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Shit Kids Say. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 547/1.001 (2014-10-05 06:52)

Ken je de ﬁlmpjes Shit Girls Say?
Fijn zondagochtend materiaal:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=u-yLGIH7W9Y &w=560 &h=315]
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=kbovd-e-hRg &w=560 &h=315]
Ik moest er aan denken om een aantal redenen.
Van de week was ik bij de boekpresenta e van ’How to visit an Art Museum’waarin de schrijver een korte toelich ng
gaf op zijn boek.
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De enige manier om een schilderij te begrijpen, is naar een museum te gaan en er een te bekijken. Dat
beweerde de Franse schilder Renoir. Maar eenmaal binnen, blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Want wat doe je als er alleen “Un tled, 1973” op het tekstbordje staat? Waar kijk je als een schilderij je
onverbloemd uitzicht biedt op een reusach ge vrouwenschede? En hoe reageer je als de suppoost je net
iets te nors aankijkt?Er valt dus een wereld te winnen. Ook voor gevorderden, want het gangbare museumgedrag – “Loop langzaam, maar blijf vooral lopen”, volgens schrijfster Gertrude Stein – is zelden het
meest lonend. In ‘How to Visit an Art Museum’ nodigt Johan Idema je uit om het kunstmuseum anders
te bezoeken. Het boek verschijnt op 22 september 2014 bij BIS Publishers.
Of je nu voor het eerst een museum bezoekt of een frequente bezoeker bent, ‘How to Visit an Art Museum’ toont je de zin en onzin van de museume que e. Het typische museumgedrag – loop langzaam,
maar blijf doorlopen – is zelden het meest lonend. Dit boek nodig je daarom uit het museum naar jouw
hand te ze en.
Ontdek wat je kunt opsteken van suppoosten. Leer de vuistregel om goede van slechte kunst te onderscheiden. Ontdek hoe juist kinderen je de wereld achter een kunstwerk laten ontdekken. ‘How to Visit an
Art Museum’ is inspirerend en verrassend om te lezen en laat zien hoe je met een beetje lef en crea viteit
veel meer uit je museumbezoek kunt halen. Het boek staat vol met bruikbare ps en inspirerende illustra es, maar kent ook een serieuze ondertoon. Zomaar ronddwalen door een kunstmuseum kan al jd.
Maar werkelijk geraakt worden, dat is een kunst.
Op dinsdag 30 september ging auteur Johan Idema in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam in gesprek met museumdirecteuren Cathelijne Broers (Nieuwe Kerk/Hermitage), Ann Demeester (Frans Hals Museum) en Katja Weitering (Co12

bra Museum) over de vraag of en hóe museumbezoek ook anders kan. Van die discussie is me niet bijzonder veel bij
gebleven op een idee na. ’rent a kid’. Kijk je kunt tegenwoordig natuurlijk audiotours huren in verschillende musea.
Maar wat dacht je er van als je een kind zou kunnen huren die je vertelt wat ie ziet en er van vindt?
Cathelijne Broers vond het een goed idee. En het past mooi in haar wens het museumkaartje veel duurder te maken.
Want dan moet je wel wat te bieden hebben.
Dat kinderen zeggen wat ze vinden is mij als vader van een 18 jarige zoon en 22 jarige dochter inmiddels al jaren
duidelijk. Zo zal ik nooit vergeten dat mijn zoontje bij de aanblik van een door mij de vorige avond bij het grof vuil
ontdekte Jezus schilderijtje zei ’Waarom kijkt Papa zo zielig?’
Wat we van dingen vinden wordt steeds moeilijker. Zoals ik gisteren al schreef over het kadootje van Apple. Naarmate
we ouder worden weten we meer en hebben we meer (sociaal) te verliezen. Dat maakt het allemaal niet eenvoudiger.
Ben jij bijvoorbeeld eerlijk als je een echt vreselijk kado krijgt met de opmerking ’Als je het niet mooi vindt mag je het
ruilen?’ Vraag jij dan heel snel naar het bonnetje of verdwijnt het kado naar de schuur waar het gezelschap hee van
(m)eerdere afdankertjes.
Dit typend lijkt me dat een geweldige tentoonstelling/online winkel. Alle afdankertjes met de reden waarom je de
krijger het zo afschuwelijk vindt.
Ja we kunnen nog een hoop van kinderen leren als we ze de mond niet snoeren of achter het behang plakken. Gisteren
kwam ik dit ﬁlmpje tegen van komediante/schrijver/ouder Johanna Stein ter promo e van haar boek ’How not to Calm
a child on a plane’. Het ﬁlmpje is een compila e van de beledigingen en opmerkingen van haar 4 jarige dochter die
zij over zich heen krijgt. In het ﬁlmpje zie je de reac e van Johanna geﬁlmd met wat lijkt een go pro op haar hoofd.
[vimeo 107413940 w=500 h=281]
Rent a kid in een museum. Misschien moeten we de kids aan het eind van de museum rondleiding ook direct vragen
of het desbetreﬀende museum nog subsidie mag ontvangen. Dan voorzie ik een explosie ballenbakken en McDonalds
in musea.
Tja je zou maar museum directeur zijn....met kinderen. Wat een crisis.

Ik heb geen speciale talenten. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 548/1.001 (2014-10-06 05:54)
Ik heb geen speciale talenten. Ik ben gewoon verschrikkelijk nieuwsgierig.
Een quote van Albert Einstein. Deze sluit mooi aan bij mijn thema ”Nieuwsgierigheid’ van de leestafel die ik heb
samengesteld voor mijn collega’s op HKU. Maar wat mijn collega’s niet weten is dat de leestafel deze keer leeg is.
Want alle boeken zijn ’uitgeleend’. Normaal gesproken liggen de boeken stof te happen op de leestafel. Zo hoort dat.
Dit keer gaat het anders. Ik heb alle boeken netjes ingepakt en voorzien van een pakkende tel.
En in plaats van de boeken op tafel te leggen leg ik kort wat uit over het boek en krijgt de meest nieuwsgierige collega
het boekenkadootje.
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Voorbeeld.
Rechtsonder zie je het boek met op de verpakking ’WAT ZIEN IK’.

Deze gaat vergezeld met de volgende oefening:
Kijk naar dit schilderij:

14

Laat het even op je inwerken.
Neem 30 seconden en kijk dan naar dit schilderij:

15

Nieuwsgierig geworden?
Dan is dit boek voor jou.
Ik heb mijn presenta e volgens het volgende model gemaakt.

16

En dat komt uit het boek ’Nieuwsgierigheid’ van Roland van der Vorst.
Nieuwsgierig naar het bizarre verhaal hoe ik aan dat boek kom?
Dan klik je hier.

Yara (2014-10-06 20:35:15)
Dank voor je boek, Cor! Goeie ac e.
les zes. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 565/1001 | Design Thinking by Doing (2014-10-23 06:22:22)
[…] ik ooit aan dat boek kwam lees je hier en meer over de leestafel en hoe ik dat aanpakte, lees je hier. Maar nu zijn we hier.
En straks daar en dat betekent dat er een nieuwe collega gekozen moest […]

17

Touchpoint. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 549/1.001 (2014-10-07 06:38)

Gisteren gaf ik 3 uur college Branding aan tweedejaars. Dat doe ik met het boekje van Marty Neumeier ZAG
als basis.
Vorige week had ik de studenten de opdracht gegeven om na te denken welk Merk ze zouden missen als het
er niet meer was. En ik had ze gevraagd om op een half A4tje te omschrijven Waarom ze het zouden missen.
In de verhaaltjes kwam ik veel Produkt omschrijvingen tegen. Instrumentele zaken en weinig gevoel. En hoe
leg je dan uit wat een Merk is. Marty Neumeier zegt dit:
18

En nu kon ik dat natuurlijk nog een keer herhalen maar zouden ze het dan begrijpen. In de trein bedacht ik
dat ik ze aan het werk wilde ze en. Bijkomend voordeel is dat ik dan heel relaxed een beetje rond kan lopen. Ik merk
dat ik door het volgen van de Master, en het ’zijn’ van student, als docent ﬂink aan het experimenteren ben geslagen.
De 20 tentamenvragen staan vast, de leerdoelen geformuleerd maar wat ik in de klas doe, bepaal nog al jd zelf.
En gelukkig is daar nog heel veel ruimte om te spelen. Enﬁn om meer GUT feeling voor het vak Branding te krijgen
kregen alle studenten een half ﬂip over vel waar ze in het midden in een hartje het merk moesten schrijven dat ze
zouden missen als het er niet meer was.
Op onderstaande foto’s lopen digitale strepen. Heb het zo gelaten. Vond het eigenlijk wel mooi.

19

Rondom het hartje moesten ze hun touchpoints noteren.
Een touchpoint deﬁnieert Neumeier als ’de
plekken/momenten waar klanten het merk beleven.” De keuze voor en de invulling van touchpoints is belangrijk werk omdat daar een gevoel wordt gecreeerd rondom het merk. Daar wordt het merk gebouwd.
Zo had een studente het merk Lipton Earl Grey. Op haar ﬂipover stond ’vakan e Frankrijk’. Maar toen ik
doorvroeg was het haar moeder die in een supermarktje in een dorpje in Frankrijk jdens de vakan e tegen haar zei:
’Zullen we deze eens proberen. Die hebben we niet in Nederland.’ Touché.
In kaart brengen ’waar’ en door ’wie’ of ’wat’ je bent ’geraakt’ (touched) is een hele leerzame en leuke oefening om te ontrafelen waarom je fan bent van een merk en hoe dat zo ontstaan is. Het wordt helemaal interessant als
je een Lover en een Hater dit laat doen.
Branding. I love it.
20

En als we het over favoriete merken hebben wil ik afsluiten met Da
dat. En ken je het nummer Touch?

Punk. Wat een Meester Branders zijn

[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=0Gkhol2Q1og &w=560 &h=315]

Mond open. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 550/1.001 (2014-10-08 06:12)

Dit is verhaal nummer 550 van duizend en een. Als dit blog een tentamen zou zijn heb ik het vak Bloggen nu
gehaald.
Maar dan hebben we het natuurlijk niet over de inhoud. Dan heb ik ik het puur over het feit dat ik een 5,5
’heb’. Voor veel studenten is dit genoeg. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om nu te stoppen.
Bloggen? Done that.
Wat zou je daar van vinden. Wat zou je dan t weekend in de kroeg tegen je vriend zeggen.
21

Die Noltee hee het niet vol gehouden. Hij hee de duizend en een een niet gehaald.
Of
Die Noltee hee me menig ochtendje geinspireerd, verbaasd, verward....
Ja wat?
Van het weekend kreeg ik een bericht van een lezer die duidelijk geïrriteerd was omdat de post niet ’s ochtend was gekomen maar ’s avonds. Nou, ik kan je vertellen dat ik dat ook heel vervelend vond. Ik had mijn iPhone
wekker namelijk verkeerd ingesteld. Ipv op dagen stond ie op weekdagen. Dan gaat ie dus niet in het weekend. Ik
werd om 7.52 door mijn ﬁetsmaat uit mij bed gebeld. Ik kan me niet herinneren dat dat gebeurd is. Me verslapen.
Die dag heb ik er de hele dag aan gedacht. Wanneer moest ik dan schrijven. Ik moest nog ﬁetsen, boodschappen
halen, werken, studeren en nog duizend en een dingen. Mijn schrijfregel: door de weeks 6 uur wekker, een keer
snooze, en dan schrijven en in het weekend is schrijven het eerste wat ik doe, was daarmee geschonden. Die trouwe
lezer wees me gewoon op mijn eigen regel. Dus ik moest niet gaan zi en janken. Maar schrijven. Misschien had ik
die dag niet geschreven als hij niet zo eerlijk zijn commentaar had gegeven. De manier waarop verdiende niet de
schoonheidsprijs maar werkte wel.
Het doet me denken aan de medewerkerslunch van de week op HKU. In de ruimte waar de lunch al klaar
stond werden we welkom geheten en verteld dat we eerst een presenta e zouden krijgen van 45 minuten en dan
zouden lunchen. Daar klopte niets van. Voor mij niet dan. Ik keek om me heen en voelde gewoon dat er meer
mensen waren die dat jammer vonden. Ik hoorde zelfs links achter van mij le erlijk een maag knorrend protesteren.
Ik wach e nog heel even maar niemand zei er iets van. Toen ik voorstelde om eerst een broodje te pakken en
dan al etend naar de presenta e te luisteren was het commentaar niet van de lucht. In posi eve zin dan. Menig
collega kwam aan de lunchtafel naar me toe om me te bedanken voor mijn interven e. Ze hadden precies hetzelfde
gevoel....maar durfde niets te zeggen.
Als dit in een kleuterklas was gebeurd had, denk ik, iedere kleuter geroepen ’Zullen we eerst eten?’
Nu was er maar een kleuter die zijn mond open trok. Om er vervolgens heel snel een krentenbol in te stoppen.
Serieus lieve menschen. Trek alsjeblie je mond open........als je honger hebt. Kan ik ook een keer mijn mond
houden.

Michel (2014-10-08 08:19:19)
is het bloggen nog geen way of life voor je geworden dan? van mij mag je doorgaan na de 1001, je biedt me regelma g een
mooie gelegenheid om mijn werkdag in een ander perspec ef te plaatsen. alleen werkdagen vind ik ook goed ;-)
els (2014-10-08 09:31:22)
Was de presenta e ook beter te verteren? ;-)
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Florentyna (2014-10-08 10:32:57)
Haha herkenbaar. Al die mensen die liever een broodje willen eten. Wat een opluch ng moet het geweest zijn toen jij je mond
open trok. Jam jam smak smak...
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-10-08 21:09:25)
Ik zou zeggen, tegen (online) vrienden: Die Noltee hee me menig ochtendje geinspireerd, verbaasd, verward. Ik hoop dat hij
voor 2002 gaat.

La Place to Be. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 551/1.001 (2014-10-09 06:20)

Zoals trouwe lezers weten ben ik een trein fan. Niet dat ik op zolder (die ik niet heb) of in de schuur (die ik
ook niet heb) met treintjes speel maar wel omdat ik al jaren probleemloos door het land word gereden door de
mannen en vrouwen van de NS. Zo zat ik van de week in de trein van Dordrecht naar Amsterdam en wilde in
Ro erdam uitstappen. Maar dat is helemaal niet nodig. Mijn patroon van overstappen in Ro erdam zit er inmiddels
zo in dat ik bijna buiten stond op perron 9 van Ro erdam Centraal om mijn ontbijtje te halen bij La Place. Dezelfde
trouwe lezers weten dat ik ook fan ben van La Place. Ik koop daar op weg naar Utrecht in de ochtend al jd, ja al jd,
een ontbijtje. Een croissant, panini ommelet en een cappuccino. Voor alle duidelijkheid. Een cappuccino bestaat uit
gelijke delen melkschuim, melk en espresso. Soms wordt er ook cacaopoeder of kaneel over gestrooid, hoewel dit in
professionele (barista)kringen not done is, omdat het poeder het schuim sneller laat verdwijnen.
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En dat ontbijt kost?
€ 3,50
Dat was ’vroeger’ € 3,25. Duurder dus en ze hebben van een medium cappuccino een kleine cappuccino gemaakt.
Een die is echt heel klein. Als je dan toch een medium cappuccino wilt, kan dat niet omdat die uit het assor ment is
gehaald. Dusssssss neem ik een grote cappuccino en betaal ik € 0,50 meer.
€ 3,75.
Geen probleem voor een loyale klant. Marty Neumeier leerde mij dat loyale klanten bereid zijn 20 tot 25 %
meer te betalen voor hun favoriete merk voordat ze een ander merk overwegen en/of switchen. In sommige
categorieën betekent een 5 % s jging loyale klanten soms een 95 % winst s jging. Houdt vast die loyale klanten.
Sco M. Davis en Michael Dunn noemen nog zes redenen waarom het slim is, zuinig te zijn op je loyale klanten:
1. ze overwegen geen andere merken
2. ze vragen naar je merk
3. ze bevelen het aan
4. ze accepteren andere producten van hetzelfde merk sneller
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5. ze blijven meer betalen
en
6. ze zijn bereid verder te reizen en langer te wachten
Maar stel je voor als je loyale klanten helemaal niet laat wachten maar voorrang gee ?
Ik moest er gisteren aan denken. Eergisteren mocht ik meedenken over aankopen op het sta on en hoe dat
beter kon. Een van de dingen die mij in mijn eigen customer journey op waren gevallen was dat ondanks dat ik ALTIJD
hetzelfde ontbijt koop en er toch heel vaak dezelfde mensen bij La Place staan ze nog steeds niet weten dat ik al jd
hetzelfde neem. Oh ja inclusief honing in mijn cappuccino. Dus bedacht ik de La Place bestel app. Hoe die werkt? Ik
heb een La Place Ontbijt Abo. Als ik in de trein op Ro erdam Centraal aankom druk ik op mijn telefoon op bestel in
de La Place app mijn ontbijt. Mijn bestelling komt binnen bij La Place en wordt gemaakt terwijl ik uitstap, over perron
9 en met de roltrap naar beneden loop. Aangekomen bij La Place staat mijn ontbijtje klaar. Betaald en met honing.
”Alstublie meneer Noltee. Fijne reis naar Utrecht. Tot morgen?”
Tot morgen.
(Ton, Helmut en Andy. Wat kan er beter aan dit idee?)
ps
ik had een rekenfout gemaakt. Abonnees zien dat nog in de mail. Webkijkers inmiddels niet meer. Sorry.

Paul Kroef (2014-10-09 08:03:12)
Cor, Nog een snu e I-beacon ( wellicht I-Bacon in dit geval) technologie erbij, zodat het ontbijtje klaargezet wordt zodra je echt
in de buurt bent?
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Mooi Goed. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 552/1.001 (2014-10-10 06:03)

Geef jij wel eens aan bedelaars?
En aan de straatkrantverkoper?
Mensen die zeggen alles verloren te zijn en nog €0,50 tekort komen om met de laatste trein naar huis te kunnen?
Onbaatzuch g geven. Simone schreef er van de week een mooie post over met een werkelijk geweldige oefening aan het eind.
Lees hem hier en doe het.
Ik ben niet van het zomaar geld geven aan een vreemde. Ik merk dat ik er iets voor terug wil. What’s in it for
me. En mensen die vragen die worden overgeslagen. Ik zou bijvoorbeeld geld kunnen vragen voor het lezen van dit
blog. Een jaarabonnement bijvoorbeeld. Maar het voelt als bedelen om geld te vragen voor iets wat ik toch al doe.
Gek he. Nu ik dit type ben ik eigenlijk best nieuwsgierig wat jij er voor over zou hebben om elke dag mijn blog te
kunnen lezen.
Maar daar hebben we het een andere keer over. Bij deze doe ik een belo e. De komende 447 posts blijven
gra s. Bij 1.001 kijken zien we wel weer.
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Enﬁn. Ik zit dus na te denken wat de voorwaarden zijn voor mijn onbaatzuch g geefgedrag. En een van de
belangrijkste redenen is dat ik zelf lekker in mijn vel zit. Een andere is dat ik posi ef geraakt moet worden en een
derde dat ik de jd heb, lees, het de moeite waard vind.
Gisterenochtend op Utrecht Centraal gaf ik al mijn kleingeld aan een cello speler die op een bank zat te spelen. Ik zat lekker in mijn vel, was geraakt door de mooie muziek en had, of beter, nam de jd om even te genieten
van het prach ge geluid van de cello. Ik ﬁlmde de mensen die voorbij liepen.
cello
Het doet me denken aan het experiment van Washington Post collumnist Gene Weingarten. Hierin speelt de
wereldberoemde vioolspeler Joshua Bell met een baseball pet een prach g stuk in een Washington metrosta on.
Het experiment vond plaats op 12 januari 2007 en werd geﬁlmd met een verborgen camera. Van de 1.097 mensen
die voorbij liepen stopten er slechts 7 om te luisteren en een persoon herkende hem. Gedurende de bijna 45 minuten
durende voorstelling ontving Bell $32.17 van 27 voorbijgangers (exclusief de $20 die hij van de persoon kreeg die
hem had herkend). Drie dagen ervoor had Bell heel wat meer verdiend met hetzelfde repertoire jdens een ’oﬃcieel’
concert. Gene Weingarten won de 2008 Pulitzer Prize for Feature Wri ng met zijn ar kel over het experiment. Bekijk
de video hier.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0 _YWhw &w=420 &h=315]
Er is ook een documentaire gemaakt over het fenomeen Busk:
”To play music or otherwise perform for voluntary dona ons in the street or subways”
[vimeo 85779611 w=500 h=281] <p><a href=”h p://vimeo.com/85779611”>Find your Way: a Busker’s Documentary [OFFICIAL TRAILER]</a> from <a href=”h p://vimeo.com/briannunes”>Brian Nunes</a> on <a
href=”h ps://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>
Hoe zit het met jouw vooroordelen wat ’goed’ is en herken je echte schoonheid nog wel?

Elja Daae (@Elja1op1) (2014-10-10 15:29:08)
Van de zomer waren we in Frankrijk ergens in een stad. Rouen, geloof ik. Er was een jongen bezig met bellen maken. Van
die hele grote. De kinderen bleven staan en ik voelde me een beetje opgelaten. Hij zag er een beetje verlopen uit en ik had,
kennelijk, een lange reeks vooroordelen in mijn hoofd. Hij zag hun enthousiasme en maakte voor hen ook een bel. En toen liet
hij het ze zelf doen. Eerst de een, toen de ander. We vonden het geweldig (en gaven hem ﬂink wat euro’s!) maar hij vond het
nog geweldiger. Hij pakte zijn ballonnen en ging dingen maken voor de jongens. Piratenzwaarden inclusief heupriemen voor
de zwaarden. En een ﬁets van ballonnen. En nog een zwaard. Het ging hem totaal niet om het geld. Of we hem wel of niet iets
gaven had geen enkele invloed op wat hij deed. Het ging hem om het plezier dat zij en dus hij er aan beleefden. Hij bleek de
wereld rond te reizen om bellen te blazen en ballonnen te blazen. Omdat hij het leuk vond. Het was een inspirerende man vol
levensvreugde. En ik had met al mijn vooroordelen zo aan hem voorbij kunnen lopen, als mijn kinderen niet vol plezier waren
blijven staan.
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els (2014-10-10 21:35:57)
Best wel en ja hoor :-)
svlahaye (2014-10-12 13:55:59)
Onbaatzuch g nemen is ook een hele kunst...
Winny (2014-10-13 13:00:36)
Vooroordelen, goed en/of fout. Ik probeer daar zoveel mogelijk uit te blijven en iedere moment te nemen zoals het is. Tuurlijk
gaat me dat niet de gehele dag goed af. Toch word ik er steeds beter in en dat brengt verwondering met zich mee. Scheelt een
hoop energie en maakt veel schoonheid zichtbaar.

Ode aan Odems. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 553/1.001 (2014-10-11 08:23)

Stel je voor je moet een presenta e geven over je afstudeerscrip e. Over het proces. Hoe je daar bent gekomen,
bij dat diploma. Gisteren heb ik een geweldige presenta e gekregen van Margit Odems. Dit plukte ik van haar site:
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Hallo. Ik ben Margit Odems en ben werkzaam als theatermaker, performer, docent en coach.
In 2010 studeerde ik af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met de Bachelor of Theatre, specialisa e Theatre & Educa on, en ben vanaf dat moment mijn eigen onderneming gestart. Sinds 2012 ben ik,
ter verdieping van het ontwerpen van vernieuwende kunst(educa eve)-projecten, bezig met de deel jd
Master of Educa on in Arts (HKU).
Ik zit dan wel in de theaterwereld, waarin situa es worden nagebootst en vormgegeven, desalnie emin
vind ik echtheid belangrijk. Het liefst houd ik mijn masker af. Zowel in mijn voorstellingen als jdens het
coachen daag ik mensen uit om dit ook te doen. Een echte ontmoe ng aan te gaan met jezelf via de
ander.
Mijn werk doe ik met veel toewijding en visie, maar denk vooral niet dat ik dat con nu met een stalen
gezicht sta te doen. Ik hou van humor. Jezelf en het leven niet te serieus nemen. Een feestje maken van
het leven en in die vrijheid kunnen onderzoeken en groeien. Je dan verbazen over de mogelijkheden.
Aangenaam.
En aangenaam was het. De presenta e was voor mij bijzonder omdat ze me inspireerde om crea ef te zijn. Ze had
een originele en waardevolle manier bedacht om haar scrip e te presenteren. Waarom was deze nu zo goed?
1. ’toewijding en visie’
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De energie spa e er vanaf zonder dan ook maar ergens ’onecht’ te worden. Zelfs haar imita e van Adelheid
Roosen was eng echt.
2. ’Een echte ontmoe ng aan te gaan met jezelf via de ander’
Tijdens de presenta e kreeg bijna iedereen een rol. Zo mocht ik een vierhoek maken met tape op de grond
waar medestudenten de a ributen van Margits afstuderen in legden. We zaten dus om haar afstudeerproces heen
wat ons echt een onderdeel maakte van haar werk.
3. ’Ik hou van humor.’
Margit begon haar presenta e met het verhaal dat haar koﬃepot het had begeven.
passende oplossing gevonden:
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Gelukkig had ze een

4. Doordat alle onderdelen van haar afstuderen le erlijk voor ons op de grond lagen zagen we het proces
groeien en hielden we het overzicht. Doe je een presenta e met Powerpoint dan is het boek waar je het in het begin
van je presenta e over hebt weg. Nu lag dat gewoon voor ons op de grond. Daardoor konden er ook ook later nog
vragen over gesteld worden en le erlijk naar gewezen worden. Dat is heel wat beter dan 12 keer terug klikken in een
Powerpoint. Het deed mee denken aan mijn eigen brown paper sessie waar ik eerder over schreef.

5. Een feestje maken van het leven en in die vrijheid kunnen onderzoeken en groeien. Je dan verbazen over
de mogelijkheden.
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Margit, het was inspirerend, leerzaam en aangenaam. Zeer aangenaam. Dankjewel
Ik hoop een keer met je te mogen samen te werken. Lijkt me een feestje.

Investeren in geluk – Invest in happyness » zwarte piet en vuurwerk afsteken zijn nu eenmaal tradi es. Mijn zaterdag ook,
maar dan anders (2014-10-11 09:58:45)
[…] nam ik de jd om wat blogs te lezen, onder andere de leuke van Cor: Ode aan Odems. Zeer de moeite waard. Ik werd er
althans heel blij […]
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Carolien Geurtsen (@Caro_Geurtsen) (2014-10-11 10:05:21)
driewerf heerlijk
margitodems (2014-10-11 12:13:33)
Wauw Cor, ik ben er helemaal s l van. Een ode aan mij en aan de crea viteit. Dat ik jou inspireerde raakt me! Laten we
vooral doorgaan met het heen en weer stoten van deze crea eve inspira e en elkaar vol raken! En waar is dat volgende feestje?!
Anna Maria (2014-10-11 13:03:19)
Fijn dit. Dank voor het delen Cor!

Show me the money. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 554/1.001 (2014-10-12 08:59)

Van de week liet ik tussen neus en lippen vallen wat je er voor over zou hebben om dit blog elke dag te kunnen
lezen. De reac es waren overweldigend. Ik kreeg twee reac es. Van twee echte fans.
De ene had er wel tussen de € 100 en € 140 voor over. Ze gaf daarbij wel aan een echte ’snob’ te zijn.
De tweede antwoordde dit:

Alvast vooruitlopend op de vraag die jij ergens gaat stellen over de bereidheid tot betalen voor een
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blog is mijn antwoord volmondig jaaaa! Vanuit de gedachte ’what’s in it for me’ is mij dit een betaling
waard. Ben benieuwd hoe al je andere lezers daar over denken! Fijn weekend!

Waarop ik antwoordde:

Show me the moneyyyyyyyyyyy

Waar zij op antwoordde:

Tot dat jouw Paypall/ideal jdperk aantreedt betaal ik liever in wijn. I will show you the wine!!!!!!!

Mijn antwoord:

Een glas per post komt op zo’n 90 ﬂessen per jaar a € 5 is € 450. Weet je het zeker?

Tussen een glas wijn en € 100 zit nog een heel skala aan mogelijkheden. Zo dacht ik al eerder om een week proberen
te leven van wat mijn lezers me bieden. Dat hoe geen geld te zijn maar kan ook een overnach ng zijn, een ritje naar
Utrecht, een ontbijt, een lunch, een diner, een bak koﬃe of een Gin Tonic met komkommer. Op verzoek vermeld ik
die dag dan dat ”deze post mede mogelijk gemaakt is door........”
Is best een leuk experiment. Laat ik het maar gewoon proberen. Morgen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik gooi er even een poll tegenaan. Deze is een dag geldig en de resultaten zijn niet
zichtbaar voor jullie. Dit om elkaar niet te beïnvloeden. Help Cor de dag door. Morgen.
[polldaddy poll=8368710]
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Me Time is Make Time. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 555/1.001 (2014-10-13 05:49)

Vorige week zei onze 18 jarige zoon iets heel interessants. Hij wist het zelf niet meer maar ik was het niet vergeten.
Hij zei dat hij opstaan moeilijk vond. Zeker voor een ander. En helemaal als je iets moet doen voor die ander waar
je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Laat ik beginnen met het eerste deel van zijn opmerking: Opstaan is moeilijk.
Laat ik daaraan toevoegen dat het helemaal las g is als dat vooraf gaat aan een wekker. Als je gewekt wordt door
een wekker zegt je lijf niet tegen je ”Joepieeeeeeeeee, laten we uit bed springen!” Neeeeee joh. Je hebt net uren
(hopelijk) horizontaal gelegen en dat wil je dan het liefst blijven doen. Het inzicht dat mij enorm hee geholpen om
uit bed te komen is dat het niet uitmaakt hoe laat de wekker staat, als ie gaat wil ik ALTIJD blijven liggen. Ok. Maar
als je dan toch hebt besloten om uit bed te gaan doe dan eerst je buikspier oefeningen....nog liggend in bed. Geleerd
van mijn vrouw. Zij is Body Stress Prac oner dus kan het weten. Ik schreef daar al eerder over.
Oke. Stel je voor je staat nu naast je bed/ Dat betekent dat je er uit bent. Maar heb je er zin in? Heb je er zin in
om iets voor die ander te gaan doen. Stel je voor je hebt geen zin om iets voor die ander te doen. Hoe kom je dan
de dag door. Sterker nog, hoe start je dan zo’n dag. Mijn geheim? Heel simpel. Doe iets voor jezelf. Maak iets voor
jezelf. Als je dat doet is het al jd goed. En het mooie is dat het niet uitmaakt wat je doet. Als je maar iets voor jezelf
maakt. Is het zo simpel? Ja het is zo simpel. Ik schrijf maar dat had net zo goed een tekening kunnen zijn een foto van
het kruispunt elke dag om 6.12. Wat dan ook. Als je maar iets maakt. Met hoofdle er M. Wandelen of ﬁetsen is iets
anders. Je moet iets MAKEN.
ME TIME is MAKE TIME
Voor jezelf en dus niet voor de ander. Natuurlijk mag je het wel delen maar dat hoe niet.
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En als je het wel deelt kan dat heel waardevol zijn voor die ander. Ik ben benieuwd wat mijn blog bijvoorbeeld
waard is voor mijn lezers. Voor 7.867.218.749 mensen die gisteren mijn blog niet hebben gelezen kopieer ik het even
in. Mijn echte fans kunnen doorgaan bij het grote HIER VERDER.
Van de week liet ik tussen neus en lippen vallen wat je er voor over zou hebben om dit blog elke dag te kunnen
lezen. De reac es waren overweldigend. Ik kreeg twee reac es. Van twee echte fans.
De ene had er wel tussen de € 100 en € 140 voor over. Ze gaf daarbij wel aan een echte ‘snob’ te zijn.
De tweede antwoordde dit:

Alvast vooruitlopend op de vraag die jij ergens gaat stellen over de bereidheid tot betalen voor een
blog is mijn antwoord volmondig jaaaa! Vanuit de gedachte ‘what’s in it for me’ is mij dit een betaling
waard. Ben benieuwd hoe al je andere lezers daar over denken! Fijn weekend!
Waarop ik antwoordde:

Show me the moneyyyyyyyyyyy
Waar zij op antwoordde:

Tot dat jouw Paypall/ideal jdperk aantreedt betaal ik liever in wijn. I will show you the wine!!!!!!!
Mijn antwoord:

Een glas per post komt op zo’n 90 ﬂessen per jaar a € 5 is € 450. Weet je het zeker?
Tussen een glas wijn en € 100 zit nog een heel skala aan mogelijkheden. Zo dacht ik al eerder om een week proberen
te leven van wat mijn lezers me bieden. Dat hoe geen geld te zijn maar kan ook een overnach ng zijn, een ritje naar
Utrecht, een ontbijt, een lunch, een diner, een bak koﬃe of een Gin Tonic met komkommer. Op verzoek vermeld ik
die dag dan dat “deze post mede mogelijk gemaakt is door……..”
Is best een leuk experiment. Laat ik het maar gewoon proberen. Morgen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik gooi er even een poll tegenaan. Deze is een dag geldig en de resultaten zijn niet
zichtbaar voor jullie. Dit om elkaar niet te beïnvloeden. Help Cor de dag door. Morgen.
[polldaddy poll=8368710]
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Gisteren had ik binnen een uur al een boek en chocoladedrop ’binnen’ en toen ik vanochtend keek naar de resultaten van de poll:

Heel interessant en bedankt.
Volgende week gaat het experiment verder. Dan ga ik een week proberen te leven van wat mijn lezers me geven.
Zou wel handig zijn als Eric Beentjes van de NS me dan sponsort met vervoer. Neem ik mijn vouwﬁets mee.
Ga mee!
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Carolien Geurtsen (@Caro_Geurtsen) (2014-10-13 07:16:46)
Fijn dat ik doorklikte. Want toen ik je blog in mijn mail begon te lezen kreeg ik buikpijn bij de scan: ’betalen voor blog’, en
mijn ins nc eve neiging om juist weg te klikken bedwingend, heb ik hier verder doorgelezen. Ik probeer alweer aardig wat
jaartjes te roeien met de ﬁnanciele riemen die ik heb, en die zijn alweer enige jd 40 euri per week voor eten drinken reizen
en leuke dingen (want de rest is nogmeer dan een jaar afgedekt door de schuldsanering). Jouw bloig lezen valt dus onder de
leuke dingen die ik kan doen zonder daar geld voor uit te geven. En al ben ik dus ondertussen een ster geworden in erg leuke
dingen doen zonder daar geld voor uit te geven, er zit dus nog wel degelijk een allergie voor iets wat ik de ik doe nu leuk tegen
je maar daarna wil ik er geld voor marke ng cultuur. en die trigger zat er in jouw blog (die vangister heb ik nog niet gelezen _)
Tegelijk realiseer ik me dat ik toch bijna voortdurend de neiging heb om uit te leggen hoe ik doe wat ik doe, maar dan als een
soort verantwoording af leggen, en dat probeer ik consekwent dus juist niet te doen. Ik schrijf hier nog even volledig oﬀ topic
wat jouw blog betre (of niet?) op door omdat ik er bij het publiceren van de mijne zojuist, weer zo mee bezig was. Want ja
afgelopen week ben ik naar de sauna geweest a 20 euro, heb daar een drankje gedronken a 4,50 en gisteren naar een Grand
Cafe (Het Gegeven Paard in Utrecht notabene) en daar een Bokbiertje a 3,50 en een super lekker har g taartje met padesoeleen
en blauwe kaas a 5 euri gegeten. Mijn weekgeld voor één week dus. Af en toe en steeds vaker kies ik ervoor om even uit
mijn dak te gaan wat dit soort dingen betre , en me ondanks dat ik niet meer bij de voedselbank ’loop’ thuis te ’behelpen’
(tussen haakjes want zo ervaar ik het inmiddels helemaal niet meer) met van eenvoud en gekkigheid aan elkaar hangende
eetcombina es. Grapefruit en koﬃe zijn vaste prik in de morgen - dus mocht je komen dan heb ik dat in iedere geval in de
aanbieding- en dan in enig stadium daarna óf yogurt met iets erin (fruit, zonnepi en etc) of een spinazie komkommer smoo e,
maar ook gerust een restje warm eten van de vorige dag. Wat dan, als ik niet bij mijn tante of zus eet, meestal bestaat uit een
salade van bijvoorbeeld witlof of bietjes met knoﬂook, soms n blikje vis of avocado. Maar vorige week ( of was het de week
ervoor?) deed ik het even met het zogeheten crash of ziekenhuis dieet omdat ik zo nodig in de geleende galajurk wilde passen
voor het Nederlands Filmfes val bal, alwaar ik tevens in de voorafgaande en dagen gevrijwilligd en dus ook soms gegeten had.
De link van dat crash dieet zoek ik er straks wel even bij, maar daar kun je dus in 5 dagen 5 kilo mee afvallen, opdat je wat minder
vet bij je hebt voor een opera e en de narcose je wat minder bij blij erna. Vrijwilligen bij fes vals en events dus, behalve
het nu g voelen en belastbaarheid testen is het ook gewoon erg leuk en hee allerlei beneﬁts varierend van voorstellingen
mogen bijwonen tot lekker eten en leuke mensen ontmoeten, en stof om over te schrijven of te fotograferen. Nu, dit is alweer
veel langer geworden dan ik uberhaupt van plan was, maar omdat me ongeveer ergens na de derde zin bekroop dat ik alweer
een ﬂinke aanzet voor een eigen blogpost bevroedde, heb ik me even laten gaan. Dit gezegd hebbende zal ik deze Raw version
nog wel even overlezen of hij mijn ijdelheids toets kan doorstaan en de rest morgen op eigen bodem uitgewerkt. Dank weer
;-)) groet en wie weet tot volgende week en misschien ontmoet je dan de couchsurfer uit Frankrijk die mij weer op een Indiase
maal jd gaat tracteren, stel je voor dan krijg je dat voor ontbijt ;-)) Carolien PS ook zonder dat dieet bleek ik uitstekend in de gala
jurk te passen maar ik was wel mooi drie kilo afgevallen en had voor 5 euro een hele week gegeten Wie weet tot volgende week.
processtransforma on (2014-10-13 07:53:03)
Als me- me verandert in dingen maken om er geld van anderen te krijjgen, is het dan nog me- me?
cornoltee (2014-10-13 20:02:14)
Als je met de dingen die je in METIME maakt geld kunt verdienen is het nog steeds METIME. Het verandert als je doel geld
verdienen iN METIME.

38

Dream me. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 556/1.001 (2014-10-14 05:31)

”Als ME- me verandert in dingen maken om er geld van anderen te krijjgen, is het dan nog ME- me?”
Vroeg een lezer gisteren. Daar moest ik even over nadenken. En ik vraag me af of het het schrijven van dit antwoord
ME me is. Ik wilde eigenlijk schrijven over Fink, de band waarvan ik gisteren hoorde dat 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 jaar.
Dit blog is geevolueerd tot ’de gedisciplineerde en vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid’. En dat
doe ik om mijn crea ef vermogen te trainen. Dat doe ik in eerste instan e puur voor mezelf. ME TIME zou ik dan ook
deﬁniëren als de geplande jd waarin ik mijn nieuwsgierigheid verbeeld door te schrijven. Het zit hem in het MAKEN
voor MEzelf.
In het begin van dit schrijfexperiment trapte ik nog wel eens in mijn eigen valkuil door te denken ’Wat zouden mijn
lezers hier van vinden?’ Daarmee hield de ME TIME eigenlijk op en veranderde het in twijfel. Twijfel is OK als het
maar niet om de Ander gaat. En dat is best las g. Als je aan de Ander gaat denken is dat een beetje alsof je wakker
wordt uit een droom en je eigenlijk weer terug in die droom wilt. Samen dromen is namelijk niet mogelijk. Dromen
doe je alleen. ME TIME is iets maken voor jezelf in je eigen jd. Dit blog is mijn Droomproject. DREAM TIME.
En als anderen vrijwillig met geld of op een andere manier hun waardering willen uiten, blij het ME TIME.
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Het verandert als je DOEL geld verdienen is met de dingen die je maakt in ME TIME.
Dan is het werk.
En dat ga ik nu doen.
Werken. Voor geld. Voor een ander. Ook leuk. Vaak.

Gijs H. Hoogerkamp (2014-10-14 05:41:50)
Keep on dreaming
processtransforma on (2014-10-14 07:27:07)
Mooi. Mijn metafoor hierbij gaat over het verschil tussen verkennen en zoeken: verkennen is de houding bij een mooie nieuwe
stad die voor je ligt, zoeken is als je dan ineens moet plassen....
Hugo (2014-10-14 08:34:32)
Beste Cor, ik sluit me aan bij wat Victor Hugo al zei: ”De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart door wat het gee ”.
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Gek hek. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 557/1.001 (2014-10-15 06:23)

Wat onderscheidt de mensen van de dieren? Sommige mensen zijn net beesten, hoor ik mezelf denken en ik ’zie’
daar ook direct allerlei beelden bij. En dat is volgens mij wat ons echt onderscheid van de dieren. Ons verbeeldingsvermogen.
Voordat ik met dit blog begon heb ik een jd lang de zin ”Stel je voor.....” als format gebruikt om de dingen die ik
bijzonder vond te delen met de buitenwereld. Als je dat maar lang genoeg volhoudt gaan mensen je vanzelf ’Stel je
voor Cor” noemen.
Die verbeelding hee zo zijn goede en slechte kanten. Je kunt van dezelfde situa e iets moois maken of iets lelijks, om het maar even zwart wit te zeggen. Hoe we naar dingen kijken en wat we daar mee doen hebben we zelf in
de hand. Of moet ik zeggen in het hoofd. Ik las laatst ’Kutweer bestaat niet’. Ik heb er dagen mee rondgelopen.
Ik dwaal een beetje af want het ging me eigenlijk over ons voorstellingsvermogen. Hetzelfde zien en iets anders
denken. Dat gaat niet bij iedereen ’vanzelf’ maar je kunt het wel degelijk trainen. En het leuke is dat iedereen het kan
maar niet iedereen dat, nog, dur . Het enige wat je nodig hebt is een beetje lef. En dat is nu net waar het vaak aan
ontbreekt. Lef. En niet zozeer het lef om iets anders te denken. Ik zei al, dat is te trainen. En er zijn legio technieken
om jou iets anders te laten denken. Je buiten je kaders te laten stappen. Maar dat is dan nog allemaal veilig in je
hoofd. Soms heb je lef nodig nodig om het met anderen te delen. Want als je het deelt vinden ze daar natuurlijk iets
van. En niet alleen van het idee maar ook van jou.
Misschien help het als je NIET zegt ”Ik heb een idee!” Want daarmee is het Van Jou. Met alle mogelijke sociale
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gevolgen van dien. Mocht je bang zijn voor de gevolgen van je idee is het misschien een idee om, als in een groep
ideeën bedenkt en gaat delen om dit anoniem te doen. Je vraagt iedereen de ideeën op schrijven (of te tekenen) en
een facilitator neemt ze dan in zodat niemand weet waar de ideeën vandaan komen. Veiligheid is een belangrijke
voorwaarde om te spelen. Als je je niet veilig voelt ga je niet spelen want dan ben je bang wat er allemaal fout kan
gaan.
Het doet me denken aan het verhaal van de nieuwbouw kleuterschool. De vrijstaande school was alleen gelegen
in een uitgestrekt gebied. De school was al klaar en de speeltuin ook. Maar in de pauze gingen de kids toch niet naar
buiten om te spelen. En weet je waarom niet?
De kleuters voelden zich niet veilig. Omdat er nog geen hek om de school stond. Die kwam pas een week later.
Soms moet je een hek plaatsen om buiten je kaders te denken....en te spelen.Gek hek

els (2014-10-16 08:16:08)
en hoe weet je dan of dieren geen verbeeldingsvermogen hebben???????
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AKA COR. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 558/1.001 (2014-10-16 06:05)

Van de week gaf ik een workshop voor 7 man. Zo zeg je dat dan. Maar het waren feitelijk 6 vrouwen en een
man. Dit was op ini a ef van een dame die al eerder een workshop van me had gevolgd. ZIj kende me dus en wist
hoe ik hee e. De overigen niet. Afgezien van een enkeling die me had ’bekeken’ op linkedin. In de presenta e die
ik had gemaakt ontbrak mijn consumer generated Cor ﬁlmpje en ik twijfelde of ik dat zou laten zien. Ik besloot
het toch te doen en terwijl ik het ﬁlmpje in de presenta e aan het ’plakken’ was hoorde ik achter me dat een
van de deelnemers net een interview op de radio had gehoord dat ging over het geven van namen. Even voor de
duidelijkheid, zij wist niet dat ik wat ik aan het doen was. Toeval? Whatever. Het was een prach g bruggetje naar
mijn introduc e. Voor wie het ﬁlmpje nog niet kent:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=BadGb0adayE &w=420 &h=315]
De ene keer valt het ﬁlmpje beter dan de andere keer......bij mij. Mensen vinden het al jd leuk. Al jd. Ik vertel het verhaal er al jd bij dat het gemaakt is door twee collega’s. Althans de plaatjes. Toen ik op de bewuste vrijdag
mijn kantoor binnen liep hing een wand vol met bovenstaande fotofucks met mijn naam en hoofd. Normaal krijg je
zo’n kado als je weg gaat. Ik kreeg het al na 3 maanden. Ik heb toen foto’s gemaakt en er een muziekje onder gezet
en laat het dus, bijna, al jd zien als introduc e van mezelf en bruggetje naar de vraag wie ben jij? Of moet ik zeggen
hoe heet jij. Ik heb meer ini alen dan mijn hele roepnaam. B.C.A.M. en ze noemen me Cor. Vervolgens vertel ik
ze hoe ik aan die naam kom om ze vervolgens te vragen hoe zij aan hun voornaam komen en dat te delen met hun
buurman/vrouw. Ik vind het verbazingwekkend dat er zoveel mensen zijn die niet precies weten waar hun naam
vandaan komt. Weet jij het? Precies?
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De twijfel om mijn ﬁlmpje te laten zien is gisteren deﬁni ef weg genomen door mijn goede vriend Daniel. Hij
gaf me zijn analyse waarom het zo goed is om het ﬁlmpje te laten zien.
En zijn uitleg werkt alleen als je het ﬁlmpje ook gezien hebt. Dus abonnees (die het ﬁlmpje niet kennen), klik
door naar het blog want een ﬁlmpje kijken in de mail kan niet.
In willekeurige volgorde waarom Collega Generated Cor goed werkt om aan het begin van een crea eve sessie als
introduc e van mezelf te laten zien:
- humor met een dosis zelfspot. Jezelf als Corry Konings naast Frans Bauer laten zien........niet grappig.
- het gaat over een bijzonder iemand met een hele gewone naam. Als je mij ziet verwacht je niet dat ik dezelfde naam
als de zus van je opa heb.
- het ﬁlmpje laat mensen doen wat ik uiteindelijk wil. Ik wil dat ze die dag ideeën gaan bedenken. En het is
bijna onmogelijk om niet zelf een variant op Cor te bedenken als je het ﬁlmpje ziet. Soms hoor ik ’Shit’ dat blijkt dan
van iemand te zijn die net een Cor variant voorbij ziet komen die hij/zij zelf had bedacht. Shit. ’Moeten’ ze weer een
andere bedenken.
Cortom. Men wordt uitgedaagd om zelf iets te bedenken en dat mag alles zijn. Ik heb mezelf net in zwart
leren Corset als Escort dame laten zien dus, inderdaad alles mag. De schaamte voorbij.
Vriendelijke groet,
Bernardus Cornelis Albertus Maria
Also Known As COR

els (2014-10-16 08:32:29)
ik kan alleen maar zeggen: wat een gaaf ﬁlmpje hahaha
Flopcorn. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 561/1.001 | Design Thinking by Doing (2014-10-19 08:52:02)
[…] leuke aanvulling btw op mijn Cor serie maar dat […]
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Uren turen.Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 559/1.001 (2014-10-17 06:34)

Trouwe lezers weten dat ik woensdag bij Cees eet. Toen mijn moeder overleed en ik de frietpan erfde besloten we
elke woensdag friet met frikadel speciaal te eten. Dat deed Cees ook met mijn moeder en goede familietradi es
dienen voortgezet te worden. Dus lieve Noëlle en NoaH dan weten jullie dat :-)
En niet zomaar friet. Nee friet van de aardappels uit Cees zijn tuin. Trouwe lezers kennen Cees. Cees speelt
een beetje God en maakt dus ook nog eens goddelijke friet. En om het allemaal nog gezonder te maken zit daar ook
appelmoes bij. Niet uit een potje nee van een boom. Zelfs de uien van de frikadel speciaal komen uit de tuin van
Cees.
De taakverdeling woensdag is eenvoudig. Als ik binnen kom groeten we elkaar en zegt Cees steevast:
”Schenk jij in, zet ik de pan aan.”
Heerlijk tradi es en friet met appelmoes en ui uit de tuin van Cees.
Maar ik wilde het eigenlijk helemaal niet hebben over Cees. Het is nu 6.59 en ik zit pas 14 minuten te typen
terwijl ik toch al vanaf 6.10 achter mijn computer zit. En hoe kom ik dan bij Cees terecht? Cees zei van de week week
dat ie het bijzonder vond dat het me elke dag lukt om iets te schrijven. Dat ik over alles kan schrijven. Dat had ie
misschien beter niet kunnen doen want vanochtend heb ik een aardig jdje als een zombie naar mijn lege scherm
zi en staren.
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En wat ik interessant vind zijn mijn eigen gedachtes dan. Het schrijven ging niet vanzelf vanochtend en ik belandde in een ’vandaag gaat het niet lukken’ gedachtespiraal, half slapend starend naar een leeg scherm. En hoe kom
je daar uit?
Als ik niets ga Doen kan ik nog uren naar dat scherm turen maar dan komt er niets op papier. En het streven
is dat ik om 7.00 ergens moet zijn. Met mijn vinger op de Publish knop. Ik moet dus op pad. Ik merk dat het steeds
beter lukt om uit dat writers block te komen. En dat begint met het uitlachen van mijn Kabouter. Mijn saboteur. Die
tegen me zegt ’Het gaat niet lukken vandaag’. Vroeger had ik een gun nodig om hem van mijn schouder te schieten
maar tegenwoordig is een (satanisch) lachje al genoeg om hem weer in zijn bedje te laten kruipen.
Het schrijven in de ochtend gaat niet zozeer om het resultaat maar om de weg. Het beschrijven van mijn
gedachten en eigenlijk mijn verwondering. Mijn Huh?! moment. Of zoals ik het al een aantal keer eerder omschreef
als ’De vasthoudende en gedisciplineerde verbeelding van mijn nieuwsgierigheid”.
Ik dacht laatst dat door de komst van het internet mensen (en met name kinderen) minder nieuwsgierig zijn
geworden maar op momenten als vanochtend, waar ik zonder inspira e op zoek moet naar inspira e is het toch
een werkelijk fantas sch medium. Zo belandde ik vanochtend op mijn zoektocht via de site van Mondoleone in
Engeland. Waarom was ik naar Mondoleone gegaan? Omdat Leon Giesen een inspirerende ideeënman, spoorzoeker
en verhalenjager is waar ik nog een hoop van kan leren. Ik voel me in de vroege morgen idd een spoorzoeker en
verhalenjager. En op zoek naar een verhaal kwam ik bij Leon terecht. Ik had Leon van de week ingehuurd om een
’lunchconcert’ te verzorgen jdens een crea eve sessie. En hier vertelde Leon zijn verhaal over de man achter de
free hugs. Misschien kennen jullie het ﬁlmpje.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=vr3x _RRJdd4 &w=420 &h=315]
76,075,853 mensen wel. Maar wie van die 76,075,853 is nieuwsgierig genoeg om op zoek te gaan naar het
verhaal achter de man van de gra s knuﬀels. Dat is Leon. Die bijt zich vast en doet alles voor het verhaal omdat ie
oprecht nieuwsgierig is naar het Waarom. Zo wilde Leon weten waar de gekke G vandaan kwam op het bord met
Free Hugs erop. Dat weet Leon inmiddels. 3 oktober 2010 vetrok Leon namelijk naar Australie om de nomina e voor
Het Gouden Randje bekend te maken.
Die eerste nomina e ging namelijk naar het Free Hugs fenomeen
De nomina e zit in dit doosje en Leon ging de Free Hugger opzoeken en er een Mondo ﬁlmpje over maken.
Leon gaf de nomina e echter niet aan hem persoonlijk, maar aan dat wat hij gedaan hee . Leon bracht de nomina e
aan op de plek waar de Free Hugger zijn eerste Free Hug gaf: De Pi Street Mall in Sydney.
Zo.
Dat was het voor vandaag.
Ik kan nog uren schrijven.
In plaats van uren turen.
Naar een leeg scherm.
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Shock Chock. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 560/1.001 (2014-10-18 06:29)

Afgelopen zondag vroeg ik me af of ik kon leven van mijn lezers. Ik hoef geen geld maar een dak boven mijn hoofd
en wat te eten en drinken. Of iets anders wat ze zelf aan mochten geven via de mail. En een van mijn aardigste en
trouwste fans reageerde dan ook direct. Gert uit Groningen. Gert is een echte fan want eerder dit jaar was hij ook al
vanuit Groningen naar Dordrecht gekomen voor mijn boekverbranding in de kerk.
Gert koos voor op e 7 in de poll die ik zondag maakte om te zien wat lezers zoal bereid waren te geven.

