten. Zijn
broer Joepmac krijgt dit hopelijk niet onder ogen. Die hee namelijk drie cavia’s en die ziet-ie als z’n ’kindjes’.
Winny (2014-10-02 14:20:34)
You go Cor. Al heb ik geen vragen. Nou ja, één vraag aan mezelf. Heb ik een moment van digitaal UIT in mijn leven! Ik kan hem
niet bedenken of herinneren. Hmmmmmm, wordt jd.
barendkaas (2014-10-02 22:45:09)
Awesome! Maar is die doek nou van badstof of van ﬂeece?
Bijt wijf eldo en. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 599/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-28 06:51:03)
[…] maar op de HU. Het was namelijk de groep die ik ooit confronteerde met de naak oto’s van een gecastreerde cavia . Met
als doel om ze uit te leggen, met wetenschappelijke onderbouwing, dat mul tasken niet […]

Waar is de Nutella? Dit is design thinking bij doing verhaal 545/10010 (2014-10-03 05:47)

Het is al jd nu g om een onbekende situa e van verschillende kanten te bekijken. Het levert verschillende perspeceven op die weer verschillende inzichten op kan leveren.
Zo zat ik vorige week zaterdag aan tafel met mevrouw Brauchhausen junior.
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Je zit haar bijna niet op deze foto. Toch is ze een hele grote Nutella fan. Kijk maar.
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Eet smakelijk.
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Guilty of Innocence? Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 546/1.001 (2014-10-04 18:50)

Van de week vroeg iemand of Ik Ook de nieuwe CD van U2 had gekregen. Nieuwe CD van U2 gekregen? Hoezo?
Het Hoe en Waarom wist ie me niet te vertellen maar hij had de nieuwe CD van U2 in zijn playlist van zijn telefoon
staan. Hij vertelde me dat alle Apple gebruikers dit hadden gekregen. Nu kon ik wel een goede Apple ervaring gebruiken na het crashen van mijn laptop maar ik kon me toch niet voorstellen dat Apple zomaar ongevraagd een cd in
mijn playlist zou ze en. Dus opende ik nieuwsgierig mijn playlist op mijn iPhone en tot mijn grote verbazing stond
daar de hele nieuwe cd van U2 in.
What the Fuck?! Een mix van verbazing, dankbaarheid en afschuw gierden door mijn lijf. Het is lang geleden dat
ik zo NIET wist wat ik hier nu van moest vinden. Nu ben ik een U2 fan, dus Dankjewel maar dat Apple ongevraagd
nummers in mijn playlist zet, gaat me echt te ver.
Misschien hee het te maken dat Bono nog wat te goed had van Apple. Toen Steve Jobs problemen had om iTunes
aan de muziekindustrie te ’verkopen’ omdat met name Bono niet wilde dat er losse nummers verkocht werden (een
album is een totaal kunstwerk) is Steve in het vliegtuig gestapt en hee ie Bono persoonlijk overtuigd.
Is Steve schuldig aan deze Songs of Innocence? Of Bono?
Weet U het Ook niet?
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Jeroen (2014-10-04 19:33:40)
Om je telefoon te gebruiken zoals je wilt moet je tegenwoordig meer uitze en, weigeren, afze en of weggooien dan installeren
en ac veren. Da’s vervelend. Een album van U2 ongevraagd in je playlist geduwd krijgen is ronduit verschrikkelijk, zeker voor
Bono haters zoals ik......

769

BlogBook v0.5,
& GNU/Linux.
E
http://www.blogbooker.com
LAT X 2ε

Edited: October 2, 2015