Binnen 30 minuten na het posten kreeg ik een mail van Gert:
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Hi Cor. Ik stuur je graag wat chocolade drop uit de webshop van mij en mijn zoon
( www.smaakvolcommuniceren.nl) als dank voor je inspira e.
Naar welk adres kan ik het sturen?
Groeten Gert

En wat Gert beloo doet ie. Binnen 48 uur kreeg ik een pakketje in de brievenbus met drie zakjes chocoladedrop.

Samen met mijn vrouw proefden we de drie smaken en waren werkelijk gechockt. Ik dacht dat het niet te vreten was
maar het is een echte smaakshock....in posi eve zin. Met name de salmiak variant is werkelijk geweldig. En doet het
heel goed bij een glas goede rode wijn. Tip. Laat de chocadedrop in je mond smelten tot je bij de harde drop bent.
Je wordt meegenomen in een sensa onele smaaksensa e die ik sinds ons diner bij Kaatje aan de Mossel niet meer
meegemaakt hebt.
Ik vroeg me dan ook af wat ’anderen’ er van vonden en nam de drie zakjes (wat er nog over was) gisteren mee naar
mijn les en liet 5 vrouwen proeven. Chocking. Alle 5 wilden er nog een en nog een en nog een. En toen was het op
en weekend. Mijn chocoladedrop is op maar hier is nog genoeg.
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Dankjewel Gert!

gertveenhoven (2014-10-18 08:49:08)
Graag gedaan. Super leuk! Groeten Gert/Bas

Flopcorn. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 561/1.001 (2014-10-19 08:51)

Ik kreeg van de week een uitnodiging van David Lloyd voor hun Ladies Night. Hun systeem weet blijkbaar niet
dat ik een man ben. Toch ben ik nog nooit door een van de al jd vriendelijke baliemedewerkers aangesproken met
“Dag mevrouw Noltee” als ik daar met mijn pasje incheckte. Op mijn vraag per mail of ze dan mijn sexopera e
wilde betalen heb ik nog geen antwoord gekregen. Het David Lloyd systeem is niet alleen dom het is ook nog
eens humorloos. Maar gelukkig zijn de toile en inmiddels gemaakt, de douches al jd heeeeel schoon en doen de
apparaten het al jd.
En toch heb ik opgezegd. Waarom? Omdat ik een maand gra s wil sporten. Huh? Een lid vertelde me laatst
namelijk dat ze opgezegd had en vervolgens een aanbieding, lees smeeekbode, kreeg om alstublie lid te blijven. Als
ze dat deed, kreeg ze een maand gra s en twee vriendenpassen. En niet een keer, nee twee keer. Een keer vanuit
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het humorloze domme centrale Systeem en een keer vanuit de loca e. Het hee niet geholpen.
Organisa es als David Lloyd gaan pas voor je rennen als het te laat is. En ze hebben blijkbaar geen idee wat
voor eﬀect het hee op hun, wel, loyale klanten.
Van de week gaf ik een workshop en had vooraf gevraagd of ze een voorbeeld wilde meenemen van 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 voorbeeld.
Ze was net verhuisd en kreeg als klant van Ziggo een pakketje in de bus.

Een kleinigheidje om nog meer te genieten in haar nieuwe huis.
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Twee doosjes en popcorn voor bij de ﬁlm.
week nadat ze was verhuisd. Perfecte ming.

Met persoonlijke brief, ZONDER commerciele aanbieding.

Een

En nu denk je misschien dat is een leuk idee maar ze hee het niet gebruikt. Klopt. Dat komt omdat ze het
kadootje in zijn geheel aan ons wilde laten zien. Maar Roos, ik zou zeggen, geniet ervan samen met je dochter
vanavond lekker buizen met je dochter en een doosje popcorn.
(Popcorn. leuke aanvulling btw op mijn Cor serie maar dat terzijde).
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els (2014-10-19 09:08:50)
mmm het kan dus nog wel .... Iets geven zonder commercie �
jeroen eeuwijk (2014-10-19 10:42:51)
Inderdaad een verkeerd onderdeel van Lloyds’ (omvangrijke) loyaliteitsprogramma. Goed dat jij een punt maakt. Zouden meer
mensen moeten doen. Ik heb jouw punt direct kracht bijgezet door Lloyds aan te schrijven en te vragen per direct te stoppen
met deze ridicule ac e.Dient idd geen enkel doel. Dat de club over fantas sche faciliteiten beschikt, goeie lesprogramma’s
hee en pre ge medewerkers in dienst hee , een goede sfeer hee , al jd opgeruimd en netjes is, en daar een redelijke prijs
voor vraagt, mag niet worden verziekt door ontevreden leden. Ontevreden leden passen niet bij Lloyds. Ontevreden leden
moeten lekker ergens anders gaan sporten. Daar waar alles wel goed is. Ik hoop dan ook dat je niet dezelfde aanbieding krijgt
als het andere lid mevrouw Noltee. Om jou nog verder te helpen jouw ”punt” kracht bij te ze en,wetende dat jij MOET sporten
en opdat je niet met hangende ﬁetsbeentjes terug hoe te komen bij Lloyds, betaal ik een maand Basic Fit of Fit For Free voor
je. Ook mooie clubs, met redelijke voorzieningen.Misschien zelfs ook opgeruimd en netjes. En heel veel tevreden leden hoop
ik. Misschien zelfs wel een loyaliteitsprogramma, maar dat zal wel niet nodig zijn daar. Jij wilde een maand gra s sporten?
Geregeld. Veel plezier daar, opgeruimd staat netjes :-) .
cornoltee (2014-10-19 11:06:44)
Geachte heer Eeuwijk, Meer organisa es zouden moeten luisteren naar Waarom ontevreden klanten weglopen en of ze
wellicht iets aan deze ontevredenheid kunnen doen. Ik hoop dan ook dat ze naar u luisteren en ben benieuwd naar hun reac e.
Mocht de reac e niet naar tevredenheid ben ik benieuwd naar uw reac e. Spor eve groet, Mevrouw Noltee
Carolien Geurtsen (2014-10-19 14:33:18)
tjonge... is even een reac e op de reac e van mevrouw van Eeuwijk. Sorry, maar dat kon ik even niet laten. Ik wilde twee
heel andere dingen benoemen, maar was even mijn weg kwijt... Ten eerste heb ik ook jaren bij DL gesport en was me toen
al hetzelfde opgevallen. Ik moest er ophouden vanwege mijn faillisement en heb om een zo schappelijk mogelijke regeling
gevraagd, Vanaf dat moment ging de communica e over twee sporen lopen: enerzijds werd ik enorm tegemoet gekomen
door de persoonlijke gesprekken en een aantal emails, met toezegingen voor voor jdige a reking van het toen nog bindende
contract en ontbinding daarvan, en anderszijnds begon een eindeloze stroom van herinneringen, nieuwe (onterechte facturen
want ik had al opgezegd en dus geen bindend contract meer, etcetera etcetera... Dat gezegd hebbende mijn tweede noot,
iets vrolijker. Ik was erg ongelukkig toen mijn Online.nl Internet en ook TV provider, de Turkse zender schrapte, en dat is me
met mijn en jaar in Turkije gewoond hebbende Turkse achtergrond, sindsdien, nu twee jaar terug, blijven irriteren. Maar
net als veel mensen ben ik op sommige vlakken luier dan lui. Maar toen ik twee maanden geleden ook nog mijn kanaal 13
(of zoiets) moest missen, waarvoor in de plaats ik het voor mij oninteressante driewerf FOX terugkreeg, was ik het meer dan
zat. Kanaal 13 (of zoiets) verzorgd één lange stroom van ouderwetse series als Murder she wrote, oubolligheid ten top, maar
uber ontspannend door de gezapigheid, alsook vele wat meer up to date detec ves, mijn ul eme voor het slapen gaan middel.
Mezelf georienteerd te hebben, ik kan nu eenmaal geen HBO of Ne lix betalen, maar verder ook niet zo gelijk een beter
alterna ef vindend, dacht ik, laat ik ze eens bellen. Bekend als ik ben met het fenomeen wat jij beschrij . Misschien zit er een
beter aanbod in dacht ik nog. En ja dat was en is het geval. Voor 3 euro per maand minder en een maand inloop jd voor nop,
krijg ik nu digitale TV met opname apparatuur etcetera, meer dan 60 TV zenders etc, dus klinkt als een ubergoeie deal. Helaas
kwam ik er van de week achter dat bij de inmiddels 60 aangeboden zenders nog steeds geen Turkse zit, En dat had ik nog zo
gezegd. Gover de govver, Om over kanaal 13 (of zoiets) nog maar te zwijgen, dus echt in mijn sas ben ik er niet mee. Maar over
2 dagen begint dat boeltje pas echt te draaien, dus ik geef mezelf een maand - die gra s is - om te ontdekken wat er eventueel
wel leuk aan is. Wat ik dan vervolgens moet als dat niet het genoeg het geval is, dat weet ik nog niet, maar ik hoorde gisteren
van een (Nederlandse) vriendin die normaliter in Turkije woont maar door omstandigheden jdelijk hier is, dat ze de ene na de
andere Turkse serie online kijkt, met oneindig veel keus, ook voor ﬁlms, dus ik kan in ieder geval die behoe e bevredigen in
de zo snel als ik wil nabije toekomst. Nou zeg, dit allemaal naar aanleiding van David Loyd zijn/haar Policies & Procedures en
vooral de implementa e door zijn werknemers en implica es daar weer van op ons, de afnemers, de klanten.Nix geen koning
of koningin dus. Ik ga morgenvroeg sporten bij Curves, die hebben een entjesac e ten gunste van Pink Ribbon, die ik dan
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weer cadeau gekregen heb van mijn zus, de lieverd, dus en keer samen met haar een half uurtje afzien, en dat binnen een
maand op te souperen (Ve e muziek met elke 30 sekonden Changez, van apparaat naar apparaat, dat werk). Ook hier viel me
al op hoe erg ze hun best doen om me zo snel mogelijk weer buiten de deur te krijgen. Het intake gesprek alleen al was meer
dan een uur, ik kon mezelf net tegenhouden om niet gillend weg te rennen. Met alle me ngen en vragenlijsten van dien, Mijn
overtollige vet moest ik tonen ten overstaan en in het volle gezicht van de meest slanke, sportende dames, en ....er zijn geen
douches... Maar goed, ik heb er enorm veel zin in, douchen doe ik wel thuis, dat is maar 200 meter verderop, en die jd samen
met mijn zus te hebben is het allemaal waard. 10 x 30 minuten, is 300 minuten quality me op ene zwepende beat. Allright Now.
Jan Verheijen (2014-10-19 16:23:27)
Ruim een jaar geleden is mij een dermate klantvriendelijk gebaar overkomen dat er ik zelfs een blog aan heb gewijd. Omdat ik
helaas wat breedsprakiger ben dan Cor, verwijs ik maar meteen naar de voorlaatste alinea: h p://www.janmac.nl/pensioen/na
_de _rit/Ar kelen/2013/8/30 _Beter.html
Investeren in geluk – Invest in happyness » naar de sportschool geweest – nou ja een soort van – Curves (2014-10-21 07:23:01)
[…] las (eergisteren) weer eens een blog van Cor. en moest zelf ook weer even los – op een of andere manier – in dit geval
eerst in een […]

Wake up call. Dit is Design Thinking bij Doing verhaal 562/1.001 (2014-10-20 06:13)

Zzzzzzzzzo Lieve Menschen,
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Lekker uitgeslapen? Het is weer maandag. U mag weer. Gisteren schreef ik over een goed en slecht voorbeeld van
klantenbinding en daar reageerde Jan op. Jan is de gepensioneerde vader van een ex collega en ligt nu nog op een oor
op zijn Beter Bed matras. Ook zijn ervaring deelde hij met de buitenwereld. De laatste alinea van zijn blog beschrij
prach g zijn posi eve Beter Bed klantervaring:

Vanochtend werd het weer eens heel laat en dat wijt ik aan mijn tegenwoordig betere matras
waarover ik enkele weken geleden op deze plek eens verhaalde. Ik kondigde aan hier nog eens op terug te
komen. Welaan, het was een gelukkig moment: de dag en zelfs de middag was bijna aangebroken, maar
ik hoefde nog niks. Dit geluksgevoel werd nog eens verstrekt toen ik er op de boven mijn hoofd hangende
iPad aan herinnerd werd dat mijn voormalige collega’s binnenkort weer aan de slag gaan. ’Beter’, zou mijn
oudste zoon zeggen. Van hem vernam ik ook rond het middaguur dat hij er als leraar in het zuidelijke district inmiddels weer bijna een week op hee zi en.
De aanleiding van dit blog is echter een telefoontje dat ik rond een uur of drie kreeg van een ﬁrma die
de vergrotende trap van ‘goed’ in haar naam hee opgenomen en na dat telefoontje krijg ik de neiging
het superla eve predikaat waarover ik zoeven nog twijfelde met enige schroom toe te kennen aan dit
‘slaapbewerkende’ bedrijf. Een medewerkster van Beter Bed informeerde namelijk telefonisch, inmiddels na zo’n week of drie, of het bij haar ﬁliaal aangescha e matras helemaal naar wens was. Tijdens dit
gesprek kreeg ik echt het idee dat haar belangstellend telefoontje ingegeven was door altruïs sche beweegredenen, want welk bedrijf is na aankoop nou benieuwd naar de wijze waarop een koper zijn reeds
lang betaalde waren ervaart? Wellicht zullen er wel commerciële redenen zijn geweest, maar ik zie ze
eerlijk gezegd niet en jdens het alleraardigste gesprek vertelde de dame me dat ik het matras, indien
gewenst, eventueel tot drie maanden na aankoop nog mocht omruilen voor een ander model.
Ik ga binnenkort weer maar eens ’proeﬂiggen’ om te ervaren of ik nóg langer aangenaam in bed kan
liggen en daarvoor is zelfs nog twee maanden jd.
Beter toch?

In de horeca hee het ’Is alles naar wens?’ zijn kracht verloren. Het is hetzelfde als een ’Alles goed?’ in de li voordat
de deuren open gaan en je eruit stapt. Als je aan klantenbinding wilt doen zou je ook gewoon kunnen vragen hoe het
gaat. En doe dat alleen als je echt geinteresseerd bent. Het is als het geven van een compliment. Die komt ook alleen
aan als het gemeend is.

Paul Veen, van der (2014-10-24 08:43:24)
Cor nog bedankt voor je kado, ze hebben me tot in Camden (Londen) gebracht. Cheers, Paul. Verstuurd vanaf mijn iPhone >
Op 20 okt. 2014 om 06:13 hee ”Design Thinking by Doing”
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Samsonite. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 563/1001 (2014-10-21 05:26)

Met mijn tas op de rug en de Samsonite aan de hand ben ik op weg naar Groningen. Dat is niet zo bijzonder was
het niet dat ik dat met een gemiddelde snelheid van 30,4 km/uur in 3 minuut 43 deed. Althans naar het sta on. Er
rijdt nog geen bus en een taxi moet je bestellen en vind ik te duur. Gisteren bij het inpakken van mijn Samsonite had
ik al gezien dat de wielen heel makkelijk te vervangen zijn. Vier schroe e en los. Ik weet niet of ze ooit getest zijn
met deze snelheid op het asfalt. Gelukkig was het van deur tot deur asfalt. Dit zijn van die momenten dat ik echt kan
genieten van kwaliteit. De aanschaf van de Samsonite deed pijn. Het was de lichtste en sterkste Samsonite ooit en
dat voelde ik in mijn portemonnee. Maar uit ervaring weet ik ook dat die pijn maar even duurt. Het wordt bij mij
al jd heel snel gecompenseerd door het gebruiksgenot en mentale goedpraterij. En dan heb ik het niet eens over
hoe die er uit ziet. Ik denk dat ik binnenkort moet gaan betalen voor het kijken naar die mooie kleine, snelle en sterke
Samsonite. Mijn moeder praa e haar dure aankopen al jd goed met een ‘Die koop je voor je leven’. Met gevaar voor
eigen leven gaf mijn Samsonite geen krimp toen ie met ruim 30 km/uur als een Velorex zijspan naast mijn 30 jaar oude
Raleigh strak over het asfalt zoemde.
Samsonite. Zou dat van Samson komen? De ongelooﬂijk sterke bijbelse ﬁguur met de lange haren?
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johanreijenga (2014-10-22 18:55:51)
Ze apen je al snel na Cor ;-) The suitcase you can ride to the airport h p://ﬂip.it/T6kB6

Zachtwerker. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 564/1001 (2014-10-22 06:29)

cor noltee, design thinking
Gisteren was ik weer een dagje in Groningen. Met de trein. Nul minuten vertraging op een traject van 3 uur en 8
minuten. Petje af weer hoor NS. Maar toch was ik te laat voor mijn presenta e. Het doet me denken aan de koﬃeboon
van Douwe Egberts. Daar ging het ook pas fout op de laatste 60 cen meter. Na een reis van vele duizenden kilometers. Mijn opdrachtgever was vergeten dat mijn presenta e op een andere loka e was dan onder haar mail in de
adresgegevens stond. Kan gebeuren. Ik vond het vervelend voor de luisteraars maar die waren nog lekker in gesprek
met elkaar en ik was toch al 4 uur onderweg. Toch moest ik een Sorry onderdrukken. Ik wilde me verontschuldigen
maar waarom zou ik? Ik had mijn uiterste best gedaan om op jd te zijn wat ik niet was, zonder dat ik daar iets aan
kon doen.
Beginnen met een excuus is denk ik het slechtste wat je kunt doen als je een presenta e moet geven. Tenzij je een
heel goed excuus hebt. Of gewoon al jd te laat komt. Ik heb een collega op HKU die echt al jd te laat komt. Echt
al jd. Dat vind ik dan ook wel weer stoer. Helemaal omdat hij/zij zich nooit excuseert. Nooit. Dan heb je het ook wel
erg strak.
Ricardo Semler beschrij in zijn boek Semco’s S jl dat als je mensen verantwoordelijkheid gee ze prima in staat
zijn zelf dingen te organiseren en afspraken te maken. Het is in zijn fabriek niet ongewoon dat een hele afdeling daar
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midden in de week een dag vrij hee maar ze op zondag weer wel gewoon aan het werk zijn. Veel organisa es zijn
georganiseerd als kruispunten waar stoplichten met snelheidsmeters staan. Als je door het rood rijdt en/of te hard
krijg je een bekeuring. Daar zit een hele geldmakende machine achter van jus e en poli e. Maar met welk doel?
Als je doel veiligheid is is een rotonde volgens mij een veel betere en goedkopere oplossing.
Dit stuk teruglezend gaat het echt alle kanten op. Dat komt waarschijnlijk omdat ik gisteren ruim 7 uur s l heb gezeten
in de trein en vervolgens 5 uur ’voor de klas’ gestaan. Vandaag bepaal ik zelf weer waar ik wat ga doen. Genoeg te
doen. En misschien ga ik wel met de trein naar Groningen. Als ik echt veel wil doen. Ik heb vandaag geen haast want
ik hoef nergens heen. Killing voor mijn produc viteit. Zal ik mezelf op voorhand alvast een bekeuring geven. Voor te
zacht werken?

Appie (2014-10-22 07:35:33)
Bedje staat al jd klaar Cor... en onder hapje eten en drankje kun je gewoon verder werken.....na aﬂoop een zach jsje x!
els (2014-10-22 10:59:59)
Ik zeg...strak hoor die collega ;-) En waarom niet naar groningen :-)
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les zes. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 565/1001 (2014-10-23 06:22)

4 keer per jaar wordt er bij HKU een leestafel georganiseerd. In samenwerking met de bibliotheek stelde ik een
geweldige leestafel samen rondom het onderwerp nieuwsgierigheid. Hoe ik ooit aan dat boek kwam lees je hier en
meer over de leestafel en hoe ik dat aanpakte, lees je hier. Maar nu zijn we hier. En straks daar en dat betekent dat
er een nieuwe collega gekozen moest worden aan wie ik het stokje over moest geven. Daar was al over nagedacht
en ik kreeg een lijstje van vijf namen waar ik uit mocht kiezen. Sommige van mijn collega’s op het lijstje kende ik
goed en van anderen had ik zelfs nog nooit gehoord. En wat doe je dan? Ik had koﬃe kunnen gaan drinken met de
minder bekenden en naar hun mogelijke leestafelthema kunnen vragen of naar de spreker die iedere leestafel ’maker’
uitnodigt voor een inspira e college ter introduc e van zijn of haar leestafel. Ik had er een mul criteria analyse op los
kunnen laten waar ik s ekem al mee begonnen was. Na wikken en wegen en een halve keuze moest ik toch echt een
beslissing nemen. De jd ging dringen want voor zo’n leestafel hebben Ria en Danique nog een hoop werk. Ik moest
beslissenen en deed het volgende. Ik stelde voor om aan de lijst van 5 nog een collega toe te voegen, dan waren het
er zes. Ja ik hoor je denken 5 + 1 = 6, dan wordt het nog ingewikkelder. Klopt. Maar niet als je de hulp inschakelt van
een briljant stukje solid state technologie die al jd werkt. Draadloos en jdloos. Mobiel en gebruiksvriendelijk. De
iPhone hee de zes. deze hee er zes. Kanten. Ik schreef mijn collega’s op een lijstje en gaf ze een nummer. 1 t/m 6
en liet Ria gooien.
Het werd 4.
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Thijs gaat de volgende leestafel organiseren. Als ie dat wilt.
En anders gooien we nog een keer.

Eenmaal andermaal. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 589/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-18 08:03:50)
[…] collega Thijs van Lier. Thijs was door het cijfer 4 met een dobbelsteen gekozen. Hoe? Lees je hier. Op HKU organiseren 4
collega’s dit jaar een leestafel die wordt afgesloten met een lunch en […]
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Play more! Game over? Dit is Design Thinking by Doing verhaal 566/1001 (2014-10-24 06:18)

Ik kan er echt van genieten als iets goed uitgelegd/beschreven staat. Zo las ik gisteren een stukje tekst waar ik echt
door geraakt werd. Er staat prach g beschreven wat de kern van een goede crea eve sessie is. En waarom vind ik
dat nu zo mooi. Das best een moeilijk vraag.
Hierbij eerst het stukje en eens kijken of jullie ook zien om welke stukje het gaat.

In a world running on deﬁcit and suﬀering scarce resources, we must increase crea vity and our ability
to think anew.Our task as leaders is to turn the volume up for crea vity and bring more people with
diﬀerent competencies together and introduce mul ple perspec ves into play. It´s about; Moving the
focus from me to we, from instruc on to inspira on and from ordinary to extraordinary.
De kans dat jullie precies hetzelfde stukje zien is uitermate klein want we hebben allemaal verschillende achtergronden, kennis en ervaring. Ik gaf van de week een presenta e en vroeg de groep in het kader van ’perspec ef’ om in
een minuut zoveel mogelijk associa es op te schrijven vanuit ’AUTO’. Ik voorspelde dat er geen enkele associa e zou
zijn die ze allemaal, 14 m/v, hadden. De meeste overlappende associa e was ’stuur’. Er waren er drie die dat alle
drie hadden.
Therese Amabile doet al 30 jaar onderzoek naar crea viteit en benoemt naast mo va e en crea ef denken
’Kennis’ als derde voorwaarde voor crea viteit. Diverse, relevante kennis dan wel te verstaan. Zoals ook op een van
de Crea viteitsquiz kaarten staat waaraan ik 2 jaar geleden meedeed op het World Crea vty Forum:
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Het antwoord op deze vraag is dus....................
Nee.
Maar het erbij halen van mensen die het probleem kennen en er vanuit een ander perspec ef naar kijken
hee wel een posi eve invloed op de kwaliteit van de ideeën.
En als je die verschillende gemo veerde, vakkundige mensen vervolgens aan spelen krijgt, kunnen er mooie
dingen onstaan. Want het moet wel leuk blijven....vind ik dan.
Twee weken geleden faciliteerde ik een crea eve sessie. Ik vernam van mijn opdrachtgever dat een deelnemer achteraf had gezegd dat ie de afgelopen 40 jaar heel wat van ’dit soort sessies’ had meegemaakt maar deze in
zijn top drie was beland. Waarom? Omdat ik hem aan het spelen had gekregen. Spel is de meest krach ge menselijke
vaardigheid om te vernieuwen. Mensen vrijwillig overbodige obstakels laten nemen.
Al enig idee welke zinnetje ik bedoelde?
Komt ie. Voor de koelkast. Of de magnetron?
...bring more people with diﬀerent competencies together and introduce mul ple perspec ves into play.
Play More!
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Of
Game Over?

Droomklacht. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 567/1001 (2014-10-25 06:47)

Een goede crea eve sessie begint met een goede vraag. Een goede vraag bevat een behoe e. Maar hoe kom
je aan een goede vraag? Als je mensen vraagt ’Wat is het probleem?’ werkt dat niet al jd even goed. Soms weten ze
niet precies wat het probleem is en beginnend met ’Wat is het probleem?’ toont maar een kant van het spectrum.
Want wat doen we met de dromen en wensen van mensen......waar nog geen oplossingen voor zijn. Daarbij komt
ook nog eens dat lang niet iedereen dat dur te delen. Alles bij elkaar genoeg reden om er maar een Brainstorm
tegenaan te gooien. Die vaak begint met een vage vraag en iedereen maar zoveel mogelijk gekke dingen roept. Kan
heel bevrijdend werken hoor maar het is weinig eﬀec ef. Herkenbaar?
In deze complexe snel veranderende wereld weten we vaak ook niet precies wat het probleem is. Maar wat
we wel weten is wat mensen willen en vaak nog vaker wat ze niet willen. En hoe krijg je dat nu boven water?
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Ik bedacht het volgende. Ik tes e het laatst en het werkt erg goed. Ik zou het de volgende keer weer zo
doen.
Geef deelnemers twee enveloppen:

Een Klacht en een Droom envelop en een stapeltje Post-It’s. En vraag ze om in s lte drie dromen op een PostIt te schrijven. Om ze in droom stand te krijgen zouden ze de volgende zin af kunnen maken: Het zou fantas sch zijn
als.........
Om ze in klachten stand te krijgen (meestal veel makkelijker) vraag je ze wat ze heeeeeel jammer vinden of
een enorme schijthekel aan hebben. Ook 3.
Doe het in s lte in deze volgorde en neem de anonieme enveloppen in en geef vervolgens iedereen een Klacht en
een Droom envelop van een ander. Deze maakt van de Dromen en Klachten van de anonieme ander Vragen die
beginnen met ’Hoe kunnen we....”
Als je met 6 man bent, heb je 36 vragen die allemaal met ’Hoe kunnen we....” beginnen.
Nummer ze 1 tot met 36 en geef iedereen een Post-It en 15 minuten de jd om, weer in s lte, alle vragen te
bekijken en er drie te selecteren die zij graag zouden oplossen. Nogmaals: IN STILTE. En die selec e doen ze door het
nummer van de vraag op hun Post-It te noteren. IN STILTE. De selec e van de drie vragen doe je op gevoel. Welke
vraag zou jet het liefste oplossen? Waar krijg je energie van? Als na 15 minuten iedereen een keuze hee gemaakt
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maak je teams van 2 die dezelfde vraag hebben. En laat je ze eerst individueel 10 ideeën bedenken.
Nog klachten?
Droomze.
Of bel 0624965000.

Frans van Vroemden (2014-10-27 16:34:48)
Een telefoonnummer van 9 cijfers is al een droom
Ik belde Cor - Elja Daae (2014-10-29 17:50:49)
[…] Hier. […]

Bloeigroei. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 568/1001 (2014-10-26 07:25)

Dit jaar begeleid ik voor het eerst 3de jaars Kunst en Economie studenten met hun stage. 5 studenten die hun plek
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voor een half jaar hebben gevonden in de evenementen business. Hebben jullie wel eens een stagiair begeleid als
ondernemer? Hoe bepaal je nu of zo’n stage succesvol is geweest. Is je stagiair gegroeid? Ik moet weer denken aan
de deﬁni e van Gretchen Rubin; je goed en je slecht voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei.
Een stageplek die klopt, waar je goed en slecht kunt voelen en waar je na een half jaar enorm gegroeid bent. Dat
zou mooi zijn.
Maar waarin dan?
Om dat boven water te krijgen vroeg ik ze bij onze eerste bijeenkomst het volgende. Ze moesten zich het volgende
voorstellen. Het is maart 2015 en ze ontvangen een brief van hun stagebegeleider. Hierin worden ze uitgenodigd
voor een afscheidsfeest ter ere van jou. Niet omdat ze zo blij zijn dat je na een half weg bent maar omdat ze het zo
gewaardeerd hebben wat je voor en met ze gedaan hebt. Hoe enorm gegroeid je bent. Ook in slechte jden. In de
uitnodiging staat dat je met een limousine opgehaald wordt en feestelijk gekleed moet komen. Op de bewuste avond
stap je uit de limousine voor het sterren restaurant en word je welkom geheten door al je stage collega’s. Iedereen ziet
er feestelijk uit en is blij je weer te zien. Hier en daar wordt zelfs een traantje weggepinkt. Het feest begint met een
glas champagne en je loopt stralend rond om wat praatjes te maken. Op een gegeven moment kt je stagebegeleider
tegen zijn glas en vraagt om s lte. Hij vraagt of je naast hem komt staan en haalt een brief uit zijn binnenzak. Het
is een bedankbetoog die recht uit zijn hart komt waarin hij gedetailleerd vertelt waarin je allemaal bent gegroeid en
wat je allemaal hebt geleerd. Ongelooﬂijk wat jij allemaal hebt gedaan in een half jaar.
En wat was nu precies de opdracht?
Ik gaf ze vervolgens een envelop en een A4tje en vroeg ze om die speech van hun stagebegeleider te schrijven. Ze
kregen er 30 minuten de jd voor. Toen ze klaar waren vroeg ik ze om de speech in de bijgaande envelop te doen,
dicht te plakken, hun adres op te schrijven en aan mij te geven. Over 4 maanden aan het eind van hun stage doe ik
ze op de bus en mogen ze hem hardop in de spiegel aan zichzelf voorlezen. Ben benieuwd of er een traantje vloeit en
of ze zijn gegroeid.

els (2014-10-26 09:54:37)
Hopelijk schrijf je daar dan ook over :-)
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S lte svp. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 569/1001 (2014-10-27 05:55)

Vandaag starten we op HKU met Crea viteit & Concept blok 2. Tweehonderd tach g eerste jaars studenten
gaan in een 4 daagse bootcamp CPS’en; Crea ve Problem Solving. Voor Staatsbosbeheer. Voor het echie dus.
Staatsbosbeheer moet steeds meer zelf zijn Knickerbocker ophouden en samen bedachten we een interessante
vraag waarvan de oplossingen nog meer mensen van de natuur moeten gaan laten genieten.
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Ter voorbereiding ging ik gisteren met mijn vrouw naar de Oostvaardersplassen in Eindhoven. Daar speelde
het Metropole Orkest namelijk live tussen de grootste kudde loslopende wilde paarden van Europa.
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Ik ben er nog s l van.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=92BqgrBb4Rs &w=560 &h=315]
Daarna gingen we natuurlijk even het bos in om bij te komen van zoveel muzikaal natuurgeweld. Na een half
uur kwamen we een stroper tegen met een dood hert op zijn linker schouder. Ik sprak hem streng toe want dat mag
natuurlijk niet s ekem herten doodschieten.
Ik zei:
”Wat heb jij daar op je schouder?”
De stroper keek op zijn lege schouder en zei ”Niks.”
Waarop ik nog strenger zei ’Nee je andere!”
De stroper keek naar zijn andere schouder en zei verschrikt ”He get, een hert!”
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Jotam (2014-10-30 10:57:25)
Hoi Corne, Dan vind je dit waarschijnlijk ook erg mooi: h p://natureisspeaking.org! Bekijk vooral alle ﬁlmpjes. Heel goed,
mooi en sterk uitgewerkt :)! Groetjes, Jotam Dveer

Ik zie ik zie. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 570/1001 (2014-10-28 04:17)

Wat zie je hier?
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Ik zou deze post nu kunnen stoppen en je achterlaten met een onbevredigend gevoel. Ik heb je een vraag
gesteld maar je krijgt geen antwoord.
Dus ik ga nog even verder.
Laten we een beetje inzoomen.
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Wordt het al wat duidelijker? Kijk nog eens goed. Wat zie je? Waar ben?
En wat doet dit ding daar?
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En wat valt je op aan bovenstaand plaatje? Kijk nog eens goed. Wat is er vreemd aan?
Ik weet zeker dat er nu al een paar mensen weggeklikt zijn. Die hebben geen zin in deze onzin. Die zijn ongeduldig
en willen gewoon weten wat hier aan de hand is of hebben wel wat beters te doen. Anderen zijn nieuwsgierig en
vragen zich af waarom er een camera met lensdop op een bizar sta ef staat met een kunstwerk tegen de muur in
een gymzaal.
Ik zou nu kunnen eindigen met dat er even later drie kleuters op de grond lagen. Jullie achterlatend in .........
ja waarin eigenlijk. Frustra e? Ongeduld? Boosheid? Verbazing? Vertwijfeling? Ongeloof?
En wat zou ik daar mee willen bereiken of zeggen?
Als je deze post tot hier hebt gelezen verdien je meer. Komt ie. Nog een plaatje.
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Gisteren was ik met een medemaster student op een lagere school waar we kleuters naar kunst lieten kijken
en hun reac es opnamen. Het was voor het vak crea eve maakprocessen maar ik vond het een hele interessante les
groepsdynamica. We lieten gisteren 5 groepjes van 3 kleuters naar verschillende werken kijken en het was prach g
om te zien welke rollen de verschillende kleuters innamen en wat ze allemaal zeiden. Dat viel in het begin eigenlijk
best tegen maar ze kwamen pas echt los toen we ze vroegen op hun rug naar de kunst te kijken en in zo kort mogelijke
jd zoveel mogelijk dingen te roepen die ze zagen. We boden ze een overbodig obstakel waardoor ze in speelstand
kwamen en toen gingen ze los.
Het lijkt me een prima idee voor de leegstaande gymzalen en de lege galeries met abstract werk aan de muur.
Ma en op de grond. Liggen en roepen maar.
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Kunst kijken wordt nooit meer hetzelfde.
En wat we met die geluidsopnames van de kleuters gaan doen?
Daarover later meer.
Toch nog een cli

angertje. Niet echt een hele goede btw.

ton rodenburg (2014-10-28 11:44:52)
prach g verhaal cor. Ik zou zeggen..laten we eens op onze rug naar de schilderijen van opa cor kijken :0)).. gaat een wereld
voor ons open!! greets! ton
cornoltee (2014-10-28 20:47:13)
Onder die van jou kunnen we makkelijk met zijn tweeën liggen :-)

Nootgevalletje. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 570/1001 (2014-10-29 06:01)
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Voor het meeste wat we heel de dag doen denken we niet na. Gelukkig maar. De patronen in ons hoofd
helpen ons om de dingen die we vaker doen vanzelf te doen. Zo openen we zonder te kijken een deur door op
heuphoogte te grijpen naar de deurklink, hem naar beneden te drukken en de deur naar binnen te duwen als we
ergens naar binnen lopen en naar ons toe te trekken als we ergens naar buiten gaan. Een stuk las ger wordt het al
als je de klink naar boven moet bewegen of moet draaien. Laat staan knijpen en draaien. Zoals ik van de week moest
doen met de deur van een hek op een basisschool.
De deur en die andere ruimte is een mooie metafoor voor originele ideeen. De deur is het obstakel om naar
een andere plek te gaan om ideeen te bedenken. En met de klink is iets gedaan waardoor je er niet komt. Zo stond ik
laatst voor mijn eigen deur. Er was niemand thuis. Althans dat dacht ik. Dat was een veronderstelling, een aanname.
Ik deed mijn sleutel in het slot en kreeg de sleutel er niet ver genoeg in. Ik probeerde het nog een keer en nog een
keer. Toen ging bij mij de boel op slot. Ik bleef hetzelfde proberen. De deur van het slot krijgen omdat ik dacht dat
ie op slot zat. Dacht. En omdat ik dat dacht probeerde ik de dingen die je doet als je denkt dat ie op slot zit. Logisch.
Alleen je komt er niet mee aan de andere kant van de deur als ie niet op slot zit. De deur was namelijk gewoon open.
Mijn vrouw was als thuis en had de sleutel aan de binnenkant van de deur in het slot gedaan waardoor mijn sleutel
er niet ver genoeg in kon. Ze was even iets uit de auto aan het halen en vroeg zich bij terugkomst verbaasd af wat ik
met de sleutel in het slot aan het proberen was, pakte de klink en deed de deur open. Tja. Dat zijn van die momenten
dat je je heeeel dom voelt.
Gelukkig was het niet de deur van de camping wc waar ik met een buikkrampje voor stond.
Nobdy likes change. Except for a wet baby.
Ik moest aan bovenstaande denken toen ik een ﬁlmpje zag van Radio 1 over onderwijs.
Vraag:
Haal het nootje uit de koker:

Hoe zou jij het doen?
De oplossing bekijk je onderaan.
Voor nu:
onderwijs + onze hersenen = noodgeval.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=qAsRBlWyMBU &w=560 &h=315]
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els (2014-10-29 11:20:45)
geweldig :-)
Carolien Geurtsen (2014-10-29 11:29:46)
ik blijf e es hangen op dat zinnetje nobody likes change, waar ik enorm met mijn neus op gedrukt word sinds ik mantezorg
voor mijn tante met diagnose ALtheimer, frigh ning hoe groot de impact is van de kleinste verandering is - alles is bedreigend
voor het evenwicht wat er niet is
Winny (2014-10-29 13:34:57)
Jou blog doet me denken aan de oproep van de Gemeente Utrecht. Ik zal hier vanmiddag aanwezig zijn en promoot
Onderwijs+onze hersenen=schrijven met pen en papier. Dank voor deze bondige optelsom. Hieronder meer info over de
oproep van de Gemeente Utrecht. Het onderwijs is in beweging. Innova e in het onderwijs. Wat hebben leerlingen nodig
om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan? Hoe kunnen we leerlingen op hun eigen manier laten excelleren?
Welke onderwijsvernieuwingen en experimenten bieden kansen? Hoe kan het onderwijs blijven aansluiten op de vraag van
de arbeidsmarkt? Vanmiddag organiseert de Gemeente Utrecht hiervoor een stadstafel waarbij het college graag in gesprek
wil met iedereen die ideeën en meningen hee over hoe we de kwaliteit van het Utrechts voortgezet onderwijs een impuls
kunnen geven en excellen e op elk onderwijsniveau kunnen s muleren.
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Do Design Academy. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 571/1001 (2014-10-30 08:59)

Met enige vertraging door UPC onderhoud hier mijn ochtendspinsels.
Vorige week was ik in Eindhoven om het eindexamenwerk van de Design Academy te bekijken. Met de van de ABN
AMRO gekregen passe partout voor de post die ik had geschreven over hun businessdag jdens de Uitmarkt.
Dit jaar was de 10de keer dat ik er was en gaandeweg is het steeds drukker geworden. Graag deel ik hierbij mijn
ontwikkelde strategie om op maal van het werk te genieten.
Scenario 1.
In het ideale geval ga je de dag voor je bezoek eerst het boek kopen met al het werk wat je dan de dag voor je bezoek
op je gemak doorneemt zodat je jdens je bezoek je kunt focussen op de door jouw gekozen werken en/of studenten.
Want stel dat je van 12.00 tot 18.00 in de Wi e Dame aan het rondkijken bent dan kun je misschien 5 x 4 = 20 werken
goed bekijken en een praatje maken met de studenten. Dat lijkt veel maar dat is nog al jd maar zo’n 15 % van 140
werken. In het resterende uurtje werk je een heerlijk broodje met een bakkie soep naar binnen in het restaurant aan
het eind van de expo.
Scenario 2.
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Dit scenario volgde ik dit jaar omdat ik helaas geen jd had om twee dagen te gaan. Geen paniek, ook dan kun je
op maal genieten van je dagje eindexamenwerk maar daar moet je wel wat voor doen. En dat is niet wat iedereen
doet. Begin met de aanschaf van een passe partout . Dat kan van tevoren online. Ga vervolgens op jd naar de ingang
van de Wi e Dame. Dit jaar opende ze haar deuren om 11.00. Wees er om 10.45. Eenmaal binnen bekijk je het werk
nog niet niet maar scheur je de kleine blaadjes met omschrijvingen van het werk af die bij alle werken staan. Doe dat
voor de eerste ruimte en loop direct door naar het einde van de expo, neem een bak koﬃe en appelcake en geniet
van de rust. Beneden is het dan na 5 minuten al een drukte van jewelste en jij kunt je, genietend van de koﬃe en
de cake, verdiepen in de conceptomschrijvingen van het werk en daar een selec e uit maken. Met zo’n 35 werken
ben je daar zeker wel een uur of anderhalf uur mee bezig. Maar met nog een koﬃe is dat helemaal geen straf. Het
verzamelen van de blaadjes met omschrijvingen is overigens de low budget variant want je kunt aan het eind ook het
eindexamenboek kopen maar dan loop je de hele dag met zo’n zwaar ding te sjouwen. En nu heb je gewoon een
stapeltje papiertjes in je binnenzak. En het boek koop je gewoon als je de Wi e Dame verlaat.

Scenario 3.

Doe het op je eigen manier.

Tot volgend jaar?

Btw een van de mooiste werken dit jaar vond ik het werk van Siem Lenders en Anne Pabon, Fervent Capet.

Dat ziet er zo uit op een blaadje:
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En zo in het echt.
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En alles staat s l. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 572/1001 (2014-10-31 07:03)

Een student van mij vraagt steevast ’Alles goed, Cor?’ waarop ik al ruim een jaar antwoord ’Bijna alles.’ Het is
zijn standaard zinnetje om eigenlijk te vragen ’Hoe gaat het met je?’ Waarop het merendeel dan antwoord ’Alles
goed.’ Want het is in menig geval natuurlijk niet de bedoeling om dan echt te gaan vertellen hoe het met je gaat.
Daar hebben we vaak helemaal geen jd voor of erger nog geen zin. Toen ik een jdje geleden ’Wil je het echt
weten?’ antwoordde op de vraag hoe het met me ging zei degene in het voorbij lopen ’Fijn. We bellen.’ Ik zit al
maanden op het telefoontje te wachten. Gelukkig gaat de jd snel voorbij want ik ben retedruk. Als nu iemand zou
vragen hoe het met me ging zou ik schaamteloos zeggen ’Druk’. Wat natuurlijk een belachelijk antwoord is want het
zegt niets over hoe het met mij gaat. Het zegt iets over dat ik veel aan het doen ben en waarschijnlijk jd tekort kom.
De afgelopen twee weken zijn, denk ik, de drukste van het jaar. Ik zal jullie het lijstje besparen van waar ik allemaal
mee bezig ben. Ik voel al een lichte stress opkomen als ik al aan het lijstje denk, laat staan aan hoeveel jd die zaken
allemaal kosten. Zo heb ik vandaag drie afspraken om 10.00. Een in Ro erdam, een in Hilversum en een in Utrecht.
Ik zou dolgraag op alle drie de plekken willen zijn maar het wordt toch eerst Ro erdam deze keer. Dan race ik naar
Hilversum en Skype later nog wel met Utrecht. Of onderweg vanuit Ro erdam even Face men?
Bijzonder in deze drukke periode is dat een van de projecten juist gaat over jd. Samen met een medestudent hebben we onderzoek gedaan naar het crea eve proces van Maarten Baas. Maarten hee iets met jd en
vergankelijkheid. Zo werd hij wereldberoemd met verbrandde meubels die hij in de epoxy ze e en hee hij een
aantal 12 uur durende video’s gemaakt van klokken. Menselijke klokken. Een van deze klokken kun je downloaden
als app. Tik in Maarten Baas in de app store.
Ik heb hem op mijn iPhone staan. Zo gee de glazenwasser in mijn iPhone aan dat het op dit moment bijna 6
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uur en 37 is:
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Vandaag wou ik dat Tika was, de dochter van Tita Tovenaar was. Dan ze e ik alles s l.
Zei ik alleen vandaag?
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=t3SeZAuC2ss &w=560 &h=315]

Anna-Maria @puur (2014-10-31 07:35:32)
Alles goed Cor!
els (2014-10-31 08:52:08)
Dus vandaag is het zeker....lang leve de media voor Cor ;-)
Winny (2014-11-02 08:47:41)
Tita Tovenaar, leuk om die tune weer te horen.
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1.2

November

Punt. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 573/1001 (2014-11-01 14:10)

Gisteren was de tel van mijn blog ”En alles staat s l” en ik stond gisteren s l. Op een parkeerplek en werd even
s l van de de boodschap van Parkmobile op mijn mobieltje.

Func oneel was dit voldoende:
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Maar Parkmobile voegde iets toe. Een ’stukje’ emo e. Of is het empathie?
Wil je dat nooit meer zeggen Cor, ’een stukje emo e’. Nee Cor. Zal het nooit meer doen.
Parkmobile maakt een verschil. Zie je welk? Of moet ik vragen ”Voel je welk?”
What’s the .?
De zon schijnt. Ik gooi mijn dak open.

benvloon990999223 (2014-11-01 17:22:48)
Ik rust mijn cabrio-case. Mooi gedaan. Had wat prominenter gemogen. Fijn weekend.
Els (2014-11-02 09:21:13)
Toch aardig vanze dat ze je even helpen herinneren dat je je dak niet moet vergeten �
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Groot geluk zit in een klein hoekje. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 574/1001 (2014-11-02 08:47)

Mijn vrouw en ik zaten gisteren weer aan de garnalen kroketjes en de Sauvignon Blanc. Op een bankje in de
zon in de tuin van Villa Augustus. We hadden natuurlijk ook binnen kunnen studeren maar dit was toch echt het
laatste mooie weekend. We zeggen het al weken tegen elkaar. Kom we gaan nu genieten van het heerlijke weer
want het dit zal het laatste weekend wel zijn. Het is om chagrijnig van te worden dat genieten van het mooie weer.
Maar het is toch weer gelukt. Met een glas in de ene hand, Groepsdynamica van Remmerswaal voor de neus en een
garnalenkroket in de mond was het weer hard genieten en nog harder studeren. Door de combina e denk ik toch
dat ik meer geleerd heb dan dat ik alleen achter mijn buro had gezeten. Omdat ik dan de hele jd afgeleid, of moet
ik zeggen verleid, zou zijn door het prach ge weer. Nu zat ik met het mooie weer en di o vrouw in de zon met een
interessant boek. Daarvoor had ik een super leuke mee ng gehad met Paul. Paul ken ik al heel lang. Hij was een van
mijn studenten die ooit een workshop experience design bij mij volgde jdens de seminar weken op HKU. Jaaaaaaren
geleden. Paul hee daarna nog menig klusje voor me gedaan als roady. Hij vertelde me gisteren dat ie zich nog
goed herinnerde dat ie mensen uitnodigde om in een racekuipje te gaan zi en en ze een Head Mounted Display (nu
Oculus Ri ) opze e die het live beeld uit een schaal 1:10 autootje op de twee kleine schermpjes 3 cen meter voor je
neus projecteerde. Nu hebben we het gehad over een workshop Design Thinking die ik waarschijnlijk ga geven voor
zijn collega’s.
We voerden een interessant gesprek dat uiteindelijk ook leidde tot het schrijven van mijn post gisteren. Normaal gesproken schrijf ik als eerste in de ochtend maar gisteren dus na de mee ng met Paul en voor de mee ng met
de garnalenkroket.
Het voorbeeld van gisteren noemde Paul een groot verschil door een klein detail. Een klein impactvol detail
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en hij wees me op een blog dat daar net als ik elke dag over schrij : Li le Big Details
Een ongeluk zit in een klein hoekje maar geluk ook. Dingen ontwerpen waar mensen blij van worden doe je
door de details te zien. En die zie je pas als je nieuwsgierig bent en open staat voor nieuwe dingen. In een goede bui
zie je meer dan in slechte bui. En als als de zon schijnt in die goede bui dan zie de pot met goud aan het eind van de
regenboog. Met open mind op zoek naar betekenisvolle verschillen is het leukste en voor sommige het moeilijkste
wat er is.
Het doet me denken aan het verhaal wat mijn vader me ooit vertelde. Hij volgde een workshop van een
beroemde natuurfotograaf. Zo beroemd dat ik zijn naam weer vergeten ben. Wat overigens meer zegt over mij dan
over de fotograaf....of mijn vader.
Uitgerust met al hun fotogear gingen de deelnemers op pad. Na een lange tocht belandden ze op een, op het
eerste oog niet bijster interessante plek en kreeg iedereen een hoepel die ze willekeurig op de grond moesten gooien.
Die cirkel was hun werkveld de komende drie uur. Drie uur?? De weerstand bij de deelnemers was enorm. Hoe kon
je binnen die kleine cirkel nu een mooie foto maken. En drie uur lang. De deelnemers gingen mokkend aan de slag
op hun knieen in een cirkel en mochten er pas uit als ze een prach ge foto hadden gemaakt. De resultaten waren
verbluﬀend. Een hardcore les ”Kijken met aandacht zonder vooroordelen.”
Ik zit nu midden in een cirkel. Eens kijken of ik iets moois zie. Niet in drie uur. Maar laat ik eens drie minuten kijken.
Nieuwsgierig naar het resultaat? Voel dan even goed hoe dat voelt.
Dat is het gevoel dat je nodig hebt om de kleine details te zien die een groot verschil kunnen maken.
Succes!
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Geen Tijd. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 575/1001 (2014-11-03 06:54)

Voor het vak Crea eve maakprocessen moet je onderzoek doen naar het crea eve maakproces van een kunstenaar.
Nu vraag ik me sindsdien af wat we onder een kunstenaar verstaan. Nu zou ik natuurlijk naar Wikipedia kunnen gaan
of in het woordenboek kunnen kijken maar laat ik het gewoon zelf proberen. Laat ik mijn eigen deﬁni e geven want
ik vind dat ik zelf ook een kunstenaar ben. Afgezien van dat ik docent en ondernemer ben, ben ik sinds 26 januari
2014 oﬃcieel kunstenaar. Oﬃcieel van mezelf. Sinds ik een jaar lang elke dag (behalve vrijdag de 13de) een verhaal
schreef ben ik een kunstenaar. Oke een par me kunstenaar want de kunst maak ik alleen in de ochtend. Een uur
lang ben ik met mijn kunst bezig. Het verbeelden van mijn nieuwsgierigheid. Heel gedisciplineerd en vasthoudend.
Ik geef expressie aan mijn kijk op de wereld door te schrijven en daar een plaatje bij te bedenken. De vraag of jij dat
kunst of kut vindt is een andere discussie. Dan gaat het over de kwaliteit of waarde van het kunstwerk.
En eigenlijk is het niet alleen in de ochtend. Volgens Wallas (1926) ben ik overdag ook met mijn kunst bezig. Niet
zozeer aan het maken alswel aan het voorbereiden. De zogenaamde Prepara efase. Eigenlijk had ik graag mijn eigen
proces gebruikt voor de presenta e van vanavond. Echter een van de voorwaarden was dat er voldoende over de
kunstenaar geschreven/gezegd moest zijn. Daarmee viel ik dus af. Dus werd het Maarten Baas. En dan niet met zijn
beroemde smoke of klei meubels. Nee met zijn Real Time project. Een aantal video’s van 12 uur van ’levende’ klokken.
Medestudent Lex en ik doken in de boeken, jdschri en en ﬁlm’s op zoek naar materiaal.
We stuurden Maarten ook een mailtje met het verzoek om hem te mogen interviewen over het zijn Real Time project.
Een vriendelijk mailtje van zijn assistent meldde echter dat Maarten Geen Tijd had. Real Time.
Dat kunnen wij dan weer goed gebruiken in onze presenta e. Net als Banksy vroeg of ie een quote van de New
89

York poli e op zijn bookcover mocht publiceren. Het antwoord dat hij kreeg was ’dat hij geen quote mocht gebruiken
voor op zijn boekcover” wat ie dus gebruikte als quote op zijn bookcover.
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Conforming. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 576/1001 (2014-11-04 06:48)

Je bestaat natuurlijk pas echt als je een boek of een model hebt bedacht. Want dan kunnen mensen je quoten uit
je boek of je model aanhalen. Zo heb ik de afgelopen jd veel jd door gebracht met Nirav Christophe (Dynamisch
maakmodel) en Jan Remmerswaal (Handboek Groepsdynamica isbn 9024416485nur741)). Het wordt jd voor een
eigen model....of boek?
Ik wil graag een observa e over het mondelinge tentamen groepsdynamica delen dat ik gisteren met nog twee
medestudenten had. Ik gaf als laatste binnenlopende en mijn plaats nemend namelijk als enige en dus eerste de
docente een hand. Een spontane ac e die misschien bedoeld was om mezelf even te rese en, me/haar op mijn/haar
gemak te stellen of gewoon te doen wat ik van ooit van mijn moeder heb geleerd. Het was in ieder geval niet bedoeld
om een voorbeeld binnen de groep te zijn want volgens Remmerswaal zi en we nog in de Forming fase. Het zou
natuurlijk wel een voorbeeld kunnen zijn van ’zo doen we dat in onze groep’. Het stellen van een norm, een regel. Zo
geef ik als docent al jd iedereen een hand als ik ze voor het eerst zie. Of dat er nu 10 of 100 zijn.
Mijn handgeefac e was niet van te voren bedacht maar wat er daarna gebeurde was een mooi voorbeeld van groepsdynamica. Wat gebeurde er? Mijn twee medestudenten gaven toen dus ook een hand. Ik ben benieuwd wat er door
hun hoofd ging op het moment dat ik de docente een hand gaf. Als ik de Roos van Leary er op na sla, zou ik mijn
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handgeefac e als Boven Naast (leidend) gedrag kunnen bestempelen. Waar mijn twee medestudenten Onder Naast
op reageerden (a ankelijk). Of het een teken is dat we als groep masterstudenten van de Forming in de Norming
fase belanden denk ik niet. We moeten duidelijk nog door de Storming fase. Ik voorspel slecht weer in de groep. Met
hier en daar een huilbui en donderspeechen.
Storming?
Onderstaand experiment is een mooi voorbeeld van Conforming. Iets wat volgens mij vooral plaatsvindt in het begin
van groepsvorming. Het ﬁlmpje is ook de reden waarom ik mensen al jd in s lte en anoniem hun beste ideeen laat
kiezen. Anders kiezen mensen voor elkaar en niet voor het wat ze het beste idee vinden.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 &w=560 &h=315]

Neem een Abo. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 577/1001 (2014-11-05 05:37)
De beste manier om me te volgen is de hele dag achter mee aan te lopen. Dan weet je zeker dat je niets mist. Een
ander alterna ef is me met een drone met camera volgen. Het doet me denken aan de radiograﬁsch beweegbare
hand uit Edward de Bono’s boek ’The Exercising Machine”. Maar je kunt ook gewoon een abo nemen op dit blog.
Mijn pensioen zijn mij 1001 fans die alles van me kopen. Dat zijn er nu nog maar een handjevol maar ik heb ook nog
even, hoop ik. Tijd.
Tijd die ik nu niet heb. Niet dat ik dood aan het gaan ben maar omdat mijn trein om 6.08 vertrekt naar Kortrijk via Gorinchem.
Ben op weg naar het Crea vity World Forum.
Helaas uitverkocht.
Tot morgen.
Schrijf in het Belgisch.
Z.o.z.
PS (kijken of ze me volgen)
Cees ik ben er niet vandaag.
Stagiaires morgen ook niet.
Laat even weten of jullie dit ontvangen hebben.
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robbert jansen kanado (2014-11-05 07:09:12)
jazekers
Els (2014-11-05 10:11:46)
Tot laters dan ;-)
Marloes (2014-11-06 11:48:36)
Ik heb het in ieder geval gekregen. Het mooie is dat ik niet onmiddelijk hoef te reageren..

Maximaal Minimaal.Dit is Design Thinking by Doing verhaal 578/1001 (2014-11-06 07:03)

Van de week kreeg ik u een persoonlijk verzoek om deel te nemen aan een crea eve sessie rondom Koningsdag
2015:
De namen zijn gewijzigd om de onschuldigen te beschermen.
Beste Dordtenaar (in welke zin dan ook),
93

Graag wil ik een persoonlijk verzoek aan je/u doen.
Dordrecht mag de eerste Koningsdag nieuwe s jl organiseren. Een fantas sche gelegenheid om de stad
en de regio aan de buitenwereld te tonen. Maar ook een uitdaging: want Koningsdag in Dordrecht moet
anders worden dan de tradi onele Koningsdag en Koninginnedagen in het verleden. En dat klinkt simpeler dan het is, omdat het programma een aantal elementen moet beva en, die het gemakkelijk maken
te vervallen tot cosme sche aanpassingen.
Wij willen daarom een tweetal sessies organiseren om crea eve ideeën en oplossingen te verzinnen,
die ons gezamenlijk kan helpen ’een nieuwe standaard’ te ze en voor Koningsdag. Bij een snelle inventarisa e kwam jouw/uw naam naar voren als iemand die betrokken is, a oms g is uit, woont in of werkt
in Dordrecht en de regio, maar -vooral- als iemand die het leuk vindt spannende en nieuwe dingen te
verzinnen.
De termen ’out of the box’ en ’2.0’ zijn zo ontze end 2.0; die probeer ik te vermijden.
Wij vragen degenen die we hiervoor benaderen dit te doen uit liefde voor en betrokkenheid bij de stad.
De doelstelling is het genereren van zoveel mogelijk vernieuwende ideeën, waarmee we Koningsdag in
Dordrecht sterker, leuker en onvergetelijker kunnen maken en Dordrecht en de regio op een originelere
en betere manier kunnen laten zien. Het is dus geen plek voor pitches en we beloven niemand vooraf
dat hij/zij bij de uitvoering van ideeën betrokken wordt.
Ik zou het zeer op prijs stellen als jij/u in staat bent één van de twee sessies bij te wonen en vooral mee
te denken en input te leveren. Zou je/u dat willen doorgeven aan onze secretaresse?
Hartelijke groet en alvast dank voor de reac e,
Ben Graai
Dat is harts kke leuk toch? In mijn eigen jd 4 uur lang gra s ideeën bedenken voor onze Koning en Koningin om
onze stad op de kaart te ze en. Uit liefde voor de stad en omdat ik het zo leuk vind spannende en nieuwe dingen te
bedenken.
Dat vind ik inderdaad harts kke leuk. Dat is mijn vak. Ik probeer de term 2.0 hier te vermijden. Ik twijfelde of ik
mee zou doen met de sessie.
Heel even maar. Want de reden dat er geen beloning voor de deelnemers is, blijkt de volgende:

Voorlopig is er geen sprake van beloning omdat we niet weten wat er uit komt en/of ideeen ook
gebruikt kunnen worden.
Als je het maximale uit zo’n sessie wilt halen maar geen vertrouwen hebt in de uitkomst vraag ik me af of je wel de
juiste mensen uit genodigd hebt of het crea eve proces wel goed hebt ingericht. Dit is inderdaad niet ’2.0’ maar
eerder ’0.2’. Minimaal.
Ik ga weer terug in mijn box. Op het eiland van Dordrecht.
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Carolien Geurtsen (2014-11-06 07:29:40)
Ik zeg wow. en ik zeg ook, mail ze een linkje hiernaar toe als antwoord - maar dat heb je misschien al gedaan - tjonge - bek
openvalt - wat een lef lef en gore lef
jasmijn (2014-11-06 08:46:58)
En wat een prach ge verbastering van de naam eronder ;-)) hihihihihi ….ben ook uitgenodigd, en ik ga wel even kijken, alleen al
omdat ik me verheug op ’t kippenhok vol ’crea even’ die ongetwijfeld over elkaar heen struikelen met de wildste ideeën….die
vervolgens door ’Ben’ afgekeurd worden op te weinig ’zakloop-gehalte’. Let’s play & have a nice day! J.
cornoltee (2014-11-06 09:59:48)
Mail verstuurd. Bedankt voor t duwtje!
Carolien Geurtsen (2014-11-10 08:36:59)
gerne - benieuwd natuurlijk of je nog wat terughoord

In de gloria. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 579/1001 (2014-11-07 07:20)

De afgelopen twee dagen was ik in Kortrijk, op het World Crea vity Forum. Daar is me een aantal dingen
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opgevallen.
Eens kijken of ik al schrijvende kan uitleggen wat ik bedoel. Want lang heb ik er namelijk nog niet (bewust)
over nagedacht. Er is inmiddels wel een nachtje overheen gegaan waarin mijn onbewuste er ongetwijfeld ook mee
bezig is geweest. Ik gebruik nu deze vroege morgen om mijn . te maken. Of moet ik zeggen zoeken. Wat mij opviel
is dat de beste spreker geen presenta e had. Ricardo Semler liep ijsberend over het podium te vertellen waar hij in
geloofde zonder dat daar een vooraf bepaalde structuur in zat. En dus ook geen slides op de mega grote schermen.
En dat was ook niet nodig. Iedereen hing aan zijn lippen en ik vraag me af hoe dit komt. Hoe dat bij anderen zit weet
ik natuurlijk niet maar ik ga toch eens proberen te analyseren hoe dat bij mij zit. Misschien moet ik het doen aan de
hand van het model van Dan en Chip Heath. Uit de Plakfakor. Ik schreef er al eerder over. Hier. Dat is trouwens zo’n
450 posts geleden.
Dan en Chip leggen uit dat een idee blij hangen als het voldoet aan 6 voorwaarden:

Laat ik beginnen met Credible. Semler is zeker geloofwaardig. Ondanks de de ﬂuctua es in de Braziliaanse
economie is hij in staat geweest om een groeiende, succesvolle onderneming te runnen. Volgens mij is hij zelfs een
aantal keren tot werkgever van het jaar gekozen. En zoals elke andere spreker. Hij hee er een boek over geschreven.
Want anders hoor je er natuurlijk niet bij. Want dan kunnen ze ook je boek niet verkopen bij de boekenstand.
Concrete. Nogal concreet. De voorbeelden die hij gee zijn geen theorieën, nee het zijn concrete voorbeelden uit
zijn prak jk. Uit zijn leven gegrepen.
Simpel. Nogal want ik begrijp het.
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Unexpected. Dat was zijn presenta e niet. Qua vorm. Hij deed niets onverwachts. Misschien het feit dat hij
er was op zijn Terminale dag. Het onverwachtse zat hem in de verhalen. Zo ontsloeg hij alle managers toen hij het
bedrijf van zijn vader overnam en bepaalt een deel van zijn medewerkers wat ze verdienen of wanneer en hoe laat
ze naar de zaak komen.
Emo oneel. Zijn verhaal is gelardeerd met persoonlijke anekdotes. Een die me bij bleef is het verhaal dat hij
bang is kanker te krijgen. Iets dat in zijn hele familie voorkomt. Hij hee zich uitgebreid laten onderzoeken maar
gelukkig kunnen ze niets vinden. Toch is de kans groot dat ie het een keer krijgt. En wat doe je dan? Ga je dan de
korte jd die je rest de dingen doen die je echt wilt. Met je familie naar een mooi eiland? Semler bedacht iets anders.
Dinsdag en donderdag zijn zijn Terminale dagen. Die dagen dat ie doet wat ie zou als ie op zeer korte termijn dood
zou gaan. Misschien zouden meer mensen dat moeten doen. Denken dat ze op korte termijn dood gaan. En doen
wat ze als heel hun leven hadden moeten doen.
Nobody likes change except for a wet baby. Een baby kan zijn luier niet verwisselen maar iedereen kan veranderen. Het is alleen jammer dat daar vaak een crisis voor nodig is. En een dosis lef.
Dit typend realiseer ik me dat het gisteren donderdag was en Semler op het podium stond om ons zijn verhaal te delen. Ik geloof dat ie deed wat ie zou doen op zijn Terminale dag.
Semler is een geloofwaardige verhalenverteller die mij op zijn Terminale dag emo oneel wist te raken met
zijn simpele en onverwachtse verhalen.
Lang zal hij Leven.
In de Gloria.
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TOM TOM. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 580/1001 (2014-11-08 08:08)

Als je me nu zou vragen wat me het meest is bijgebleven van CWF 2014 is dat toch Tom Kelley. Ik zal proberen
uit te leggen waarom dat is.
Tom Kelley hee samen met zijn broer, mijn Held, David Kelley een boek geschreven Crea ve Conﬁdence. Dat had
ik nog steeds niet gekocht omdat ik tegen mezelf had gezegd ’Nu even geen boeken meer kopen, je hebt er al teveel
die je niet gelezen hebt en je hebt het superdruk met de Master Kunst Educa e.’ Ik hield me netjes aan de afspraak.
Zelfs toen ik zag dat Tom een van de keynote sprekers was op het Crea vity World Forum in Kortrijk waar ik afgelopen
woensdag en donderdag was.
Toch heb ik het boek hier op mijn buro liggen. Woensdag was ik samen met Gabrielle Kuiper (de beste en leukste
schooldirecteur van het noordelijk halfrond) om 06.39 vanuit Gorinchem vertrokken om op jd in Kortrijk te zien en
niets te missen van de dag. Heerlijk ruim op jd liepen we samen lang de stands en werden we voorbij gelopen door
niemand minder dan Tom Kelley. Als een verliefde puber die net onverwachts Jus n Bieber ziet in een supermarkt,
ﬂuisterde ik ’Kijk Tom Kelley’ tegen Gabrielle om vervolgens in een streep naar de boekenstand te lopen en zijn boek
te kopen om er een handtekening in te laten ze en.
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Tom was zo blij als een Jus n Bieber en wilde natuurlijk graag met me op de foto.
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Tom Kelly (links) en Cor Noltee
Voor alle duidelijkheid. Ik sta rechts.
Deze kleine voorgeschiedenis hee
ta e’.

waarschijnlijk invloed op mijn keuze voor ’de meest impactvolle presen-

Of zou het komen omdat ik het zo’n ontze end goed voorbeeld vind van hoe je onderzoek doet naar de behoe es/gewoontes van mensen. Iets waar ik zelf helemaal in geloof en ook al jd iedereen mee probeer te inspireren
om het ook te doen. En wat dat ook al weer was? Ga op pad! Naar buiten. In contact met de mensen waar je dingen
voor moet bedenken/ontwerpen. Weg van je beeldscherm. Er iets niets zo leerzaam en inspirerend als gewoon in
contact komen met de mensen waar je voor aan het ontwerpen bent. Wat het dan ook is. Een service, een product
of een gebouw. GET OUT THERE!
Dus misschien wel de belangrijkste reden dat ik je een stukje uit de presenta e laat zien is dat ik Tom geloof
in wat ie zegt. Omdat ik dat ook geloof. En ik met zijn voorbeeld anderen kan overtuigen om het ook te doen. Design
Thinking by Doing noem ik dat.
Komt het voorbeeld.
Het team van Tom hadden een opdracht voor een farmaceut en een van de mensen waar ze mee in gesprek
waren, was een oudere dame van in de 80 met reuma. Ze vroegen haar thuis of ze problemen had met het openen
van de medicijnverpakkingen. De plas c ﬂesjes met de draaidop erop. Hierop antwoordde ze:
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Daar kun je je conclusie natuurlijk al uit trekken. De interpreta e van wat mensen zeggen zijn cruciaal voor
het vervolg ontwerp proces. Ze bepalen namelijk de vraag waarmee we ideeën gaan bedenken. Nieuwsgierige
onderzoekers trekken niet te snel conclusies en vragen dan nog even door. In dit geval of ze het even voor wilt doen.
Dat deed de oude dame graag en vroeg de onderzoeker of ie mee wilde lopen naar de keuken. Ze zou hem even
demonstreren dat ze:
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Dat ze geen echte problemen hee met het openen van de haar medicijn ﬂesjes.
Kijk maar:
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Ik ben Fan van Tom.
Koop dat boek hier en bekijk zijn broer:
[ted id=1449 lang=nl]
Tom Kelley. My TomTom on my Crea ve Pursuits.
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De Beschermheer (2014-11-08 09:41:04)
Jahaa! Tom! Hee op mij ook de meeste indruk gemaakt! Voor dit verhaal misschien relevant om te vermelden dat de
mevrouw reumapa ënte was. Een les die eruit trek is dat je niet alleen moet doorvragen, maar als onderzoek vooral ook
mensen moet vragen om dingen voor te doen en vervolgens goed te observeren. Dat gee vaak een veel beter en waardevoller
beeld van de situa e dan het antwoord op een vraag.
De Beschermheer (2014-11-08 09:42:23)
Brrr. veel taalfouten! Opnieuw: Jahaa! Tom! Hee op mij ook de meeste indruk gemaakt! Voor dit verhaal misschien relevant
om te vermelden dat de mevrouw reumapa ënte was. Een les die ik eruit trek is dat je niet alleen moet doorvragen, maar als
onderzoeker vooral ook mensen moet vragen om dingen voor te doen en hun handelingen vervolgens goed moet observeren.
Dat gee vaak een veel beter en waardevoller beeld van de situa e dan het antwoord op een vraag.
cornoltee (2014-11-08 11:16:46)
reuma en typefouten. Check!
De Beschermheer (2014-11-08 13:32:12)
Ik bedoelde taalfouten in mijn eigen antwoord :).
This doesn’t give me any real trouble | Waxine (2015-03-10 15:10:59)
[…] h ps://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/11/08/tom-tom-d it-is-design-thinking-by-doing-v… […]
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Koud Kunstje. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 581/1001 (2014-11-09 10:02)

Hoe laat je mensen spontaan op Kunst reageren? Dat was de vraag waarmee ik afgelopen vrijdag als master kunst
educa e student op een congres liep. We bedachten vooraf een aantal manieren om dat te doen maar terplekke
paste ik mijn aanpak aan omdat ik geloofde dat de vooraf bedachte aanpak niet werkte. Waarom niet? Het voelde
gewoon niet goed. Dat klinkt lekker vaag en dat is het ook maar soms moet je gewoon je gevoel volgen en er niet te
veel over nadenken en gewoon aan de slag gaan.
Op ontdekkingstocht in je eigen nieuwsgierigheid. Zien waar het schip strandt. Niet weten waar het heen gaat maar
gewoon laten gaan. Hopend op een goede aﬂoop.
En waar was ik nu precies nieuwsgierig naar? Ik wilde onderzoeken welke invloed het opleggen van overbodige obstakels hee bij de beoordeling van kunst. Een mooie plek om dat te doen is het damestoilet op een congres. Al
decennia lang staan vrouwen langer in de rij dan mannen op gelegenheden zoals het congres waar ik was. Dat het
aantal toile en bij de mannen nog steeds hetzelfde is, is al een apart onderzoek waard maar het ging me nu even om
de Kunst.
Om er achter te komen wat mensen van een vij al kunstwerken vonden legde ik ze een aantal obstakels op.

1. De werken liet ik zien op ansichtkaarten.
2. Ik vertelde de deelnemers dat ze € 5.000.000 kregen die ze ook direct weer moesten uitgeven aan een van de
5 werken die ik ze ging laten zien.
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3. Ik gaf ze de kaarten in de hand en vertelde dat ze 10 seconden hadden om te kiezen.
4. En als laatste vroeg ik ze waarom ze dat kunstwerk hadden gekozen.
Kortom ik liet ze eerst met gevoel kiezen en sprak daarna pas de ra o aan. En daar kwamen hele verrassende dingen
uit.
Ik geef hier drie reac es eens kijken of jullie zien welke kunstwerken daar bij horen. Welke le er hoort bij
welk kunstwerk.
a. ”Ik ben circusdocent dus deze spreekt me het meeste aan.”
b. ”Vanwege de rare rommeligheid.”
c. ”Het maakt me nieuwsgierig. Daagt me uit om verder te kijken.”

Het goede antwoord is
a1
b2
c4
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Het vrijwillig nemen van overbodige obstakels bij kunstbeleving is een leuk en interessant onderzoeksdomein.
Dat vond ook een van deelnemers van mijn onderzoekje. Zij was verantwoordelijk voor de rondleidingen in het
Stedelijk Museum in Amsterdam en vertelde me dat er volgens VTS (Visual Thinking Strategies) 3 basis vragen zijn
”om het esthe sche begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring hebben met het kijken naar kunst.” Het is
een methode om naar kunst te kijken en ontwikkeld door cogni ef psycholoog Abigail Housen.
De vragen die de leider stelt, s muleren de deelnemers nauwkeurig te observeren, te formuleren, te onderbouwen wat ze zien, en een ac eve deelname aan het gesprek. Het unieke van deze methode is dat iedereen,
ongeacht intelligen e en (culturele) achtergrond, kan deelnemen. Kunst vereist immers in wezen geen achtergrondkennis; het is toegankelijk en jdloos.”
Ik ging op pad met 5 kaarten en kreeg 3 vragen die me een hoop hebben geleerd en me verder helpen in
mijn nieuwsgierigheid naar het kijken naar Kunst. Nieuwsgierig naar de vragen?
Tuurlijk. Anders was je niet zover gekomen. Komen ze:
1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
Voor de Die Hards hier nog een keer de 5 ansichtkaarten.
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ’Wat kun je nog meer ontdekken?’
’Ik ga naar het damestoilet. Met drie vragen. Fijne zondag.
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Chapeau Renault. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 582/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-10 05:54:42)
[…] ik gister […]

Chapeau Renault. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 582/1001 (2014-11-10 05:53)
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Wat is dit?
Of moet ik vragen:
1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ‘Wat kun je nog meer ontdekken?’
Zoals ik gister schreef.
1. ‘Wat gebeurt hier?’
Je stapt in de auto en de radio doet het niet.
2. ‘Waaraan zie je dat?’
Op het schermpje zie je ’code’ staan en je hoort een Star Wars ach ge fou oon als je vier cijfers intypt die
niet de juiste code zijn.
3. ‘Wat kun je nog meer ontdekken?’
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De Twingo is net voorzien van een nieuwe distribu eriem bij Beun de Haas en toen is de accupool er natuurlijk afgeweest. Je probeert willekeurig wat codes zoals 0000 en 9999 of 1111 zonder resultaat. Op de Star Wars
fou oon na dan. En dan ga je op zoek in de handleiding die in het handschoenenkastje ligt. Hierin staat vermeld dat
je de code kunt opvragen bij de dealer.
Deze Twingo is 14 jaar oud en de Twingo zelf kwam 22 jaar geleden op de markt. Toen hee iemand besloten
een autoradio in die Twingo te stoppen waar een code op zit die je moet opvragen bij de dealer als je hem kwijt
bent. Renault dealers bewaren al ruim 20 jaar 4 cijferige codes in een bestand voor mensen zoals wij. Of zou het een
archie ast of kaartenbak zijn? Dat blijkt want een telefoontje naar de dealer was genoeg om, na wat controlevragen,
de code te ontvangen en weer van de muziek te genieten in dat heerlijke autootje.
Want een Twingo zonder Radio is een No Go.
Wist je overigens dat Twingo een samenvoeging is van de woorden ”Twist”, ”Swing” en ”Tango”. Dit zou volgens Renault de speelsheid en plezier van de auto moeten uitdragen.
Renault Chapeau!

”Chapeau! is een goedkeurende uitroep inzake een geleverde presta e; het is taalkundig een tussenwerpsel en betekent ongeveer ”Dat heb je knap gedaan”. Het is een leenwoord van het Franse chapeau
dat ”hoed” betekent, dus ligt de Nederlandse uitdrukking ’”daar neem ik mijn petje voor af” voor de
hand. De uitdrukking kan ook ironisch of sarcas sch worden gebruikt en betekent dan het tegenoverstelde. De betekenis kan door de ontvanger van de boodschap worden opgemaakt uit de toonhoogte, de
omstandigheden en/of de non verbale communica e.” (bron Wikipedia)
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Hearsay. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 583/1001 (2014-11-11 07:10)

Voor het vak Experience Design krijgen ’mijn’ studenten allemaal een dummie. In zes lessen leren ze de zes right
brain skills Design, Verhaal, Play, Zingeving, Empathie en Symfonie kennen en maken ze opdrachten die ze in hun
dummie verwerken. Zo maken ze hun eigen ’Compleet nieuw brein boek’. De eerste opdracht die ze krijgen is dat ze
een logo van hun naam moeten maken. Een logo die past bij hun tagline. En die tagline is de consumenten versie
van hun trueline die weer uit het onlinessdocument komt uit ZAG van Mar Neumeier. De oefening laat ze nadenken
waar ze uniek in zijn. Of anders. Radicaal anders. En dat is belangrijk in een wereld van overvloed. Nadenken over
wat jou nu uniek maakt en hoe je dat vertaalt naar een logo die dat onderscheid ook uitstraalt.
Wat maakt jou uniek en anders dan je concurrenten? En is dat unieke aspect iets wat waardevol en betekenisvol
is voor jouw doelgroep? En is het iets wat wat je concurrenten niet kunnen of willen claimen?
Als je;
- weet wie je bent,
- wat jou anders maakt dan iedereen,
- wat anderen daar aan zouden kunnen hebben.
- en je weet hoe je dat kunt demonstreren, ben je een heel eind op weg in een complexe, overvloedige wereld.
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Maar als je denkt dat je er dan bent, moet ik je helaas teleurstellen. Want het is niet wat JIJ zegt maar wat ZIJ zeggen.
Ik bedenk me ineens een andere leuke opdracht. Misschien voor op de achterkant van hun boek. De ﬂaptekst. Met
een aantal recensies van belangrijke personen uit de branche. Wat zouden zij over jou zeggen?

Digital Karma. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 584/1001 (2014-11-12 06:23)

Digital Karma omvat de digitale/online ac es van een individu die gevolgen hebben voor het (online) leven. In het
dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we online doen of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Digital
Karma gaat zowel over de daad als over het gevolg dat uit die daad voortkomt.
Digital Karma en zijn gevolg worden gezien als een natuurlijk principe, een wet van ”ac e en reac e”. Er is dus geen
God of Google aan het werk die stra of beloont. Een goede daad hee van nature goede gevolgen, slechte daden
hebben van nature slechte gevolgen.
In deze wereld van constante digitale reïncarna e strekt het begrip Digital Karma zich uit over het huidige en alle
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vroegere en latere digitale levens. Het resultaat van de daden die men nú doet, kan in dít leven óf in een volgend digital leven terugkomen. Goede digitale daden leiden tot goede gevolgen, kwade digitale daden leiden tot slechte gevolgen. Slechte daden hebben hun oorsprong in hebzucht, haat en onwetendheid. Goede daden in onbaatzuch gheid,
liefde, en de aanwezigheid van kennis en inzicht. Werken aan je Digitale Karma richt zich op onbaatzuch gheid, liefde
en verspreiding van kennis en inzicht.
Als je online onbaatzuch g wil zijn, liefde wil tonen en kennis en inzicht wil verspreiden, stel jezelf dan de volgende
vragen:

1. Hoe kan ik je helpen?

2. Hoe kan ik laten zien dat ik van je houd?

3. Hoe kan ik mijn kennis met je delen?

4. Hoe kan ik je iets leren?

Ben benieuwd wat voor online goeds en kwaads er nog allemaal mijn kant op komt.
En in nood bel ik gewoon de Karma Poli e.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=IBH97ma9YiI &w=560 &h=315]
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Heel raar maar waar. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 585/1001 (2014-11-13 07:01)

Hoe zou je als docent met een simpele ingreep je onderwijs interessanter kunnen maken voor je studenten? Willem
Jan Renger hee daar een inspirerende kijk op. Een prach g voorbeeld dat hij gisteren gaf was het volgende. Hij
vroeg zich af hoe hij een groep scholieren het vak ruimtelijke ordening kon bijbrengen zonder gebruik te maken van
het saaie boek. Hij bedacht een simpele doch eenvoudige interven e die, zo bleek later, een basisregel is van een
goede game. Rengers noemt het ludodidak ek. Ik noem het briljant. Wat deed hij? In plaats van dat hij met het boek
erbij de stof ging uitleggen (zenden) ging hij de studenten betrekken in een uitdaging. Maar hoe doe je dat?
Ten eerste gaf hij iedereen een speciﬁeke rol. Zo was de een burgermeester, de ander bouwer, gemeente, architect, provincie, milieudienst etc. Vervolgens gaf hij ze een pla egrond en de gebouwen die er op moesten komen. De
eerste les was meer een knip en plak klasje dan iets anders. Maar in de tweede les brak de hel los. Wat had Rengers
gedaan? Hij had de pla egrond bewust te klein gemaakt voor alle gebouwen om te passen. Hij had een overbodig
obstakel ingebouwd zodat de studenten werden uitgedaagd om het op te lossen. Een overbodig obstakel inbouwen
is duidelijk iets anders dan iets ’leuk’ maken. Gamers gaan 80 % van hun speel jd dood, mislukken of belanden in
andere situa es dat ze overnieuw moeten beginnen. Het gaat gamers vaak niet eens om het winnen maar om het
overwinnen. Het beter worden. Vrijwillig dat obstakel overwinnen. Op je bek gaan, dat is wat ze blijkbaar blijven
doen. De beloning zit hem vaak niet in het winnen maar in een posi eve feedback.
Dat mensen heel ver gaan in vrijwillig pogingen in het overwinnen van overbodige obstakels laat het volgende ﬁlmpje
zien.
Hoe ver zou jij gaan voor Fantas c Delites.........als je niet eens weet wat Fantas c Delites zijn?
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Shocking maar waar. Mensen gaan ver. Heel ver. Mensen zijn raar. Heel raar. Maar waar
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=R8RIqJLUYSE &w=560 &h=315]

Anna Maria (2014-11-13 07:56:25)
Dacht eerst–> Bizar En bedacht toen: dit is wat ik doe met uitjes en stadsgames! En toen leek het minder bizar Maar dat is het
natuurlijk wel. Dank voor luik openen in het hoofd Cor!!
els (2014-11-13 09:11:15)
whahahaha heeeeeeeel raar !!!

Kat en muis. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 586/1001 (2014-11-14 07:26)

Of course not.
Of course not.
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Natuurlijk ga jij niet 10.000 keer op een knop drukken voor een zakje chips.
But maybe.
Sinds de post van gisteren dacht ik alleen nog maar in overbodige obstakels en kwam er achter dat naarmate ik ouder
ben geworden er steeds minder neem of zelf verzin. Vroeger verzon ik voor de rou ne klusjes vaak een overbodig obstakel. Zo ﬁetste ik naar school zonder het wit van het zebrapad of de wi e strepen op de weg te raken of probeerde
ik in 1 minuut 30 de vaatwasser leeg te halen. Maar de laatste keer dat ik mij in een levensgevaarlijke bocht moest
wringen om het wit van het zebrapad niet te raken of snoekduikend een bord in de vaatwasser te stoppen, is toch een
jd geleden. Voor het meeste wat we heel de dag doen hebben we patronen in onze hersenen, en gedrag, aangelegd
zodat we niet elke keer hoeven na te denken hoe we iets moeten doen. Gelukkig maar. Maar in combina e met een
oordelende kabouter op de bagagedrager en een veroordelende omgeving is de kans groter dat we ons leven saai
gaan vinden en is een rode knop soms een welkome ontsnapping uit onze dagelijkse sleur.
Een 20 jarige hee gemiddeld al zo’n 10.000 uur gegamed. Dat doet ie vrijwillig. Dat is ruim 3.000 meer dan dat
ie MOET doen voor zijn HBO diploma. Ik pleit niet voor leuker onderwijs maar wel voor uitdagender onderwijs. Het
lijkt me een interessant experiment om de leerplicht af te schaﬀen en onderwijs vrijwillig aan te bieden. Onderwijs als
een overbodig obstakel met een snel reagerend feedback systeem. Geen hertentamen na 10 weken maar het behalen
van een level elke week, dag of college/opdracht. En wat dacht je van extra bonussen voor moeilijke uitdagingen?
Mensen worden blij van hard werken. Zelfs in een muizenpak rennend in een muizenrad.
Hoe ver ga jij om jezelf te blijven uitdagen?
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=LvXnYNexc7w &w=560 &h=315]
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Tip p. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 586/1001 (2014-11-15 08:31)

Mijn moeder zei al jd ”Nooit op iemand neer kijken, al jd iemand aankijken.” En dat lijkt me een uitstekende p
voor een beginnende ober. We zeggen wel eens dat vroeger alles beter was maar soms is dat echt zo. Lijkt het. Echt
zeker weten doe ik dat niet want ik ken geen wetenschappelijk onderzoek die mijn stelling ondersteunt;
”Vroeger, toen er nog geen digitale bestelling opname apparaatjes waren, voelde ik me meer een
welkome gast in een horeca gelegenheid dan nu.”
Soms wil ik terug naar de oude situa e omdat ik niet van verandering houd en omdat in het begin die verandering
ook echt geen verbetering is. Maar aangezien het in de geschiedenis van de mensheid nog nooit gelukt is om een
technologie tegen te houden of niet in gebruik te nemen, zal ik dus een manier moeten vinden om mijn gastvrijheidsgevoel in de horeca te vergroten rekening houdend met de huidige gebruikte technologie.
Want wat is er aan de hand. Meerder malen maak ik het mee dat er een ober de bestelling komt opnemen en na
de gebruikelijke ”Wat kan ik voor u betekenen?”, of woorden van die strekking, de ober zich verstopt in zijn draadloze,
digitale bestelling opname apparaatje. Vanaf de eerste bestelling is er geen oogcontact meer en zelfs bij het weggaan
zijn zijn of haar ogen nog steeds geﬁxeerd op het apparaat. Logisch want stel je voor dat je het fout doet. Alles wordt
geregistreerd. Zit in het systeem. En natuurlijk snap ik het voordeel van een dergelijk systeem. Het is snel en accuraat.
Maar bij menig ober een klantonvriendelijke oog-hand coordina eve struggle tegen het systeem.
Het oogcontact is met het apparaat. De oog-hand coördina e is cruciaal voor het goed func oneren van het systeem. Het op een no eblokje schrijven van een bestelling terwijl je de klant aankijkt is met dit systeem niet te doen.
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Het geheugen van menig ober, zeker de jonge, is vaak dusdanig slecht dat hij of zij 3 bier, twee wi e wijn en verse
munt thee niet kan onthouden.
Mijn moeders opmerking ”Nooit op iemand neer kijken, al jd iemand aankijken.” zou een mooie regel voor de beginnende ober zijn. Nu hoe de ober niet op de knieën om op hetzelfde oogniveau te zi en maar me aankijken zou
mijn welkomsgevoel zeker goed doen. En de fooi voor de ober ook. De uitbater echter bekijkt situa e van een heel
andere kant. Hij ziet dat er minder fouten worden gemaakt door ’het systeem’ en dat de bestellingen sneller bij de
klanten komen. Maar een jdswinst in dit geval gaat ten koste van de vermindering de gastvrijheid en de kans dat je
gasten loyale klanten worden en voor een langere jd meer geld besteden in je etablissement, hun posi eve ervaring
doorvertellen, prijsverhogingen tot wel 25 % accepteren zonder te morren en bereid zijn langer te wachten, ziet hij
over het hoofd.
En was snelheid nu net niet een van de factoren waar het de horecaondernemer om te doen was? Die snelheid
is voor mij helemaal geen issue. Ik ben een avondje uit en hoe juist even niet op de klok te kijken. Als ik haast had
gehad was ik wel naar een FAST food keten gegaan of in 8 minuten een magnetron maal jd op tafel getoverd.
Dus.
Beste beginnende ober. Als jij wil dat je fooi skyhigh gaat, bedenk dan een manier om de mensen aan te kijken
als je met je digitale, online bestelapparaatje aan tafel de bestelling opneemt.
De p om op de knieën te vallen bij het ontbreken van een p lijkt me een laatste redmiddel. Ik denk dat een lichte
buiging voorwaarts als onbewust welkomsgebaar en teken van dat je er met de volle aandacht bij bent voorlopig
moeilijk genoeg voor je is.
Mag ik dan nu een cappuccino met honing, een verse munt thee, twee jus d’orange en twee croissantjes. Een met
kaas en een met jam.
Ja je mag weer opstaan.
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Afgelopen zomer vertrokken Jacco en ik in de Alfa Romeo Spider rich ng Noord Italië om daar de zwaarste
berg te beklimmen die Lance Armstrong ooit geﬁetst had; de Mor rolo. Het leek ons een mooi verhaal voor in het
blad Soigneur. Het verhaal is niet in het blad gekomen en daar hebben ze een aantal redenen voor. Los van het feit
dat de foto’s die we maakten niet goed genoeg waren was ook het verhaal om een aantal redenen niet Soigneur
bladwaardig. Toen ik Mar jn Boot achteraf vroeg of hij kon aangeven waarom niet moest hij daar even heel goed
over nadenken. En dat hee hij gedaan en de redenen helpen hem en toekoms ge ﬁetsavonturiers in het Soigneur
bladwaardig verhaalschrijven.
Een Soigneur reisverhaal moet:
a) een drama sch gegeven beva en
b) een bizarre loca e/bestemming betreﬀen of
c) geschreven zijn door een ’bekend’ persoon.
Ons verhaal miste iets om het geschikt voor het blad te maken. Het is een pre g lezend stuk met een goede
verhaallijn maar teveel ’gewoon’ een reisverslag.
Bij Soigneur maken ze een goed doordachte formule. Ze zijn een verhalenverteller die zich wil onderscheiden
van andere bladen. Dus kwam ons verhaal niet in Soigneur. Het blad. Dat begrijp ik en daarom vind ik Soigneur ook
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zo goed. Ze laten bepaalde zaken laten voor wat ze zijn. Ze ze en soms ergens op in, waar ze uiteindelijk van afzien.
Gelukkig hee Soigneur ook een site. En daar paste het wel. Lees ons verhaal hier. Of scroll lekker verder.
Fijne zondag.

Een groot rondje Dordrecht is zo’n 35 kilometer. Ik maakte menig ﬁetstochtje op het eiland. Meestal alleen
en het liefst zo hard mogelijk op mijn stalen Giant die ik ooit cadeau kreeg van mijn broer die toenter jd bakken
met geld verdiende als model in Japan. Af en toe reed ik met ‘de mannen’ mee. Waarvan de een met een nog
duurdere ﬁets dan de ander. Mijn ﬁets noemden ze ‘Het Fietsmuseum’. Ik maakte nooit mijn ke ng schoon en van
klikpedalen moest ik helemaal niets hebben, levensgevaarlijk. Aangezien ik ‘de mannen’ aardig bij kon houden, was
ik het ﬁetsende voorbeeld dat het allemaal niets uitmaakt, goed materiaal. En daar komt bij dat niemand mij ooit
adviseerde om eens een andere ﬁets te kopen.
Daar kwam verandering in door niemand minder dan Hennie Kuiper. Hennie Kuiper was in de jaren 70 kopman van de Frisol wielerploeg (1973-1977). In de gelegenheidsuitgave over de Frisol wielerploeg staat een overzicht
van alle renners. Zo ook Hennie Kuiper. Op zijn pagina met belangrijkste uitslagen staat bovenaan: ‘in verband
met ruimtegebrek zijn de uitslagen grotendeels beperkt van 1 t/m 10’. Hennie Kuiper was door Marco en Anton de
Vries, zonen van Nico de Vries (directeur van Frisol), benaderd om een ﬁetsclinic te verzorgen die zo’n 20 rela es en
vrienden van de broers, waaronder ik, op de top van Alpe d’Huez moest brengen. Op een van de voorbereidende
‘trainingen’ was Hennie naast me komen ﬁetsen om een praatje te maken en mijn materiaal te inspecteren. E.e.a.
ging prima totdat we een bocht naderden waar we beiden voor moesten remmen. Aangezien de bocht breed
genoeg en niet te scherp was, konden we met gemak naast elkaar blijven ﬁetsen. Maar we moesten wel een beetje
bijremmen. Toen ik na de bocht, zoals al jd, de rem van mijn velg moest trekken, keek Hennie me aan met een
glimlachende mix van ongeloof en minach ng. “Misschien is het een goed idee om een ﬁets te lenen of te kopen als
je Alpe d’Huez wilt halen.”
Voor het eerst in jaren was een andere ﬁets een op e. Ik kocht een 14 maanden oude, volledig met Dura-ace
afgemonteerde, 7,6 kilo wegende carbon Merida van een belo e uit Maassluis. Ik wist niet wat ik meemaakte. Tot
in lengte van dagen graaide ik nog in het luchtledige om te schakelen. Schakelen en remmen zonder je handen van
het stuur te halen, wat een luxe. Alleen de klikpedalen waren duidelijk nog wennen. Ik had een paar keer geoefend,
alleen. Mijn ego zou het niet aankunnen om in gezelschap, vastzi end aan mijn carbon racer om te vallen. Toen
we met zijn allen met de bus bovenop Alpe d’Huez aankwamen, pakte ik trots mijn nieuwe ﬁets, klikte vast en reed
naar Hennie om mijn nieuwe aanwinst te laten zien. Het remmen en schakelen was inmiddels een tweede natuur
geworden. Langzaam kwam ik voor Hennie tot s lstand om vervolgens met ﬁets en al om te vallen. “Ah, je hebt een
nieuwe ﬁets… met klikpedalen,” zei Hennie droog. De dag erna reed ik met 20 man, en Hennie Kuiper, Alpe d’Huez
op. Hennie ontpopte zich als een inspirerende verhalenverteller. Ik was deﬁni ef verkocht aan het raceﬁetsen en
verliefd op de bergen.
Terug in Nederland nam ik een abonnement op Fiets en las alles wat los en vast zat over ﬁetsen. Zo ook het
7-weeks trainingsprogramma van John Carmichael en Lance Armstrong. Ik kocht een Garmin en ging op hartslag
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ﬁetsen. In plaats van al jd zo hard mogelijk, ging het nu om percentages van mijn maximale hartslag. Ik ging
met sprongen vooruit en ontgroeide mijn oude ﬁetsclubje. Dankzij Hennie en Lance was ik een veel betere ﬁetser
geworden, maar er is een andere ﬁetser die een nog grotere impact op mijn ﬁetscarrière hee gemaakt: Jacco
Broekhuizen. Jacco en ik ontmoe en elkaar op de raceﬁets. Jacco is een geboren atleet van 1 meter 95. Posi ef
au s sch, goede voetballer, uitstekende squasher, streng maar rechtvaardige spinning-instructeur en de laatste
paar jaar, net als ik, fana ek ﬁetser, raceﬁetser. Daarnaast is Jacco zo’n ﬁguur die, als hij iets koopt voor de ﬁets, of
een nieuwe ﬁets, gegarandeerd het beste koopt wat er op dat moment voor zijn wensen te krijgen is. Dat is ook heel
handig voor mij want daarmee heb ik een soort proe onijn in mijn directe omgeving. Na Jacco’s goedkeuring kan ik
alles met een gerust hart kopen. En niet alleen wat, ook waar. En ook dat is handig gezien het enorme online aanbod
van ﬁetsgear. Ik heb er uiteindelijk mijn Fiets-abonnement voor opgezegd. Jacco bleek een betrouwbaardere bron
van informa e en het was ook zinloos om hem iets nieuws op ﬁetsgebied te willen vertellen. Jacco had het al jd al
eerder en vaak ook nog uit meerdere bronnen vernomen. Nee, indruk maken op Jacco met ﬁetsfeiten is compleet
zinloos. “Met 100 % garan e”, zou hij zelf zeggen.
Voor Jacco was ik de missing link in zijn ﬁetsontwikkeling. Trouw reed hij al een aantal jaar zijn rondjes door
de polder en soms maakte hij zelfs een uitstapje naar het verre en heuvelach ge Limburg. Maar daar bleef het
dan ook bij. Hij droomde van verre oorden met uitdagend veel hoogtemeters, maar om daar te geraken had hij
uiteindelijk mij nodig. Ik neem elke ﬁetsuitdaging aan die op mijn pad komt. Of nog beter: ik verzin ze gewoon zelf.
Maar ook daar komt de inbreng van Jacco om de hoek kijken.Ik heb weliswaar een enorm crea eve geest als het op
het bedenken van ridicule ﬁetsondernemingen aankomt. Echter, het plannen en organiseren ervan is het terrein
waarop Jacco zich mag uitleven. En dus gaat Jacco elk jaar op zoek naar de accommoda e, werkt hij de diverse
routes uit, leert de cijfertjes van alle beklimmingen uit zijn hoofd en in ruil daarvoor breng ik hem dan in passend
vervoer naar de plaats van bestemming. Naast onze vriendschap en de gezamenlijke liefde voor alles met een carbon
frame plus een gebogen stuur en twee wielen, klopt het tussen ons. Of is het klikt? We zijn redelijk aan elkaar
gewaagd en zoeken constant elkaars grenzen op. Dat opzoeken van die grenzen maakt ons nog steeds elk jaar betere
ﬁetsers. Ondanks onze 47 jaar zit er nog steeds groei in de ﬁetspresta es. Dat blijkt een vruchtbare bodem voor een
duurzame vriendschap. Een vriendschap die ons al op vele mooie plekjes hee gebracht waarvan Jacco al jd zegt:
“Hier kom je normaal nooit zonder Garmin.”
Vorig jaar beklom ik Alpe d’Huez voor de tweede keer. Dit maal niet met Hennie Kuiper, maar met Jacco. In
een oude Volvo 850 sta on reden we relaxed met de ﬁetsen achterin rich ng de Franse Alpen om daar het plan
‘Marmo e route’ ten uitvoer te brengen. Ondanks ons gebrek aan bergervaring leek het ons een buitengewoon
idee om op 1 dag 4 Alpencols te overbruggen. Met Alpe d’Huez als laatste beklimming van de buitencategorie.
Een tradi e om elk jaar een uitermate uitdagende ﬁetsonderneming te bedenken, en ten uitvoer te brengen, was
geboren.
Dit jaar speelde het jaarlijks terugkerend ﬁetsepos zich af rondom Bormio. 1040 kilometer van het eiland van
Dordrecht verwijderd. De keuze voor deze uitvalsbasis kwam voort uit mijn wens om in een open Alfa Romeo Spider
met twee ﬁetsen achterop naar noord Italië te rijden. Op mijn lijstje miste ik namelijk nog de Stelvio en de Gavia. En
deze twee beroemde en beruchte beklimmingen leken me een goede opwarmer voor waar we eigenlijk naar Bormio
waren gereden: de Passo della Foppa, a.k.a De Mor rolo, a.k.a il Monstro. Mark Cavendish en Lance Armstrong
hadden ons nog gewaarschuwd en tussen de regels door was de boodschap van beiden: doe het niet. Althans, Lance
adviseerde de beklimming van deze bergpas op een mountainbike te doen. Mark vond het gewoonweg de zwaarste
klim die hij ooit had gedaan en typeerde hem als lang en ongelooﬂijk steil. Om hier aan toe te voegen: en gestoord!
Voor het plan van dit jaar waren we in Bormio aan het goede adres. Elk van de genoemde beklimmingen begon le erlijk bij de voordeur van ons hotel. Aan de hand van enthousiaste blogverhalen had Jacco gekozen voor
hotel Adele. Een authen eke aanrader voor iedereen die van ﬁetsen, eten en ouderwets goede gastvriendelijkheid
houdt. En: de deur uit rechts begint de klim naar de Stelvio en naar links rijd je zo de Gavia op.
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De Gavia, Stevio en Umbrail-pas konden we speodig toevoegen aan het lijstje. Het was zaterdagmorgen, de
vierde dag van ons verblijf. Morgen zouden we de terugreis aanvaarden met het kostbare carbon achterop de
ingenieuze ﬁetsdrager van Thule, maar vandaag wach e il Monstro. Dat was al te merken bij het ontbijt. Licht
gespannen besloot ik mijn ontbijt rigoureus om te gooien. Vandaag slechts lichte kost, want steile wand rijden met
een volle maag leek me een slecht plan. En het scheelde weer wat gewicht. Jacco besloot de spanning nog wat
op te voeren door me te bombarderen met alle beangs gende data die deze klim rijk is. Zit u stevig in uw stoel
? Daar gaan we: de Passo della Foppa overbrugt vanuit Mazzo di Valtellina in nog geen 13 kilometer precies 1300
hoogtemeters om uit te komen op 1852 meter hoogte. Een simpele rekensom leert ons dat we te maken hebben
met een gemiddeld, ik herhaal gemiddeld, s jgingspercentage van 10,5. Er zijn alcoholische versnaperingen die het
met minder moeten doen. Daar komt bij dat het een allesbehalve gelijkma ge klim is en de ﬁetsers onderweg dus te
maken krijgen met percentages van ver boven de 16. Een zeer las ge klim dus, ‘met 100 % garan e’.
De keiharde cijfers hadden hun uitwerking niet gemist, zo strak als een snaar stonden we een paar uur later
onder een bewolkte hemel onderaan de klim. Na wat peptalk over en weer en ze en we ons in beweging. Het
beloofde rus ge begin in het dorpje bleek een verzinsel, we moesten direct vol aan de bak. Een steile muur bracht
ons direct in de klim. Jacco had het staatje met de percentages volledig gevisualiseerd en meldde dat de eerste 3
kilometer een aanloop waren naar de 6 echt slopende kilometers. We deden het voor zover mogelijk rus g aan. We
moesten regelma g uit het zadel. Jacco had nog een tandje over en riep dat Pantani, in de hoog jdagen van het
EPO- jdperk, in 42 minuten omhoog knalde met een verzet van 39×22.
Jacco verdween achter een van de welkome bochten waar de druk even van de benen kon wat de kans bood
om ﬁetsend een selﬁe te maken. Kort daarna bars e de hemel open. Ondanks de dikke takkenbossen was iedereen
op de steile beklimming binnen 1 minuut drijfnat. Ik was genoodzaakt te stoppen om mijn iPhone in een waterdicht
tasje op te bergen, maar merkte dat ik er eigenlijk van baalde te moeten stoppen. Anders dan op de voor mij
drama sch verlopen Stelvio, voelde ik me goed en hield ik me aan een simpele mindfulness oefening. Tot 20 tellen
waarbij elke inademing er 1 is. Het water kwam met bakken uit de hemel en gaf de beklimming nog meer heroïek, of
was het krankzinnigheid?
Boven aangekomen stond Jacco half verscholen onder een afdakje dat de naam van het zojuist beklommen
monster draagt, met een grote glimlach op zijn gezicht. Ik perste er ondanks de striemende regen, de opkomende
kou en de verzuurde bovenbenen nog een sprintje uit. Rillend van de kou vielen we in elkaars armen. Na het
gebruikelijke fotomoment stor en we ons vervolgens de berg af. “Pompend remmen”, riep ik nog naar Jacco, als
levende ABS-systemen daalden we af. Met verzuurde onderarmen kwamen we tot op het bot verkleumd en drijfnat
bij de auto aan. In een record jd van 3 minuten zaten de ﬁetsen op de ﬁetsdrager en reden we met de kap dicht en
de kachel aan naar Bormio.
Op het kop of munt voorstel wie het eerst mocht douchen reageerde Jacco dat ik eerst mocht. Voor het eerst
in 3 maanden douchte ik eens niet koud af. Terwijl Jacco alle data aan het analyseren was, stond ik mijmerend onder
de douche en dacht waar de inspira e van Hennie, de discipline van Lance, het carbon van Merida en Koga, de Alfa
met Thule en vooral de klik met Jacco me volgend jaar zouden brengen.
Tekst & Beeld: Cor Noltee & Jacco Broekhuizen
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Zandbak. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 588/1001 (2014-11-17 06:06)

Als we iets moeten verbeteren in het onderwijs is wel het feedbacksysteem. Elke week een hoorcollege voor een
paar honderd m/v en dan na zes weken een meerkeuzetentamen is zo 1914. Nu ik zelf weer student bent ondervind
ik aan den lijve wat het impact van snelle en goede feedback is. Met name als je het hele weekend aan een opdracht
hebt gewerkt en daar helemaal geen feedback op komt. Dat je als docent niet al jd zelf feedback hoe te geven
weten ze bij DasArts.
Barbara Van Lindt, managing director DasArts erover:

Eén van de belangrijkste veranderingen die we hebben geïntroduceerd, is dat student die feedback krijgt, medeverantwoordelijk is voor waar hij feedback op ontvangt. Nog voordat de sessie begint, bepaalt hij waarop hij reac es
wil ontvangen. Van Lindt: “We werken toe naar een cultuur waarin degene die presenteert, zijn vragen op tafel dur
te leggen. In plaats van een schild te ze en voor zijn werk en zichzelf, nodigt de maker zijn collega’s uit een reac e
te geven. Vooral wanneer je materiaal toont waar je nog mee aan het worstelen bent, kan de sessie informa ef én
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produc ef zijn.”
“De maker hee echt het gevoel iets gekregen te hebben om mee verder te bouwen aan het werk.”
Een van de meest in het oog springende elementen van de methode noemt Van Lindt dat de degene die presenteert, nauwelijks in gesprek gaat met degene die feedback geven. Er zijn enkele momenten waarop de maker zich wel
kort engageert, maar de focus ligt op het ontvangen. “De makers krijgen het laatste woord en daarin laten ze vaak
weten dankbaar te zijn. Ze rollen hun sheets op en nemen die mee naar huis. Ze hebben echt het gevoel iets gekregen
te hebben om verder te bouwen aan hun werk. Er is geen overweldigende tsunami van allerlei oppervlakkige oordelen over hen heen gekomen” Een andere interessant element dat Van Lindt aans pt is dat het verloop van de sessies
vaak wordt bepaald door de factor jd; sommige formats duren bijvoorbeeld maar vijf minuten. Ze omschrij het als
een beperking die ac veert, want deelnemers worden gedwongen scherp te formuleren. “Soms denk je: ‘wow dat is
interessant’, en dan moet je al afronden. Dat is natuurlijk frustrerend, maar ik verwijs dan naar de wandelgangen en
de zeeën van jd die je hebt na de feedback sessie om verder te gaan met de discussie.”
Niet oordelen en het lef hebben om vragen te stellen. De basis van nieuwsgierigheid. En of dat te leren is? Zeker.
Gisteren interviewde ik Wies Bronkhorst en zij gaf me haar voorbeeld van mijn Waterbak; de Zandbak. De zandbak
is een prach ge omgeving om nieuwsgierigheid te testen. Zet een paar volwassenen in een zandbak met een paar
vormpjes en wat water. Degene die zich afvraagt hoe een kasteel eruit zou kunnen zien en ook het lef hee om het
te bouwen komt er wel. Degene die zich afvraagt wat ie in Godsnaam in de zandbak doet hee nog een hoop af te
leren.

Plus Een. Design Thinking by Doing verhaal 612/1001 | Design Thinking by Doing (2014-12-11 08:03:01)
[…] schreef hier en hier al over de feedback aanpak van DasArts en na drie keer de DVD bekeken te hebben en een […]
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Eenmaal andermaal. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 589/1001 (2014-11-18 08:03)

Gisteren gaf ik het leestafelstokje over aan mijn economie collega Thijs van Lier. Thijs was door het cijfer 4 met een
dobbelsteen gekozen. Hoe? Lees je hier. Op HKU organiseren 4 collega’s dit jaar een leestafel die wordt afgesloten
met een lunch en een inspirerende spreker. Mijn inspirerende spreker was Wies Bronkhorst die helaas was verhinderd. Gelukkig had ze wel jd voor een interview. Ik ﬁlmde haar en bevroeg haar over nieuwsgierigheid en sneed
het interview terug naar 9.46 min. Na het interview en een korte inventarisa e van wie ook alweer welk boek had
geleend en wat ze er van vonden, nam Thijs van Lier het over. Thijs weet als geen ander dat economie niet alleen om
geld gaat en had een bijzonder originele en leuke manier bedacht om de boeken van de tafel in de handen van onze
collega’s te krijgen. Het was aan het eind van de lunch en er moest nog opgeruimd worden. Dus Thijs bedacht een
veiling waarbij hij de boeken veilde voor opruim jd. Zo liep ik de na 20 minuten opruimen de deur uit met De Kleine
Pike y. Het kapitale boek van Thomas Pike y samengevat.
Thomas Pike y is niet een naam die veel belletjes doet rinkelen. Maar deze Fransman hee misschien
wel het belangrijkste economische boek van de afgelopen decennia geschreven. Alles wat we dachten
te weten over het kapitalisme en ongelijkheid, blijkt niet te kloppen. En als we niets radicaals doen, dan
gaan we terug naar de extreme ongelijkheid van de negen ende eeuw.
Mijn moeder, niet de beste econoom, wist dat al lang en wist het nog korter uit te leggen. Waar Pike y een paar
honderd bladzijden voor nodig hee , zei mijn moeder het al jd in een zin.
”De wereld is een pijp kaneel ieder likt eraan maar krijgt niet veel.”
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Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 590/1001 (2014-11-19 07:41)
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1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
3. ‘Wat kun je nog meer ontdekken?’
De 3 vragen die ik leerde in het vak crea eve maakprocessen stel ik jullie nu. Hoe meer ik er over nadenk
hoe briljanter ik de vragen vind. Als je echt het maximale uit deze post wil halen denk je er minstens 5 minuten goed
over na voordat je verder leest. Zal ik ze nog even herhalen?
1. ‘Wat gebeurt hier?’
2. ‘Waaraan zie je dat?’
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3. ‘Wat kun je nog meer ontdekken?’
Wat hier gebeurt is het volgende. Ik word hier afgeleid. Ik sta op het punt om bloed geprikt te worden en
geloof het of niet maar ik ben panisch voor naalden. Het ziekenhuis waar ik me bevind doet onderzoek hoe aﬂeiding
de pijn percep e kan verlagen. Het doet me denken aan het verhaal van Doug Dietz die MRI scanners ’verpakt’
als piratenschepen en een spannend verhaal bedacht om kinderen die in de MRI scanner moesten, minder vaak
onder narcose te brengen. Een zeer succesvolle ’opera e’ want het aantal kids dat nu vrijwillig heel s l in de
scanner ging liggen omdat ze niet gevonden wilden worden door de priraten, in plaats van onder narcose ’plat’ in de
scanner gingen steeg van 10 % naar 80 %. Na de scan vroegen kids of ze morgen nog een keer de MRI scanner, lees
piratenschip, in mochten. Goed nieuws voor de kids, de ouders en het ziekenhuis. De enige die er misschien minder
blij mee is is de anesthesist.
Terug naar het plaatje.
1. ‘Wat gebeurt hier?’
Ik kijk door een Oculus Ri en zie een tuin met prach ge zonnebloemen. Het uitzicht is geweldig. De tuin
van het huis waar ik loop, kijkt uit op een prach ge baai. Met de controller in mijn hand kan ik me door de tuin
bewegen. IK ben volledig afgesloten van de wereld en ’voel’ me echt aanwezig op een andere plek. Zelfs als ik mijn
hoofd beweeg,’ kan ik gewoon rondkijken. Volgens mij staat mijn mond open.
2. ‘Waaraan zie je dat?’
Ik heb een Oculus Ri op mijn hoofd, een controller in mijn hand en op het beeldscherm voor mij kun je
meekijken met wat ik zie. Je ziet mij rondkijken en ’Soooo, Woooooow en Ooooohhh’ roepen.
3. ‘Wat kun je nog meer ontdekken?’
Dat ik achter een pc zit (geen Apple) en wat jullie niet zien is dat ik wordt bekeken door 2 vierdejaars studenten die een half jaar een minor Design Thinking volgen bij Johan Reijenga. De twee studenten doen onderzoek,
bedenken ideeën en prototypes voor in de gezondheidszorg en dat doen ze in een leegstaande vleugel van het
Refajaziekenhuis in Dordrecht. De twee zijn nieuwsgierig naar hoe aﬂeiding werkt bij pijnbestrijding en gaan deze
week de eerste testen doen. In het ziekenhuis. Met echte mensen.
De 2 studenten zijn onderdeel van een groep van 17 die de minor bij Johan volgen. 4 dagen in de week een
hal aar lang. Ik heb ze allemaal even gesproken en was verrast door de kennis van de materie en met name de
mo va e van die gasten. Een minor kies je natuurlijk zelf maar dan nog. Johan hee met zijn collega een uitdaging
in de echte context geplaats waar ruimte is voor verkenning en experiment. Veel proberen en veel fout doen. Dat
ze hierbij alle medewerking krijgen van het ziekenhuis maakt het dat de studenten makkelijk en snel feedback van
gebruikers kunnen krijgen, en hun prototypes snel kunnen verbeteren.
Johan doet wat ie geloo . Changing higher educa on. One student at a me noemt hij dat. Bekijk zijn blog
hier.
Of ga zelf wat doen waar je in geloo .
Design Thinking by Doing bijvoorbeeld.
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GAF (2014-11-19 09:02:07)
haha. als je niet misselijk van de naald wordt dan wel van de Oculus ;)
cornoltee (2014-11-19 16:22:58)
True! Maar de twee schijnt beter te zijn
Nathalie (2014-11-19 20:39:31)
En, wat was voor jou het resultaat? Had je minder last van het bloedprikken? Of is het daarvan niet gekomen?
cornoltee (2014-11-19 21:14:23)
Hoi Nathalie, toen de naald in zicht kwam ben ik hard weg gerend....met die oculus ri op. Liep keihard tegen de lamp.
Bewusteloos. Toen hebben ze me te grazen genomen. Ik ben nu een nier en long kwijt. Verder gaat het goed. Met jou? :-) Hoe
is het met de Social Miles? Nog handen geschud in de li ? groet cor
johanreijenga (2014-11-19 21:52:00)
Geweldig verwoord Cor. Thx!!

Hardwork So ware. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 591/1001 (2014-11-20 07:10)
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Trouwe lezers weten dat ik eerstejaars student ben. Ik geef les aan eerstejaars maar ben er zelf ook een. En dat
is ontze end leuk. Aangezien ik zelf nooit verder ben gekomen dan mijn Atheneum en een skala aan communicate
en marke ng cursussen. Ik kan het iedereen, die nog zo’n 20 uur ’over’ hee , aanraden, studeren op latere lee ijd.
In mijn geval vallen een heleboel zaken op hun plek. Groepsdynamica, crea eve maakprocessen, kuns nterven es
plegen en onderzoek. Het las gste is eigenlijk om te onthouden in welke werkgroep je zit en om je teamleden bij
elkaar te krijgen. Het zijn uiteindelijk allemaal professionals met een baan erbij.
Een van de meest interessante dingen die ik nu aan het doen ben, is onderzoek. En op aanwijzing van mijn docente
kwam ik in aanraking met een mooi stuk so ware die mij gaat helpen met mijn eindscrip e. Of moet ik zeggen met het
ordenen van alle info die ik de komende jaren tegen ga komen. Het afgelopen weekend heb ik de full working demo
van MAXQDA gedownload, alle videotutorials bekeken en aan de slag gegaan om de de content die ik had verzameld
te ordenen. Het is nog een beetje zoeken naar de juiste aanpak. Is het handig als ik eerst alles lees en het daarna
importeer? Of zelfs eerst uitprint en met een marker alles geel maak en dat codeer. Kortom het is nog even zoeken en
proberen. Maar het grootste voordeel is dat ik alles makkelijk terug kan vinden in een ﬁle. En dat gee een enorme
rust.
Hoe zouden ze dat vroeger gedaan hebben? Wat leven we toch in een mooie jd dat dit soort tools er zijn. Waarschijnlijk denken mijn kleinkinderen daar straks ook weer anders over. Die vragen zich af waarom mensen nog lezen als je
de content ook gewoon direct kunt uploaden....in je hoofd. En wat opa Cor deed met al die aantekenboekjes, boeken
en dat hopeloos ouderwetse so warepakket MAXQDA.
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Ella Elvis. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 592/1001 (2014-11-21 06:43)

Hoe zit het nu echt? Trouwe lezers weten inmiddels dat ik mijn blog de gedisciplineerde, vasthoudende verbeelding van mijn mijn nieuwsgierigheid noem. Nu wil ik me mezelf niet vergelijken met Steven Levi maar moet wel aan
hem denken als je het hebt over vasthoudendheid en nieuwsgierigheid. Ik vraag me ook wel eens af hoe dingen nu
echt in elkaar zi en maar Steven Levi duikt er dan echt helemaal in. Helemaal in. Diep. Ik denk dat Steven weer top
of mind is omdat ik hem twee weken geleden zag in Kortrijk, op het World Crea vity Forum. Hier had hij een mooi
verhaal over hoe er in de VS van de ene op de andere dag opeens miljoenen kinderen verdwenen. Onder andere
een broer en zus van hem. Verder zijn de cri ci niet heel enthousiast over zijn derde boek. Maar Freakonomics is
echt briljant. Freakonomics gaat over de verborgen kant van dingen. De moraal gaat over hoe mensen vinden dat
de wereld moet werken. De economie laat echter zien hoe de wereld echt werkt. Het boek laat zien hoe convenonele wijsheid er zo vaak naast zit. Hoe ’deskundigen’, van criminologen tot makelaars tot poli cologen, de feiten
verdraaien. Waarom weten wat je moet meten en hoe je dat dus moet meten de sleutel is tot inzicht in het moderne
leven.
Ik moest aan het verhaal denken waarin Levi uitlegt dat de terugloop van de criminaliteit de jaren 90 in de VS niet te
danken was aan de bloeiende economie, innova eve poli estrategieen, strengere vuurwapenwe en, de vergrijzing
of veranderingen op de drugsmarkten. In die jd waren er heel wat bobo’s die hun claim op de daling legden met
de meest overtuigende onderzoeken en theorieën. Nee de reden voor de daling van de criminaliteit in de jaren 90
was de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Roe vs. Wade op 22 januari 1973 waardoor de legalisering van
abortus plotseling werd uitgebreid tot het hele land (ipv 5 staten). Veel alleenstaande moeders in de ghe o besloten
dat ze hun kind niet wilden. Ze bepaalde daarmee ook dat deze kinderen, als ze wel waren geboren, een ongelukkig
en mogelijk crimineel leven tegemoet waren gegaan.
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Een vrouw was verantwoordelijk voor de daling van de criminaliteit.....in de ghe o.
Hoe ik op dit verhaal kom?
Omdat ik van de week ’In the ghe o’ van Elvis weer een draaide. Nadat ik Ella Mae had horen zingen. Ella is nog
geen 2 maar een grote Elvis fan. Met name hoe ze het orkest dirigeert bij 4 minuut 23 is indrukwekkend. Ik ben blij
dat Ella geboren is. En vind het jammer dat Elvis dood is. Toch? Misschien moet Steven Levi maar eens onderzoeken
of dat wel echt zo is.
Maar tot die jd. Elvis is dood. Lang leve Ella (zou Ella de vrouwelijke naamversie zijn van Elvis?)
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=fmWa1gKrp6Q &w=560 &h=315]

Carolien Geurtsen (2014-11-21 06:51:05)
yoh! Wat een stortvloed aan informa e, je lijkt mij wel ;-) En ook al zigzag ik door de rest van je tekst heen en vink m aan als
’nog een keer lezen’, mijn aandacht is blijven hangen bij: ”Hier had hij een mooi verhaal over hoe er in de VS van de ene op de
andere dag opeens miljoenen kinderen verdwenen. Onder andere een broer en zus van hem. ” en )mijn aandacht _ verrekt
het op dit vroege jds p om dat los te laten. Ik heb nu geen jd om het op of na te zoeken en hoor graag wat hij daarover zei
of een link om dat even na te lezen - nu in de benen wagen op weg naarde vrijdagselijke plichten. Groet en dank! Carolien
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Die drie. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 593/1001 (2014-11-22 09:30)

Gisteren hadden we les van Bart Oomen. En toen ik de klas inliep dacht ik ”Ik ken hem ergens van.” Maar het
kwartje viel niet. In zo’n geval kun je heel hard bewust gaan graven maar ik geloof dat als iets van herkenning hebt
je het het beste los kunt laten en er op vertrouwen dat het wel komt. Ik ga proberen te visualiseren wat er in mijn
hersenen gebeurde. Kijk je even mee.
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Het ligt op het puntje van mijn tong.
Bart maakt theater over de dingen die hij op straat tegenkomt. Waar hij nieuwsgierig naar is. Hij snijdt zaken
aan die leven in de maatschappij. De eerste en tweede genera e ’gastarbeiders’, de cassieres bij Dirk vd Broek of zijn
nieuwste voorstelling. Kapsalon, de comedy.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=QfymVjUtZqg &w=560 &h=315]
Een comedy over vriendschap, dubbele iden teitscrisis, corrup e, Romeo en Julia, voetbal en keuzestress.
Drie vrienden, der gers, die iedere dag bij elkaar komen in de kapsalon van Kemal.
Drie vrienden?
Oh ja, daar ken ik Bart van.
h p://youtu.be/A4eV56uDItg
h p://youtu.be/IS72NQlSyMg
h p://youtu.be/jznhpGMxP8o
en
h p://youtu.be/wtEZ1pdYwnc

Els (2014-11-22 09:42:37)
Jaja DE 3 vrienden van het bierrrr
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Achtenhalf. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 594/1001 (2014-11-23 09:43)

De beste manier om uitstekende service in een restaurant te krijgen is tussen neus en lippen door te melden dat
je restaurant recensent bent. Ik deed het een keer toen we met twee families gingen eten bij Villa Augustus. Bij
binnenkomst meldde ik dat ze een 7,2 op Iens.nl scoorde en ik benieuwd was of ze dat gemiddelde omhoog konden
krijgen. De vriendelijke jongeman glimlachte maar ik kon niet ontdekken of dat van vreugde of van de zenuwen was.
Achteraf bleek dat het laatste maar daar gingen eerst een aantal ﬂaters aan vooraf. Ik zal jullie verdere details besparen maar het eindigde met een bijna rechtopstaande vork in het bovenbeen van mijn nicht. Op mijn ‘daar gaan
weer een paar enden van een punt’ liep de vriendelijk grimassende jongeman naar een van zijn collega’s om het
voorval met veel handgebaren uit te leggen. Aan alles wat er fout ging kon de jongeman niet zo weinig doen. Zelfs de
vork was het resultaat van domme pech en de onoverkomelijke gevolgen van de zwaartekracht. Nooit heb ik zoveel
gra s gekregen bij de Villa Augustus. Het was een geweldige avond en we hebben heerlijk gegeten. Ook met de
jongeman heb ik nog steeds een leuk contact en kom er nog veelvuldig. Ik ben een echte fan van Villa Augustus en
ben er trots op dat we zo’n mooie plek in Dordrecht hebben. Als ik ze een cijfer zou moeten geven, zou dat een 8,5
zijn.
En dat is direct een mooi bruggetje naar waar ik het eigenlijk over wil hebben.
Het beoordelen van een restaurant doen we vaak aan de hand van wat er allemaal goed en fout ging. En als het
fout gaat, kan dat wel eens nare gevolgen hebben voor je beoordeling. Volgens mij liggen er kansen in hoe je met
je fouten om gaat. Zo vertelde me de miljoenen te besteden eventmanager van Cap Volmac me ooit dat ie iedereen
al jd een kans gee en ze vervolgens beoordeelt op hoe ze met fouten omgaan.
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Toen mijn vrouw en ik vrijdagmiddag onverwachts op het heerlijk terras van Jongepier aan de Sauvignon Blanc zaten te genieten van het zoveelste laatste mooie weekend besloten we niet te koken maar een pizzaatje te halen. Bij
8,5. Ik had daar van de zomer al heerlijk gegeten. Ik bestelde de pizza van de week. Dat leek me het makkelijkst na
een paar SB’s. Ik hoefde dan namelijk alleen te wijzen naar het bord buiten op het terras waar de pizza van de week
op gekrijt stond. Ondanks dat het erg druk was hadden we onze pizza snel en vertrok ik met vrouw achterop op de
Gazelle rich ng huis om er daar achter te komen dat ze verkeerde pizza in de doos hadden gedaan. Die overigens
heerlijk was. Toen mijn vrouw en ik laatst weer zaten te genieten van het zoveelste mooie laatste weekend besloten
we toch weer naar 8,5 te gaan want zelfs die foute pizza was een goede. We bestelde 3 pizza’s en de eigenaar vertelde
mij dat ie de vorige keer nog achter me aan was gerend omdat ik de verkeerde pizza mee had gekregen. Dat doet ie
de volgende keer niet meer. Hij wist namelijk niet dat ik een fana eke ﬁetser ben die met een mooie vrouw achterop
en honger heel hard kan ﬁetsen. Maar hij wist nog wel dat ik weken geleden een verkeerde pizza had mee gekregen.
Sterker nog hij wist ook nog welke pizza ik toen besteld had. En die kreeg ik nu gra s. Dordt hee er een goede en
leuke pizzeria bij. Met een ondernemer die risico’s dur te nemen en zijn fouten goed maakt. En niet onbelangrijk.
Heerlijke pizza’s maakt. Mijn oordeel:
8,5
En waar heb je daar tegenwoordig nog een goede pizza voor?
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Electrische stoel. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 595/1001 (2014-11-24 07:06)

Roosegaarde is voor de elektrische stoel.
Dat weet ik omdat ik voor het vak onderzoeksvaardigheden samen met drie medestudenten begonnen ben met de
volgende vraag:
”Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking op het gebied van duurzaamheids vraagstukken tussen
een kunstenaar en een een MVO (maatschappelijk verantwoorde onderneming)?”
Hier was helaas te weinig over te vinden. Naast twee zeer bekende samenwerkingen (Pharrell Williams met G-Star en
Daan Roosegaarde met o.a. Heijmans) vonden we nauwelijks voorbeelden van samenwerkingen tussen kunstenaar
en commercieel bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk voor ons onderzoek was juist hoe een samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven tot stand komt en wat deze samenwerking voor beide par jen oplevert.
Uiteindelijk hebben we onze vraag nog verder vereenvoudigd en de focus speciﬁeker gemaakt:

Hoe breng je een samenwerking tussen bedrijf en kunstenaar tot stand?
Die vraag hadden we al geformuleerd toen bekend werd dat niet Steven Johnson maar Daan Roosegaarde op het
World Crea vity Forum in Kortrijk als keynote speaker inviel. Ik zat daar dus met gespitste oortjes te luisteren of hij
nog nieuwe dingen vertelde die waardevol voor onze onderzoeksvraag zouden kunnen zijn. En tussen neus en lippen
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door vertelde hij hoe het contact tussen hem en wegenbouwer Heijmans tot stand was gekomen. Tijdens een van
de vele presenta es die Roosegaarde gaf, zat de directeur van Heijmans in de zaal en deze werd geïnspireerd door
de voorbeelden die Roosegaarde gaf. Inspira e. Posi ef, emo oneel geraakt. Roosegaarde verwoordt later in een
interview met Forbes magazine de samenwerking als volgt:
“It’s a kind of West Side Story of two gangs who don’t really belong to each other but who have a common love
or interest.“
En dan is het logisch dat je elkaar af en toe op de elektrische stoel wilt ze en. In Kortrijk liet Roosegaarde namelijk
zijn ’JA, maar’ stoel zien die hij speciaal voor de mensen van Heijmans had ontwikkeld die als reac e op elk idee al jd
begonnen met ’JA........maar’. De stoel hee stem herkenning en als je er op zit en die twee dodelijk destruc eve
woordjes uitspreekt, krijg je een kleine aardig he ige schok.
Stel je voor dat jij vandaag op de ’Ja maar’ stoel van Daan zit. Zou je dat overleven”
Ja tuurlijk.
maar
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The (st)art of doing. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 596/1001 (2014-11-25 07:39)

Het lijkt wel of de laatste jd steeds meer mensen zich afvragen hoe ik het toch volhoud elke dag een verhaaltje schrijven in de vroege morgen. Zeker nu het zo druk is. Menig keer ze e ik de wekker nog een uurtje eerder
om toch maar mijn verhaaltje te kunnen schrijven en publiceren. In het eerste jaar van dit schrijfproject kon ik echt
meegaan in die bewondering en hoop of ik wel zou halen, 365 dagen elke dag een verhaal te schrijven. Maar na bijna
600 verhalen is mijn eigen bewondering en hoop vervangen door, ja door wat eigenlijk. Als ik nu terugkijk op dit
experiment is de ontwikkeling naar het wat het is geworden het meest interessant. In het begin was het met name
een gevecht tegen Kabouter. Een van mijn grootste obstakels was mijn overtuiging dat ik niet kon schrijven. Nu vind
ik mezelf nog steeds geen goede schrijver maar ik krijg in ieder geval iets op papier. Als ik mijn verhalen terug lees
begrijp ik ze in ieder geval. Het op ’papier’ krijgen. Het van hoofd naar handen daar zit de magie. Het teruglezen en
denken van ’plus een’. Het bouwen aan iets groters. Malcolm Gladwell noemt het de 10.000 uur regel. Als je ergens
goed in wilt worden moet je er 10.000 uur in steken. Als je het zo bekijkt ben ik natuurlijk nog maar een groentje.
Want 600 keer 2 uur per dag is nog maar een schamele 1.200 uur.
Laatst bedacht ik me op welke datum ik op de 1.001 verhalen zou zi en. Ik kwam er achter dat als ik het
komende jaar 3 extra verhalen schrijf, ik precies 1 januari 2016 duizend en een verhalen heb geschreven. En dan?
Geen idee. Het schrijven in de ochtend is inmiddels een waardevol begin van mijn dag geworden en daar blijf ik wel
mee doorgaan. Maar wat wordt mijn verhaal in de kroeg. Het was eerst een jaar lang elke dag, toen 1.001 en dan?
Misschien hoef ik me nergens meer op toe te leggen maar gewoon berusten in het feit dat ik het gewoon elke dag
doe. Het doel is niet het eind maar het begin. En als je eenmaal begint is er geen stoppen aan. Ik heb al een keer
vanuit de zeeuwse polder 24 uur geblogd. Ik voel dat ik daar maar weer eens vervolg aan moet geven. Misschien in
de vorm van een aantal interviews. Zoals laatst met Wies Bronkhorst. Dat was leuk en interessant.
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Wie zou ik dan verder nog willen interviewen? En welke vragen zou ik ze willen stellen?
Volgens de visual thinking strategie stel je kinderen na het bekijken van kunst de vragen:
Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je verder nog willen ontdekken?
Als ik die drie vragen zou vertalen naar vragen die ik zou willen stellen, zouden ze er ongeveer zo uitzien:
Ik zou mijn gast vragen om met hun ogen dicht in gedachte plaats te nemen in een raket en op drie kilometer
eruit te springen met een sta c line parachute. Door ze boven de aarde te laten zweven haal ik ze uit hun context.
Le erlijk even helemaal weg van de dagelijkse beslommeringen. Eenmaal dicht genoeg bij de aarde vliegen we
rich ng hun eigen huis en zien we de persoon in bed liggen. Ze kijken dus naar hun eigen leven. De wekker gaat en
ik stel ik mijn eerste vraag:
Wat gebeurt hier?
Gevolgd door.
Wat voel, je daarbij?
Samen zweven we boven zijn of haar leven. Zoals het is. Als we hem of haar weer in bed zien kruipen en in
slaap vallen, stel ik mijn laatste vraag.
”Na een dag mee gekeken te hebben zoals het is, ben ik benieuwd hoe je dag eruit ziet zoals jij zou willen dat
ie was.
Hoe ziet jouw droomdag eruit?”
Keep dreaming?
Start Doing!

Jan Verheijen (2014-11-25 09:01:30)
Cor, het zou beperkend zijn om te veronderstellen dat je ochtendlijke overpeinzingen vooral bedoeld zijn voor mensen met
veel vrije jd -gepensioneerden zoals ik- maar ik ben er wel erg blij mee. Zo kwam ik vandaag op het idee om eens op te
zoeken wie Malcolm Gladwell dan wel was of is en even later was ik aanbeland bij Silvan Tomkins. Zeer inspirerend. Mijn
dag begint tegenwoordig ook vroeg, wat later dan die van jou dus, even voor achten. Ik zet me aan het ergens goed in worden -Italiaans- waarvoor ik dus 10.000 uur blijk nodig te hebben. De weg ernaartoe is echter veel interessanter dan het einddoel.
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cornoltee (2014-11-25 10:15:49)
Ciao Jan, cosa buona che si sta andando a imparare una lingua . Ho anche iniziato con mia ﬁglia per imparare l’italiano . 10
mila ore , ma non abbiamo incontrato . Successo. Saluto Cor

Corsica. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 597/1001 (2014-11-26 07:43)

Gisteren gaf ik een workshop bij Mirabeau en in de voorbereiding was ik op zoek naar een bruggetje naar
mijn naam. En die ging als volgt:
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Om vervolgens verder te gaan met
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=BadGb0adayE &w=420 &h=315]
Twee weken geleden leerde ik van Guy Kawasaki dat het goed is een persoonlijk ntje aan je presenta e te
geven. Zo liet Kawasaki een foto zien van zijn LG wasmachine die hij als eerste slide gebruikt in een presenta e aan
de direc e van LG. Maak het persoonlijk zegt Guy. Zou Guy trots zijn mijn voorbeeld. Denk het niet. Want Mirabeau
was niet vernoemd naar de revolu onair maar naar het plaatsje Mirabeau.
Beetje jammer Cor.

Pizza? Pizza!Dit is Design Thinking by Doing verhaal 598/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-27 06:55:36)
[…] Gisteren schreef ik over de presenta e p van Guy Kawasaki. Hier komt een andere variant van zijn advies om iets
persoonlijks in je presenta e te stoppen. Het idee ontstond vlak voor de presenta e van eergisteren. Het jds p waarop ik
mijn dansje mocht doen was rond 20.00 maar Paul van Mirabeau en ik hadden afgesproken dat ik rond 18.00 mee zou eten.
Pizza. Paul had werkelijk alles tot in de puntjes geregeld. De 10 pizza’s kwamen dan ook netjes om 18.14 binnen. Een zwarte
toren werd op de grote tafel geplaatst en de 10 pizza’s werden in twee rijen van 5 met de deksels tegen elkaar gezet om
gegeten te kunnen worden. […]
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Bijt wijf eldo en. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 599/1001 | Design Thinking by Doing (2014-11-28 06:50:58)
[…] of niet nog even snel het verhaal 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 […]

Pizza? Pizza! Dit is Design Thinking by Doing verhaal 598/1001 (2014-11-27 06:55)

Gisteren schreef ik over de presenta e p van Guy Kawasaki. Hier komt een andere variant van zijn advies om
iets persoonlijks in je presenta e te stoppen. Het idee ontstond vlak voor de presenta e van eergisteren. Het jds p
waarop ik mijn dansje mocht doen was rond 20.00 maar Paul van Mirabeau en ik hadden afgesproken dat ik rond
18.00 mee zou eten. Pizza. Paul had werkelijk alles tot in de puntjes geregeld. De 10 pizza’s kwamen dan ook netjes
om 18.14 binnen. Een zwarte toren werd op de grote tafel geplaatst en de 10 pizza’s werden in twee rijen van 5 met
de deksels tegen elkaar gezet om gegeten te kunnen worden.
De beste ideeën ontstaan vanuit een bestaande behoe e. Iets dat je nodig hebt of graag wilt hebben. En die
behoe es uiten zich vaak doordat mensen zeggen wat ze willen of juist niet willen.
Toen we eergisteren hongerig, naar de opengeklapte pizzadozen keken, klaar om aan te vallen, vroeg een
mensen ’wat wat’ was. Hij wilde weten welke pizza’s er voor hem stonden. Paul had namelijk 10 verschillende
smaken besteld. Nu ben ik een alles eter dus mij maakt het echt niets uit maar ik kan me voorstellen dat als je een
dodelijke ansjovis allergie hebt je die liever overslaat.
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De dame die naast me stond had echter een geweldig idee. Wat als er aan de binnenkant van de pizzadoos
nu gedrukt stond welke pizza het was of van wie de pizza was. Ze had een idee bedacht op de vraag ”Bedenk ideeën
zodat mensen zien welke pizza van wie is?” Deze vraag was ontstaan uit een bestaande behoe e die geuit was in de
vorm van een vraag: ”Welke pizza is wat?” Ik prototype het idee vervolgens om in mijn presenta e te ze en die ik
anderhalf uur later zou geven aan de groep pizza-eters.
Daarmee kon ik op een heel persoonlijke manier uitleggen uit welke fases Design Thinking bestaat.
Je begint met een behoe e.
Deze vertaal je in een vraag.
Daar bedenk je ideeën op.
Waar je een prototype van maakt.
En die zag er zo uit. Ik bedacht er nog bij dat het wel heel cool zijn als je naam langzaam zou verschijnen als
je de pizzadoos open zou doen.
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Jeroen 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 gemaakt is vanuit een idee dat voorgekomen is uit een vraag die een
behoe e beva e. Iets wat mensen willen, of juist niet willen.
Ik wil pizza.
In een doos.
Met mijn naam erop.

Jan Verheijen (2014-11-27 10:05:16)
Scusa Cor, ma solo qualche minuto fa ho le o la tua risposta. Scrivo un blog anche io ma non così frequente. Qua ro anni
fa ho scri o tu i giorni quando stavo facendo un viaggio a Roma in bici. Temo che non ha il tempo per leggere il mio
libro che ho scri o solo per i proprietari di un iPad oppure un Mac, ma chi sa: h ps://itunes.apple.com/us/book/ﬁetstocht-naar-rome/id534951203?ls =1 Alcuni mesi fa ho scri o un blog nel italiano: h p://www.janmac.nl/pensioen/na _de
_rit/Ar kelen/2014/4/29 _Giovanni _a _Cina.html La seconde parte di questo blog sono tu e fantasie! È stato il compi per il
corso. Tan salu , Giovanni janmac.nl
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Bijt wijf eldo en. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 599/1001 (2014-11-28 06:50)

De leukste posts vind ik die waarbij ik zelf iets bijzonders heb gedaan en ik eigenlijk twijfelde of ik het wel zou
doen. Zo twijfelde ik van de week of ik wel zou beginnen met het bizarre verhaal van Mirabea en of ik nu wel of niet
nog even snel het verhaal 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 lef de katalysator. Of is het nieuwsgierigheid, twijfel, lef en doen.
Jullie hebben natuurlijk al feilloos in de gaten dat het vandaag niet vanzelf gaat. Ik had me vandaag echt nog
heel graag even omgedraaid maar zit hier toch weer te kken.
In dat geval pak ik meestal mijn telefoon en kijk ik of ik nog interessante dingen heb gefotografeerd.
Gisteren maakt ik twee foto’s. Een van een lege collegezaal die vol had moeten zi en met zo’n 100 m/v. Ik
denk dat ze het ar kel in de Metro hadden gelezen waarin stond dat laptops verboden zijn in de collegezaal in
Utrecht. Helaas was dat niet op HKU 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 werkt.
Enﬁn. Dit was het resultaat:
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Ik heb nog een kwar er gewacht maar er kwam echt niemand. Ik droop af en trakteerde mezelf op een goede bak
koﬃe. Die heel snel leeg was.
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Gisteren was zo’n dag.
Vanochtend is zo’n ochtend.
Morgen maar weer proberen.

Johan (2014-11-28 07:00:12)
Deze dagen zorgen ervoor dat je weet dat je lee . Mooie dag gewenst Cor!
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gijs (2014-11-28 07:05:02)
He Cor, denk dat je kabouter terug is en zn wraak koud serveert .
Giorgio (2014-11-28 07:24:48)
Is one of those days... Maybe ge ng a ”cavia balls ta oo” would help a li le ;-)
Anna-Maria (2014-11-28 09:23:28)
Trots op je! Je gaat voor echt en bent an moeimakers!
Els (2014-11-28 09:58:12)
Heel veel succes vandaag Cor... ;-)

Nu. Al jd. Gra s. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 600/1001 (2014-11-29 07:44)

Vandaag schrijf ik verhaal nummer 600. Ik ben ruim over de hel maar ik denk dat het a ellen pas echt begint op 1
januari 2015. Dan ge aik a ellen naar 1 januari 2016 en staan er 1.001 verhalen op dit blog. Ik schrijf trouwens al jd
in Wordpress. Dat is niet handig want ik moet alle verhalen steeds kopiëren naar Word om een eigen ﬁle te hebben.
Handig en logisch is het niet maar het gee het schrijven een ”Live” gevoel. Schrijven in Word voelt als playbacken.
Het schrijven in Wordpress is het echte werk. Het wordt trouwens weer eens jd om 600 - 365 = 235 verhalen te
uploaden naar mijn slidesshare pagina zodat je ze kunt uploaden in een bestaand. Gra s.
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Gra s. Alles is tegenwoordig gra s. Gra s. Nu en Al jd. Maar als een dag maar 24 uur hee kun je niet Al jd
Nu Dingen gra s doen. Zo wordt ik zeer regelma g door gevraagd studenten gevraagd of ik ze wil aanhoren over
een project waar ze mee bezig zijn. De laatste jd was het zo druk dat ik me voor nam (dat klinkt gek) om het even
niet te doen. Even geen interviews of vragen of afstudeerprojecten met crea viteit, branding of design thinking als
onderwerp. Het is me nog niet gelukt Nee te zeggen. En even voor alle duidelijkheid. Het gaat hier om uren die ik
niet betaald word. Want we hadden het over Gra s, Nu en Al jd.
Vandeweek bedacht ik echter een oplossing. Ik help studenten Al jd en Nu. Maar niet meer gra s. En dat komt
door een ongevraagde recensie van Jotam. Een hele enthousiaste Fontys student die na een eenmalig college vroeg
of hij me mocht interviewen. Hij schreef er een verhaal over op zijn blog. En dat hee mij weer geïnspireerd om
voortaan een recensie van mij te laten schrijven in ruil voor het interview of vragenuurtje. Niks gra s. Je moet er wel
wat voor doen. Ik laat me uit betalen in Social Currency. Een term die ik ooit leerde van Jeroen 1.111 de Bakker. En
mooi past in wat Neumeier in zijn boek ZAG zegt:
Its not what I say. It’s what they say.
Dit zegt Jotam.
WIJ ZIJN NIET GEMAAKT OM CREATIEF TE ZIJN.
Een interview met een man die ooit dierenarts wilde worden, maar die eigenlijk veel liever dingen wilde maken en
doen. De man die ooit, lang lang geleden, de Telefoongids oppakte en de vet gedrukte reclamebureau’s opbelde om
te vragen of hij voor niks (gra s) mocht komen werken zonder maar enige vorm van werkervaring- of voorstudie. De
man die zelf de vetste opleiding hee gecreëerd door gewoon nieuwsgierig en leergierig te zijn. Een man genaamd:
Cor Noltee.
Zoals vele van jullie weten, had ik vorige week dinsdag een interview met de ‘crea eve genius’ Cor Noltee. Een super
leuk en interessant gesprek gehad die mij weer een stukje vooruit hee geholpen in mijn onderzoek naar hoe crea eve eindbazen inspira e opwekken en verwerken. Nou ging dit gesprek niet alleen maar over inspira e, maar ook
veelal over crea viteit in het algemeen.
Uit mijn interview met Cor, heb ik een aantal leuke en interessante stukjes uitgetypt om met jullie te delen.
Het was kwart voor 11, ik was al aangekomen bij het Starbucks cafe in Utrecht, waar Cor en ik om 11:00 hadden afgesproken. Ik was iets te vroeg, dus ik besloot om alvast een middelgrote cappuccino te bestellen. Ik moest toch nog
een kwar ertje wachten. Toen ik mijn koﬃe had besteld en plaats nam aan het raam, kwam ik er al snel achter dat
het binnen echt een tering herrie was. De toilet werd verbouwd, overal zaten studenten binnen die met elkaar aan
het kletsen waren, zakenlieden hingen — al bestellend -aan de lijn met hun collega’s om hun drukke schema’s door te
nemen, medewerkers van Starbucks die met ﬂink geweld de lekkerste cappuccino’s en la e macchiato klaarmaken.
‘Dit is niet te doen’ dacht ik bij mezelf. Ik kan het gesprek met Cor zo toch nooit opnemen. ‘Ik kan hem waarschijnlijk
zelf amper verstaan’ dacht ik. Dit bracht wel de enige spanningen met zich mee. Moet ik nu al een dolle mee gaan
schrijven voor de zekerheid? Of vertrouw ik erop dat mijn iPhone 6 een of andere super-ﬁlter hee waarmee die al
de ruis wegﬁltert? Aangezien de snelheid van de technologie de laatste jaren ﬂink is toegenomen, koos ik voor de
laatste op e. Ik zag Cor al vanuit de verte al aanlopen. Met zijn ogen gericht op zijn telefoon — waarschijnlijk was
die nog snel zijn laatste mails aan het a andelen — liep hij naar de voordeur van de Starbucks toe. Hij stapte binnen
en zag mij al gelijk zi en. Hij liep naar me toe en gaf me net als de eerste keer toen ik hem ontmoe e, een warme
hand. ‘Hoi Jotam, hoe is het?’. Wat is het toch een sympathieke vent he! Ik bood hem gelijk een drankje aan en ging
voor hem in de rij staan om ook een cappuccino te bestellen. Middelgroot, geen suiker; shaking not sturt. Zoiets.
Toen Cor kwam aangelopen, zag ik al gelijk dat hij een roze boekje tussen zijn armen had geklemd. Toen ik hem de
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cappuccino overhandigde, gaf hij mij het roze boekje. ‘Hier, dit is voor jou. Omdat je zo goed bezig bent met je blog’.
Stom verbaasd, dacht ik: jeetje alweer aan cadeautje? Deze keer was toch voor mij!’ Ik antwoordde natuurlijk met
het counter-cadeautje en vertelde hem dat ik zijn blogbericht had gelezen over zijn ontmoe ngen met de leadsinger
van Fink. ‘Ik dacht dat jij dit wel kon waarderen, geef het niet weg!’. Klabats! Nu was Cor verbaasd. Right back at ya.
Het ijs was gebroken en het gesprek kwam eigenlijk al gelijk los. Hij begon te vertellen waar die zojuist vandaan kwam
en dat hij een paar dagen terug een tentamen hee gemaakt — ja Cor is ook weer student — over groepsdynamica en
dat hij hier nu helemaal door gefascineerd is. We hadden het over het HKU en over de lessen die hij gee . ‘Het doel
van crea viteit en concep ng, is om het crea ef vermogen van de student te verhogen’.
Crea viteit bestaat uit vijf aspecten: nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, vasthoudendheid en discipline en tot slot
samenwerking. Nieuwsgierigheid is essen eel voor een crea ef. Je moet je al jd vragen blijven stellen en jezelf open
te stellen voor nieuwe dingen. Hierdoor ben je in staat om nieuwe verbindingen te leggen, die ervoor zorgen dat er
nieuwe ideeën ontstaan (dit hee ook een overlap met inspira e). Maar je kunt wel heel erg nieuwsgierig zijn, maar
je moet die nieuwsgierigheid ook kunnen omze en tot een verbeelding. Daarom is verbeeldingskracht zo belangrijk
voor een crea ef. Vastbehoudendheid en discipline hebben veelal te maken met mo va e. Want mo va e zorgt er
juist voor dat je de juiste energie en brandstof in huis hebt om het beste ervan te maken. Met vastbehoudendheid
doelt Cor; in hoeverre jij vermogend bent om op momenten dat jij het even niet meer ziet zi en, je er alsnog in staat
bent om de taak te voltooien. Zeker wanneer je in een team werkt, is discipline belangrijk. Heb jij je taken wel op
jd af? Ben je gedisciplineerd genoeg, om zelfs als je even geen zin hebt om te werken aan de opdracht, het gewoon
alsnog te doen? En tot slot natuurlijk samenwerking. Het komt zelden voor dat een crea ef in een bedrijf terecht
komt waar die niet in een team func oneert. Goed kunnen samenwerken in een team is dus voor een crea ef van
groot belang.
Wij zijn helemaal niet gemaakt om crea ef te zijn. Onze hersenen houden van patronen. Patronen zorgen ervoor dat
wij ons leven zo eﬃciënt mogelijk kunnen in delen. Non-conven onele gedachtes of inzichten worden vrijwel gelijk
geblokkeerd door onze hersenen, omdat ze niet in onze vaste patronen passen. Tijdens het interview hadden we
een stelling: ben je als kind meer crea ever? ‘Nee, je bent wel nieuwsgieriger’. Doordat je nog geen patronen hebt
ontwikkeld, sta je open voor nieuwe inzichten, ideeën en prikkels. Door nieuwsgierigheid volg je deze s mulus en
ben je in staat om crea ever te denken. Gelukkig zijn wij mensen in staat om crea ef denken te leren. Als je crea ef
wil leren denken, moet je het crea ef vermogen trainen. Dit kan vergeleken worden met het leren van een taal of
wiskunde. Succes!
Het interview met Cor hee als doel om zoveel mogelijk informa e te verzamelen over zijn manier van denken en
werken. De focus voor mijn onderzoek ligt vooral op; hoe crea eve eindbazen inspira e verwekken en verwerken.
Een manier om inspira e te verwekken, is gebruik te maken van een crea eve sessie. Veel van de vragen in het interview, gaan over crea eve technieken. Hoe kom je vanuit een probleem naar een oplossing.

Vaak bij een crea eve sessie, weten bedrijven vaak zelf niet eens wat precies het probleem is. En dat
is echt een probleem. Want als je het probleem weet, heb je al voor de hel de oplossing. Cor Noltee.
Om een probleem om te op te lossen, is het ten eerste belangrijk om mensen te vinden die gemo veerd zijn om het
probleem op te lossen. Want mo va e is het willen, en het willen is de basis voor inspira e. ‘Je kan in mijn mening
alleen maar geïnspireerd raken door iets; als je het wilt en als je jezelf er voor openzet’. Door mensen bij elkaar te
ze en met verschillende disciplines, vergroot je de kans dat je geïnspireerd kan worden door iets. Want wat is inspira e? ‘Volgens mij is het een soort verlich ng dat je iets nieuws ontdekt of ervaart waar je energie van krijgt’. Dat is
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inspira e. En volgens mij kan dat alleen maar gebeuren als je gemo veerd bent en als je openstaat voor nieuwe dingen (dus nieuwsgierig). Als je de mensen — die gemo veerd zijn om de uitdaging aan te gaan — binnen een bepaalde
context en/of probleem neerzet, faciliteer je een omgeving waarin jij zij helpt om die nieuwe verbindingen sneller te
maken. Dus inspireren.
Wij mensen worden nergens zo gelukkig van als hard werken. Als jij hard werkt aan iets waar jij goed in bent, dan
wordt jij een heel gelukkig mens. Om dat geluksgevoel te ervaren, is een ﬂow erg van belang. De ﬂow is een welbekende theorie van Mihaly Csikszentmihalyi. Flow wordt gedeﬁneerd als de onbewuste staat van ontwikkeling waarin
we niet meer bewust zijn van jd en plaats. Cor legt het als volgt uit: ‘door uitdagingen aan te gaan, raak je in een ﬂow
waarin je constant je vaardigheden ontwikkeld en de uitdaging steeds een stukje verder legt. Je blij jezelf uitdagen
om je vaardigheden te blijven ontwikkelen. Flow is de op male ervaring. ‘Het is de natural high’.
Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van ﬂow gekenmerkt worden door een aantal van deze kenmerken:

1. Er zijn duidelijk doelen;
2. directe feedback;
3. Een balans tussen uitdagingen en vaardigheden;
4. Er is geen angst voor falen;
5. Het verlies van zel ewustzijn;
6. Uiterste concentra e;
7. Gevoel van persoonlijke controle over de situa e of ac e;
8. De ac viteit is intrinsiek belonend.
Dus om in een ﬂow te komen, heb je een uitdaging nodig. Maar wat is een uitdaging dan? Een uitdaging is: wanneer
je iets wil doen maar eigenlijk de vaardigheden die je hebt, nog net niet voldoen aan de taak. Je wilt het wel, maar je
kan het nog niet helemaal. En door het doen ontwikkel je vaardigheden en ben je in staat om de lat steeds wat hoger
te leggen. Vraag jezelf eens af of jij zelf genoeg wordt uitgedaagd in je leven? Zo niet, wat ga je er aan doen?
Tijdens dit gesprek zijn er natuurlijk nog veel meer dingen aan bod gekomen, maar ik denk dat dit wel alomva end is.
Dus ben je van plan om binnenkort een crea eve sessie te organiseren? Zorg er dan voor dat je verschillende mensen,
met verschillende disciplines erbij betrekt. Laat het bedrijf waarmee je een crea eve sessie houdt, voorafgaand een
selec e maken van mensen die zowel; gedisciplineerd als gemo veerd zijn om tot een oplossing te komen van het
probleem. Probeer eens in niet conven onele ruimtes te vergaderen, zoek het ergens anders, bijvoorbeeld: buiten,
of misschien in een mooi hotel, ﬂexplekken en ga zo maar door. Stel jezelf open om geïnspireerd te worden door je
omgeving en andere externe prikkels. Laat je oordeel lekker thuis en probeer zo weinig mogelijk (het liefst niet) kri ek
te leveren op alle nieuwe ideeën of inzichten. Richt je op kwan teit (zoveel mogelijk ideeën) in plaats van kwaliteit.
Het idee hoe nog niet gelijk de wereld te veroveren. Geef het idee dus de jd om te groeien. Zorg er al jd voor dat
je de deelnemers van de crea eve sessie uitdaagt. Hierdoor s muleer je de deelnemers om in de ﬂow te komen.
Ik hoop jullie hiermee een aantal ps te hebben gegeven voor het opze en van een crea eve sessie. Natuurlijk is dit
nog niet alles, maar het is in ieder geval een begin. Het is veelal ook gewoon heel erg “logisch”, maar alsnog weten
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heel veel mensen dit nog niet. Ze gaan dan dingen roepen als: “ik ben niet crea ef” etc. Je bent het misschien nog
niet, maar je kunt het zeker wel zijn. That’s a fact! Tijdens het interview met Cor, hebben we het veel over crea eve
technieken gehad die het crea ef denken s muleert. Deze neem ik allemaal mee in mijn onderzoeksresultaten en
dan publiceer ik mijn onderzoek op de blog!

Zodra ik mijn onderzoek heb afgerond, ben ik van plan om veel meer te gaan bloggen over inspira e, crea viteit en
crea eve (merk)sessies. Hopelijk kan ik zo een beetje bijdragen aan een wat meer crea ever Nederland :-)!

Allemaal nog een hele ﬁjne avond en tot morgen 08:00!

Jotam.

saskia (2014-11-30 10:10:45)
We hebben elkaar gisteren jdens de workshop crea viteit aan de HKU kort ontmoet, beter gezegd even gezien. Ik heb e.e.a.
laten bezinken en wil toch nog iets kwijt. Volgens mij zijn we van nature wel crea ef, ik heb dit niet onderzocht , dit zeggen
mijn gevoel en mijn persoonlijke levenservaringen tot op heden We zijn liever lui dan moe: mede daarom bedenken we
alterna even voor alles waar we geen zin in hebben of waarvan we denken dat dat makkelijker kan en daarbij moeten we op
zeker punt onze crea viteit aanboren, zie het wiel, een gebakken kommetje om uit te eten, een hangmat weven, waterkoker,
laptop, We vervelen ons snel; om daaraan te ontsnappen bedenken we spelletjes, ingewikkelde rekensommen, gaan we
schrijven, lezen, schaatsen en daarbij hebben we ook nog eens a ributen nodig die we met crea viteit maken/bedenken. Ik
moet bekennen dat ik wel Daniel Kahneman’s Thinking Fast & Slow heb gelezen waarin uiteen wordt gezet dat ons brein twee
zogeheten agenten hee , de ene agent die alles zoveel als mogelijk op de automa sche piloot doet, dit kost nl minder mentale
en fysieke energie en agent twee die wel moet denken en nieuwe handelswijzen moet uits ppelen, die uiteindelijk weer zo
eigen worden dat ze als vanzelf gaan.Ik vermeld dit als je zelf meer onderbouwing zou willen lezen. Je had het verder ook
over wat je van studenten aan de HKU verwacht: Originaliteit, Nou zet ik als kunstenaar al jd Grote Vraagtekens bij het begrip
originaliteit. Wat komt er uit mezelf en wat heb ik gejat* van een ander en met mij eigen beperkingen gebruikt voor mijn eigen
werk? Want dat is voor mij de deﬁni e van mijn kunstenaarschap: ik doe wat ik kan, als ik een appel teken dan word ik beperkt
door mijn talent/beperking en die zal er nooit helemaal hetzelfde uitzien als de appel die jij tekent Deze laatste gedachte zelf is
niet origineel, de eerste keer dat ik me dat realiseerde was het gevoel in mij dat wel. * al dan niet bewust Ik wil je hier hartelijk
danken voor je lezing, dat hee mij weer aan het denken gezet. Verder voeg ik eraan toe, dat mijn zoon zeer enthousiast is
geraakt voor de opleiding, Kunst & Economie, mede door jouw verhaal.
cornoltee (2014-11-30 12:55:20)
Dag Saskia, Dank voor je reac e.
Ik heb er een post aan gewijd.
h p://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/11/30/dit-is-des ign-thinking-by-doing-verhaal-6011001/ Fijne zondag. Groet Cor Noltee
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Dit is Design Thinking by Doing verhaal 601/1001 (2014-11-30 12:53)

Van Oliver Stone hoorde ik ooit de term Me Time. De jd die je 100 % voor jezelf neemt om iets te doen.
Mijn schrijven is pure Me Time en van de week dacht ik dat aan een hele dag Me Time en bedacht wat ik die dag dan
zou willen doen. Nu weet ik niet hoe het bij jullie is maar in mijn boekenkast staan nog wel een aantal boeken die
ik nog steeds niet gelezen heb. En aangezien ik niet, zoals mijn vriend DJ kan snellezen, moet ik er gewoon jd voor
inruimen. Dat kan ik doen door bijvoorbeeld te combineren. Niet meer buiten ﬁetsen maar op de hometrainer met
een boek of in plaats van Weeds of Fargo op Ne lix een boek pakken. Ik weet het gaat om prioriteit. En toen ik van
de week dacht aan welke boeken ik dan zou willen lezen, liefst voor de open haard in een kasteel in de Ardennen of
zo, kwam ik op de volgende tels.
Wat technologie wil van Kevin Kelly.
Ons feilbare denken van Daniel Kahneman.
en
The Value of Arts for Business van Giovanni Schuma
Ik denk dat door deze drie te combineren ik misschien een antwoord kan vinden op de vraag:
Hoe kunnen we technologie gebruiken om betere rela es te creëren binnen organisa es.
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Dat ik er nu over schrijf komt omdat het boek van Daniel Kahneman een dag nadat ik er over wilde schrijven
me in reac e op mijn college gisteren op de open dag op HKU werd aangeraden door een betrokken ouder. Zij
bekent dat ze Kahneman hee gelezen en legt uit dat ons brein twee zogeheten agenten hee . ”De ene agent die
alles zoveel als mogelijk op de automa sche piloot doet, dit kost nl minder mentale en fysieke energie en agent twee
die wel moet denken en nieuwe handelswijzen moet uits ppelen, die uiteindelijk weer zo eigen worden dat ze als
vanzelf gaan.”
Ze vermeldde dit als ik zelf meer onderbouwing zou willen lezen. En JA dat wil ik.
Van de week zag ik Interstellar. Daarin is een scene waarin iemand uit de toekomst een aantal boeken uit de
boekenkast duwt.
Toeval bestaat niet. Ik ga op zoek naar een kasteel in de Ardennen. Lekker een weekendje met David, Daniel
en Giovanni.
Dankjewel Saskia en op de vraag wat origineel is of niet hierbij de geweldige documentaire Everything is a
remix:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=d9ryPC8bxqE &w=560 &h=315]
Of de TED talk van maker Kirby Ferguson ”Embrace the Remix.”
[ted id=1535]

Robbert Jansen (2014-11-30 13:53:01)
Zo net alles besteld bij Bol .com nu het kasteel nog. Dat gaat je een Kringetje opleveren, bedankt gozert : ) Robbert ( 1 van mijn
500 „nieuwe” inspira ePages)
Winny (2014-12-03 09:25:05)
Me me bestaat bij mij in allerlei vormen en kan ik niet zonder. Boek lezen is er één. De boeken die bij mij nog op de plank
liggen zijn: S l de jd van Joke Hermsen en Een compleet nieuw brein van Daniël Pink Vanaf 20 december ga ik even met
winterreces. Thuis bij kaarslicht met een heerlijk dekentje op de bank. Ik kijk er nu al naar uit. Winny
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December

In Charge. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 602/1001 (2014-12-01 07:04)

Dit is een tentamenvraag.
Als je echt aandacht wil in de je klas zijn dit de 4 magische woorden. De adem stokt de muizen zijn s l. Straks geef
ik les aan tweedejaars event managers. Een aantal daarvan hee het vak Branding niet gehaald. Daar is een aantal
voor naar het feedbackcollege geweest waarin ik de 20 open vragen met het antwoordmodel heb besproken. Ik
heb ze toen niet verteld wat de vragen op het hertentamen zijn dat doe ik nu wel. Ik ben benieuwd wie van de 40
studenten mij straks vertelt wat die vraag is. Het is voor mij een goede test om te kijken wie mijn blog volgt. Het
mogelijk weggeven van een tentamenvraagen is voor studenten net iets als een loterij. Alleen is de kans veel groter.
Misschien moet ik dat voor elk vak doen. Het lijkt me een uitstekend idee om de bezoekersaantallen een beetje op
te krikken. Hoewel ik de kans groter acht dat ik door de examencommissie op mijn vingers wordt ge kt dat het niet
mag, kadootjes weggeven. Dan vertel ik ze dat het niet mijn idee was maar van Sinterklaas.
En dan nu het kadootje.
Marty Neumeier legt in zijn boek ZAG uit wat ’jobs based innova on’ is met het voorbeeld van de miljarden
industrie van de goedkope leesbrilletjes. Wat is jobs based innova on en geef een ander voorbeeld.
Jobs based innova on is een job die mensen zelf invullen voor ze invullen. Zo kochten mensen verschillende
leesbrillen en legden die op verschillende plekken in het huis, kantoor etc. De goedkope leesbrillenindustrie vulde
178

deze behoe e in door het produceren en verkopen van goedkope leesbrillen.
Een ander voorbeeld kwam ik gisteren in Amsterdam tegen.

Zien jullie de behoe e?
Ik ook niet. Toch begrijp ik hem helemaal. Ik heb menigmaal aan de uitbater van een cafe of restaurant gevraagd
of ik mijn telefoon even mocht opladen. En dat is dit. Geen moderne neon kroke en wending machine, nee een
telefoonoplader.
Je vraagt een kaart aan de ober en legt je telefoon erin.
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Een andere vraag zou kunnen zijn wat je er van vindt dat Heineken dit sponsort.
Misschien voor volgend jaar.
Voor nu. Ik hoop dat jullie het weekend allemaal genoeg opgeladen zijn voor deze week zoniet neem je nog
een biertje.
Proost.
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Meesterkunst. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 603/1001 (2014-12-02 07:51)

Vanaf september volg ik de master kunst educa e op HKU. Na het succesvol afronden van de module crea viteit
en duurzaamheid volg ik nu de gehele master. Kunst educa e bezien vanuit ar s ek, didac sch en ondernemend
perspec ef. Heel interessant en met name gisteren. Gisteren werden er voor het vak crea eve maakprocessen twee
kunstenaars uitgenodigd die elkaar niet kenden om samen iets te maken. Een mimespeelster en een muzikant. Het
enige wat ze meekregen was een thema: ’Winter’. Ze kregen kregen 10 minuten om elkaar te leren kennen om vervolgens een ’voorstelling’ te geven van een minuut. Wij, de studenten, moesten aan de hand van twee modellen ’zien’
wat er gebeurde. Twee improviserende professionals die samen een uitdaging aangaan. En wat gebeurt er als je twee
professionals uitdaagt om iets te maken? Dan gaan ze iets maken. Daar kun je nog heel lang, heel interessant over
doen met allerlei modellen maar als je twee professionals uitdaagt om iets te maken gaan ze spelen. Spelenderwijs
verkennen ze elkaar en het thema op zoek naar nieuwe dingen. Hun discipline als taal gebruikend om elkaar en het
thema te verkennen. Samen op ontdekking als twee spelende leeuwenwelpen die elkaar uitdagen zonder elkaar pijn
te doen. Het elkaar opwerpen van overbodige obstakels en die vrijwillig proberen te overwinnen. Een strijd niet om
te winnen maar om de grenzen van het nieuwe te verkennen. En als dat ’klikt’ kunnen er werkelijk prach ge dingen
ontstaan. Zoals gisteren. Wat ik gisteren heb geleerd is dat improvisa e een geweldige manier is om elkaar en elkaars discipline te leren kennen. Dat vrijwillige deelname een voorwaarde is om samen nieuwe dingen te ontdekken.
Je moet willen, kunnen en durven. Het achteraf analyseren van wat er gebeurt voelde zo ongelooﬂijk zinloos dat ik
besloot in de pauze te vertrekken. De analyse had nog uren kunnen duren. De weerstand was zo groot. Ik vond het
zo zonde van mijn jd. Toch liet ik me overhalen. De docente triggerde me met een opmerking. Dat als de weerstand
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zo groot is, het juist interessant is om te blijven. Ik ben gebleven. Maar wat heb ik geleerd?
Na de pauze kwam er nog een kunstenaar bij. Naast muziek, mime werd er beeld toegevoegd door een interaceve lichtkunstenaar. Een derde ingrediënt om het allemaal nog ingewikkelder te maken waar we nog langer over
zouden kunnen praten. Ik ben er nog niet uit wat ik nou moet met die 4 uur kostbare jd van gisteren. Wat heb ik
geleerd?
Gelukkig had Dirk Johan Klanker wederom het antwoord. In een reac e op een ar kel over het 11 fasen model van
Nirav Christophe verwoordde hij het volgende:

”Ik vind het een interessant ar kel. Ik denk dat het streven naar een deﬁni ef, wetenschappelijk
bewezen crea ef ganzenbord illusoir is. Als ik zo’n 11 fasen model zie moet ik denken aan een Deense
kaartenmaker die bij iedere nieuwe kaart gefrustreerder raakte omdat hij de nieuwste kaart toch nog niet
volledig genoeg vond. Hij eindigde met een kaart die net zo groot was als het gebied zelf.”
Om een stukje verder te vervolgen met:

”Wat ik bedoel is: als iets alles kan zijn, is het niets. Zo gaat het trouwens heel vaak in de ’so ’
sciences (de alfa- en gammawetenschappen): de onderzoeker begint met een hypothese, en verdomd,
alles wat hij tegenkomt blijkt deze hypothese te versterken. Informa e die je hypothese ontkracht zie
je niet meer. En het wordt nog erger als je hypothese zo vaag is geformuleerd dat alles er wel inpast:
illumina e kan het bedenken van een idee zijn, maar het kan ook persoonlijk inzicht zijn (zoals bij de
Indiërs). Whatever. Het model is belangrijker geworden dan de werkelijkheid; je bent gehypno seerd
door je eigen gedachtenconstruct. Kijk uit in het verkeer.
Kortom: ik denk dat crea viteit iets anders is dan een natuurwetenschappelijk fenomeen dat te vangen is in een formule die ’waar’ is.
Waar een fasenmodel wel handig voor kan zijn is als je:
1. Met een grotere groep gestructureerd aan een crea eve opdracht/uitdaging wilt werken. Het is
een manier om het werk te ordenen, en de groep zo vruchtbaar mogelijk door een proces te loodsen.
Een fasenmodel is ook handig als je
2. Een crea ef proces aan een externe opdrachtgever verkoopt die wil weten waar hij precies zijn
geld aan besteedt. Opdrachtgevers zien liever geen black box, en hebben graag inzage in het proces.
Zo’n model kan inzichtelijk maken hoe de jd wordt gebruikt om tot een whopper van een idee te komen.
Dat het in the real world vaak zo is dat je er óf binnen een minuut al uit bent, óf helemaal niet, dat is een
onaangename waarheid waar niemand mee las g gevallen wil worden.”
Briljant weer DJ. Klinkt weer als muziek in mijn oren.
As always.

joost (2014-12-02 13:03:11)
Hey Cor, dit kan ik volgen en gee idd een andere kijk op de modellen. Het is ”Wishfull thinking” dat je op een crea ef proces
vat kunt krijgen. ”Het enige wat we zeker weten is dat we niets zeker weten”. Fijne dag...............
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De Beschermheer (2014-12-02 13:03:41)
Dat is inderdaad een rake analyse. Leve DJ.

Smell & Tell. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 604/1001 (2014-12-03 07:22)

Afgelopen zondag jdens de Grote Kunstshow werd er een abstract kunstwerk uit de Rabobank collec e getoond
en werden er door een aromajockey drie verschillende geuren het podium op ’geblazen’. Geur toevoegen aan een
abstract werk. Door elke keer iets anders te ruiken ga je dan ook iets anders zien? Bij mij veranderde er niets in mijn
visuele waarneming met betrekking tot het abstracte kunstwerk. Wel dacht ik aan woorden als bos, kerk en sauna
bij het ruiken van de drie geuren. Maar ook daar had ik niet direct beeldassocia es bij.
Ik kan me wel voorstellen dat als het beeld beter aansluit bij de geur dat het een grotere impact hee .
Tijdens de Grote Kunstshow werden we gewezen op het Sense of Smell congres dat gisteren plaatsvond in
MOTI. En aangezien ik een geurleek ben, leek het me interessant om daar eens rond te snuﬀelen.
In de ochtend gingen we met 8 m/v aan de slag om ideeën te bedenken vanuit het thema ’innova ve learning’. En na twee en half uur mocht je je beste idee presenteren. Ik was nu even zelf deelnemer aan een crea eve
sessie en Kabouter had nogal wat opmerkingen over de structuur van de sessie. Dat maakte het las g. Individueel,
samen, convergeren en divergeren liepen con nu door elkaar en een goede startvraag vanuit een probleem of
behoe e ontbrak. Kabouter wilde in de pauze weer naar huis maar ik heb hem rus g gekregen met de geurs ck
(Arominhaler) die ik bij het inschrijven ontving. Deze zou je helpen om beter te concentreren en bij de les te blijven.
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En toen ik Kabouter zag proberen zichzelf van een overdosis te voorzien met de Arominhaler dacht ik aan het
volgende idee:
De Story S ck.
Elke ochtend begint de les met een minuut ruiken en elkaar vervolgens een verhaal vertellen van waar die
geur je brengt. Blij het verhaal hangen?
Ik maakte de volgende schets:

En ik ben benieuwd welk verhaal jij bedenkt als je de geur ruikt.
Dus de eerste die reageert stuur ik de Arominhaler op.
Smell & Tell.

Samantha Eenink (2014-12-03 08:40:10)
Ik wil de uitdaging wel aangaan, lijkt me erg leuk!
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Anna Maria (2014-12-03 09:02:04)
Dus?
Paul Ricken (2014-12-03 09:29:47)
Hee Cor, De geur van vers gemaaid gras is de meeste geweldige geur die ik ken. doet me denken aan mijn eerste jaartjes als
voetballer. Staand in een megadoel, aneren druk doende met de bal, en ik stond met mijn duim in de mond naar de lucht te
staren. Dit beeld staat vast in mijn geheugen. De dromer in een doel. Een dromer met een doel…. Ga je goed, blijf schrijven,
kabouter bestaat niet echt…. groet, Paul Ricken
Robbert Jansen (2014-12-03 09:29:52)
„ Ik kwam, Ik zag, en ik rook” Naar Julius caesar nadat hij ons, de barbaren, voor het eerst „in the ﬂesh” gezien had. Robbert
Winny (2014-12-03 09:34:28)
Dat geur bepalend is heb ik heel sterk ervaren toen ik voor het eerst een winkel van Abercrombie & Fitch inliep en tegelijker jd
ook weer uit. Winny
Samantha Eenink (2014-12-05 15:08:19)
De Story S ck lag vandaag al bij mij op de mat! Ik ging natuurlijk meteen als een malle 60 seconden aan de Story S ck ruiken.
So, Whats my Story? In een snelvaart bracht de Story S ck woorden als kauwgom, munt planten, groeien snel, tuin, a er
eight chocolade en rustgevend in mijn gedachten. Hierna kwamen de verhalen mijn hersens pas binnen stromen. Het eerste
waar ik aan moest denken waren de munt planten die een jd geleden in mijn tuin hebben gestaan en dat ze zo onwijs hard
kunnen groeien. Het daaropvolgend verhaal bracht mij naar mijn kinderjaren, ik stond vol bewondering te kijken naar een
Marokkaanse vrouw die thee met munt blaadjes voor mij klaar maakte. De vrouw goot de thee een aantal keer van het ene
kopje in het andere kopje, ik kan me nog herinneren dat ik mijzelf afvroeg waarom ze nou zoveel moeite deed voor mijn thee.
Toen we uiteindelijk met het kopje thee op de bank zaten durfde ik de vrouw dan toch nog wel te vragen waarom ze dat deed.
Ze vertelde mij dat de thee daar lekkerder door gaat smaken en het tegelijker jd ook alvast wat a oelt. Het was inderdaad
erg lekkere thee, waarschijnlijk is dat ook de reden dat ik mij dit verhaal nog goed kan herinneren. Helaas heb ik sindsdien ook
nooit meer zulke lekkere thee gehad. Oja, mijn neus kan nu ook weer vrij ademen door de Story S ck, mijn dank is groot!
Samantha Eenink (2014-12-05 15:31:14)
Als iemand anders het trouwens ook wilt proberen, ik wil ik het wel doorsturen! Neem even contact met mij op voor het adres.
Geurspoor. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 607/1001 | Design Thinking by Doing (2014-12-06 08:10:03)
[…] schreef ik van de week over de Story S ck en was ik benieuwd welk verhaal de Arominhaler zou opwekken bij een ander.
Ik stuurde de Story […]
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Het begin van het einde. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 605/1001 (2014-12-04 08:37)

Toen ik een jdje geleden ochtends heerlijk op mijn raceﬁets in de Biesbos ﬁetste schoot er een gedachte binnen.
’Ik moet plassen’. Om vervolgens na te denken over waar ik dat zou gaan doen. In mijn hoofd bepaalde ik de plasplek
een kleine kilometer verder. Tot die jd ging het ﬁetsen heerlijk maar vanaf het moment dat ik een eindpunt had
bepaald, leek er geen eind aan die kilometer te komen. Op maal genieten op de ﬁets is niet verder kijken dan een
meter voor je en een ademhaling in en uit. Als je met je gedachten ergens bent kom je nergens.
Als je weet waar je naar toe gaat is je jdsbesef anders. Wat als je zou weten wanneer je dood gaat. Het is misschien een vreemd bruggetje naar het hilarische bericht dat ik vorige week van mijn vriend Arie kreeg. Het toverde
een grote glimlach op mijn gezicht. Alle begin is moeilijk. Maar wat als je het omdraait. Dat je begint bij het eind.
Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou leven?
Lijkt me veel leuker.
Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin... als je uit de kist stapt word je verwelkomd door je familie en beste vrienden, die hoef je dus niet meer uit te zoeken... en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen.
... Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, kaarten, tuinieren, af en toe een uitstapje voor de hel
van de prijs, iedere dag een paar borrels en elke maand kassa kassa...pensioen.
Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden horloge. Die biedt je meteen een goed betaalde
baan aan.
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Naarmate de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je steeds beter, je kan zoveel roken
als je wilt, want je longen worden steeds schoner. Je kan drinken wat je wilt, de katers worden steeds kleiner.

Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoe te doen. In het begin heb je maar 1 keer seks per jaar, maar op
’t laatst 10 keer per week.

Op een gegeven moment moet je naar school maar je weet alles al, dus je doet geen ﬂikker. En de laatste jaren van
je leven kan je lekker in de zandbak spelen, zeuren en las g zijn, en je kan snoepen wat je maar wil want al je tanden
ben je toch weer kwijt.

Dan nog een paar maanden aan een vrouwenborst sabbelen, nog 9 maanden in de warme moederschoot, en daarna
verdwijn je in één gelukzalig orgasme!

Jan Verheijen (2014-12-04 10:14:46)
Schi erend verhaal, The Curious Case of Arie!
els (2014-12-04 10:28:30)
best een leuk leven als je het zo bekijkt :-)
Paul Ricken (2014-12-04 10:35:29)
Geniaal.
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Tegenwoordige Tijd. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 606/1001 (2014-12-05 07:09)

Gisteren was ik op stagebezoek en dat weer leerzaam. De stagebegeleider was het opgevallen dat de desbetreﬀende
student aan de telefoon in de verleden jd sprak en gaf als p om de tegenwoordige jd te gebruiken.
Dus van in plaats:
Ik ben voor u op zoek geweest naar een loca e.
Ik ben loca es voor u aan het zoeken.
Zo.
Heb ik toch weer een post geschreven.
In de verleden jd.
Heb namelijk niet veel jd.
In de tegenwoordige jd.
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Winny (2014-12-07 08:43:28)
Beste Cor, kort maar krach g en tegelijker jd zo’n verfrissende blik. Leert mij weer dat alles terug te voeren is naar de eenvoud.
Mooie dag. Winny

Geurspoor. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 607/1001 (2014-12-06 08:09)

Design Thinking by Doing. Want de magie zit hem in het doen. Niet alleen maar denken maar doen. Durven te
doen. Vooral niet zeggen dat je iets gaat doen. Dat is heel lang mijn saboterende gedachte geweest. Dat ik dacht of
zei dat ik iets ging doen. Beter is het te doen en achteraf te zeggen dat je het hebt gedaan.
Een van de redenen dat ik doe wat ik doe is dat ik geloof in het geweldige crea eve poten eel van mensen maar
ook weet dat lang niet al jd makkelijk is daar op maal gebruik van te maken. Denken dat je crea ef bent helpt maar
doen maakt het verschil. Schrijven op dit blog is mijn dagelijkse training crea ef vermogen. Zoals ik al eerder schreef
”mijn gedisciplineerde, vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid.” En als dat anderen inspireert iets te
gaan doen is dat geweldig.
Zo schreef ik van de week over de Story S ck en was ik benieuwd welk verhaal de Arominhaler zou opwekken bij
een ander. Ik stuurde de Story S ck naar Leeuwarden. En gisteren kreeg ik een verhaal met een intro. Het voelde als
een kadootje van Sinterklaas.
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”Als eerste wil ik jou nog heel erg bedanken voor het college die je afgelopen maand op het NHL hebt
gegeven. Het hee mij veel inspira e gegeven omtrent het overwinnen van die kabouter maar vooral ook
over het volgen van je eigen dromen. De dagen na die college ben ik mij veel bewuster gaan bezighouden
met wat ik nou met mijn leven wil doen, wat mijn dromen zijn enz.
Voor het college van jou zou ik nooit die reac e onder jouw blog hebben geplaatst, te bang om te
dromen of om te falen. Nu durf ik dit soort dingen veel sneller aan, gewoon doen en blijven dromen.
Wederom, mijn dank voor wat jij mensen brengt en hoe jij ze inspireert met jouw werk.
Ik ben mijn verhaal meteen gaan schrijven toen ik de Story S ck vandaag in mijn brievenbus vond, bij
deze dus mijn verhaal. Ik wist alleen niet zeker of het nu de bedoeling was dat ik deze via mail aan jou
stuur of direct onder de blog moest ze en dus ik heb beiden maar gedaan.”
En hier het verhaal:
”De Story S ck lag vandaag al bij mij op de mat! Ik ging natuurlijk meteen als een malle 60 seconden
aan de Story S ck ruiken. So, Whats my Story? In een snelvaart bracht de Story S ck woorden als kauwgom, munt planten, groeien snel, tuin, a er eight chocolade en rustgevend in mijn gedachten. Hierna
kwamen de verhalen mijn hersens pas binnen stromen. Het eerste waar ik aan moest denken waren de
munt planten die een jd geleden in mijn tuin hebben gestaan en dat ze zo onwijs hard kunnen groeien.
Het daaropvolgend verhaal bracht mij naar mijn kinderjaren, ik stond vol bewondering te kijken naar een
Marokkaanse vrouw die thee met munt blaadjes voor mij klaar maakte. De vrouw goot de thee een aantal keer van het ene kopje in het andere kopje, ik kan me nog herinneren dat ik mijzelf afvroeg waarom
ze nou zoveel moeite deed voor mijn thee. Toen we uiteindelijk met het kopje thee op de bank zaten
durfde ik de vrouw dan toch nog wel te vragen waarom ze dat deed. Ze vertelde mij dat de thee daar
lekkerder door gaat smaken en het tegelijker jd ook alvast wat a oelt. Het was inderdaad erg lekkere
thee, waarschijnlijk is dat ook de reden dat ik mij dit verhaal nog goed kan herinneren. Helaas heb ik
sindsdien ook nooit meer zulke lekkere thee gehad. Oja, mijn neus kan nu ook weer vrij ademen door de
Story S ck, mijn dank is groot!”
Met als aanvullende reac e:
”Als iemand anders het trouwens ook wilt proberen, ik wil ik het wel doorsturen! Neem even contact
met mij op voor het adres.”
Nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe lang en hoe ver de Story S ck komt en welke verhalen die geur bij
anderen oproept. Jij ook? Stuur dan een mail naar Samantha info@samanthaeenink.nl dan stuurt zij jou de geur en
jij mij het verhaal.

Geurt Jan de Heus (2014-12-06 08:44:00)
Dacht bijna; hoe weet hij dat Geurt op t spoor zit? Zit in trein naar schiphol; weekje Harvard; dan terug en maken we afspraak ;
Zie ernaar uit, Gr GEURT SPOORT Geurt Jan de Heus 0651845616
De Beschermheer (2014-12-06 10:47:43)
Ik heb me gemeld bij Samantha!
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Winny (2014-12-07 08:57:51)
Geur + herinnering = ﬂashback
Geldspoor. Design Thinking by Doing verhaal 647/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-15 07:16:59)
[…] liet al een keer een memorys ck met al mijn verhalen achter in de trein en stuurde ik laatst een aromas ck naar Samantha
in Leeuwarden met het idee om deze door te sturen en zo de verhalen te verzamelen […]

Meer beer. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 608/1001 (2014-12-07 08:28)

Als het doel van Branding meer mensen voor een langere periode meer van je te laten kopen voor meer geld is
het interessant wat de rol van ons onbewuste is in dit proces. Trouwe lezers weten dat ik een groot fan ben van Ap
Dijksterhuis’ Het slimme onbewuste en dat Kahneman’s Ons Feilbare Denken in mijn top drie nog te lezen boeken in
de Kerstvakan e staat. Over beïnvloeding zijn boekenkasten vol geschreven en ontze end veel onderzoek gedaan.
Priming is het verschijnsel waarbij een recente ervaring je geheugen ac veert en zo je gedrag onbewust stuurt.
Ik schreef al eerder over priming:

Geinspireerd door Frank uit de ﬁlm ‘God Bless America’ wil ik het daar vandaag weer over hebben.
Frank is er klaar mee. Ik zal niet teveel verklappen maar Frank en zijn ener partner in crime schieten oa 3 mensen in de bioscoop dood die zi en te bellen, popcorn te gooien en te praten. Asociaal
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natuurlijk. Van die drie. Ondanks de duidelijke s lte verzoeken voorafgaand aan de ﬁlm.
Het zal niet lang duren voordat er ook doden gaan vallen in de s ltecoupe’s van de NS. In jden
van crisis is er al jd wel een of andere idioot die doorslaat waarop we ons dan massaal afvragen hoe het
toch zover hee kunnen komen. Ik zal de NS een uitgebreid onderzoek besparen. Dat duurt dan weer
maanden, kost een hoop geld en die kan de NS wel beter gebruiken.
In de s ltecoupes van de NS zi en drie soorten mensen.
1. De mensen die s l zijn
2. De mensen die praten en niet weten dat het een s ltecoupe is
3. De mensen die praten en weten dat het een s ltecoupe is
Het is opvallend hoe weinig mensen iets tegen 2 en 3 zeggen. Ik vond dat ook moeilijk…in het begin. Maar nu gaat het me steeds makkelijker af. Met wisselend resultaat overigens.
Als ik groep 2 er op aanspreek wijs ik vriendelijk op de grijs ma e s ckers op de ramen waarop
staat ‘s lte, silence’. Het merendeel verontschuldigt zich en is dan s l. Een klein deel blij gewoon
doorpraten en er zijn er ook die gaan ﬂuisteren. Das nog irritanter dan praten.
Groep 3 is hopeloos. Zij lopen het grootste risico Frank een keer tegen het lijf te lopen.
Om onnodige slachtoﬀers te voorkomen wil ik de NS wijzen op een techniek die ik heb geleerd
van Wies Bronkhorst genaamd priming.
‘(Associa eve) priming wil zeggen dat je sneller of sterker reageert op prikkels als je kort daarvoor
prikkels hebt waargenomen die in je hersenen er mee in verband worden gebracht…….. Een inmiddels
redelijk bekend voorbeeld is dat het a eelden van een bibliotheek in een s ltecoupé van de trein tot
een daling van het geluidsniveau leidt.’
Alstublie NS. Vraag niet hoe het kan maar proﬁteer er van.
Ik ga straks met de trein naar Utrecht. In de s ltecoupe.
Ik hoop dat Frank met de auto gaat.
En deze:

Ik haal heel wat onderzoek aan op mijn blog. Als ik ooit een ‘echt’ boek ga schrijven moet ik die bronnen natuurlijk allemaal checken. Ik wil niet eindigen als Jonah Lehrer. Voorlopig blijf ik heerlijk ongebrond
doorgaan met het delen van wetenschappelijk onderzoek dat ik zelf een keer in een boek of de kroeg heb
ontdekt.
Zo had ik het vanochtend aan de keukentafel over het fenomeen ‘priming’. Een geweldige truc om je
hersenen en bijbehorend gedrag een kant op te krijgen die je wilt. Er zijn legio voorbeelden. Van piloten
in opleiding die het beter doen als ze een piliotenpak aantrekken voordat ze de ﬂightsimulator in gaan,
tot jonge mensen die langzamer gaan lopen als ze gevraagd is zich voor te stellen dat ze 80 jaar oud zijn
195

en na het onderzoek naar een andere afdeling moeten lopen voor het vervolg van het onderzoek.
Een van de prime technieken die ik zelf vaak gebruik bij workshops is mensen zich voor te laten stellen dat
ze weer 7 jaar oud zijn. Een hele ﬁjne hersenwarming up om ze vervolgens zoveel mogelijk gekke ideeen
te laten bedenken.
Ik prime zelf ook wat af. Zo trek ik als ik ga ﬁetsen al jd een echt wielrenpakje aan. Helm op. Handschoentjes aan. Heb speciaal voor Luik Bastenaken Luik nu zelfs mijn benen geschoren. Toch maak ik me
voor het ochtendritje naar de Huisrivierpas lichtelijk zorgen. Ik ga de beklimminmg doen zonder echte
wielrenschoenen. Maar met Ugg’s.
Zuggt.
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Ik hoop dat het helpt dat ik tegen mezelf zeg:
“Ik ben Marco Pantani.”
“Ik ben Marco Pantani.”
“Ik ben Marco Pantani.”

Maar waarom deze inleiding? Omdat ik denk dat ik best wat vaker wat aardiger kan zijn. En ik heb daar iets voor
gevonden. Ik las over een experiment dat mensen meer geld voor een goed doel geven als ze kort daarvoor een opstel over een jeugdherrinering hebben geschreven dan als dat opstel ging over een aankoop in een supermarkt. 61,5
% tegen 41,2 gaf iets en bovendien gaven de mensen uit de groep van de jeugdherinneringen grotere bedragen.
Dat werpt toch een heel andere blik op kinderarbeid. Misschien moet je een fotootje van het kind aan je product
hangen dat de kleding hee gemaakt. Of als ober een foto van jezelf als kleuter op je borst dragen met je naam
erop ter verhoging van de fooi. Horecabazen zou ik adviseren massaal kinderfoto’s van hun personeel ’backstage’ te
hangen als ze willen dat hun personeel vriendelijker is tegen de klanten.
Wil je ook aardiger worden, zet dan foto’s van je kinderen of van jezelf als kind op je buro. Wissel af en toe. En
heb je je oude Teddy beer nog? Zet hem dr tussen.
Het werkt.
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Viva Vita. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 610/1001 | Design Thinking by Doing (2014-12-09 09:44:55)
[…] ga ze gebruiken op mijn nieuwe visitekaartjes. In lijn met het verhaal van zondag lijkt het me goed voor de […]
Gesukkel op de sokkel. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 827/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-07-25
07:51:14)
[…] wordt door ons onbewuste. Een van de zaken die hij bespreekt en uitlegt is priming. Ik schreef al eerder over priming, […]
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Goud en Diamanten. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 609/1001 (2014-12-08 06:52)

Gisteren was ik met mijn vrouw bij de voorstelling van verhalenjager Leon Giesen AKA Mondo Leone.
Ik dacht dat het de enige voorstelling was maar er zijn er nog meer.
Za 3 jan: Ro erdamse Schouwburg
Vr 9 jan: Theater De Luifel Heemstede
Vr 30 jan: Theater Bouwkunde Deventer
Het verhaal is té mooi. In de par tuur van een muziekstuk zou een code verborgen zi en die de plaats van een
nazischat aangaf. Leon Giesen puzzelde zo lang tot hij dacht te weten waar honderd goudstaven en de persoonlijke diamanten van Hitler verborgen waren: midden in een Beiers plaatsje. Het ging hem niet om het geld, hij wilde
alleen weten of zijn theorie klopt. Dus kocht hij een goud- en diamantdetector en vertrok naar Beieren. Op allebei
de plekken waar volgens zijn theorie iets begraven moest liggen, sloeg de detector uit. Hij ging graven, midden in een
straat. De poli e greep in en hij moest het gat dichtgooien. Later toonde een geologisch onderzoek aan dat er iets
begraven lag. En toen werd het duur en moeilijk. Wat nu?
De schat van Mondo Leone laat zien hoe een gewone man zonder macht of geld, maar gewapend met een goed
verhaal, een conserva eve gemeente omkreeg en met steun van duizend mensen een enorm gat liet graven in een
Beierse straat. Giesen vertelt zijn verhaal met ﬁlm en muziek.
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Er is iets gevonden. En er is ook weer iets begraven.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=RtCX5YBTeCY &w=560 &h=315]

Viva Vita. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 610/1001 (2014-12-09 09:44)

Laatst op
de open dag van HKU vroeg ik de aspirant HKUers en hun ouders ”Wie is hier een kunstenaar?” Nu weet ik wel dat
het om de faculteit Kunst en Economie gaat maar dat er een schamele 3,2 % zijn/haar arm in de lucht gooit is toch
wel erg weinig. Als ik vervolgens mijn arm in de lucht steek volgen er misschien nog een of twee en een verdwaalde
ouder maar dan heb je het wel gehad. Op vraag hoeveel armen er in de lucht worden gestoken als ik dezelfde vraag
stel op de kleuterschool is het antwoord anoniem ”Allemaal!!”. Wat is er in de tussen jd in hemelsnaam gebeurd,
vraag ik me dan hardop af. Ons poten eel crea ef vermogen is 100 % als we worden geboren maar als we van de
lagere school komen is daar nog maar een ende van over. Picasso verwoordde het mooi:

All children are ar sts. The problem is how to remain an ar st once he grows up.
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En Sir Ken Robinson verwoordde het prach g in zijn beroemde TED talk met de bijpassende tel ”How schools kill
crea vity.” [ted id=66] In het ﬁlmpje vertelt Robinson het verhaal van een meisje die achter in de klas zit te tekenen
en de leraar vraagt wie het is die ze tekent. Het meisje antwoordt ”God” waarop de leraar zegt dat niemand weet
hoe God eruit ziet en het meisje antwoord ”Heb je even dan laat ik het je zien.” Kinderen zijn niet bang om te falen en
proberen het gewoon. Edward de Bono verdeelt de mensen in drie lee ijdscategorieen: 0-5 jaar de ”Waarom?” fase
5-10 jaar de ”Waarom niet?” fase 10 - 100 jaar de ”Daarom!” fase Vita is de dochter van mijn goede vriend Gerrit en
ik was onder de indruk van haar tekeningen en vroeg of ze mij wilde natekenen. Vita vroeg niet Waarom? maar dacht
Waarom niet! en ging aan de slag. Niet bang om te falen maakte ze onderstaand portret. Mijn dochter reageerde
met ’Hahaha aha. Hij lijkt best. Ik ga ze gebruiken op mijn nieuwe visitekaartjes. In lijn met het verhaal van zondag

lijkt het me goed voor de omzet. Leve Vita!

Visite. Design Thinking by Doing verhaal 611/1001 | Design Thinking by Doing (2014-12-10 06:51:23)
[…] Gisteren direct na het schrijven van mijn post maakte en bestelde ik mijn nieuwe visitekaartjes. Toen ik in 1989 in de reclame
begon werd er eerst een werktekening gemaakt met lijm en zetwerk dat een dag later klaar was. Echt handwerk met mes en lijm.
De tekening van Vita op mijn visitekaartje had gelithografeerd moeten worden en een ﬁlm uitgedraaid in een bepaald raster. […]
Wisseltruc. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 736/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-19 20:05:53)
[…] liet mijn 6 jarige privé tekenares Vita de inhoud van haar spaarblik zien. Welgeteld € 6,05. Ik voelde de directe behoe e
om een kleine […]
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Visite. Design Thinking by Doing verhaal 611/1001 (2014-12-10 06:51)

200 verhalen geleden schreef ik over mijn visitekaartjes:

”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
4. mobiel nummer
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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”

Gisteren direct na het schrijven van mijn post maakte en bestelde ik mijn nieuwe visitekaartjes. Toen ik in 1989 in
de reclame begon werd er eerst een werktekening gemaakt met lijm en zetwerk dat een dag later klaar was. Echt
handwerk met mes en lijm. De tekening van Vita op mijn visitekaartje had gelithografeerd moeten worden en een
ﬁlm uitgedraaid in een bepaald raster.
Dubbelzijdig full color visitekaartjes waren sowieso een zeldzaamheid.
Gisteren maakte ik zelf in Keynote de naamkant van mijn kaartje in s jl van de rode blokjes op dit blog. Ik exporteerde het als jpeg en uploade beide plaatjes op de site van drukwerkdeal. Al met al denk ik dat ik een 90 minuten
bezig ben geweest. Hoe lang Vita met mijn portret bezig geweest is weet ik niet. Ik gok niet meer dan een uur.
Aanstaande vrijdag worden er 500 visitekaartjes afgeleverd. Met ronde hoeken.
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En aangezien Vita later ’tekenares’ wil worden ga ik drie dingen doen.
1. Aan iedereen die ik een kaartje geef, doe ik een verkooppraatje voor Vita. Ze kan namelijk wel wat werk
gebruiken. Dat is goed voor haar ’map’ en voor de portemonnee.
2. Ik nummer de kaartjes en laat Vita ze signeren en vraag aan iedereen die ik een kaartje geef of ze iets over
hebben voor een beginnende, jonge, talentvolle illustrator. Ik denk aan minimaal een euro per kaartje. Dat geld
maak ik dan direct en ter plekke over.
3. Ik maak een foto van de ontvanger van mijn visitekaartje met het kaartje en tweet die naar Vita.
Ik ben nooit zo’n netwerker geweest maar vanaf vrijdag kan ik niet wachten op de komende kerst en nieuwjaars borrels en recep es.
Ik laat mijn dobbelstenen thuis want ik neem nu Vita mee.
Wil je zelf ook zo’n schi erend portret. Stuur dan een tweet naar:
@/Vita _MD
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CAROLINE VAN EIJKEN (2014-12-10 07:02:50)
Awesome Cor! Dat is mijn standaard. Ik wil dat iets je een ’oh’ (awe) ontlokt! Have an awesome day today! De kick-oﬀ is gelukt.
Greetzzz, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
Annelot (2014-12-10 09:54:56)
Wat ik dan weer leuk zou vinden is als je die betaling in bitcon zou doen ;)
Goed Idee. Design Thinking by Doing verhaal 637/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-05 09:49:25)
[…] het gedaan’ dan ‘Ik ga het doen’. Het nu opschrijven van dit idee werkt wel. Mijn visitekaartjes en de print uit The Grand
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Budapest Hotel zijn daar mooie voorbeelden van. Het delen op dit blog is […]

Plus Een. Design Thinking by Doing verhaal 612/1001 (2014-12-11 08:02)

Gisteren rondden bijna 280 eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten Cultuurfabriek 2 af. Een 7 weekse
module waarin ze kennis maken met het gedachtengoed van Design Thinking. Na 7 weken habben ze 10 minuten
de jd om hun idee te presenteren dat vervolgens beoordeeld werd door de opdrachtgever waar ze voor gewerkt
hadden en een vakinhoudelijke docent. Na een periode van 7 weken krijgen ze direct hun cijfer te horen en een
korte feedback op hun presenta e. Na de presenta es en de feedback was het eigenlijk nog beter geweest om
bijvoorbeeld een week later nog een keer de verbeterde ideeën op basis van de feedback te presenteren. Misschien
iets voor volgend jaar.
Feedback. Een van de belangrijkste instrumenten om anderen te laten groeien. Ik hoorde laatst van een onderzoek waarbij twee beginnende bowlingteams verschillende soorten feedback kregen. Het ene team kreeg
posi eve feedback het andere nega eve feedback. Welk team denk je dat er aan het eind beter geworden was?
Posi eve feedback werkt beter dan nega eve feedback. Belonen werkt beter dan straﬀen. En toch voelt feedback soms aan als een straf of iets nega efs.
Na de beoordeling van de eerstejaars had ik zelf een training. Over coachen en het geven van feedback door
niemand minder dan Barbara van Lindt, managing director van DasArts, de theaterschool van de Amsterdamse
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Hogeschool voor de Kunsten.
Ik schreef hier en hier al over de feedback aanpak van DasArts en na drie keer de DVD bekeken te hebben en
een kickstarter rondom feedback voor mijn HKU collega’s te hebben georganiseerd mocht ik nu zelf aan de slag met
de methode. Nu was ik al fan maar nu ben ik evangelist.
Ik geloof in de kracht spel als bron van vernieuwing. Ik geloof dat spel de meest krach ge, menselijke vaardigheid is
om te verbeteren. En een van de essen ële onderdelen van een goed spel is een goed feedback systeem. En daar
mocht ik gisteren zelf mee oefenen.
In het kort komt de methode van DasArts op het volgende neer. Een maker bedenkt van te voren welke vraag
hij/zij beantwoord wil krijgen. Zo kregen we gisteren een documentaire te zien van 4 HKU docenten en vroeg de
maker in hoeverre wij meer zicht hadden gekregen op de verschillende didac sche methoden binnen HKU.
Na het bekijken van de ﬁlm werd ons (zo’n 30 HKU coaches) gevraagd de volgende zin af te maken:
”Wat voor mij werkte.............”
We kregen 5 minuten de jd en mochten dit vervolgens delen waarbij Barbara de uitspraken op een ﬂipover
schreef. Als je het met een uitspraak eens was riep je ”plus 1” waarna Barbara een streepje achter die uitspraak
ze e.
De tweede zin moesten we vanuit een perspec ef van een persoon af maken. Dus vanuit de rol als docent,
student, publiek etc. De zogenaamde perspec even ronde.
”Als..............heb ik behoe e aan.........”
En ook hier kon je het dan eens zijn en ’plus 1” roepen.
Het mooie van deze ronde is dat het verwijst naar een mogelijke toekomst zonder in een oordeel te vervallen.
Als een na laatste volgde er de roddelronde waarin we de maker in de derde persoon zeiden wat we er van
vonden. De makers zi en dan met hun rug naar de groep en doen niet mee.
Als laatste kregen we een A4 tje om een persoonlijk brief aan de makers te schrijven met oa ps en tricks en
wat we nog meer kwijt wilden en geen plek had gekregen in een van de feedback opdrachten. De brief wordt
persoonlijk ondertekend en in een grote envelop gestopt, dicht geplakt en aan de makers overhandigd.
Wat een kado.
Wat een leerzame en inspirerende middag.
Plus een!
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Wat zit er in mijn schoen? Design Thinking by Doing verhaal 613/1001 (2014-12-12 07:21)

Gisteren gaf ik een presenta e aan 20 minor studenten die aanstaande maandag hun idee moeten presenteren aan
investeerders. En aan het eind kreeg ik een ﬂes wijn. Er waren twee kra en bier en een ﬂes wijn. Nu zijn er allerlei
trucjes om een ﬂesje bier zonder opener te openen maar ik ken er eigenlijk geen om een ﬂes wijn met kurk te openen.
Zonder kurkentrekker.
Gelukkig was er een student die op youtube een ﬁlmpje had gezien van iemand die met een schoen een ﬂes wijn
opende. En aangezien het er erg authen ek uit zag pakte ik mijn schoen, plaatste de ﬂes in de schoen en sloeg met
de ﬂes in de hand de schoen tegen de muur. Waarschijnlijk was ik te voorzich g maar er was geen beweging waar te
nemen van de kurk. Op mijn vraag of de desbetreﬀende student het zelf wel eens geprobeerd had antwoordde hij
nee. Daar stond ik dan. Op mijn sokken met een schoen en een heerlijke, dichte ﬂes Merlot. Werd ik hier geﬂest?
Het aangeboden bier sloeg ik vriendelijk af. Ik heb ooit een keer een biertje op en vind dat wel genoeg. Gelukkig was
er een volhardendere wijnlie ebber dan ik en nam de ﬂes van mij over en probeerde het met zijn eigen schoen. En
geloof het of niet maar twee minuten later stond ik met een Merlot in de hand na te genieten met een groep hele
enthousiaste en ondernemende studenten.
Ik zou het niet proberen met mousserende wijnen tenzij het oudejaarsavond is, een voor twaalf en je geen vuurwerk hebt gekocht.
Proost.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=iEWoKrhWLiw &w=420 &h=315]
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En wil je een leuke ﬁlm zien over wijn, kijk dan Sideways van Alexander Payne.
”Are you ea ng gum?”
Heb je hem nu al eens gezien Elbert?
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=tCF5EB2Pt0Q &w=560 &h=315]

Elbert Ricken (2014-12-13 16:54:46)
Ja man, luister dan, ik luister wel naar je!
Verhaaltje na het slapen gaan. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 721/1.111 | Design Thinking by Doing
(2015-04-06 07:31:32)
[…] dobbelstenen en gooi ik. Die post lees ik dan voor. Eens kijken welke het nu geworden zou zijn: 613: de schoenopener.
Wat een eye opener is deze meerdaagse april grap. Dat was het voor vandaag. Ik ga nu even wat […]
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Happy Christmas. Design Thinking by Doing verhaal 614/1001 (2014-12-13 09:49)

Van de week keek ik op aanraden van Wies Bronkhorst de Focus uitzending over op misme. Gezien?
In de Britse documentaire ’Don’t Worry, Be Happy’ onderzoekt presentator Michael Mosley hoe hij gelukkiger en
op mis scher kan leven. Of dat lukt? Kijk hier.
Wies en ik zijn allebei erg nieuwsgierig naar posi viteit. Zij ze e mij ook ooit op het spoor van de posi eve psychologie met het boek Posi vity van Barbara Fredrickson.
Verder leerde ik ooit van Karsten de Dreu dat posi eve mensen ook crea ever zijn iets wat Fredrickson in haar boek
beves gt. Net even zoekend op zijn site kwam ik een hilarisch stukje tegen over Zappos.
De Amerikaanse internetschoenenwinkel Zappos hee een vergelijkba-re ﬁlosoﬁe. Vorige maand
vertelde bestuursvoorzi er Tony Hsieh (spreek uit ‘sjee’) in The New Yorker dat hij stree naar zo’n
geweldige bedrijfscultuur, dat iedereen graag naar zijn werk komt. Hij wil zappiness verspreiden: geluk
op zijn Zappos’. ‘We zijn meer dan een team we zijn familie’, meldt zappos.com. En dat familiegevoel
breidt zich uit naar de klanten. Werknemers zijn bereid om urenlang te praten met mensen die de gra s
klantenservicelijn bellen. (Het record staat op 5 uur, 25 minuten en 31 seconden; de beller ‘begon over
haar zus’, aldus de medewerkster die haar te woord stond.)
Terug naar Mosley’s documentaire. Een van de dingen die hij ging doen is Cogni eve Bias Modiﬁca on. In normaal
Nederlands het herschikken van je hersenen zodat je posi ever wordt. Het klinkt ongeloofwaardig maar met de
210

huidige technologie is het mogelijk. Mosley speelde 5 minuten per dag een spelletje waarbij hij uit een 16 tal plaatjes
van boos kijkende mensen zo snel mogelijk de ene lachende persoon moest uitkiezen. 7 weken lang. Of het werkte?
In combina e met 10 minuten mediteren per dag voelde Mosley zich na zeven weken niet alleen veel posi ever
de hersentest beves gde dit ook.
Je snapt dat ik na het zien direct op zoek ging of er niet een app Cogni eve Bias Modiﬁca on was. En ik heb goed
nieuws. Die is er. Voor € 1,79.

Misschien een leuk kadootje voor in de kerstsok van je minder posi eve medemensch.
Happy Christmas.

Els (2014-12-14 12:20:48)
Dat is posi ef nieuws ��
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Iedereen een en. Design Thinking by Doing verhaal 615/1001 (2014-12-14 09:08)

Het is vandaag 14 december. Over precies een maand ben ik jarig. Tegen ’mijn’ tweedejaars HKU studenten
zeg ik elk jaar dat ik in december jarig ben. Op de zaterdag na de les empathie. Waarom? Omdat ze van mij zes
colleges krijgen over de 6 right brain vaardigheden die we volgens Daniel Pink nodig hebben om een compleet nieuw
brein te maken om te overleven in de deze overvloedige, door computers overgenomen, snel veranderende wereld.
Empathie is er dus een van. Naast design, verhaal, zingeving, spel en symfonie.
Aan het begin van het vak krijgt iedereen een 10 en een boekje waarin ze hun opdrachten moeten maken.
Die 10 heb ik geleend van Benjamin Zander uit zijn boek ”The Art of Possibili es”.
En om die 10 te behouden moesten ze voor de les Empathie een verjaardagskaart maken. Voor mij. Vandaar
dat ik gisteren jarig was en niet volgende maand. De opdracht was ”Maak een verjaardagskaart waarmee je laat zien
dat je hebt ingeleefd in Cor.”
Heel toepasselijk kreeg ik er 10 (van de 38)
Je gee ze een 10 en dan krijg je er 10.
Ik heb gewacht met ze open te maken tot dit moment.
Komen ze:
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Bij de laatste ging ik zelfs aan de slag met het strijkijzer op stand 1. Helaas. Geen verborgen boodschap.
Dankjulliewel:
Timona, Anouk, Christa, Niek, Juul, Cato, Nick, Eva, Auke en ?

Winny (2014-12-15 11:16:25)
Wat een crea viteit, eigenheid en steeds een nieuw perspec ef vanuit ieder van jou studenten. Schoonheid.
cornoltee (2014-12-15 11:30:49)
Ja! Goed he. Wat n kado

Dit is Design Thinking by Doing verhaal 616 van de el onderdelf (2014-12-15 08:51)
Ik heb deze keer expres geen rood tekstblokje geplaatst. Maar ik zal een p geven. Het gaat over nulletjes en eentjes.
Ik heb net het schrijfcontract met mezelf verlengd met 110 dagen. Waarom? Omdat ik het een beter verhaal vind.
Het beter past beter bij het project. Dit project is eigenlijk een groot prototype. Een try out. Mijn premiere voor de
dag. Het is mijn beste voorbeeld van dat een idee ’hebben’ belangrijk is maar het idee prototypen het echt maakt
zodat je feedback kunt krijgen. Dit schrijfproject is een vrijwillige poging tot het overwinnen van een overbodig
obstakel. Of wat dacht je van deze: de gedisciplineerde, vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid. Maar
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waar werd ik het weekend dan zo enthousiast van. Ik werd enthousiast van mijn idee over de afronding van dit
project. Misschien komt het omdat ik nu veel bezig ben met het nadenken over het vercommercialiseren van mijn
ac viteiten voor het vak Management en Organisa e. Er moet zelfs een businessplan geschreven worden. Of zou
het komen omdat ik onbewust toch nog niet echt blij was met de toevoeging van duizend en een als einddoel van dit
project. Het maakt ook niet zo veel uit waar het vandaan komt. Het bepaalt namelijk wel waar ik naar toe ga. Ik ga
naar de 1.111 Geen 1.001 maar 1.111. De 1.111 regel leerde ik ooit van Jeroen de Bakker.
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.
“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 ideeen 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
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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.
Dus prototype je idee en faciliteer feedback.
Vandaag bel ik Jeroen. Of hij het voorwoord van mijn boek wil schrijven. Met in de tel iets van 1.111 en Design Thinking by Doing.

gijs (2014-12-15 16:10:53)
Doe maar 1112 want dit verhaal hebben we al gehad. lol.

Spel bel. Design Thinking by Doing verhaal 617/1.111 (2014-12-16 07:12)

Er zijn allerlei redenen te bedenken om als bedrijf dingen anders te moeten doen in deze complexe en onvoorspelbare
wereld. Omdat de manier waarop je het het nu doet bijvoorbeeld te weinig oplevert. Of omdat je het idee hebt dat
je lang niet op maal gebruik maakt van de technologische mogelijkheden. We praten elkaar allemaal na en de ene
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goeroe weet het nog beter dan de andere. En een ander hee er een nog beter bekkend of goed uitziend model voor
ontwikkeld. We moeten dynamischer, innova ever, intuï ever, fantasierijker, ﬂexibeler, veerkrach ger en taaier zijn
(Hamel, 2007; Kim en Mauborgne, 2005). En dat kan alleen als we de het fundamentele menselijke karakter van de organisa es erkennen (Hamel, 2000). In feite is de organisa es’ vermogen om intuï ef en fantasierijk te zijn a ankelijk
van de wil en kracht van haar werknemers om crea viteit en verbeelding in hun dagelijkse bezigheden kwijt te kunnen.
Dit vereist management ’systemen’ die een sterke betrokkenheid en ontwikkeling van menselijk kapitaal promoten.
Schreef ik ’systeem’? Nee, ik vertaalde uit Giovanni’s The Value of Arts for Business.
Vernieuwing ontstaat aan de randen van het oerwoud niet in het midden. Op het randje opereren is gevaarlijk en risicovol en dat is precies waar veel organisa es bang voor zijn. In de literatuur wordt Google vaak genoemd als bedrijf
die haar medewerkers jd en ruimte gee om hun crea viteit kwijt te kunnen. Gecombineerd met een ’speelse’
werkruimte inspireert en vitaliseert Google haar medewerkers.
Ik ben nieuwsgierig (of is het gefascineerd) naar het vergroten van het crea ef vermogen van mensen. Want mensen
zijn het echte kapitaal. Waar groeien mensen mensen van? Waar worden mensen blij van?
Jaren geleden maakte ik samen met Maarten van de Vijfeijken een documentaire over het personeel bij FHV/BBDO.
Ik interviewde de mensen en stelde ze 1 vraag. What makes you ck? Sommige noemen het een hobby. Je zou een
hobby ook een vrijwillige poging om overbodige obstakels te overwinnen kunnen noemen. En zou daar het geheim
zi en?
Tijd en ruimte maken om mensen mensen vrijwillig overbodige obstakels te laten overwinnen.
Volgens mij is de jd rijp voor de introduc e van het speelkwar er binnen organisa es. Met een bel.
Hoor jij de bel?
Ik wel.

De Beschermheer (2014-12-16 09:21:19)
Speelkwar er? Met een bel? Dat is juist het probleem. Van kinds af aan wordt er in geramd dat je eerst tweeëneenhalf uur
serieus moet werken, om dan een kwar er te mogen spelen. En ook al het spel heel leuk is, gaat onverbiddelijk de bel. Aan
het werk weer! Een speelkwar er is playfulness in schaapskleren. Maar je had hem vast anders bedoeld :).
Ester (2014-12-16 12:12:41)
Eens!
cornoltee (2014-12-16 17:04:42)
De bel hoor je alleen als je in Play geloo . Heb je Polar Express gezien? Zoniet doen met de hele familie. Natuurlijk is een
echte bel play in schaapskleren. Want spel gaat om vrijwillige deelname. Maar bedankt dat je zo scherp bent en mij weer een
antwoord ontlokt. Merry Christmas!
De Beschermheer (2014-12-16 21:34:30)
Polar Express gaan we kijken! Dank voor de p. Merry Christmas!
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Verruk. Design Thinking by Doing verhaal 618/1.111 (2014-12-17 08:13)

Volgende week is het Kerstavond. Dus het zijn drukke jden voor de Kerstman. Niet alleen de s jgende wereldbevolking maar ook de opwarming van de aarde maken het elk jaar zwaarder voor de Kerstman. Gelukkig zijn er bedrijven
als IHC Merwede die de Kerstman te hulp schieten zodat alles ook dit jaar weer op zijn rendier pootjes terecht komt.
In grote lijnen is dit de verhaallijn die we voor de Kerst en Nieuwjaarsgroet bedachten. Er staat WE en niet IK. Want
dit project, zoals alle projecten die ik met IHC doe zijn gezamenlijke projecten op basis van vertrouwen. Daar ging wel
een succesvolle samenwerking voor een beurspresenta e aan vooraf en de Kerstgroet van vorig jaar.
De leukste projecten zijn de projecten die ook jdens het maken energie geven en het gevoel dat het steeds beter of
zelfs boven verwach ng wordt. Ik had na het met potlood getekende moving storyboard niets meer gezien en ook
met Ferry (So Wie So) afgesproken dat ik de ﬁlm in een keer wilde (laten) zien en niet in stukjes. Ik vertrouwde erop
dat het goed zou komen en besprak met Ferry dat het tussendoor tonen van details de ﬂow uit het werkproces zou
halen. Dus Ferry werkte het weekend door en daar zaten Barry en ik dan. Gisteren zagen Barry (van IHC) en ik voor
het eerst de ﬁlm en bij het eerste shot verscheen er een grote glimlach op zowel Barry’s als mijn gezicht.
Als twee kleine kinderen die net dat ene grote kado waarvan ze hoopte het van de Kerstman te krijgen maar het
eigenlijk niet konden geloven dat het echt was, verscheen in beeld:
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Met het vak Branding vertel ik mijn studenten de deﬁni e van Branding van Marty Neumeier. Het was zelfs een
vraag op het tentamen. Het antwoord leverde 50 punten op:

Een poging van een bedrijf of persoon om blijvende waarde te creëren door klanten te verrukken.

En met dat woordje verrukken had ik al jd een beetje moeite. Maar gisteren zaten Barry en ik verrukt op de bank. En
we hebben er allebei vertrouwen in dat deze Kerstgroet blijvende waarde gaat creëren door IHC klanten te verrukken.
24 december laat ik de hele ﬁlm zien.
Ok alleen het eind nog even dan.

\

Els (2014-12-17 09:21:23)
Ben benieuwd �
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Nip Tip. Design Thinking by Doing verhaal 619/1.111 (2014-12-18 07:06)

Vorig jaar gaf ik jullie een p voor de dure decembermaand. Ik herhaal hem hier nog even. Maar wacht even
trouwe lezers ik sluit af met een kado p. De p ging van van vorig jaar ging over wijn. Onderzoek wijst keer op keer
uit dat als mensen wijn drinken uit een hele dure ﬂes ze deze wijn ook lekkerder vinden. Ook als er hele goedkope
wijn in zit. Ze zeggen het niet alleen. Nee ze VINDEN hem ook echt lekkerder. Als je geloo dat het dure wijn is dan
vind je hem ook lekkerder. Ze hebben dit getest in een FMRI scanner en zagen dat de gebieden in de hersenen die
aangeven of iemand geniet oplich en als een kerstmisboom.
In de Dure Decembermaand is het jd voor ac e. Een wijnac e. Een goedkope, waardevolle wijnac e.
Stap 1.
Je koopt een heeeeeeele goedkope ﬂes wijn met schroefdop. Nee NOG goedkoper.
Stap 2.
Zondagochtend om een uur of en ga je naar een glasbak in een dure buurt en wacht je tot er een geblondeerde, gebotoxde, silicone bejaarde uit een Porsche Cayenne stapt.
Stap 3.
Je vraagt of je haar duurste ﬂes wijn met schroefdop mag hebben. Voordat ze hem in de glasbak gooit. Let
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op de schroefdop. Voel je je echt heel ongemakkelijk zeg dan dat je zoontje dure ﬂessen spaart.
Stap 4.
Je schenkt thuis de goedkope wijn in de dure ﬂes. Schroefdop erop. Niet vergeten. Goedkope wijn vlekt net
zo erg als dure.
Stap 5.
Doe hem in een wijnkistje.
Durf je dit toch niet aan bij je schoonfamilie heb ik een andere p voor je. Die kwam ik gisteren tegen in de
Bijenkorf in Eindhoven.
De p heet Nip en dat rijmt.
Ik maakte de foto eigenlijk voor de Elbert maar wilde deze p jullie toch niet onthouden.

Dus mocht je door de mand vallen met die goedkope bocht en die dure ﬂes, trek je alles uit je wijnkast en
doe je de ul eme wijnproe est. Je kunt Nip ook online bestellen, hier.
Proost!
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Els (2014-12-18 07:42:47)
En dan een ﬂes wijn krijgen waarvan de dop al los zit whahaha...

Net Werk. Design Thinking by Doing verhaal 620/1.111 (2014-12-19 07:42)

Het meest waardevolle aan het schrijven op dit blog is dat ik veel produc ever ben. Mijn crea eve leven is
dat van voor 26 januari 2013 en erna. De dag dat ik met het dagelijks schrijven begon. Het is een hardCORe training
crea ef vermogen. De gedisciplineerde, vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid. Vroeger kwam er
veel minder uit mijn vingers en dat kwam met name omdat ik, als ik een idee had, zei ”Ik ga ...........”. Die uitspraak
was een niet zichzelf waarmakende voorspelling. De uitspraak blokkeerde mijn handelen. Als ik nu een idee heb,
houd ik mijn mond en maak ik het en zeg ik achteraf ”Ik heb het gedaan”. En dat werkt. Een andere manier om
produc ever te zijn is er over te schrijven op dit blog. Dit blog hee niet voor niets als subregel Design Thinking by
Doing. En dat werkt ook. Zo schreef ik eerder over het maken van mijn visitekaartjes met de prach ge tekening van
Vita Dijkstra. Gisteren was de eerste gelegenheid om ze uit te delen en me te houden aan de afspraak die ik een paar
dagen geleden vroeg in de ochtend al schrijvend bedacht.
1. Aan iedereen die ik een kaartje geef, doe ik een verkooppraatje voor Vita. Ze kan namelijk wel wat werk
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gebruiken. Dat is goed voor haar ‘map’ en voor de portemonnee.
2. Ik nummer de kaartjes en laat Vita ze signeren en vraag aan iedereen die ik een kaartje geef of ze iets over
hebben voor een beginnende, jonge, talentvolle illustrator. Ik denk aan minimaal een euro per kaartje. Dat geld
maak ik dan direct en ter plekke over.
3. Ik maak een foto van de ontvanger van mijn visitekaartje met het kaartje en tweet die naar Vita.
Ik heb de kaartjes nog niet laten signeren en in plaats van geld dacht ik gisteren dat iets anders ook goed is.
Daar kwam ik op omdat Ria gisteren jdens het Kerstontbijt op HKU een reep Tony’s Chocolonely voor me op tafel
legde. Die was niet voor mij maar voor Vita. Voor een kaartje. Ria ’betaalde’ zelfs vooruit want later die dag haalde
ik mijn nieuwe visitekaartje op bij het DHL depot in Ro erdam om vervolgens door te rijden naar het Kerstdiner
bij RANJ. Nu vind ik het al jd gezellig bij RANJ maar met mijn nieuwe visitekaartjes was het nog leuker. Ik kan het
iedereen aanraden die aan zijn netwerk moet werken. Maak er een spelletje van. Of is het een leuk verhaal?
Het uitdelen van de kaartjes leverde in ieder geval genoeg op. Behalve de reep chocola en veel glimlachen:
- € 0,50
- 3 tekens

en

- de DVD van Purno de Purno
- een snoepje
En foto’s van de ontvangers die ik direct (via vader Gerrit) naar de 5 jarige Vita stuurde:
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Waarop Vita antwoordde met:
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Ik had deze laatste foto als eerste kunnen laten zien en vragen wat gebeurt hier? Waar zie je dat aan? En
wat zou je nog meer willen ontdekken. Maar dit is geen lesje Visual Thinking Strategy. Dit is een lesje netwerken.
En net werk levert ze die Vita. Ze hee inmiddels vijf portret opdrachten.
Wil je zelf ook zo’n schi erend portret? Stuur dan een tweet naar:
@/Vita _MD]
Ik stuur vandaag een envelop naar Vita. Met de weekopbrengst.
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Gerard Arink (2014-12-19 09:00:01)
Cor, Moest afgelopen maandag, als toehoorder van een masterclass, aan je denken. En daar schrok ik van om 2 redenen. Als eerste was de masterclass (De wet van Snuf door Jos Burgers)zeer interessant en als 2e dwalen mijn gedachten
jdens oninteressante praatjes meestal weg rich ng vrouwen of wielrennen (in die volgorde) Maar nu dacht ik dus aan
jou. Aanleiding was een aardig ﬁlmpje dat Burgers liet zien waarin Iemand op straat probeert geld weg te geven en dat
lukt niet ( www.youtube.com/watch?v=HYupUy7wiIU ) Het wantrouwen is te groot. En toen dacht ik aan de rela e tussen
vertrouwen/wantrouwen en crea viteit. Wellicht een open deur en zeer logisch: hoe groter het vertrouwen hoe groter de
crea viteit maar een aantal zaken werden mij opeens wel duidelijk. Ik heb jarenlang gewerkt in een branche en omgeving
(verzekeraars en banken) waar wantrouwen en controle als basiscompeten e gelden zeg maar. Het kan toch geen toeval zijn
dat daar juist zo ontze end weinig crea viteit en innova e plaats hee ? Jij refereerde eerder aan de uitspraak van Picasso
over de crea viteit van kinderen en dat volwassenen daar uitgroeien. Gaat dat ook niet over vertrouwen? Is er onderzoek
gedaan naar dit verband of jij weet? Groet, Gerard.
cornoltee (2014-12-19 09:08:36)
Dag Gerard, Leuk dat je aan me denkt. Vrouwen, wielrennen en Cor. Een mooi rijtje. Toeval bestaat niet maar ik had er gister
over met Michel van Ranj. Over crea viteit en vertrouwen. Een interessante link in het kader van vertrouwen en crea viteit is
spelen. Mensen gaan pas spelen als ze zich veilig voelen en gaat spelen niet om ontdekken en leren? Er wordt veel onderzoek
gedaan naar spel. Kijk eens op h p://www.ins tuteofplay.org Groet Cor
Els (2014-12-20 11:06:01)
Kaartje?? Cor??? Niet gezien :-(
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Corter. Design Thinking by Doing verhaal 621/1.111 (2014-12-20 13:47)

Gisteren volgde ik een Masterclass ”Crea ve Leadership” bij Paul Hughes in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Paul gee presenta es volgens zijn 10 meters of thinking principe en tekent al pratend, live de illustra es bij
zijn verhaal. Gisteren deed hij daar zo’n drie uur over. Hij had die 10 meter wat sneller af mogen leggen
maar ik ging toch maar weer mooi naar huis met een paar waardevolle inzichten. En van van de dingen die
Paul liet zien was het idee voor het ontwerpen van de voetpaden tussen de campus gebouwen op een universiteits complex. Het was nu de tweede keer in een maand dat ik dit geweldige voorbeeld tegenkwam dus ging
ik vanochtend op zoek naar de bron van dit verhaal. Drie uur later was ik er nog niet achter en ik deelde mijn
verhaal met Immo Dijkma. Binnen 5 minuten had hij de bron gevonden. En dat nadat ik toch net het vak Onderzoek van mijn Master succesvol had afgerond. Zoeken is een vak en vinden is een kunst. Bedankt Immo.
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Het voorbeeld laat zien dat als je iets moet ontwerpen je begint met kijken naar wat mensen doen. Human centered design.
In dit geval zaaide de architecten eerst gras tussen de gebouwen en keken een jaar later naar de paden die waren
ontstaan doordat mensen de snelste route kozen tussen de gebouwen. In het ar kel dat Immo stuurde staat ook het
voorbeeld van Finse planners die bestaande paden in hun parken direct na de eerste sneeuwval controleren. Als de
sneeuwpaden afwijken van de bestaande paden hebben de planners een pla egrond voor toekoms ge paden. Kijk
naar wat mensen doen (of niet doen) en gebruik dat als basis van je ontwerp. Het voorkomt olifantentenpaadjes.

Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om al jd de kortste weg te
kiezen en zich niet in het minst druk te maken over het afwijken van een geplaveid pad. Olifanten hebben
dan ook de neiging al jd hetzelfde pad te volgen, hierdoor slijt zich een zichtbaar pad uit in de begroeiing.
Daar mensen iden ek gedrag vertonen en graag van de geplaveide paden afwijken, ontstaan overal waar
mensen zich begeven dergelijke paden. (Wikipedia)
Meer
weten:
[vimeo
25058185
w=500
h=281]
<p><a
href=”h p://vimeo.com/25058185”>Olifantenpaadjes</a> from <a href=”h p://vimeo.com/user4995576”>Jan-Dirk
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van der Burg</a> on <a href=”h ps://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>

Els (2014-12-20 17:16:06)
Kijk maar in de bossen ...onstaan ook al jd nieuwe paadjes door wandelaars :-)

SucCes. Design Thinking by Doing verhaal 622/1.111 (2014-12-21 08:30)

Wat maakt een presenta e een goede presenta e?
Ik stel me deze vraag al vanaf vrijdagmiddag 16.00. Ik had net een ten meters of thinking sessie achter de rug van Paul
Hughes. Over Crea ve Leadership. Dit plukte ik van zijn site:

Paul Hughes comes from a long tradi on of Irish storytellers. This heritage created a unique form of
storytelling: Paul draws live as he speaks to make the complex clear. Great stories have a meless quality,
they are outside of me and are therefore relevant to any moment in me. Stories allow the listener to
step into a scenario, a situa on, a context – the listener becomes the hero.
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“Stories are best told in a meless manner so the listener can decide how best they can be applied
to a mely ma er. So it is not about true stories. It is about stories that have a truth. Storytelling is best
when it moves us from what has happened to what may happen.“
En wat enorm goed werkte waren inderdaad de verhalen over de haai en Nemo en over de beer en de twee mannen
in het bos. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt?
In zijn presenta e over Crea ve Leadership gee Paul antwoord op de vragen:

What does it mean to be a leader today?
Are there new skills of leadership?
Can everyone be a leader?
“We need new skills of leadership. For leadership has moved from dicta on to facilita on – we have
moved from ‘Egosystems’ to ‘Ecosystems’. Our world was run on a compe on-based model and it is
now embracing collabora on as the new model. Our society is being redeﬁned, reshaped, and rebuilt by
the simple shi of ‘Me to We’. This creates new roles on the path of leadership.”
“In a compe on-based system the best move is the one which leaves your opponent in the touchiest
situa on. In a collabora ve- based system the best move is the one which leaves your collaborator in the
best situa on.”
Toch had ik het na 7 meter wel gehad met Paul’s verhaal over Crea ve Leadership. En hoe komt dat? Dat is een las ge
vraag maar ik ga het toch proberen. Ik kan er niet precies de vinger op leggen. Maar in essen e zit het hem in Paul’s
zinnetje ”Stories allow the listener to step into a scenario, a situa on, a context – the listener becomes the hero.”
De verhalen die hij vertelt en tekent maken het idd mogelijk om in een situa e te stappen. Maar op een gegeven
moment werden die uitstapjes minder en werd het daardoor een Me verhaal ipv We. Wij waren niet meer de held
maar Paul. De vraag die blij rondzoemen in mijn hoofd is of je een zelf een Crea ve Leader moet zijn om een goed
verhaal over Crea ve leadership te geven. Dus is Paul een crea ve leader? Hij noemt zichzelf een spreker. En dat
doet hij werkelijk fantas sch op een unieke manier. Maar waar zit dan die twijfel? Misschien komt het door het door
ontbreken van 1 cruciaal element uit de 6 s.u.c.C.e.s.factoren van Dan en Chip Heath’s ”De Plakfactor” met betrekking
tot Crea ef Leiderschap en dat is Geloofwaardigheid (Credible). Ik merk dat ik bij presenta es als deze meer nodig
heb dan inspira e en verhalen. Ik heb bronnen of eigen cases nodig die het verhaal voor mij Geloofwaardig en dus
succesvol maken. En dat is heel persoonlijk. Ik ben er van overtuigd dat het grote aantal studenten dat in de zaal
zat heel geïnspireerd was en dat Paul ze geraakt hee en er mentaal een aantal crea ef leiders is opgestaan. In dat
opzicht was het een zeer geslaagde Masterclass. Ik zou graag alle andere ten meters of thinking sessies meemaken
om te zien of ik die 10 meter haal en als Held de wereld ga veranderen.
Heb jij nog nooit 10 meter met Paul afgelegd moet je dat zeker een keer doen. Hij hee hee nog genoeg papier
liggen om over een van deze onderwerpen te praten:
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Boek Paul hier.
Keep up the great work Paul.
You made me think....and write.

Ferry Christmas. Design Thinking by Doing verhaal 623/1.111 (2014-12-22 09:36)

Straks heb ik een interview met Ferry van Schijndel. Ferry was een van de animatoren van de VPRO serie Fukkie
Slim.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=QisgVKBkNe0 &w=560 &h=315]
Ik ken Ferry via Gaf van Baalen, gamedirector van RANJ. Ik was namelijk op zoek naar een animator die een Kerstgroet
zou kunnen maken voor IHC. De reden van het interview is dat ik een paper moet schrijven voor het vak crea eve
maakprocessen. Ik deed reeds onderzoek naar het proces van Maarten Baas. De paper gaat over een monodisciplinair kunstenaar die vervolgens in een mul disciplinair team werkt. De analyse van beide processen gebeurt aan
de hand van twee modellen. De monodisciplinaire kunstenaar is de schrijver Cor Noltee, niet te verwarren met de
impressionist Cor Noltee (1903-1967). Het mul disciplinaire team bestaat uit Ferry van Schijndel, Lucas de Peinder,
Barry Stolp en Cor Noltee (1967-)
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Het resultaat van de paper publiceer ik pas na 26 januari 2015.
Het eindresultaat van het mul disciplinaire maakproces is dit:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=fnpdhZGZyvk &w=560 &h=315]
Ferry Christmas!

Wereld Primeur. Thinking by Doing verhaal 624/1.111 (2014-12-23 09:49)

Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan. Gisteren wist ik niet dat ik hier over ging schrijven. Dus
vandaag schrijf ik voor eerst over iets wat ik gisteren voor het eerst deed. Een wereldprimeur voor dit blog. Ik ben dan
ook best een beetje zenuwach g. Op de keeper beschouwd doen we alles natuurlijk elke keer voor het eerst. Ook
het zelfde doen is nieuw. Nieuw in jd en plaats. Ik moet nu natuurlijk oppassen dat ik me in een Einstein ach ge discussie wring. Met een 1,9 op mijn Atheneum examen voor natuurkunde en zwarte gedachte gaten bij en na het zien
van Interstellar is dat vragen om problemen in de donkere dagen vlak voor Kerst. Dus laat ik het bij die ene ’nieuwe’
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ervaring houden. Afgezien dat ik nog nooit op het dak van de Fenixloods op Katendrecht in Ro erdam had gestaan...

...en nog nooit COReaans had gebarbecued en bediend uit een Nederlandse caravan, wil ik het over een andere
primeur hebben.
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Gisteren ging ik voor het eerst naar de bioscoop. Alleen. Op een maandagmiddag, ongepland om 16.45. Ik had
pas om 19.00 afgesproken met mijn vrouw om COReaans te barbecuen en ik wilde graag het verhaal achter de 10 jaar
durende verbouwing van het rijksmuseum weten. Afgezien van de duivendodende huismeester met het fotograﬁsche
geheugen, de loopgravenﬁetstunneloorlog en een wenende naar Wenen vertrekkende directeur en diens narcis sche
dictatoriale opvolger is er een scene waar ik erg om heb moet lachen. De jdens een vergadering in slaap vallende
Parijse architect Jean-Michel Wilmo e. In de desbetreﬀende scene wordt close up in beeld gebracht dat Jean-Michel
Wilmo e’s ogen keer op keer dichtvallen. Opvallend hierbij is dat hij ogenschijnlijk weinig moeite doet om ’bij de
les’ te blijven. Ook wordt duidelijk in beeld gebracht dat de Nederlandse delega e het in de gaten hee en een van
de mannen er nog met een gebaar en een glimlach op reageert. Jean-Michel Wilmo e en de zijnen waren al 6 jaar
bezig met de tekeningen van het museum en dan heb je waarschijnlijk alles al geprobeerd o de vaart erin te houden.
Een duidelijker signaal kun je dan niet afgeven. Wat ik dan wel heel interessant vind van Jean-Michel Wilmo e is dat
hij toestemming gee om de slaapscene op te laten nemen in de ﬁlm. Of zou de Nederlandse delega e juist he ig
geprotesteerd hebben tegen de scene. Want wat vertelt de scene? De desinteresse van Jean-Michel Wilmo e? De
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besluiteloosheid van het Rijksmuseum? Een gebrek aan zuurstof of nachtrust? Nu ik dit type wil ik het weten ook. Ik
bel zo de maker van de ﬁlm.
10 minuten later.
De zeer vriendelijke oﬃce manager van Column Film net gesproken. Oeke Hogendijk was druk maar ik word vandaag terug gebeld.
En dat gaat geen 6 jaar duren. Denk ik.

Els (2014-12-23 12:38:50)
Zo....nu heb je mij nieuwsgierig gemaakt.....

Dank Diane. Thinking by Doing verhaal 625/1.111 (2014-12-24 08:55)

”Ik ben ’n enorme fan & vind je ronduit geniaal. Ik heb al je 624 blogs gelezen. Ik heb genoten,
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gelachen & heel veel van je geleerd. Zo ook ’t belang van feedback. En....dat feedback kan voelen als
straf & iets nega efs maar dat niet is. Dus even volgens het boekje..sorry boek ’Wat voor mij werkte is
je verfrissende blik, je vlijmscherpe observa es, je briljante humor, je tomeloze originaliteit, je taalvirtuositeit, de beeldschone typograﬁe van de rode blokjes & het vertrouwen dat je met jouw stalen discipline
iedere dag in mijn mailbox zit.’ Héél veel dank daarvoor. Wat ’n kado! ”
Dit is een Whatsapp bericht die ik gisteren ontving van een echte fan. Het bericht is nog wat langer maar dan zou ik
de post verklappen die ik op 0303 ga schrijven. Dat is namelijk de dag dat ik mijn 666ste verhaaltje schrijf. Wat dat
betekent? Only God knows.
Diane, zo heet ze, is echt een enorme fan. Ze is een van de weinige van de ruim 7 miljard wereldburgers die al
mijn verhalen hee gelezen en ook op de boekverbranding was afgelopen 26 januari 2014. In een kerkje in Dordrecht
met het telefoonnummer van mijn geboortedag nam ik, voorlopig, afscheid van dit blog. Ik verbrandde alle 1 keer uitgeprinte verhalen van dit blog tot de mensen in de kerk met vers kkingsverschijnselen de kerk moesten ontvluchten.
Tijdens de borrel achteraf kreeg ik van Diane een fantas sch kado. Ze had voor elke week die ik geschreven had een
kadootje gemaakt en in een mooie oude reiskoﬀfer gestopt. Ik heb er ter plekke 1 uitgepakt en vervolgens gewacht
tot het moment dat het goed voelde om dit kado echt in ontvangst te nemen. En dat is nu. Wat is er mooier dan op 24
december 51 kadootjes te openen. Vanavond doen we kadootjes met de familie maar vanochtend doe ik kadootjes
met Diane. Dankjewel Diane. Wat doe je 0303?
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Els (2014-12-24 10:22:26)
Een superfan mag je wel zeggen... Veel plezier met de kadootjes �

Een Twee. Thinking by Doing verhaal 626/1.111 (2014-12-25 13:08)

Ik ben wat later deze Kerstochtend. Ik had namelijk een Masterclass Crisismanagement. Nu denk je misschien wat
een rare dag voor een Masterclass en dat vond ik eigenlijk ook. Maar zo gaat het soms. Kerst of niet. Ik deed de
Masterclass op verzoek van mijn buurman nadat hij mij dat naar adem happend had gevraagd. Er schijnt al jd plek
te zijn en mijn buurman vroeg me om de cursusleiding te bellen. Ik drukte het nummer en kreeg direct iemand aan
de lijn die me duidelijke instruc e ter voorbereiding op de cursus gf. Ik moest mijn naam, adres en telefoonnummer
wel even twee keer herhalen voor een op maal verloop van de cursus. Binnen 3 minuten waren onze begeleiders ter
plekke om mijn buurman horizontaal en mij ver caal rich ng cursuscentrum te vervoeren. Aangezien we aan de late
kant waren leek het de chauﬀeur een goed idee om door alle rode stoplichten te rijden. Niet met jingle bells maar
een nogal penetrant tweetonig deuntje. Bij het cursuscentrum aangekomen ging mijn buurman aan de zuurstof met
vijf vrouwen aan zijn bed en ik aan de koﬃe, alleen.
Na drie uur stond ik weer buiten. Ik zou hem zo weer volgen die Masterclass. Diploma of niet.
Wie tot twee kan tellen kan een leven redden. Rijmt niet maar werkt wel.
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tonrodenburg (2014-12-25 13:32:08)
Hoi cor alles ok weer met de buurman? Wat n drama op kerstochtend. mooie dagen en bruisend begin! Tot weer snel in het
nieuwe jaar! Hartelijkste groet ton
Elja Daae (@Elja1op1) (2014-12-25 15:47:04)
Wauw. Wat een begin van de Kerst Cor. Alles weer OK met de buurman hoop ik?
Els (2014-12-25 18:45:40)
En..hoe is het met de buurman ӠHopelijk� verder toch een goede kerstdag gehad.. liefs van mij

SHITCHAT. Design Thinking by Doing verhaal 627/1.111 (2014-12-26 11:46)

Wat zie je hier?
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Oke. Een beetje uitgezoomd:
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Er vielen me twee dingen op aan het ontwerp van Teun Fleskens waar ik in 2010 op zat jdens de Design
Academy gradua on show in de Wi e Dame in Eindhoven. Het ontbreken van de boom en het kleine houten blokje.
Het origineel is namelijk zo:
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Het bijzondere van het ontwerp is dat de bank beweegt wat de mensen en de boom doet bewegen. Toen ik
er zelf op ging zi en ontstond er vanzelf een gesprek met mijn buurvrouw.
In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht hebben ze de ChitChat ontdaan van het boompje en er een
aantal houten blokjes onder gelegd. Ik vraag me af wat Teun hier van vindt en wie er verantwoordelijk voor is in het
ziekenhuis.
Ik probeer me voor te stellen wat ik zou doen als ik Teun was. Van zijn originele ontwerp is namelijk niets
over. Maar dan ook helemaal niets. Als ik Teun was zou ik me afvragen waarom het ziekenhuis deze ac e hee
ondernomen. En aangezien ik me probeer voor te stellen wat ik zou doen als ik Teun was waag ik er even een
telefoontje aan. Moment.
Net de recep e van het ziekenhuis aan de lijn gehad. Het blijkt dat kinderen het bankje ziet als een speeltoes254

tel en dat het de eerste dag als een wandelende tak naar de voordeur was bewogen. Iets wat de dame van recep e
van te voren al had zien aankomen. Maar zoals ze net zelf zei ”Er wordt de mensen die hier werken niets gevraagd.
Net als deze balie wordt het gewoon neergezet.” Ze had de eerste dag al gezegd ”Dat wiebelding dat wordt wat.”
Maandag maar eens chitcha en met de facilitaire dienst en vragen wie er verantwoordelijk is voor de aanschaf van de ChitChat.

Els (2014-12-26 22:35:13)
Gohhhh...lijkt de hku wel...wordt ook niets gevraagd haha

Shake it. Design Thinking by Doing verhaal 628/1.111 (2014-12-27 16:54)

Wat zou je doen als elke foto die je schoot met je mobietje € 2,50 zou kosten? Ik zou er heel wat minder schieten. Ik moest er aan denken toen ik gisteren met het Kerstdiner twee mislukte foto’s met mijn oude Polaroid camera
maakte. Vorige week had ik in een winkeltje in Eindhoven twee zwart wit casse es gekocht voor € 20,00. Per casse e
kun je 8 foto’s maken.
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Ik kom uit de jd dat je nog een week moest wachten op je foto’s. De 1 uur fotoservice was echt een revolue. Nu zie ik mensen met een blue tooth selﬁe ’s ck’ rondlopen en foto’s maken. Waar moet dat heen? Over 10
jaar hebben we een fotolens in ons oog die bij geboorte als op e ingebracht kan worden gesponsord door Hans
Anders. De lens neemt alles op en slaat eea op in je cloud. Met gezichtsherkenning en een gps database die je voice
controlled aanstuurt.
10 jaar geleden zou iemand denken dat ik back from the future was als ik het zou hebben over mijn bluetooth
selﬁe s ck.
Waar is de magie gebleven van de foto?
Het wachten, de spanning?
Ik maak zo een selﬁe met de Polaroid 630.
Made possible by impossible.
Made with pride in Enschede.
Je moet wel even wachten voor het resultaat.
Tot morgen.
In de tussen jd.
Shake it, shake, shake it, shake it (oh oh)
Shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake it (oh oh)
Shake it, shake it like a Polaroid Picture, shake it, shake it
Shh you got to, shake it, shh shake it, shake it, got to shake it
(Shake it sugar) shake it like a Polaroid Picture.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=PWgvGjAhvIw &w=420 &h=315]

Tijd is op. Design Thinking by Doing verhaal 632/1.111 | Design Thinking by Doing (2014-12-31 10:25:20)
[…] bij mezelf met een selﬁe. Die Polaroid hadden jullie nog […]
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This is the truth. Design Thinking by Doing verhaal 629/1.111 (2014-12-28 21:57)

Laatst
schreef ik over wanneer je voor het laatst iets voor het eerst hebt gedaan. Vandaag schrijf ik als laatste iets wat ik voor
het eerst heb gedaan. Het voor het slapen gaan schrijven op mijn blog in plaats van schrijven nadat ik heb geslapen.
Vakan e doet rare dingen met je en Kerst al helemaal. Maar stel je voor als je dingen achterste voren zou doen. Ik heb
ooit yogalessen bij een bejaard vrouwtje gevolgd en die had een werkelijk fantas sche oefening. De oefening ging als
volgt. Je gaat lekker liggen en je gaat een uur terug in de jd en je belee dat uur zo gedetailleerd mogelijk. Dan ga je
twee uur terug in de jd en je belee dan dat uur, 3 uur terug, 4 uur terug totdat je bij het moment komt dat je wakker
werd. Toen ik de oefening voor het eerst deed was ik na 2 en half uur vertrokken in een droom die me zwevend langs
de kust naar Ameland bracht waar ik vervolgens op mezelf neerkeek in het yogazaaltje waar ik in een slaapzak op een
yogamatje lag. In de verte hoorde ik stemmen en ik werd langzaam wakker met mijn yogalerares zi end voor met
een grote glimlach. Ik was minutenlang weg geweest. Ja, er gebeuren rare dinge dingen als je dingen omdraait. Het
mooiste voorbeeld wat ik ooit zag was de prijs winnende campagne voor de Arge jnse presidents kandidaat Lopez
Murphy. Elk verhaal hee twee kanten. Dat is de waarheid. [youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=lFz5jbUfJbk &w=420 &h=315]
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Bionic Man. Design Thinking by Doing verhaal 630/1.111 (2014-12-29 10:21)

Cor Noltee, astronaut. A man barely alive.
Gentlemen we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world’s ﬁrst
Bionic man.
Cor Noltee will be that man. Be er than he was before. Be er, stronger, faster.
Lee Majors speelde net als ik de man van 6.000.000 alleen hij kreeg er voor betaald. Ik kwam niet verder dan
in slow mo on op het schoolplein te ’rennen’.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=HoLs0V8T5AA &w=420 &h=315]
En toch kan ik me sinds gisteren Bionic man noemen. Ik moest er wel zelf voor betalen. Gelukkig geen 6.000.000.
Ook geen 49,95 maar 34,96. Met de s ppenCOR ng van 30 % bij de Bijenkorf kocht ik een stuk uit de collec e van
G-STAR RAW for the oceans. Een collec e die is gemaakt van garen dat voor 50 % bestaat uit recycled plas c uit de
oceaan. Gemaakt door G-STAR RAW en Bionic Yarn. Gecureerd door Pharell Williams.
Ik was dit jaar goed bezig met het thuis scheiden van mijn huisvuil plas c en als beloning kocht ik gisteren
een T-shirt.
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So.
”Let’s turn ocean plas c into something fantas c.”
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=-E3V _sZ2mfQ &w=560 &h=315]
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Fidel Castro. Design Thinking by Doing verhaal 631/1.111 (2014-12-30 09:40)

Wat zou jij
doen als je een mailtje kreeg van de broer van Fidel Castro?

Nader onderzoek wijst uit dat Javier idd de broer van Fidel Castro is en een design studio hee . Ik moest toch eerlijk
gezegd denken dat ik hier in de maling werd genomen of toch minstens werd gespamd. Wat moet een Spaanse designer op mijn Nederlandse blog. Hij schrij namelijk ”We love your blog, congratula ons!” EN waarom zou hij willen
dat ik naar zijn werk kijk? Ik ben nu toch wel nieuwsgierig geworden en ga op onderzoek uit. Laat ik beginnen met de

sta s eken van mijn blog. Is er wel bezoek vanuit Spanje?
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Mijn blog is

bezocht vanuit 76 landen waaronder Spanje dus. Vanuit mijn mail durfde ik niet op de link van www.neosbrand.com
te drukken maar in een apart venster van mijn browser wel en kwam ik op de site van de broers Castro terecht. Ze

maken echt geweldig werk die broers:
Nu kan ik natuurlijk een mail sturen
maar waarom zou ik Javier niet gewoon even bellen....... Net Javier aan de lijn gehad. Jammer genoeg is zijn engels
niet zo goed als zijn werk maar ik heb er uit op kunnen maken dat ze ook een studio in Amsterdam hebben en dat een
collega van hem me terug gaat bellen. Ben benieuwd.

Els (2014-12-30 16:48:30)
Zou ik ook gedacht hebben ..ze nemen me in de maling.... Maar wel leuk :-)
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Tijd is op. Design Thinking by Doing verhaal 632/1.111 (2014-12-31 10:25)

Ik ben het afgelopen uur bezig geweest een pdf voor jullie te maken met alle verhalen op dit blog, met plaatjes en links. Ik schrijf namelijk al jd ’live’ in Wordpress. Vraag me niet waarom. Maar na twee keer van 30 december
naar 1 januari 2014 gescrolled te hebben in de browser en deze pagina’s vervolgens willen opslaan als pdf kreeg ik
tot tweemaal toe deze melding:

Drie keer is scheepsrecht maar ik sla even over.
Dat jaaroverzicht houden jullie nog tegoed. Volgend jaar schrijf ik gewoon in Word.
Laat ik het jaar maar afsluiten met een quote van mijn Mwah kalender en de met mijn Polaroid en stok gemaakte
selﬁe.
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Dichter bij mezelf met een selﬁe. Die Polaroid hadden jullie nog tegoed.
Veel plezier vanavond. En morgen gezond weer op. Om met de woorden van Sonja Barend te eindigen.
De jd is op trouwens.....voor dit jaar.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=VBmedEqPvuA &w=420 &h=315]

263

264

2.
2.1

2015
January

Word(t) ’t Wat? Design Thinking by Doing verhaal 633/1.111 (2015-01-01 11:03)

Nobody likes change except for a wet baby. Toch wordt overal verkondigd dat het anders moet. Maar verandering is moeilijk. Dus.
Dus in het kader van de verandering zit ik nu te typen in Word. Na het debacle van gisteren. Zodat ik 31 december 2015 wel heel makkelijk een pdf kan maken van alle verhalen van dit jaar op dit blog. En die verandering voelt
vreemd en onnatuurlijk. Het gevoel dat ik nu heb typend in Word is totaal anders dan in Wordpress. Das ook niet gek.
Ik heb ruim 600 verhaaltjes in Wordpress geschreven. Dat zijn er meer dan ik ooit in Word heb gemaakt. Toch doe ik
het omdat ik daarmee elke dag op een eﬃciëntere manier bouw aan mijn jaaroverzicht. En als het beter kan dan doe
je dat. Toch?
Was het maar zo simpel. Voorlopig zal ik nog moeten wennen aan mijn nieuwe aanpak. Een oude en een nieuwe
aanpak. Dit jaar wil ik wat minder origineel zijn en wat waardevoller. Tradi es zijn per deﬁni e niet origineel anders
waren het geen tradi es. Maar naar mate ik ouder word, hecht ik steeds meer waarde aan tradi es. Pyama Film
Party op Kerstdag met de familie, gevulde eitjes met oud en nieuw. Sommige tradi es moet je koesteren. Ze zijn heel
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waardevol en houden je dichtbij jezelf…..en de mensen waar je van houdt. In dat kader dit jaar dezelfde nieuwjaarsgroet als vorig jaar. Toen gejat en nu even aangepast. Vorig jaar veranderde ik handma g alle jaartallen. Toen ik dat
gisteren aan mijn vrouw vertelde liet ze me zien dat dat in een keer kan in Word. Origineel? Neeeee. Waardevol? Dat
is aan jou.
Ik wens je heeeeeeeeeeel veel geluk in 2015!
Veel plezier vandaag!
En morgen?
Dat mag je weer zelf invullen.
Veel ….. op 2 januari 2015 ! Veel ….. op 3 januari 2015 ! Veel ….. op 4 januari 2015 ! Veel ….. op 5 januari 2015! Veel
….. op 6 januari 2015 ! Veel ….. op 7 januari 2015 ! Veel ….. op 8 januari 2015 ! Veel ….. op 9 januari 2015 ! Veel …..
op 10 januari 2015 ! Veel ….. op 11 januari 2015 ! Veel ….. op 12 januari 2015 ! Veel ….. op 13 januari 2015 ! Veel …..
op 14 januari 2015 ! Veel ….. op 15 januari 2015 ! Veel ….. op 16 januari 2015 ! Veel ….. op 17 januari 2015 ! Veel
….. op 18 januari 2015 ! Veel ….. op 19 januari 2015 ! Veel ….. op 20 januari 2015 ! Veel ….. op 21 januari 2015 !
Veel ….. op 22 januari 2015 ! Veel ….. op 23 januari 2015 ! Veel ….. op 24 januari 2015 ! Veel ….. op 25 januari 2015
! Veel….op 26 januari 2015! Veel ….. op 27 januari 2015 ! Veel ….. op 28 januari 2015 Veel ….. op 29 januari 2015 !
Veel ….. op 30 januari 2015 ! Veel ….. op 31 januari 2015 ! Veel ….. op 1 februari 2015 ! Veel ….. op 2 februari 2015 !
Veel ….. op 3 februari 2015 ! Veel ….. op 4 februari 2015 ! Veel ….. op 5 februari 2015 ! Veel ….. op 6 februari 2015
! Veel ….. op 7 februari 2015! Veel ….. op 8 februari 2015 Veel ….. op 9 februari 2015 ! Veel ….. op 10 februari 2015
! Veel ….. op 11 februari 2015 ! Veel ….. op 12 februari 2015 ! Veel ….. op 13 februari 2015 ! Veel ….. op 14 februari
2015 ! Veel ….. op 15 februari 2015 ! Veel ….. op 16 februari 2015 ! Veel ….. op 17 februari 2015 ! Veel ….. op 18
februari 2015 ! Veel ….. op 19 februari 2015 ! Veel ….. op 20 februari 2015 ! Veel ….. op 21 februari 2015 ! Veel …..
op 22 februari 2015 ! Veel ….. op 23 februari 2015 ! Veel ….. op 24 februari 2015 ! Veel ….. op 25 februari 2015 ! Veel
….. op 26 februari 2015 ! Veel ….. op 27 februari 2015 ! Veel ….. op 28 februari 2015 ! Veel ‘schrikkel’ op 29 februari
2015 Veel ….. op 1 maart 2015 Veel ….. op 2 maart 2015 ! Veel ….. op 3 maart 2015 ! Veel ….. op 4 maart 2015 ! Veel
…. op 5 maart 2015 ! Veel ….. op 6 maart 2015 ! Veel ….. op 7 maart 2015 ! Veel ….. op 8 maart 2015 ! Veel ….. op
9 maart 2015 ! Veel ….. op 10 maart 2015 ! Veel ….. op 11 maart 2015 ! Veel ….. op 12 maart 2015 Veel ….. op 13
maart 2015 ! Veel ….. op 14 maart 2015 ! Veel ….. op 15 maart 2015 ! Veel ….. op 16 maart 2015 ! Veel ….. op 17
maart 2015 ! Veel ….. op 18 maart 2015 ! Veel ….. op 19 maart 2015 ! Veel ….. op 20 maart 2015 ! Veel ….. op 21
maart 2015 ! Veel ….. op 22 maart 2015 ! Veel ….. op 23 maart 2015 ! Veel ….. op 24 maart 2015 ! Veel ….. op 25
maart 2015 ! Veel ….. op 26 maart 2015 ! Veel ….. op 27 maart 2015 ! Veel ….. op 28 maart 2015 ! Veel ….. op 29
maart 2015 ! Veel ….. op 30 maart 2015 ! Veel ….. op 31 maart 2015 ! Veel ….. op 1 april 2015 ! Veel ….. op 2 april
2015 ! Veel ….. op 3 april 2015 ! Veel ….. op 4 april 2015 ! Veel ….. op 5 april 2015 ! Veel ….. op 6 april 2015 ! Veel
….. op 7 april 2015 ! Veel ….. op 8 april 2015 ! Veel ….. op 9 april 2015 ! Veel ….. op 10 april 2015 ! Veel ….. op 11
april 2015 ! Veel ….. op 12 april 2015 ! Veel ….. op 13 april 2015 ! Veel ….. op 14 april 2015 ! Veel ….. op 15 april
2015 ! Veel ….. op 16 april 2015 ! Veel ….. op 17 april 2015 ! Veel ….. op 18 april 2015 ! Veel ….. op 19 april 2015 !
Veel ….. op 20 april 2015 ! Veel ….. op 21 april 2015 ! Veel ….. op 22 april 2015 ! Veel ….. op 23 april 2015 ! Veel …..
op 24 april 2015 ! Veel ….. op 25 april 2015 ! Veel ….. op 26 april 2015 ! Veel ….. op 27 april 2015 ! Veel ….. op 28
april 2015 ! Veel ….. op 29 april 2015 ! Veel ….. op 30 april 2015 ! Veel ….. op 1 mei 2015 ! Veel ….. op 2 mei 2015
! Veel ….. op 3 mei 2015 ! Veel ….. op 4 mei 2015 ! Veel ….. op 5 mei 2015 ! Veel ….. op 6 mei 2015 ! Veel ….. op 7
mei 2015 ! Veel ….. op 8 mei 2015 ! Veel ….. op 9 mei 2015 ! Veel ….. op 10 mei 2015 ! Veel ….. op 11 mei 2015 !
Veel ….. op 12 mei 2015! Veel ….. op 13 mei 2015 ! Veel ….. op 14 mei 2015 ! Veel ….. op 15 mei 2015 ! Veel ….. op
16 mei 2015 ! Veel ….. op 17 mei 2015 ! Veel ….. op 18 mei 2015! Veel ….. op 19 mei 2015! Veel ….. op 20 mei 2015
! Veel ….. op 21 mei 2015 ! Veel ….. op 22 mei 2015 ! Veel ….. op 23 mei 2015 ! Veel ….. op 24 mei 2015 ! Veel …..
op 25 mei 2015 ! Veel ….. op 26 mei 2015 ! Veel ….. op 27 mei 2015 ! Veel ….. op 28 mei 2015 ! Veel ….. op 29 mei
2015 ! Veel ….. op 30 mei 2015 ! Veel ….. op 31 mei 2015 ! Veel ….. op 1 juni 2015 ! Veel ….. op 2 juni 2015 ! Veel
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….. op 3 juni 2015 ! Veel ….. op 4 juni 2015 ! Veel ….. op 5 juni 2015 ! Veel ….. op 6 juni 2015 ! Veel ….. op 7 juni
2015 ! Veel ….. op 8 juni 2015 ! Veel ….. op 9 juni 2015 ! Veel ….. op 10 juni 2015 ! Veel ….. op 11 juni 2015 ! Veel …..
op 12 juni 2015 ! Veel ….. op 13 juni 2015 ! Veel ….. op 14 juni 2015 ! Veel ….. op 15 juni 2015 ! Veel ….. op 16 juni
2015 ! Veel ….. op 17 juni 2015 ! Veel ….. op 18 juni 2015 ! Veel ….. op 19 juni 2015 Veel ….. op 20 juni 2015 ! Veel
….. op 21 juni 2015 ! Veel ….. op 22 juni 2015 ! Veel ….. op 23 juni 2015 ! Veel ….. op 24 juni 2015 ! Veel ….. op 25
juni 2015 ! Veel ….. op 26 juni 2015 ! Veel ….. op 27 juni 2015 ! Veel ….. op 28 juni 2015 ! Veel ….. op 29 juni 2015 !
Veel ….. op 30 juni 2015 ! Veel ….. op 1 juli 2015 ! Veel ….. op 2 juli 2015 ! Veel ….. op 3 juli 2015 ! Veel ….. op 4 juli
2015 ! Veel ….. op 5 juli 2015 ! Veel ….. op 6 juli 2015 ! Veel ….. op 7 juli 2015 ! Veel ….. op 8 juli 2015 ! Veel ….. op 9
juli 2015 ! Veel ….. op 10 juli 2015 ! Veel ….. op 11 juli 2015 ! Veel ….. op 12 juli 2015 ! Veel ….. op 13 juli 2015 ! Veel
….. op 14 juli 2015 ! Veel ….. op 15 juli 2015 ! Veel ….. op 16 juli 2015 ! Veel ….. op 17 juli 2015 ! Veel ….. op 18 juli
2015 ! Veel ….. op 19 juli 2015 ! Veel ….. op 20 juli 2015 ! Veel ….. op 21 juli 2015 ! Veel ….. op 22 juli 2015 ! Veel
….. op 23 juli 2015 ! Veel ….. op 24 juli 2015 ! Veel ….. op 25 juli 2015 ! Veel ….. op 26 juli 2015 ! Veel ….. op 27 juli
2015 ! Veel ….. op 28 juli 2015 ! Veel ….. op 29 juli 2015 ! Veel ….. op 30 juli 2015 ! Veel ….. op 31 juli 2015 ! Veel …..
op 1 augustus 2015 ! Veel ….. op 2 augustus 2015 ! Veel ….. op 3 augustus 2015! Veel ….. op 4 augustus 2015! Veel
…..op 5 augustus 2015 ! Veel ….. op 6 augustus 2015 ! Veel ….. op 7 augustus 2015 ! Veel ….. op 8 augustus 2015 !
Veel ….. op 9 augustus 2015 ! Veel ….. op 10 augustus 2015 ! Veel ….. op 11 augustus 2015 ! Veel ….. op 12 augustus
2015 ! Veel ….. op 13 augustus 2015 ! Veel ….. op 14 augustus 2015 ! Veel ….. op 15 augustus 2015 ! Veel ….. op 16
augustus 2015 ! Veel ….. op 17 augustus 2015 ! Veel ….. op 18 augustus 2015 ! Veel ….. op 19 augustus 2015 ! Veel
….. op 20 augustus 2015 ! Veel ….. op 21 augustus 2015 ! Veel ….. op 22 augustus 2015 ! Veel ….. op 23 augustus
2015 ! Veel ….. op 24 augustus 2015 ! Veel ….. op 25 augustus 2015 ! Veel ….. op 26 augustus 2015 ! Veel ….. op 27
augustus 2015 ! Veel ….. op 28 augustus 2015 ! Veel ….. op 29 augustus 2015 ! Veel ….. op 30 augustus 2015 ! Veel
….. op 31 augustus 2015 ! Veel ….. op 1 september 2015 ! Veel ….. op 2 september 2015 ! Veel ….. op 3 september
2015 ! Veel ….. op 4 september 2015 ! Veel ….. op 5 september 2015 ! Veel ….. op 6 september 2015 ! Veel ….. op
7 september 2015 Veel ….. op 8 september 2015 ! Veel ….. op 9 september 2015 ! Veel ….. op 10 september 2015 !
Veel ….. op 11 september 2015 ! Veel ….. op 12 september 2015 ! Veel ….. op 13 september 2015 ! Veel ….. op 14
september 2015 ! Veel ….. op 15 september 2015 ! Veel ….. op 16 september 2015 ! Veel ….. op 17 september 2015
! Veel ….. op 18 september 2015 ! Veel ….. op 19 september 2015 ! Veel ….. op 20 september 2015 ! Veel ….. op 21
september 2015 ! Veel ….. op 22 september 2015 ! Veel ….. op 23 september 2015 ! Veel ….. op 24 september 2015
! Veel ….. op 25 september 2015 ! Veel ….. op 26 september 2015 ! Veel ….. op 27 september 2015 Veel ….. op 28
september 2015 ! Veel ….. 29 september 2015 ! Veel ….. op 30 september 2015 ! Veel ….. op 1 oktober 2015 ! Veel
….. op 2 oktober 2015 ! Veel ….. op 3 oktober 2015 ! Veel ….. op 4 oktober 2015 ! Veel ….. op 5 oktober 2015 ! Veel
….. op 6 oktober 2015 ! Veel ….. op 7 oktober 2015 ! Veel ….. op 8 oktober 2015 ! Veel ….. op 9 oktober 2015 ! Veel
….. op 10 oktober 2015 ! Veel ….. op 11 oktober 2015 ! Veel ….. op 12 oktober 2015 ! Veel ….. op 13 oktober 2015
! Veel ….. op 14 oktober 2015 ! Veel ….. op 15 oktober 2015 ! Veel ….. op 16 oktober 2015 ! Veel ….. op 17 oktober
2015 ! Veel ….. op 18 oktober 2015 ! Veel ….. op 19 oktober 2015 ! Veel ….. op 20 oktober 2015 ! Veel ….. op 21
oktober 2015 ! Veel ….. op 22 oktober 2015 ! Veel ….. op 23 oktober 2015 ! Veel ….. op 24 oktober 2015 ! Veel …..
op 25 oktober 2015 ! Veel ….. op 26 oktober 2015 ! Veel ….. op 27 oktober 2015 ! Veel ….. op 28 oktober 2015 !
Veel ….. op 29 oktober 2015 ! Veel ….. op 30 oktober 2015 ! Veel ….. op 31 oktober 2015 ! Veel ….. op 1 november
2015 ! Veel ….. op 2 november 2015 ! Veel ….. op 3 november 2015 ! Veel ….. op 4 november 2015 ! Veel ….. op 5
november 2015 ! Veel ….. op 6 november 2015 ! Veel ….. op 7 november 2015 ! Veel ….. op 8 november 2015 ! Veel
….. op 9 november 2015 ! Veel ….. op 10 november 2015 ! Veel ….. op 11 november 2015 ! Veel ….. op 12 november
2015 ! Veel ….. op 13 november 2015 ! Veel ….. op 14 november 2015 ! Veel ….. op 15 november 2015 ! Veel ….. op
16 november 2015 ! Veel ….. op 17 november 2015 ! Veel ….. op 18 november 2015 ! Veel ….. op 19 november 2015
! Veel ….. op 20 november 2015 ! Veel ….. op 21 november 2015 ! Veel ….. op 22 november 2015 ! Veel ….. op 23
november 2015 ! Veel ….. op 24 november 2015 ! Veel ….. op 25 november 2015 ! Veel ….. op 26 november 2015
! Veel ….. op 27 november 2015 ! Veel ….. op 28 november 2015 ! Veel ….. op 29 november 2015 ! Veel ….. op 30
november 2015 ! Veel ….. op 1 december 2015 ! Veel ….. op 2 december 2015 ! Veel ….. op 3 december 2015 ! Veel
….. op 4 december 2015 ! Veel ….. op 5 december 2015 ! Veel ….. op 6 december 2015 ! Veel ….. op 7 december
2015 ! Veel ….. op 8 december 2015 ! Veel ….. op 9 december 2015 ! Veel ….. op 10 december 2015 ! Veel ….. op
11 december 2015 ! Veel ….. op 12 december 2015 ! Veel ….. op 13 december 2015 ! Veel ….. op 14 december 2015
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! Veel ….. op 15 december 2015 ! Veel ….. op 16 december 2015 ! Veel ….. op 17 december 2015 ! Veel ….. op 18
december 2015 ! Veel ….. op 19 december 2015 ! Veel ….. op 20 december 2015 ! Veel ….. op 21 december 2015
! Veel ….. op 22 december 2015 ! Veel ….. op 23 december 2015 ! Veel ….. op 24 december 2015 ! Veel ….. op 25
december 2015 ! Veel ….. op 26 december 2015 ! Veel ….. op 27 december 2015 ! Veel ….. op 28 december 2015
! Veel ….. op 29 december 2015 ! Veel ….. op 30 december 2015 en heel veel plezier met mijn makkelijk uit Word
geëxporteerde PDF van alle verhalen van 2015 op 31 december 2015!
Maak er wat moois van.

Els (2015-01-01 11:32:34)
En al die dagen veel .... hetzelfde toegewenst Cor
Elja Daae (@Elja1op1) (2015-01-01 11:42:54)
Jij ook de beste wensen voor het komende jaar Cor! PS: Ik weet bijna zeker dat het kan, een PDF maken van je blog. Wie dat
absoluut weet is Raymond Snijders (@rsnijders) van h p://rsnijders.info/vakblog...zou het hem even vragen.
Raymond Snijders (@rsnijders) (2015-01-02 18:27:59)
Een PDF maken van je blog kan zeer zeker.
Ik heb het meteen even opgeschreven hoe ik dat zelf doe:
h p://rsnijders.info/vakblog/2015/01/02/blogbooker/
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In tweeën. Design Thinking by Doing verhaal 634/1.111 (2015-01-02 10:41)

Vandaag 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, deed dat al maar daar staat
niet het verhaal in wat ik jullie zo ga vertellen. Mijn opa schijnt nogal een apart ﬁguur geweest te zijn. Mooi ﬁguur
voor prach ge verhalen maar het zou je vader of echtgenoot maar zijn. Ik heb hem nooit gekend want ik ben 12
dagen na zijn dood geboren. Vandaar mijn naam. Zo ging dat toen. Je hee e naar je ene of je andere opa. Ik heet
Cor maar mijn volledige naam is Bernardus Cornelis Albertus Maria. Ik ben een van de weinige mensen die ik ken
die meer ini alen hee dan zijn roepnaam. Toch wil ik het niet over namen hebben maar over de waarde van kunst.
Dit verhaal gaat over een werk dat mijn opa maakte in opdracht. Op loca e legde mijn opa de laatste hand aan het
schilderij toen de opdrachtgever kwam kijken en mijn opa vroeg of hij toch nog wat aan de prijs kon doen. De prijs
van het werk was natuurlijk van te voren al bepaald en afgesproken dus hoe reageer je op zo’n opmerking. Het schijnt
dat mijn opa hee gezegd: ‘Op kunst valt niet af te dingen.’ Om vervolgens het werk van de schildersezel te pakken
en het in tweeën te breken. Ik heb geen idee of het echt gebeurd is. Ik heb het verhaal ooit van mijn moeder gehoord
en het doet het al jd goed op feestjes waar het een welkome aanvulling is op de barre resultaten van FC Dordrecht
of het laatste model van Renault. Ik vertelde het verhaal gisteren aan mijn kinderen en ben benieuwd welke versie zij
ooit doorvertellen.
Zelf mailde ik het verhaal laatst naar een opdrachtgever. Ik zou een workshop geven en we hadden een prijs afgesproken. Een paar dagen voor de workshop vroeg zijn baas, die eerder akkoord was gegaan, of er toch iets van de prijs af
kon. Het verhaal van mijn Opa was mijn alterna ef voor het in tweeën breken van een nog te houden workshop.
Als alterna ef kocht ik een Staatslot voor hem. De Staatsloterij was namelijk zijn vorige werkgever. Ik heb niets
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meer van hem gehoord. Zal wel niets gewonnen hebben.

Jan Verheijen (2015-01-02 11:40:42)
Mijn vader, Bernard Verheijen was ook kunstschilder en hij hee een soortgelijke handeling verricht nadat een geportre eerde
wat van de prijs probeerde af te dingen. Ook toen iemand, nadat een schilderij klaar was en hij al geruime jd op het geld
zat te wachten, vroeg of de schilder nog een broche aan het vrouwenportret wilde toevoegen, ze e hij zijn paletmes in het
schilderij. Sinds mijn pensionering in 2010 schilder ik ook portre en. Hopelijk maak ik nog eens mee dat iemand tracht wat
van de afgesproken prijs af te pingelen. Je krijgt in elk geval naamsbekendheid door je voor het kunstwerk fatale reac e. En
inderdaad, mijn oudste zoon is ook naar mijn vader vernoemd. Tenslo e heb ik ook zo’n degelijke reeks Roomse voornamen:
Johannes Henricus Wilhelmus Verheijen (de eerste naar mijn beide opa’s)
Jan Verheijen (2015-01-02 11:45:16)
Ik vergat nog mijn vierde voornaam: ’Maria’
cornoltee (2015-01-02 12:40:36)
Jan, wat een mooi verhaal weer. Je maakt mooie portre en zag ik. Die van Riet is mijn favoriet. Prach g. Misschien wil jij mij
een keer portre eren? Moeten we even een goede prijs afspreken :-) Lijkt me sowieso leuk je een keer te ontmoeten. Groet
Bernardus Cornelis Albertus Maria Noltee
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Tis Gra s. Design Thinking by Doing verhaal 635/1.111 (2015-01-03 08:17)

De
afgelopen 2 dagen heb ik mijn ochtendspinsels in Word geschreven en nu schrijf ik weer gewoon in Wordpress. Dat
voelt als de herintroduc e van de gulden. Stel je toch eens voor dat je je salaris weer mocht vermenigvuldigen met
2,20371 en de prijzen wel gewoon zo bleven. Heel af en toe reken ik nog wel eens om. Zoals laatst toen ik € 10,40
betaalde voor een koﬃe en een thee bij Starbucks. ’Dat is dan tweeëntwin g gulden tweeënnegen g.’ Maar dan heb
je wel je naam, handgeschreven op een kartonnen koﬃe emmer. Maar naast de ’dure zwarte koﬃe kant’ is er ook
een ’gra s of doneer maar wat je wil kant’ van de economie. Zo betaal ik nul komma nul voor dit blog op Wordpress
en nul komma nul voor Slideshare waar ik gisteravond een pdf heb geupload van alle 632 verhalen van 2013 en 2014.
Het maken van zo’n pdf kost niets. Alleen jd. Een heleboel jd. En jd is geld zegt men. In het begin van het schrijven
op dit blog deed ik het netjes elke keer na het schrijven. Tekstje en plaatje kopiëren vanaf het blog en in Word plakken
om het vervolgens een keer per week als pdf te uploaden op mijn Slideshare pagina. Maar na een maand of twee
kwam de klad er in en werd het een van de dingen op mijn To Do lijst. Toen ik oudejaarsdag alle 632 verhalen wilde
kopiëren naar een Wordbestand lukte dat niet. Dat was ook mede dagelijks blogger en trouw lezer Elja opgevallen.

’Ik weet bijna zeker dat het kan, een PDF maken van je blog. Wie dat absoluut weet is Raymond
Snijders (@rsnijders) van h p://rsnijders.info/vakblog…zou het hem even vragen.’
En nog voor ik het Raymond had gevraagd, reageerde hij op mijn blog met het antwoord:

’Een PDF maken van je blog kan zeer zeker. Ik heb het meteen even opgeschreven hoe ik dat zelf doe:
h p://rsnijders.info/vakblog/2015/01/02/blogbooker/’
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Op h p://www.slideshare.net/cornoltee/zenoemenhetdesignthinking sta an nu 1871 pagina’s gedisciplineerde verbeelding van mijn nieuwsgierigheid. Gra s. Nul euro. En als ik dat vermenigvuldig met 2,20371 blij dat ook in
guldens Nul. Dankjewel Raymond. Dankjewel Elja. Jullie hebben hierbij een gra s kop koﬃe verdiend bij Starbucks.
En Blogbooker? Daar ga ik zo een bedrag doneren van 22 euro. Daar krijg ik dan wel de 1871 pagina’s voor terug. In
hoge resolu e. Koopje.

Carolien Geurtsen (2015-01-03 09:00:45)
O wat ben ik hier blij mee Cor, had m bijna niet gelezen omdat er ’gra s; in de tel stond, maar omdat hij van jou kwam, wel
geopend - ik heb al jden niet doorgepakt - over de klad gesproken - met het uitzoeken van hoe ik mijn blogserie - een hele
oude weliswaar - kan bundelen, en wist op zeker dat als ik er voor zou gaan zi en ik de juiste mensen wel zou vinden edoch
edoch dat dinges woord wat ik zo mooi vind - als woord dan = procas na on... en hier zit ik dn blij te zijn - dank jij, dank ELja
(natuurlijk de eerste die ik dat was gaan vragen) en Raymond (natuurlijk de tweede die ik dat was gaan vragen) dat dn weer
wel - evengoed - nu mijn karweitje nog heien - de 80 deuren openen Thnx Muchos
Dichter01 (2015-01-04 12:33:22)
Toﬀe blog weer! Dankjewel daarvoor. Leuke vergelijking van wat wel-wat-kost en wat hedendaags ook allemaal s-gra- s
is. Alsof, hedendaags, dat ook moet of zo. Denk van en valt me op, alsof, ja we ons vandaag de dag, uberhaubt, zo veel
laten lijden door wat iets wel of niet kost. Ik ben voor een cultuurverandering waarbij er minder nadruk komt op hoe duur
iets is. Ga bijvoorbeeld eens naar een ander land. Neem adverten es in Duitsland. Als je daar naar toe gaat komt er eerst
veel meer nadruk op wát je koopt en wat er te halen valt. Bij ons is al jd, vaak (ik mag dat de cultuur noemen), de prijs
groots geprezen. Nee, ga weg met die ”prijs”, laat maar zien wat je aanbiedt. Dus voor alle verkopers: ik wil me minder
laten leiden door wat iets kost! Houd daar rekening mee a.u.b. Andersom werkt het natuurlijk ook. Ik loop hier nu iets
langer dan twee decennia rond en al sinds klein af was het: Nederlanders, ja die zijn zo van de prijzen. ”kijke, kijke, bla bla
bla”. Door hoé wij behandeld worden als koper, klant, ”consument”, noem het gewoon je eigen ”mens” hee invloed op
hoe wij daarop reageren. Al jd maar reclames etcetera gefocused op het geld. En ”wij”, als koper, gaan daar vervolgens
op le en. Tenminste doorgaans en als je er niet zo op gaat le en. Ik hoop dat je het punt over cultuur en adverten es
enzovoort wat begrijpt. Wat mij laat om te zeggen. (Hmm hoe verengelsd kan dat zijn? Het klinkt wel mooi.) Ahum. Wat
mijn reden was om te reageren is dat ik zo’n dik jaar geleden voor het eerst hoor dat er wat interessants met de koersen
van de gulden des jds en de euro nu is gebeurd. Velen denken nog dat de gulden en de euro met dezelfde koers kan
worden omgerekend. En rekenen het vervolgs met dezelfde verhouding om, als ze het doen. Echter schijnt dat die koers
helemaal niet meer representa ef is. Het schijnt dat het kan worden omgerekend met ongeveer de verhouding eén. Dus
dat door de jaren heen de waarde of valua e van de euro in verhouding met de gulden is ges gma seerd (gedaald). Goed
om te weten, dat het in ieder geval niet meer helemaal klopt. Leuke om uit te zoeken. Als je dit hebt gelezen.. bedankt daar voor.
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Moregen. Design Thinking by Doing verhaal 636/1.111 (2015-01-04 20:58)

Morgen. Voor veel mensen begint het nieuwe jaar echt pas morgen. Ook ik l mijn goede voornemens nog
even over het weekend heen. Maar morgen ga ik toch echt...
Morgen ga ik meer met minder doen.
Veel mensen gaan minder doen. Met name eten. Een paar kilo minder van jezelf. Heerlijk. Dus niet meer
maar minder. Maar hoe pak je dat aan? Ga je ’lekker’ aan de shakes, aan een brood, bier of gemberthee dieet? Veel
succes. Ik spreek je over een half jaar weer.
Volgens mij is de formule voor afvallen heel simpel. De prak jk is weerbars ger.
Voor een kilo vet moet je 9.000 Kcal extra verbranden.
Dat kun je doen door meer te bewegen en hetzelfde te blijven eten. Of minder te eten en hetzelfde te blijven
bewegen. Nog beter is natuurlijk een combina e. Meer bewegen en minder eten. Meer bewegen lijkt me niet zo
moeilijk. Minder eten is een grotere uitdaging. Zeker in een land waarin we zijn geleerd netjes je bord leeg te eten.
Jaren geleden keek ik met veel plezier naar de BBC documentaire ”The Truth About Food”. Hierin werden allerlei
mythes wetenschappelijk beves gd of juist ontkracht. Zo ook het ’eet je bord leeg principe’. Ze vroegen mensen een
bord soep te eten. Wat de mensen echter niet wisten was dat het bord met elke hap een beetje werd bijgevuld vanuit
een containertje onder de tafel. De mensen bleven dooreten. Je hebt pas genoeg als je bord leeg is en blijkbaar niet
als je maag vol is. Het onderzoek sluit mooi aan bij het werk van hoogleraar Koert van I ersum dat ik van de week
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tegen kwam.
“Terwijl we vroeger een zak chips van 175 gram in twee avonden leegaten, kan het nu gebeuren dat we 150
gram chips uit een zak van 300 gram in 1 avond wegknagen. We gebruiken meer van een product wanneer we er
meer van hebben. Grotere verpakking s muleren dus consump e. Een ander aspect is dat smaak een grote invloed
hee . We eten minder om te overleven, maar juist meer omdat het gewoon lekker is. En wanneer we eten omdat
het gewoon lekker is, laten we ons minder leiden tot een vol buikgevoel”.
Van I ersum tes e de theorie op allerlei manieren en loca es; zoals promo efeestjes, in het lab, via online
panels. Hij liet zelfs een po enbakker zeven verschillende kommen maken om het eﬀect te kunnen meten. Opvallend genoeg bleek niet alleen het formaat van de kom van invloed, maar ook de kleur ervan én de kleur van het eten.
Van pasta met wi e saus wordt in een wit bord meer geconsumeerd dan pasta met een rode saus in datzelfde bord.
Simpelweg omdat de pasta met wi e saus een kleinere hoeveelheid lijkt.
Het principe hierachter is al lang bekend. De Belgische ﬁlosoof en wiskundige Delboeuf merkte op dat mensen het
formaat van iets inscha en op basis van de objecten eromheen. De Delboeuf-illusie genoemd. Zo wordt een groot
bord net zo makkelijk volgeschept als een klein bord. Zeker als deze op een tafel vol met groot servies staat. (bron
h p://www.cityo alent.nl/content/groningen/groningers-aan- het-woord/koert-van-i ersum)
Dus als je makkelijk minder wil gaan eten verklein dan gewoon je servies. En dan niet twee keer opscheppen
he.
Ik wens je een gezond 2015.

Els (2015-01-05 07:35:31)
Nou smakelijk eten en ook een gezond 2015 voor Cor :-)
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Goed Idee. Design Thinking by Doing verhaal 637/1.111 (2015-01-05 09:49)

Een goed idee. Ik kwam er laatst een tegen in de VT Wonen van januari 2015. En waarom trok ik de conclusie ’Goed Idee’? De afgelopen dagen heb ik mijmerend kunnen nadenken over deze vraag. In het kort komt het
neer op twee dingen.
1. Energie.
Ik kreeg er energie van. Zin om zelf aan de slag te gaan. Om iets te maken.
2. Emo e.
Ik werd posi ef geraakt. Geinspireerd. Er werden allerlei nieuwe en bestaande verbindingen gelegd om het
idee nog beter, lees van mij, te maken.
Waar wat doe je met al die energie en posi viteit als je er niet mee aan de slag gaat. Een van de valkuilen
waar ik dan vaak in stap dat ik het idee veel te groot maak. Dan moet er gelijk een retailketen komen en een netwerk
van designers. De grootste valkuil echter is dat ik dat aan andere mensen ga vertellen. Dat is 100 % garan e voor het
niet zelf maken. Wat het schrijven op dit blog mij geleerd is hee is dat je beter kunt zeggen ’Ik heb het gedaan’ dan
’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. Gewoon
proberen. Energie en posi viteit omze en in daadkracht. MAKE STUFF. En dan maar weer eens verder kijken. Kijken
en voelen wat er van dat goede idee over is. Want de ervaring leert ook dat ik in mijn hoofd nooit helemaal kan
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bedenken wat er allemaal gaat gebeuren. Fix it as you go noemt Paul Arden dat.
Design Thinking by Doing noem ik dat.
Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar het idee?
Komt ie:
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Harvey, Johnny en Ray. Design Thinking by Doing verhaal 638/1.111 (2015-01-06 08:36)

De afgelopen twee weken was ik in New York, L.A. en Lilyhammer. Ik heb stage gelopen bij een ex maﬃa baas, een
’ﬁxer’ en een topadvocaat. Bij elk onoplosbaar probleem denk ik nu ’What would Harvey, Johnny or Ray do?’ Crea viteit is het bedenken van originele, waardevolle ideeën en wij mensen hebben het vermogen ons voor te stellen
dat we iemand anders of ergens anders zijn. Helemaal gra s. Vroeger moest je een week wachten op de avonturen
van je held nu neem je een abonnement op HBO of Ne lix en volg je een spoedcursus advocatuur wanneer het jou
het uitkomt. Maar wat doe je als de seizoenen op zijn? Ik vraag me af wat Harvey, Johnny en Ray zouden doen. Die
zijn te druk met hun ding doen. Misschien moet ik dat ook maar weer gaan doen. Met Harvey, Johnny en Ray op mijn
schouder.
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Tijd is geld. Design Thinking by Doing verhaal 639/1.111 (2015-01-07 06:57)

Gisteren las ik een geweldig verhaal in het boek van Mathieu Weggeman ”Leidinggeven aan professionals? Niet
doen!”
Het verhaal gaat over een ﬁnanciering die wordt toegekend aan een onderzoeksconsor um voor een driejarig Europees project. Maar waar de intrinsiek gemo veerde onderzoekers bij hun aanvraag geen rekening mee gehouden
hadden was dat ze jd moesten schrijven in perioden van 6 minuten. En dat jdschrijven zou dus van hun eigen jd
af gaan. Dat gingen ze natuurlijk niet doen. Dus maakten ze een programmaatje waarmee aardig realis sche jdschrij rie es geproduceerd konden worden zodat de onderzoekers hun jd konden steken waar ze goed in waren en
intrinsiek gemo veerd; de probleemstelling van het project. Infan ele bureaucra sche nikserigheid noemt Weggeman het. Die de administra eve beleidsmedewerkers, accountants en compliance func onarissen (accountants die
accountants controleren) bezig houden. Het doet me denken aan het jdschrijven bij de reclameburo’s waar ik gewerkt heb. Het leverde in ieder geval een ding op. Meer geld van de klanten.
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FREE koﬃe. Design Thinking by Doing verhaal 640/1.111 (2015-01-08 08:25)

Gisteren maakte ik een vergissing in mijn eigen voordeel waardoor ik 2 uur eerder dan gepland in Utrecht was. En
dus leek het me een goed idee om mijn gra s koﬃe voucher van Starbucks te verzilveren. De voucher was goed voor
elke warme drank, hoe groot dan ook. Toch vond ik het een soort van onbeleefd om dan ook maar de allergrootste
cappuccino te nemen die er was. Daar was mijn net in de rij aangesloten collega het niet mee eens. Wachtend op
die medium cappuccino wenste ik haar een gelukkig nieuw jaar en vroeg haar naar haar RSI arm. Dat ging heel goed
zei aangezien in de vakan e weinig getypt had. Ik vroeg of ze al voice controlled so ware had geprobeerd. Dat had
ze maar werkte niet. De so ware vertaalde namelijk alles in ’hoer’. Nu ik dit typ moet ik weer hard lachen. Zo ook
gisteren voor de counter van Starbucks. Het was Ibrahim ook opgevallen. Al jd vriendelijk als hij is, vroeg hij me
of ik nog een extra shot in de cappuccino wilde en hoe ik eigenlijk aan die voucher was gekomen. Ik vertelde hem
dat in Amsterdam een Starbucks medewerker mijn naam vroeg en die op de beker schreef. Toen de koﬃe even later
klaar was galmde er ’Een cappuccino voor Hoer’ door de Starbucks. Ibrahim kwam niet meer bij en vertelde het zijn
collega die mij vervolgens nog even voor de zekerheid vroeg wat er op mijn beker moest. Dus voor een gra s koﬃe
bij Starbucks verander je gewoon even je naam. Bedankt weer Ibrahim. Het was weer gezellig.
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els (2015-01-08 10:10:47)
Ibrahim is meestal wel gezellig :-))
Carline (2015-01-09 09:04:08)
Hi Cor, wat een grappenmaker daar in Amsterdam!
De meeste krijgen geen voucher denk ik?!
h p://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/ar cle/detail/3745444/2014/09/10/ Starbucks-schrij -met-een-reden-verkeerde-namenop.dhtml
cornoltee (2015-01-10 08:12:19)
HoI Karlien, wat een cool ﬁlmpje. Dankjewel Kor. Alweer aan den Orakel?

Nonlinearity. Design Thinking by Doing verhaal 641/1.111 (2015-01-09 09:26)

De afgelopen Kerstvakan e had ik me voorgenomen niet te werken. Ik had genoeg te doen voor met name HKU maar
voor het eerst sinds mijn werkzame mensheugenis nam ik me voor niets te doen voor een opdrachtgever/werkgever.
Ik schreef wel gewoon in de ochtend op soms zeer ongebruikelijke jden. En dat beviel heel goed. Dat niets doen.
Veel beter dan vorig jaar toen ik me voor had genomen om elke dag iets te doen in de vakan e wat ik vervolgens niet
deed en me daar dan elke dag slecht over voelde. En als je dan toch dingen doet die je eigenlijk niet van plan was
te doen voelen die als ’extraatjes’. Zo was het interview dat ik had met Ferry van Schijndel een aangenaam extraatje.
Ik interviewde Ferry in het kader van een gezamenlijk project dat we deden voor en met IHC. Ik ben het maak proces van dit mul disciplinaire project aan het analyseren voor de master die ik volg. Met het interview wilde ik beter
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(in)zicht krijgen op het maakproces van Ferry en Lucas. Zij vormen al jaren een hecht team. Voor de analyse van het
interview gebruik ik twee modellen. Een model dat inzicht gee in welke fase zich men bevindt. Het andere model
waar de aandacht van de maker zich bevindt. Dat doe ik voor alle vier de betrokken van dit project. Om vervolgens
een aanbeveling te schrijven voor hoe het de volgende keer beter kan. En daar wordt het interessant. Het project
verliep vrijwel vlekkeloos. dat vind ik bijzonder omdat Ferry en ik elkaar niet kenden en ik Lucas niet eens ontmoet
heb. En toch denk ik dat het de volgende keer nog beter kan. Dat komt omdat ik gisteren het interview terug heb
zi en luisteren dat ik had met Ferry. En niet alleen terug luisterde maar ook woord voor woord ui ypte. En het
ui ypen was heel leerzaam. Afgezien dat ik mezelf veel te vaak ja ja ja ja ja ja ja ja hoor zeggen hoorde ik nu veel
beter dan jdens het interview de nuances en de verschillen. De energie en de emo e die zo belangrijk zijn voor een
succescol verloop. Want een succesvol project gaat niet alleen om het eindproduct maar ook om de weg er naar toe.
Het analyseren van dit project voelt als het herbeleven van een ontdekkingsreis. En waar ik benieuwd naar ben is of
ik na dit onderzoek nog wel dezelfde energie en posi ef zal ervaren bij een soortgelijke produc e. Want als ik denk
te weten hoe het beter kan, is het dan nog wel een uitdaging.
Het doet me denken aan het stukje wat ik gisteren las in het boek van Gordon MacKenzie, Orbi ng The Giant Hairiball
dat ik kreeg van Immo Dijkma.
En dan met name het laatste zinnetje:
”Without nonlinearity, there would be no chaos, because there would be no diversity of possible pa erns of behavior
on which the intrinsic uncertainty of nature could act”
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Niet perfect. Design Thinking by Doing verhaal 642/1.111 (2015-01-10 08:08)

A ellen naar de a iteling. Gisteren zat ik met Dirk Johan Klanker in de auto en toen vroeg hij me of ik de verhalen,
als ik ze zou publiceren nog ga redigeren/corrigeren. Mijn verhalen staan namelijk vol met schrijf, type en taalfouten.
Ondanks dat ik ochtends elke tekst minstens drie keer na lees, vind ik later alsnog menig schrijf, type of taalfout.
Wikipedia:
Een typefout of kfout, vaak afgekort als typo naar het Engelse typographical error, is een vergissing
die wordt gemaakt jdens het typen. Het zijn geen fouten die gemaakt worden door onwetendheid of
te geringe kennis van de taal of spelling, maar fouten die worden gemaakt doordat een vinger verkeerd
neerkomt op een toets van het toetsenbord of, in het verleden, van de schrijfmachine.
Typefouten worden vooral zichtbaar als er le ers ontbreken of te veel zijn, of als een le er vervangen is
door een (op het toetsenbord ernaast gelegen) leesteken. Als het aantal le ers klopt, wordt over veel
typefouten heen gelezen, vooral als slechts een paar le ers van plaats verwisseld zijn (dit kan gebeuren
bij snelle typers die met meerdere vingers typen, door de toetsen net in de verkeerde volgorde aan te
slaan). Typo’s komen dus niet voor in geschreven handschri .
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Toch vind ik het verbazingwekkend dat ik over die typefouten heen lees. Het doet me denken aan het verhaal
”Het geheim van de
de smid”...waarbij mijn zoon al zijn spaargeld inze e omdat ie zeker wist dat er ”Het geheim van de smid” stond
ipv ”Het geheim van de de smid.” Als je denkt dat er iets staat maar het er niet staat, is het heel las g om dat toch te
zien, blijkbaar.
Enﬁn terug naar mijn schrijf, type en taalfouten. Een van de redenen die DJ aangaf dat hij nooit zo’n project als
het mijne zou kunnen, is dat hij naar eigen zeggen ”te perfec onis sch” is. Daar heb ik gelukkig geen last van. Althans niet met het schrijven op dit blog. Als ik er zeker van zou willen zijn dat er geen fouten in mijn teksten zouden
staan dan zou ik het misschien zelf nog een paar door moeten lezen of, wat al helemaal geen op e is, iemand anders
er naar laten kijken. Dat gaat niet gebeuren. Dit project is van Me Myself and I. En waarom ik het deel? Omdat jij het
nu zit te lezen.
Rond 10 april 2016 heb ik 1.111 verhalen geschreven. De enige die ik gevraagd heb om wat voor mij te doen is Jeroen
de Bakker. Hij vertelde me namelijk het verhaal van de 1.111 punten. Het verhaal van een idee in je hoofd (1 punt)
naar een prototype in je handen (1.000 punten). Als ik straks in april 2016 Jeroen het eerste exemplaar van mijn boek
overhandig had ik dat 26 januari 2013 niet kunnen bedenken. Het schrijven op dit blog is mijn dagelijkse, vrijwillige
poging tot het overwinnen van een overbodig obstakel. En dat hoe niet perfect te zijn. Want als iets perfect is, leer
je dan nog wel?
Van de week was ik op de onderwijsdag van HKU met als thema ”Ik zal je leren!”.
Sindsdien loop ik met de vraag in mijn hoofd ”Wanneer leer je het meest?”
In april 2016 komt mijn boek uit. Niet perfect, wel leerzaam.

Auke Smit (2015-01-10 11:16:47)
Interessante vraag, hoe je het beste leert. Chris Lonsdale zat ook met die vraag en hee het gevonden om nieuwe talen snel
en eﬀec ef te leren. Misschien helpt het jou? Zie: h ps://www.youtube.com/watch?v=d0yGdNEWdn0
maarten (2015-01-10 11:36:18)
Imperfec e maakt de dingen unique, houden zo Cor!
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Maf. Design Thinking by Doing verhaal 643/1.111 (2015-01-11 10:01)

Ik heb iets met auto’s. Ik ben er voor onder behandeling. Met weinig resultaat overigens. Hoewel. Het afgelopen
jaar heb ik toch afstand gedaan van een vierwieler en op dit moment staat een naamgenoot van het geëmigreerde
familielid te koop. Het gaat om een Nederlandse klassieker met een aandrijving die na een jaar in de formule te
zijn gebruikt, werd verboden vanwege oneerlijk concurren e. Traploos naar topsnelheid is heden ten dagen alleen
wegggelegd voor de electrische vierwielers die een veelvoud kosten. Verder is de Dutch Classic voorzien van een
dubbele claxon mocht er onverhoopt een uitvallen. De kleur is uniek en alleen de Porsche 356 voerde deze kleur in
een zeer exclusieve serie. De uitlaat is op maat gemaakt door een specialist en plaatste hem in het midden wat het
spor eve karakter versterkt. De chrome bumpers zijn speciaal aangepast en komen van een zeer exclusieve vorige
serie. Dit maakt deze uitvoering in combina e met de centraal geplaatste uitlaat tot een unieke verschijning op de
Nederlandse snelweg. De wagen is een echte babe magnet dus voorzich gheid is geboden bij varkenstransport. Deze
klassieker is zeker niet geschikt voor iedereen. De uitstraling en aandacht zijn zaken waar niet iedereen mee om kan
gaan. Er zijn verhalen bekend waarbij eigenaren serieuze mentale problemen hebben opgelopen. Zo zit er al 11 jaar
een liever niet bij naam genoemde advocaat in mijn autopraatgroep die zijn vrouw en advocatenkantoor is kwijt geraakt toen hij antwoord moest geven op de ’vraag’: die auto eruit of ik eruit. Van het een kwam het ander. 11 jaar
geleden heb ik de Klassieker van hem overgenomen. Een knap staaltje praatgroepsdynamica gesponsord door de farmaceu sche industrie deden hem uiteindelijk afstand doen van zijn enige echte liefde. De nieuwe eigenaar zal zich
gedurende het in bezit hebben van de wagen verplichten tot het brengen van een bezoek aan de inrich ng waar de ex
advocaat zich sinds Kerst bevindt. Indien mijn gezelschap daarbij gewenst is, behoort dat tot de mogelijkheden. Een
uitgebreide fotoreportage is op aanvraag beschikbaar. Acquisi e adhv deze adverten e wordt zeer op prijs gesteld.
Een proefrit behoort tot de mogelijkheden na het succesvol aﬂeggen van het psychologisch onderzoek. Voor meer
informa e kunt mij jdens bezoekuren vinden in de werkplaats van evangelische hulpverleningsinstelling De Hoop in
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Dordrecht 078 6111111.
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Play paper. Design Thinking by Doing verhaal 644/1.111 (2015-01-12 09:32)

De vraag die ik als uitgangspunt voor het schrijven van mijn paper hanteer, kwam tot mij jdens een college van
de master kunst educa e die ik volg. De docente zei ‘Hoe kunnen we het geleerde toepassen zodat het de volgende
keer beter gaat.’ Ik heb een persoonlijke fascina e voor beter. En beter wil ik hierbij plaatsen in de context van Geluk.
Je goed en slecht kunnen voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei. Zijn Geluk en Groei dan de hoofdingrediënten van succesvolle projecten? Het lijkt of het steeds complexer wordt om gelukkig te groeien. Veel mensen
worstelen in deze snel veranderende wereld en mechanisa e van organisa es. Een ontwikkeling die haaks staat op de
vraag naar vernieuwing in veel branches. Want hoe kunnen we nu verandering verwachten als we dingen op dezelfde
manier blijven doen? En als we inzien dat het anders moet hoe gaan we het dan ook anders doen? ‘Nobody likes
changes, except for a wet baby.’ En in die diepgewortelde aversie tegen verandering zit misschien wel de oplossing
voor groei. Want groeien we juist niet als we vrijwillig obstakels overwinnen. En gaat groei juist niet gepaard met pijn
of jarenlange training met pieken en dalen? No pain no gain.
Mijn paper gaat over de analyse van een door mijzelf aangestuurd interdisciplinair crea ef project met als doel te
ontdekken wat de succesfactoren en verbeterpunten in het crea eve maakproces zijn. Wat is goed gegaan? Wat
zou ik de volgende keer anders doen? En hoe leg ik dit aan mijn studenten uit? Wat voor rol kunnen de mij in deze
leermodule aangereikte modellen daar in spelen? De modellen zijn gemaakt voor de analyse van monodisciplinaire
maakprocessen. Dus het proces van een schilder, schrijver of muzikant. Die alleen werkt met kwast, pen of instrument. Het werken met deze modellen leert mij een aantal zaken. Ze geven rich ng en houvast in de ontdekkingstocht
naar het waarom, hoe en wat van de kunstenaar. Het laat je heel bewust nadenken en vragen stellen over het verloop
van het crea eve proces en de verschuivende aandacht van de kunstenaar. Conclusie: ieder proces is anders en er is
geen kunstenaar hetzelfde. Punt. Kunstenaars zijn net mensen! Uitroepteken.
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Dus wat is dan de toepasbaarheid van dergelijke modellen voor crea eve teams? Welke ruimte geven ze voor wederzijdse beïnvloeding? Bovendien: wat wil je ermee? Achteraf in kaart brengen wat er nu feitelijk is gebeurd? Of betere
sturing geven aan een crea ef proces?
Het is mijn ervaring dat er in de weerbars ge werkelijkheid zelden sprake is van lineaire processen. De wil om alsnog
orde in de chaos aan te brengen, werkt maar al te vaak juist nog meer chaos in de hand. Zoals Gordon MacKenzie
instemmend aanhaalt, citeer ik hem met instemming:

‘The succes of linear methods over the past three centuries has (…) tended to obscure the fact that
real systems almost always turn out to be nonlinear at some level. When nonlinearity becomes important,
it is no longer possible to proceed by analysis, because the whole is now greater than the sum of its parts.
Nonlinear systems can display a rich and complex repertoire of behavior, and do unexpected things – they
can, for example, go chao c. Without nonlinearity, there would no chaos, because there would be no
diversity of possible pa erns of behavior on which the intrinsic uncertainty of nature could act.’[1]

Een uitstekende beschrijving van de realiteit van veel crea eve processen. Gelukkig maar, want juist deze chaos maakt
ze zo opwindend en alhoewel onvoorspelbaar ook zo vruchtbaar.
[1] Gordon MacKenzie (1996). Orbi ng the Giant Hairball, p. 89.
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Van A naar Beter. Design Thinking by Doing verhaal 645/1.111 (2015-01-13 08:58)

In een poging om de wereld om ons heen te begrijpen creëren we modellen. Deze modellen kunnen soms een ingenieus licht werpen op complexe, onbegrijpelijke zaken. Modellen kunnen rich ng en houvast geven en zijn daarin
vergelijkbaar met de koplampen van een auto. Ze wijzen ons de weg in een verder onzichtbare wereld. De koplampen
zijn als onze logica die ons veilig van A naar B brengt. Dat is handig om op een veilige manier naar van A naar B te
komen. Maar wat heb je aan licht als je niet weet waar je naar toe gaat. Behalve dan dat je niet doodgereden wordt?
Het gebruik van het ingrediënten en fase model schijnt het licht op het crea eve proces van individuele kunstenaars.
Dit kan bruikbaar zijn als spiegel of om inzicht te krijgen in de kunstenaar’s bewuste crea eve processen. Wat er onbewust afspeelt in het hoofd van de kunstenaar blij vooralsnog een mysterie. En vindt in dat onbewuste juist niet
de magie plaats. Als manager van crea eve processen lijkt het zinvol om je te verdiepen in het crea eve proces van
’je’ teamleden zodat je een beter beeld krijgt van wat ’je’ team wil en kan. Met andere woorden wat haalbaar en wat
uitdagend voor ze is. En de kans dat hem dit lukt is groter als hij zelf ervaring en/of kennis hee van het werk wat zijn
teamleden doen waar hij sturing aan gee . Voor mij persoonlijk geldt idd dat ik het lekkerst werk met een haalbare,
uitdagende opdracht en het verder zoveel mogelijk op mijn manier kan doen. Als manager van crea eve processen
zijn de beste projecten die geweest waarbij ik uitdagende, haalbare opdrachten gaf en zo weinig mogelijk stuurde op
het proces. Uit ervaring weet ik dat crea eve processen stochas sch zijn. Aan toevalsvaria e onderhevig. Dus niet
van A naar B lopend. Niet logisch. Juist niet weten waar je naar toe gaat maar geloven dat je er komt waar dat dan
ook is.
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Twijfel. Design Thinking by Doing verhaal 646/1.111 (2015-01-14 07:07)

”Bij twijfel doen.” zei ik afgelopen zondag tegen mijn nicht die zaterdagavond een voorstelling gee over een onderwerp dat haar fascineert: Twijfel. Dat vertelde ze me nadat ze me had verteld dat haar moeder juist zei ”bij twijfel
niet doen”. Achteraf twijfel ik of dat nu wel zo handig is geweest. Ik probeerde mijn antwoord te ondersteunen met
een wetenschappelijk lijkend modelletje wat ik ter plekke bedacht. Twijfel is de zone waarin je je bevindt als je moet
kiezen uit minstens twee even goede of twee even slechte alterna even en de voor en nadelen van een keuze je geen
bevredigend antwoord geven. O ewel een duidelijke ja of nee maar juist twijfel.
Jacob Jan Voerman mailde mij 5 september 2013 de volgende mail. Ik twijfel niet of deze in ga inkopiëren:

”Misschien heb ik er over heen gelezen.
Dat kan zo maar, je schrij veel en ik mis er soms eentje,
maar ik mis iets in je blog.
Het gevoel bekruipt me dat je van alles een les maakt.
Van alles wat je ziet.
Van alles wat je meemaakt.
Van al je ontdekkingen.
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Van al je fouten.
Een beetje zoals ik het hier niet kan laten van een mail een blogpost te maken.
Dat gevoel.
Ik heb behoe e aan twijfel, niet de zelfverklaarde twijfel, maar verse twijfel. ik wil het kunnen ruiken.
Dat is een zin uit mijn theater, en ik denk dat het een van de kernzinnen is.
Dat is mijn vraag aan jou.
Kun je een blogpost schrijven zonder lesje. En dat houdt voor mij in, ook eentje zonder vraag aan
ons. Want dat is ook een lesje. Nee, een vraag aan jezelf. eentje waarvan je nog niet het begin van een
antwoord hebt. De verse twijfel.
Misschien ben je zo onbevangen, en ken je dat niet. Maar je hebt een kabouter, dus je hebt ook verse
twijfel. vast.
liefs
Jacob Jan”

Vanochtend werd ik wakker. En ik rook de twijfel. Ik ben namelijk jarig vandaag. Net na twaalven zat ik met mijn
vrouw en zoon aan de hazelnootschuimtaart van Brokking en pakte ik mijn kado’s uit. Ik ben dol op kadootjes. Met
name het geven, en nog leuker vind ik het maken van een kadootje.
Voor sommige is dit blog elke dag een kadootje. Voor sommige een paar keer in de maand.
Weet je waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben? En waar ik dus over twijfel of ik dat moet doen? Dat is dat ik jullie
vraag om een kadootje. Ik ben benieuwd of jij mij vandaag een kadootje wil geven. Het idee is als volgt. Je stort een
bedrag op NL59ABNA0455948968 tnv C. Noltee te Dordrecht. Dat doe je voor 12 uur vanavond. Morgenochtend kijk
ik dan hoeveel ik heb gekregen en bedenk ik live wat ik met dat geld ga doen. Snap je waarom ik twijfelde?

Jeroen (2015-01-14 07:10:32)
Gefeli met je 32 e verjaar, maar Geef dan wel even je IBAN banknummer door!
cornoltee (2015-01-14 07:39:44)
Oeps NL59ABNA0455948968
Carolien Geurtsen (2015-01-14 07:59:45)
akelig die vraag aan het einde. of nee die vraag om geld, of....? Ik heb dus echt veel kakelverse twijfel ook over waarom ik wat
JJ schrij leuker/ﬁjner.boeiender vind dan wat jij schrij vandaag zoiets En!!!!! Gefeliciteerd!!
jeroen eeuwijk (2015-01-14 10:02:53)
geven is leuker dan krijgen! Ben benieuwd! Grt en ﬁjne verjaardag, jeroen
Els (2015-01-14 23:31:33)
Van harte Cor.... Beetje laat maar vandaag ook dus laat met lezen... En hier nu ook twijfel..ga ik m’n bed nu weer uit voor Cor of...
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Geldspoor. Design Thinking by Doing verhaal 647/1.111 (2015-01-15 07:16)

Bedankt Ben, Paul, Jeroen, Jeroen, Moniek en Diane voor het geld dat jullie gisteren op mijn rekening stor e
voor mijn verjaardag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch een paar keer inlogde bij de ABNAMRO om te kijken of er nog
meer geld was gestort. Ik heb het bij twee keer gelaten. Een keer om 15.00 en een keer om 23.45. In die tussen jd
was er niets bijgekomen. Het bedrag dat ik gisteren voor mijn verjaardag kreeg:
€ 74,21
Dat is gemiddeld € 12,37
Ook had ik gisteren beloofd om vandaag te melden wat ik met dat geld ging kopen. Maar gisteren sloeg toch
de twijfel toe. En bedacht ik iets anders.
Tijdens dit blog experiment heb ik een aantal keren geprobeerd om ’dingen’ rondgestuurd te krijgen. Zo liet
al een keer een memorys ck met al mijn verhalen achter in de trein en stuurde ik laatst een aromas ck naar
Samantha in Leeuwarden met het idee om deze door te sturen en zo de verhalen te verzamelen die die ene geur
oproept. Ik heb niets meer vernomen van Samanta dus ik denk dat het spoor daar geëindigd is.
Vandaag ga ik weer een poging wagen. Want wat ga ik doen. Ik ga die € 74,21 overmaken aan een lezeres
die het goed kan gebruiken. Ik gun het haar van harte en ze mag het gewoon houden. Maar ze mag het ook aan
iemand anders geven waarvan ze denkt dat die het nog beter kan gebruiken. Ze moet het bedrag dan wel met
minstens 1 cent vermeerderen.
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In 2005 ruilde Kyle MacDonald een rode paperclip in 14 stappen voor een huis en schreef er een boek over.
Ik ben benieuwd welke reis die € 74,21 gaat maken die mogelijk werd gemaakt door Ben, Paul, Jeroen, Jeroen,
Moniek en Diane.
Ik ben ook benieuwd of je, als je dit had geweten, wel geld had gestort.
En ik ben benieuwd wie jij € 74,21 plus jouw bijdrage zou geven. Of zou je het houden?
Ruik ik daar twijfel?

Jeroen (2015-01-15 07:25:49)
Zonder twijfel: geven is leuker dan krijgen. Ik heb niet getwijfeld je te geven, ook niet als ik geweten had dat je er dit mee ging
doen. Maar iets weg of doorgeven wat je zelf hard nodig hebt...... Zou mij ook doen twijfelen.....
cornoltee (2015-01-15 07:27:52)
Ik weet toch :-)
De Beschermheer (2015-01-15 08:13:17)
Nu wordt het pas echt interessant. Ik verhoog de pot met 11 euro 11.
Jan Verheijen (2015-01-15 09:13:03)
Aardig experiment. Zelf heb ik iets soortgelijks geprobeerd in 2012 toen ik mijn eboek ’Fietstocht naar Rome’ voor de iPad (en
inmiddels ook voor de Mac) in de gra s iTunesstore ze e. Omdat ik het boek met geen mogelijkheid in de betaalde store wist
te krijgen -mijn Engels is te beroerd om een telefoongesprek met de Amerikaanse belas ngdienst te kunnen voeren- vroeg
ik op de laatste pagina van het interac eve boek aan de lezers om 5 euro over te maken op het bijgevoegde banknummer.
Inmiddels is het boek 2514 keer gedownload en heb ik precies... 5 euro binnengekregen. Als je de melk gra s weggee , koopt
(bijna) niemand een koe.
vloob01 (2015-01-15 10:48:57)
Ik zou je het zo nog een keer geven. Ook nu ik dit weet. Maar ... het geld geven aan iemand die het nodig hee met de keuze
om het te houden of weg te geven vind ik een soort terging. Ik zou het omdraaien. Geef het geld aan iemand die het niet nodig
hee en vraag die iemand om het door te geven nadat ie er een euro bij geplust hee . Het einddoel van het geld bepaal ik niet
maar het zou mooi zijn als er aan het einde een mooi bedrag bijeen zou komen voor bijvoorbeeld een startende ondernemer.
Of resto van harte. Crowdfunding ’the Cor way’. Sterker nog ... een heel nieuw banksysteem. De Ben van eerder.
Anna-Maria @puur (2015-01-16 08:29:41)
OEI... 74 EURO Zomaar te geef. Wat daarmee te doen? Een idee om een Cor Noltee gee een feest voor 74 euro voor 74
mensen-blog event te bedenken? Zomaar in de koude februarimaand. Kijken hoever je komt met crea viteit en inbreng van je
lezers.
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Just another 48. Design Thinking by Doing verhaal 648/1.111 (2015-01-16 07:40)

24 uur geleden stuurde ik de ontvanger van mijn verjaardagsgeld een mailtje. Binnen een half uur belde ze me,
bijna in tranen van geluk op, om me te bedanken. I made her day....and she made mine. Wat een geweldig begin van
mijn eerste dag als 48 jarige.
48 uur geleden twijfelde ik of het wel zou kunnen maken, geld vragen voor mijn verjaardag.
Het begon met echte verse twijfel. En wat ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik heb samen met de gevers iemand
ontze end blij gemaakt. Ik kreeg zelfs nog € 11,11 van Joris die schreef: ”Nu wordt 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 was, zag ik dat Marjolein ook nog eens een
bedrag had gestort. Dank jullie wel. Na het schrijven van dit blog maak ik € 90,32 over aan iemand die dat heel erg
verdient en heel blij mee is.
Binnen 48 uur reageerde Ben op mijn blog. Om 10.48 schreef hij:

”Maar … het geld geven aan iemand die het nodig hee met de keuze om het te houden of weg te
geven vind ik een soort terging. Ik zou het omdraaien. Geef het geld aan iemand die het niet nodig hee
en vraag die iemand om het door te geven nadat ie er een euro bij geplust hee . Het einddoel van het
geld bepaal ik niet maar het zou mooi zijn als er aan het einde een mooi bedrag bijeen zou komen voor
bijvoorbeeld een startende ondernemer. Of resto van harte. Crowdfunding ‘the Cor way’. Sterker nog …
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een heel nieuw banksysteem.

En wat een geweldig idee is dat. En wat een geweldig voorbeeld is dit als je het hebt over hoe ideeën ontstaan.
Gisteren zat ik in de trein te mijmeren over de reac e van Ben en het liet me niet los. Want stel je voor dat je een
bedrag krijgt met de vraag om binnen 48 uur dat bedrag te plussen en naar een volgend iemand te sturen met de
vraag om dat te plussen en te plussen, plussen........Als je het niet plust binnen 48 uur dan stopt het geldspoor. Maar
wie bepaalt er dan waar het geld naar toe gaat? Dat zou de eerste kunnen zijn die met het geldspoor is begonnen.
Je zou het ook kunnen laten bepalen door een soort rad van fortuin. Als het geldspoor stopt mag je als deelnemers
een goed doel invullen en het rad van fortuin bepaalt random waar het geld naar toe gaat. Ik denk dat het belangrijk is om niet te van te voren te weten voor wie het geld bedoeld is. Dat maakt het juist spannend. Op de site
van www.justanother48euro.org kun je in een Google maps toepassing de verschillende geldsporen zien. Wie er aan
meedoen, hoeveel er is doorgegeven en hoeveel jd de laatste ontvanger nog hee om te plussen. Wat een geweldig
idee! Ben bedankt! Wil je je bankrekening even mailen dan maak ik binnen 48 euro over en dan heb jij vervolgens
nog 48 uur om te plussen.
Dit was post nummer zeshonderd48.
Ik ben 48.
Al 2 dagen.
Das 48 uur.
Plus!
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Plusklus. Design Thinking by Doing verhaal 649/1.111 (2015-01-17 11:50)

Van de week ontstond het idee voor ”Just Another 48 euro”. Dat had niemand aan me gevraagd. Het ontstond gewoon.
Ik vroeg op mijn blog geld voor mijn verjaardag en de € 90,32 die ik kreeg, gaf ik aan iemand die dat heel goed kon
gebruiken. Het idee om de gi te vergezellen met de vraag om het ontvangen geld eventueel te vermeerderen met
minimaal een cent en door te geven, werd omgedacht en zo ontstond het idee van ”Just Another 48 euro”. Maar hoe
kun je dat idee tot leven brengen? Door het te prototypen. Dus maakte ik gisteren € 48 over aan Ben met de vraag
om het bedrag te plussen binnen 48 uur en over te maken aan de volgende persoon waarvan je hoopt dat ie plust
en weer doorstuurt. In mijn post van gisteren had ik ook een url gezet www.justanother48euro.org en ik zag in mijn
sta s eken dat in de eerste 3 uur na publica e 35 % van de boezoekers op deze url klikten. Daar zou menig online
adverteerder jaloers op zijn. Helaas werden deze bezoekers teleurgesteld want er is natuurlijk nog geen site. Maar
het gee in ieder geval aan dat mijn bezoekers nieuwsgierig zijn. Ik ga dan ook door met dit experiment. Zo ben ik
benieuwd naar Ben. Zou hij die € 48 al overgemaakt hebben? En ik ben ook nieuwsgierig naar aan wie jij € 48 zou
overmaken? Of is € 48 te veel? Moet het € 24 zijn en het ook binnen 24 uur plussen en doorsturen?
Laat ik er even een poll tegenaan gooien.
[polldaddy poll=8590629]
Het idee van de jdsdruk leek me aardig om minstens twee redenen. Ten eerste stel je een limiet aan het nadenken
aan wie je het doorstuurt en met hoeveel je het plust. Anders blij het liggen en komt er niets van. Ten tweede leek
me het aardig om dit jdsaspect visueel te maken op de site. Op een google maps ach ge pagina zie je dan een bedrag
knipperen dat aan iemand in een plaats gedoneerd is en een aﬂopende klok. Wie weet zou je diegene dan nog even
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kunnen ’porren’.
Wat ik verder spannend vind aan het idee is dat je niet weet hoeveel het eindbedrag wordt en wat het goede doel
wordt. Want als een dona e niet binnen de jdslimiet wordt geplust en doorgestuurd , stopt de dona e. De vraag
waar het geld dan naar toe gaat is nog niet duidelijk. Een ding is zeker. Je mag het niet houden. Maar wie bepaalt het
goede doel? De laatste? De eerste? Random?
Enﬁn.
To be con nued.
En Ben? Als geplust?

vloob01 (2015-01-17 15:45:31)
Jazeker! We schrijven Zaterdag 17 januari 2015, 15:36. De ontvanger heet Jan-Henk Bouman. Je zou hem kunnen van ’Fountainheads’ of ’Permanent Beta’. Misschien ook niet, maar dan raadt ik je zeker aan om hem eens uit te zoeken. Ik weet zeker dat
hij er iets moois mee gaat doen. Jan-Henk is een deler. Hij begrijpt dat delen eigenlijk vermenigvuldigen is. Dat is een mooie
eigenschap. Hij hee 48 uur de jd om door te delen. En daarmee te vermenigvuldigen. Wonderlijk. Ben
Jan-Henk (2015-01-19 17:03:16)
Wat leuk. De trein rijdt naar onbekende bestemming naar een onbekend bedrag. Ik heb net het geld overgemaakt naar Wim
van Rooijen. Ik heb Wim gekozen omdat hij een bevlogen persoon is die betrokken is bij sociale veranderingen en graag zijn
hulp aanbiedt aan diegene die het nodig hebben. Wim zal de geldtrein vast langs een mooie andere bestemming laten rijden.
Groet, Jan-Henk
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For Ever Aert. Design Thinking by Doing verhaal 650/1.111 (2015-01-18 10:44)

Afgelopen vrijdag was ik bij een presenta e van Jeroen Everaert. Jeroen is oprichter van Mothership. Mothership
is kunstproducent en produceert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij kunstprojecten. Ze vervullen een brugfunc e
tussen de ‘kunstwereld’ en ‘opdrachtgevers’, zoekend binnen mogelijkheden om voor beide groepen aantrekkelijke
projecten te realiseren. En aantrekkelijk zijn ze, de projecten van Mothership. Al jd met als thema ’Kunst naar de
mensen toe brengen.’
Aan het begin van de presenta e vertelde Jeroen dat hij twijfelde of hij zijn voorgeschiedenis wel moest vertellen.
Hoe het zo gekomen was. Ik ben blij dat hij het hee gedaan. Het maakt het verhaal nog mooier en af. Jeroen doet
waar ie in geloo en dat is niet al jd zo geweest. Jeroen komt uit een gezin van Jehova’s getuigen. En ik weet niet
welk beeld jullie van Jevohah’s Getuigen hebben maar dat van mij is dat van een mooi gepoetste schoen tussen de
deur op zondag ochtend. Als jonge man ging Jeroen de deuren langs het woord van God te verkopen. Als de mensen
niet naar God komen kwamen Jeroen en de zijnen wel naar jou. Een betere verkooptraining kan ik me niet voorstellen.
Het zou zo maar kunnen dat Jeroen ook bij mij voor de deur hee gestaan. We komen namelijk allebei uit Dordrecht.
Afgelopen vrijdag was Jeroen niet naar mij gekomen maar ik naar hem en luisterde naar zijn bijzondere levenswandel.
Jeroen vertelde dat hij eigenlijk de kunstacademie wilde doen maar dat zijn vader daar een stokje voor stak. Braaf
als hij was volgde Jeroen zijn vaders advies en belandde na zijn opleiding in de ladder en trappen business. En dat
ging hem uitstekend af. Hij kon praten als brugman en verkocht goed. Jeroen vertelde dat veel Jehovah’s Getuigen
succesvolle verkopers waren geworden. Zo ook Jeroen en na de trappen en ladders zocht Jeroen het hogerop. Hij ging
in de kranen. Grote kranen. Maar was hij onbewust niet bezig een stukje dichter bij God te komen. Via de voorstoep,
de ladder en nu de mega grote kranen. Ik geloof het niet en Jeroen ook niet. Het was Jeroen nooit om het geld te
doen en er kwam een moment dat hij besloot toch kunstenaar te worden. Directeur zijn kon hij wel, maar hij vond het
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niet leuk. Ondanks het commerciële succes wilde hij heel graag naar de academie. Al op de middelbare school was
hij al jd aan het bouwen en knutselen. Heel bewust hee hij op een gegeven moment toch voor de kunstacademie
gekozen. In een gesprek met een goede vriendin over geluk in het leven viel voor hem het kwartje: ”ik ga gewoon de
avondopleiding doen, naast m’n baan.” Vier jaar later studeerde hij af als autonoom kunstenaar en op de dag van zijn
diploma-uitreiking diende hij, heel theatraal, als een soort feestje, zijn ontslagbrief in. Hij verkocht zijn huis en auto
en begon zijn kunstenaarschap. Zijn kunstenaarschap begon niet slecht. Hij verkocht hier en daar wat, had tentoonstellingen en kreeg aandacht. Met zijn ontwerp voor een digitale grafsteen scoorde hij veel publiciteit. Maar wat hem
tegenviel van het kunstenaarsschap was de eenzaamheid van het vak. Hij zat ’s ochtends al vroeg in zijn atelier want
hij had zijn oude werkritme van de bouw nog, maar had veel te weinig aanspraak. De mo va e om in je eentje aan
de slag te gaan, vond hij het moeilijkste van het vak.
Inmiddels was Jeroen in contact gekomen met Boris van Berkum, en kreeg een tentoonstelling bij Showroom MAMA
die van Berkum net had opgezet. Van Berkum vroeg hem of hij voor hem wilde komen werken, maar Jeroen wees
dat af. Hij wilde niet onder hem werken, maar wel met hem samenwerken. Hij kwam terecht in een wereld die hij
helemaal niet kende: die van een culturele instelling met een bestuur dat eindverantwoordelijk was en met subsidies.
Een enorme eye opener. Hij was tot op dat moment alleen de commerciële wereld van de bv’s gewend.
Maar toen ze problemen kregen met subsidies en van Berkum meer de museale tentoonstelling kant op wilde,
besloten ze uit elkaar te gaan. Hij kocht van Berkum uit en ging in 2004 door met Mothership en maakte er een organisa e van die zonder subsidie, gewoon op commerciële basis, kunstprojecten kan realiseren in de publieke ruimte.
Een van zijn laatste projecten is Horn of Plenty, het 11.000 m2 grote kunstwerk aan de binnenkant van de markthal
in Ro erdam.

Maar misschien maakte de meeste indruk nog wel zijn antwoord op mijn vraag of ie nog een goede p had voor
’mijn’ HKU Kunst en Economie studenten.
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”Wees een slet. Duik overal op en in. Sta open voor nieuwe dingen en ga nieuwe verbindingen aan. Wees nieuwsgierig. ”
Jeroen is geen Jehovah’s Getuigen meer maar hij hee toch zijn voet tussen mijn deur gekregen.
(ongeveer de hel van deze tekst heb ik gejat, ingekort en aangepast van een interview op Puntkomma. Ik ben nu op
weg naar de biechtstoel. Forgive me Father for I have sinned)

Els (2015-01-18 10:50:28)
Mooi advies van Jeroen ;-)
Els (2015-01-18 10:51:30)
Mooi advies van Jeroen ;-) En mooi verhaal over Jeroen ...
Bart van der Bom (2015-01-19 18:07:32)
Heel goed verwoord Cor. Wat een fantas sch en inspirerend verhaal van Jeroen. Ik ben ’s avonds met Jeroen uit eten geweest
en dat levert al jd heel bruikbare en prak sche ps op.
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Beat Bill. Design Thinking by Doing verhaal 651/1.111 (2015-01-19 07:01)

Vorige week was ik jarig en vroeg ik om geld. Daar twijfelde ik over maar deed het toch. Het geld dat ik kreeg gaf
ik weer weg en zo ontstond het idee van justanother48euro. Een ﬁlantropisch experiment dat iedereen kan starten
door € 48 te geven aan iemand die het niet nodig hee en hem of haar te vragen om het te plussen en weer door te
geven aan iemand anders, binnen 48 uur. Als ontvanger mag je het dus niet houden. Mijn 48 euro is inmiddels bij
een derde persoon beland en misschien hee deze het al geplust en doorgestuurd.
Gisteren kwam ik een van de allereerste gevers tegen. Hij was samen met zijn broer en we hadden het over het
vervolg. Waar gaat dit experiment heen? Zou jij plussen? Aan wie zou je het doorsturen? Hoe zit het met de ﬁscus
want stel dat je een miljoen op je rekening gestort krijgt, moet je daar dan belas ng over betalen? Ook als je het
binnen 48 uur weer door gee ? En wanneer stopt het geven? Moet het eigenlijk wel stoppen? Het idee van een
alterna eve geldstroom waar niets mee gebeurd is heel interessant. Het ul eme onbaatzuch ge geven. Je weet in
ieder geval dat je geld dan niet op gaat aan het belachelijk grote salaris van een goede doel directeur. Gisteren hoorde
ik zelfs dat als je bloed gee je niet eens zeker bent dat dat bij iemand in nood terecht komt maar ook soms verkocht
wordt. We zouden het geld natuurlijk ook aan de kinderen van Bill Gates kunnen geven. Die krijgen namelijk niets
van hun rijke papa. De bijna 60.000.000.000 gaan allemaal naar een goed doel.
Dus mijn vraag eigenlijk is, zou jij geld storten voor een goed doel als er nog geen doel is? Of heb je een doel nodig?
Zoals het in een jaar gezamenlijk meer weggeven dan Bill?
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Onbewust. Design Thinking by Doing verhaal 652/1.111 (2015-01-20 07:11)

Ik wou dat de afgelopen week mijn onbewuste keihard aan het werk was geweest met mijn paper over het aansturen
van een interdisciplinair team. Dat had gekund omdat het een complex vraagstuk is en ik me met allerlei andere zaken
bezig heb gehouden. Echter die andere zaken vroegen zoveel aandacht dat mijn onbewuste niet aan werd gezet voor
het werken aan mijn paper. En je onbewuste wordt alleen aangezet bij het uitvoeren van een eenvoudige andere taak.
Dat is heel jammer want er zit oneindig veel informa e in mijn onbewuste en het werkt zo’n 200.000 sneller. Tien
seconden onbewust nadenken komt overeen met 23 dagen 24 uur per dag bewuste denkarbeid. Maar nogmaals dan
moet je geen andere dingen ’aan je hoofd’ hebben die veel aandacht vragen. Je moet ruimte hebben voor aﬂeiding.
Aﬂeiding door eenvoudige taakjes. Zoals een beetje lezen, potje yahtzee, beetje wandelen. Dus als je gebruik wilt
maken van je veel snellere en oneindig veel grotere onbewuste raad ik je aan om eerst alle andere las ge taken te
volbrengen.
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Supermarktcondooms. Design Thinking by Doing verhaal 653/1.111 (2015-01-21 06:37)

Volgende week gaan Immo Dijkma en ik naar Denemarken om daar 80 docenten, studenten en onderzoekers te
ontslaan. Dat werd jd. Tijd voor radicale maatregelen voor radicale innova e in het ondernemersschapsonderwijs.
Ik kan daar vanwege Europese regelgeving niet te veel over kwijt. Volgende week meer daarover. Ter voorbereiding
bespraken Immo en ik gisteren bijzondere voorbeelden van ondernemerschap en hoe we dat ’onze’ studenten kunnen leren. Immo vertelde een verhaal van een geweldige ondernemer. De ondernemer had een aantal supermarkten
en kocht bij de opening van de nieuwe supermarkt 10 ﬁetsen. Toen Immo dat vertelde, dacht ik dat de ondernemer
dat deed om deze weg te geven als een ac e ter gelegenheid van de opening van de nieuwe winkel maar het ging
om tweedehands ﬁetsen. Nu vroeg ik me direct af wat een startende supermarktondernemer met 10 tweedehands
ﬁetsen moet. Jij enig idee? De ondernemer ze e ’s ochtends de ﬁetsen voor de ingang van de supermarkt zodat
het leek alsof het al jd lekker druk was in de supermarkt. En als het ergens druk is, zal het wel goed zijn. Het doet
me denken aan de broers Saatchi & Saatchi, de reclamelegendes uit de jaren 70. Toen zij een belangrijke presenta e
hadden voor een poten ële nieuwe grote klant in hun veel te grote kantoor plukten ze mensen van de straat en gaven
ze een ordner of stapeltje papier in hun handen inclusief de opdracht om veel heen en weer te lopen. Look busy. De
broers wonnen de pitch en maakten oa deze geweldige an concep e voorlich ngscampagne.
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Een mooi voorbeeld van ”Wat zou jij doen?”
Terug naar de supermarktondernemer. Wat zou jij doen als je een kind betrapte op diefstal in je supermarkt?
Nachtje in de koelcel? Aan het circus verkopen?
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Wat je in ieder geval niet moet doen volgens de supermarkt eigenaar is de poli e inschakelen. De ouders schamen
zich namelijk kapot en komen nooit meer in de winkel. De supermarkt eigenaar verkocht de kinderen niet aan het
circus, sloot ze niet op maar maakte een contract met de ouders waarin stond dat hij het kind niet aan zou geven bij
de poli e maar dat ze dan wel klant bij hem moesten blijven. Dus lieve ouders. Houdt u kinderen in de gaten. Nog
geen kinderen? Misschien nog even wachten? Of helemaal geen kinderen. Want voor je het weet krijg je problemen
in de supermarkt:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6-XmeQ &w=420 &h=315]

Els (2015-01-21 11:14:46)
�0�
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Onzin. Design Thinking by Doing verhaal 654/1.111 (2015-01-22 05:59)

De Golden Circle van Simon Sinek is voor velen een inspira ebron (geweest) om eens goed na te denken over zichzelf
en het bedrijf of de baas voor wie ze werken. Heel in het kort komt het simpele modelletje er op neer dat de leiders
van gisteren, vandaag en morgen allemaal een ding gemeen hebben. Een sterk geloof in wat ze doen. Een duidelijke
visie van waar ze naar toe willen. Misschien wel de belangrijkste eigenschap van een leider. Want een leider die niet
weet waar ie naar toe wilt, kan niet leiden. Als je zo iemand geloo hoef je niet eens precies te weten hoe (How) hij
of zij dat precies voor zich ziet en wat (What) daar precies voor nodig is. Je sluit je aan bij een visionair omdat je hem
of haar geloo en niet omdat je precies weet hoe ie dat precies doet. Daar hee ie jou voor. Dat betekent dus niet
dat je als een mak schaap achter hem aan moet lopen want daar hee je grote leider natuurlijk niet veel aan. Het
gaat de echte Grote leider namelijk niet om zichzelf maar om die droom. En die droom is groot genoeg om zelf op
pad te gaan. Je eigen dromen waar te maken. Toch lijkt het wel of het waarmaken van die droom steeds moeilijker
wordt. De wereld om ons heen wordt steeds complexer en veel merken houden ons een ideaal beeld voor dat maar
voor weinigen weg gelegd is. Gelukkig kunnen we al jd en overal achter onze beeldschermen vluchten in virtuele
werelden waar we ons zel eeld makkelijk even oppoetsen met het uitdelen van wat likes en het verspreiden van
grappige, geile, grove en gewelddadige ﬁlmpjes. Onze Golden Circle scheen nog nooit zo hard maar is het puur goud
of een dun vergeeld laagje chrome?
Onderaan deze pagina kun je deze pagina liken. Doe je vast niet. Ga maar gauw wat onzin liken.
Of kijk nog een keer Sinek.
[ted id=848]
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Els (2015-01-22 07:10:07)
Like

Ik geloof. Design Thinking by Doing verhaal 655/1.111 (2015-01-23 07:20)

Wat maakt Apple het meest waardevolle bedrijf ter wereld? Afgezien van de prach g vormgegeven producten en
diensten begreep Steve Jobs als geen ander om mensen aan zijn bedrijf te binden. Voor iedereen die voor hem
werkte was zijn passie en geloof in een betere andere wereld de driver om zijn talent en vaardigheden in te ze en.
Zinvol bezig zijn en het gevoel hebben dat je onderdeel bent van iets groters....iets bijzonders. En daar dus jouw steentje aan bij mogen dragen. Maar een charisma sche, visionaire ondernemer die samen met zijn talentvolle, trotse en
gepassioneerde volgers geloo dat het een unieke jd is en er samen van overtuigd zijn dat hun producten en diensten de manier waarop mensen werken en leven zal veranderen maakt je nog niet het meest waardevolle merk ter
wereld. Steve Jobs wist met zijn visie mensen aan zich te binden om samen het avontuur aan te gaan. Ze hadden
geen idee waar het naar toe ging. Steve Jobs bracht de prach ge zin van David Maister tot leven:
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’Create meaning! Help your subordinates to ﬁnd excitement in their work. Doing this is the key to quality and producvity.’
Maar ook dat maakt je nog niet het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Het meest waardevolle bedrijf ter wereld
is niet Steve Jobs maar Apple. Het merk Apple. Niet alleen de producten maar vooral het gevoel dat Apple producten
oproept. Steve Jobs wist zijn persoonlijke ambi e te vertalen in een missie die mensen aan hem bond. En wie zijn
biograﬁe gelezen hee weet dat Steve Jobs geen makkelijke man was. Maar ’Wie een waarom hee , kan bijna elke
hoe verdragen.’ Maar bovenal wist Steve jobs zijn missie te vertalen in een gezamenlijke ambi e waar ook zijn klanten
onderdeel van wilde zijn. Dat maakt Apple het meest waardevolle merk ter wereld. Geloof ik.

Vrijheid in verbondenheid. Design Thinking by Doing verhaal 656/1.111 (2015-01-24 09:45)

Alles begint met Why. Waarom doe je wat je doet. Je ambi e. Je geloof. Mensen die in hun eentje doen
waar ze in geloven noem ik autonoom kunstenaar of misschien beter: een intrinsiek gemo veerde professional.
Intrinsiek gemo veerde mensen die gewoon hun ding willen doen. Daar zijn er niet zoveel van op deze wereld. Die
in hun eentje doen waar ze in geloven. En hoe en wat ze doen verschilt per persoon. Je kan daar als buitenstaander
met allerlei modellen inzicht in proberen te krijgen maar om vervolgens een formule proberen te bedenken om
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meerdere intrinsiek gemo veerde professionals samen aan iets nieuws te laten werken is gedoemd te mislukken.
Mo veren hoef je ze niet. Zoals Harry Starren zo mooi verwoordde:
’Kenniswerkers hebben doorgeleerd juist om te kunnen en mogen werken. Ze zijn intrinsiek gemo veerd, tot
ze hun baas ontmoeten.
Als je iemand duwt in de rich ng die hij al gaat, gaat hij dan harder lopen?’
Nee natuurlijk niet. Je hoe me niet te duwen, mo veren want dat ben ik al. Je mag me wel constant inspireren met waar ik ook in geloof. Een groep professionals die samen werken aan iets waar ze in geloven kunnen
dodelijk eﬃciënt zijn. Kijk maar naar Al Quaida. Ik denk niet dat ze daar werken met arbeidscontracten en urenbriefjes want waarom zou je je snor drukken als je doet waar je in geloo en daarbij je doelen realiseert en die van de
organisa e? Een terrorist wil zijn klus afmaken omdat hij er zelf voor gekozen hee . Omdat hij erin geloo . Veel
bedrijven zijn een instrument om de rijkdom te vergroten van de eigenaars, gebruik makend van de inzet van haar
werknemers. Maar als je als bedrijf je goede mensen wilt behouden en talent wilt aantrekken moet je een ideaal
formuleren. Een doel dat boven het bedrijf zelf en haar mensen uits jgt.
Dus als je weet ”Why” kunnen ”Wij” aan de slag.
Een collec eve ambi e resulteert in vrijheid. Vrijheid in verbondenheid
Why x Wij = Waarde
Heb ik er toch nog een formule uit weten te persen. Meneer Simons zou trots op me zijn.
Dankuwel Mathieu Weggeman. Geniet met volle teugen van uw boek. Zoals u kunt lezen.
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Sunday paper. Design Thinking by Doing verhaal 657/1.111 (2015-01-25 08:37)

De afgelopen weken had mijn Kabouter (saboteur) gezelschap van Mathieu, Nicoline, Daniella, Mihaly, Jonah, Giovanni, Therese, Daniel en IBM. Mijn kabouter had ze uitgenodigd om mij te helpen met het schrijven van mijn paper
”Management van Interdisciplinaire maakprocessen”. De paper bevat een aanbeveling voor de sturing van een interdisciplinair maakproces, gebaseerd op de analyse ervan. Voor de analyse en interpreta e van dit interdisciplinaire
maakproces moet je gebruik maken van twee modellen (m.b.t. analyse van fases en ingrediënten). Daarnaast kun je
ook andere modellen hanteren die je gevonden hebt in de aanbevolen literatuur of die je aangeboden is jdens de
colleges. En nu komt het. Voor het onderdeel sturing kies je een management of didac sche bron waarin jij de aanpak van toepassing vindt op het interdisciplinaire proces dat je geanalyseerd hebt. Hiervoor kan je sugges es uit de
literatuurlijst en reader gebruiken en/of zelf op zoek gaan naar geschikte bronnen. Het boek dat ik als bron voor mijn
met succes afgeronde interdisciplinaire maakproces gebruik, werd mij aangereikt door een docent van een ander vak
in de master, management en organisa e. En de strekking van het boek is dat je professionals niet moet managen
op het maakproces maar op het resultaat. Je moet uitdagende doelen stellen en inspireren met een gezamenlijke
ambi e. Waar de modellen zinvol voor zijn is het inzicht dat je als manager ontwikkelt in waar de ﬂow van de professional zit. O ewel weet hoe je hem kan laten groeien met haalbare en uitdagende projecten. En hoe vager, nieuwer,
onzekerder, urgenter en complexer die projecten zijn hoe belangrijker het wordt om te investeren in het menselijk
kapitaal van de teamleden. Investeren in menselijk kapitaal doe je door een pla orm te bieden waar mensen zich
goed en slecht kunnen en mogen voelen. Waar ze zich veilig en thuis voelen en uitgedaagd worden met haalbare
doelen. Gezamenlijk in vrijheid bouwen aan de eigenwaarden en die van het team.
Maar dan 8 pagina’s.
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Fijne zondag.

Jeroen (2015-01-25 09:59:30)
Mooi. Weten we dat ook weer.

Puzzel stoel. Design Thinking by Doing verhaal 658/1.111 (2015-01-26 07:01)

Ben je wel eens een object tegengekomen waarbij je zoiets had van ”Dit is echt de allermooiste die ik ooit
gezien heb.”
Een gevoel van Wow. Posi eve emo es vullen de ruimte. Is het ontzag, liefde of inspira e? Gisteren bezocht
ik de tentoonstelling How We Work in het Stedelijk Museum in ’s-Hertogenbosch . How We Work laat zien hoe
belangrijk het onderzoek en het werkproces zijn. Minu eus materiaal- en kleuronderzoek gaan al dan niet hand in
hand met hypermoderne produc etechnieken en niet zelden klinkt in de ontwerpen een mild-kri sche houding door
ten opzichte van onze consump edrang. Hoge kwaliteit als antwoord op massa- en overproduc e. De tentoonstelling
laat het onderzoek en de jd en aandacht zien die dat vraagt. Het onderzoek, het proces dat aan de dingen vooraf
gaat, laat zien welke onverwachte informa e plotseling opduikt. Hoe de ontwerpers ineens een andere weg inslaan
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en het hele proces van rich ng veranderen. De mooiste dingen ontstaan onderweg.
En onderweg in die prach ge ruimte gebeurde het.
Eerst zag ik deze:

De eerste open source 3d geprinte stoel ter wereld. Bestaande uit 77 puzzelstukjes.
Wow.
Maar mijn mond viel pas echt open toen ik deze zag:
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Van Joris Laarman.
Ik ben er weer s l van.
Ssssst.
Ik zit te genieten.
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Carolien Geurtsen (2015-01-26 07:19:50)
Gaaf, echt kei gaaf - mooie aanvulling/ uitbreiding van wat ik zaterdag zag, in Museum Ro erdam. Omdat we op De KrachtFabriek een 3D printer gekregen hebben, was ik helemaal geïnteresseeerd, dus denkelijk iets meer foto’s dan leuk voor de
leek Maar hier dus ook de Joris Laarman vanuit op k, ook te maken met kleine 3D Printer Sowieso echt de moeite waard dat
muzeum ;-) h ps://www.ﬂickr.com/photos/caroliengeurtsen/16337618646/
beaunino (2015-01-26 09:33:01)
Wat bijzonder.
Chairity, de goede doel stoel. Design Thinking by Doing verhaal 659/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-01-27 07:16:23)
[…] geven en te nemen. Te leren en laten leren. En dat is niet voor iedereen op deze aardbol weggelegd. Gisteren schreef ik
over de geweldige stoelen van Joris Laarman. Zijn project hee echt een diepe indruk […]

Chairity, de goede doel stoel. Design Thinking by Doing verhaal 659/1.111 (2015-01-27 07:16)

Ik zit op school. Als docent en student. Een plek om te geven en te nemen. Te leren en laten leren. En dat is
niet voor iedereen op deze aardbol weggelegd. Gisteren schreef ik over de geweldige stoelen van Joris Laarman. Zijn
project hee echt een diepe indruk op me gemaakt. Stoelen worden al eeuwen gemaakt maar deze stoel is er een
van nu. Gemaakt in de computer en puzzelstukje voor puzzelstukje geprint door een 3D printer. Technologie en play
komen prototypend samen in een geweldig design. Symfonie, design en play. Als ik daar nu nog een beetje empathie,
zingeving en story aan toevoeg heb ik al mijn rechter hersenhel vaardigheden ingezet (Daniel Pink, Een compleet
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nieuw brein).
Toen ik gisteren zelf in de schoolbank zat drongen empathie, zingeving en story zich op. En aangezien het gebodene
mij niet heel erg kon boeien pakte ik mijn schetsboekje en begon te tekenen.

Iedereen hee recht op onderwijs. Maar lang niet iedereen op deze wereld krijgt ook onderwijs. Stel je eens voor dat
je een kind ergens in de wereld een plek op school kunt geven? En stel je voor dat je dat samen met je vrienden kunt
doen?
Hoe dan?
Op Facebook begin je een Chairity. Een stoel voor het goede doel. En dat doel is een plek op school waar een kind op
kan zi en. Op je Facebook pagina staat de ’puzzel stoel’ van Joris Laarman.
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Daar kun je aanklikken welke en hoeveel puzzelstukje je wilt doneren. Als je hebt betaald, krijgen ze een kleur en
als je dan met je muis over een gekleurd puzzelstukje van de stoel beweegt, zie je de proﬁelfoto van de donateur
verschijnen. Elke donateur zet de Chairity op zijn pagina en nodigt zijn vrienden uit om ook een stukje van de stoel te
doneren. Als de stoel helemaal gekleurd is wordt ie zo dicht mogelijk in het land van de school in een fablab geprint
en naar de school gebracht. Daar ze e alle kinderen de Chairity al puzzelend in elkaar. Al typend bedenk ik me dat
je natuurlijk ook stoel voor de docent kunt doneren. De stoel staat dan symbool voor een jaar lang betaald onderwijs
door een gekwaliﬁceerde docent. Ik heb zelfs gehoord dat ze in Amsterdam een huis aan het printen zijn. Dus misschien in de toekomst ook een school.....van Lego.
Maar laten we eens beginnen met een stoel. Een stoel voor het goede doel.
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Puur Anna-Maria. Design Thinking by Doing verhaal 660/1.111 (2015-01-28 05:39)

Een jaar geleden was het een jaar geleden en verbrandde ik met mijn lezers mijn blog. Lezeres Anna-Maria
stuurde me gisteren het verhaal en ﬁlmpje wat zij toen schreef. En hoe anders beleef je zo’n verhaal na een jaar.
Time ﬂies. En met nog ruim een jaar te gaan naar de 1.111 vraag ik me af hoe ik dan op vandaag terugkijk. Anna
Maria bedankt voor twee jaar feedback en mooie ervaringen. Tijd voor koﬃe. Samen op een bankje in Utrecht.
”Zo rond schemer jd ging ik op weg naar het grote niets. Op uitnodiging van @Cornoltee. Hij is fantas sch.
Al een jaar staat hij belachelijk vroeg op. Eet een bord havermout en kt zijn blog. Om zeven uur is zijn jd om
en drukt hij op enter. Verslavend goed. Gaat a icken worden want vandaag is de dag. Vandaag gaan we zijn blog
verbranden. In een kerk. Logisch...voor Cor dan.
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Niet te geloven. Half uur in de ﬁle omdat iedereen naar Ikea moet. Kwam wel gelijk in de stemming.
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Ben er. Wát een prachtplek. Kerk was een soort kringloopwinkel in 4D.
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Onze Grote Roerganger Cor Noltee.
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Verdomd. Het is echt een kerk. En er staat een vuur korf. Hij zou toch niet écht...?
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Jawel! Copyshop vroeg meer dan 300 euro voor de uitdraai van zijn weblog. Het boek verdeelde hij over de
kerk. We mochten elkaar ppen over de meest geweldige verhalen die we in alle vroegte hadden gelezen dit jaar.
Cor las zelf ’waterbak ’voor. <—— aanrader lezen!
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Het voorspelbare gebeurde: 350 euro in de ﬁk. Stemmige muziek. Hup-> kabouter in kist erbij. We bleven
tot onze longen het niet meer hielden. Dat is zo tof aan Cor. ik zou zo 37 redenen kunnen noemen waarom hij dit
níet zo had moeten aanpakken. Maar het werd juist gaaf omdat hij dit zo doet.
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De man en de resten van zijn blog.
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En toen veranderde de 4D kringloopwinkel in een disco met heuse ronddraaiende plaatjes en lichtjes. De perfecte plek om in gesprek te gaan met één van de meest bijzondere mensen die ik ken: Dirk-Jan Klanker. We hadden
het over de jd dat we samen werkten in de navel van Amsterdam. We bespraken het leven. Mooiste opmerking
van hem: ’We zijn schaakstukken op het schaakbord. Ontevreden met onze posi e. Het moet al jd beter, scherper”.
Mijn mooiste opmerking was denk ik dat ik niet met mijzelf zou willen ruilen. Genoeg denkvoer voor de hele weg
terug. Dat soort dingen doet Klanker met je... Hij is een Ninja.
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Dag Cor! Dank je wel. Was bizar en goed.
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Thuis was Ne lix op. En de dag bijna ook. Tijd voor een bad.”
Liever bewegend beeld?
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=uozJYdEYzSw &w=420 &h=315]
Dankjewel Anna-Maria.
Want Anna-Maria hee al jd gelijk. Kijk maar hier.
Al jd Puur genieten.

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-01-28 07:24:48)
Hee Cor, En het vuur brandt nog steeds: goeie ﬁk! Gaaf. Gaaf dat iedereen komt die gekomen is. Dat je mensen in beweging
hebt gekregen. Dat ze zeker zijn gaan nadenken over wat belangrijk is in het leven. Dat het herinnert blij ... Geniaal van
gekkigheid! Ben benieuwd naar het maakproces van de predikant/priester. Het roept vragen op: Douce points. Bedankt Cor,
ik ben weer helemaal wakker... Pdf herinner me ook gelijk weer de ﬁlm van Auswitz. Aﬁjn You go go go! Xxx Caro Verstuurd
vanaf mijn iPhone
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CAROLINE VAN EIJKEN (2015-01-28 07:28:45)
Pdf ... ? Doet de telefoon Verstuurd vanaf mijn iPhone > Op 28 jan. 2015 om 07:24 hee CAROLINE VAN EIJKEN het volgende
geschreven: > > Hee Cor, > > En het vuur brandt nog steeds: goeie ﬁk! > > Gaaf. Gaaf dat iedereen komt die gekomen is. Dat
je mensen in beweging hebt gekregen. Dat ze zeker zijn gaan nadenken over wat belangrijk is in het leven. Dat het herinnert
blij ... > Geniaal van gekkigheid! > Ben benieuwd naar het maakproces van de predikant/priester. Het roept vragen op: Douce
points. > Bedankt Cor, ik ben weer helemaal wakker... > Pdf herinner me ook gelijk weer de ﬁlm van Auswitz. Aﬁjn > > You go
go go! > > Xxx > > Caro > > > > Verstuurd vanaf mijn iPhone >
Elja Daae (@Elja1op1) (2015-01-28 10:24:28)
Ahhh. Twee van mijn favoriete online (en Echte) mensen in een blog post. Mooier wordt het niet.

Nothing to lose. Design Thinking by Doing verhaal 661/1.111 (2015-01-29 08:06)

Immo Dijkma en ik gaan vanmiddag zo’n 80 man ontslaan. Dat weten ze nog niet.
Ze krijgen deze brief in een zwarte envelop:
youareﬁred
Wat zou jij doen als je vandaag zo’n zwarte envelop zou krijgen waarin je per direct werd bedankt voor je diensten.
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Zou je dan wel gaan doen wat je eigenlijk al langer wilde?
We wilden eerst hun hand kussen om deze vervolgens met zoutzuur te bewerken.
scene uit Fight Club.

Geïnspireerd door een

”Without pain. Without sacriﬁce we would have nothing........It’s only a er we’ve lost everything that we are
free to do anything.”
Geinspireerd maar wil je toch liever zelf ontslag nemen en er met een aardige bonus vandoor? Dan brengt
deze scene je misschien op ideeën:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=psNuJuaYqVU &w=420 &h=315]
I’m just an ordinary guy with nothing to lose.

Schokkende beelden. Design Thinking by Doing verhaal 662/1.111 (2015-01-30 07:16)
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Deze post bevat schokkende beelden. U bent gewaarschuwd. Het zijn beelden van mensen die net ontslagen
zijn. Het zal je maar gebeuren. Zo van het ene moment op het andere moment geen baan meer hebben.
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Gisteren gingen 80 deelnemers aan het eerste Europese congres over ondernemerschap onderwijs in Horsens
(Denemarken) aan de slag om voor elkaar hun beste idee mbt tot onderschaps onderwijs te redesignen. Immo
Dijkma en ik hadden de design thinking crash course van d.school omgebouwd en lieten 80 m/v gisteren in duo’s
elkaars beste onderschaps onderwijs idee redesignen.
Vooraf kregen ze bij de ingang allemaal een zwarte envelop waarop Immo en ik stemmig ”We are sorry.” zeiden en hier en daar een hart onder de riem stekend schouderklopje gaven. Wat we niet hadden verwacht was dat
zo’n 80 % van de deelnemers de brief al open maakten en dus zagen dat ze ’ontslagen’ waren. De toon was gezet
en Immo en ik konden vervolgens in anderhalf uur de ’ontslagenen’ door een volledige design cyclus begeleiden die
leidde tot bovenstaande prototypes.
Reﬂecterend op deze aanpak trokken Immo en ik een aantal conclusies.
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- de ’ontslagbrief’ ze e met humor de toon en creëerde een sfeer van alles kan, alles mag.
- je werkt in duo’s met iemand die je niet kent. Dat haalt je uit je comfort zone en s muleert om echt je best
te doen.
- alle stappen zijn kort en snel wat de aandacht en betrokkenheid hoog houdt. 90 minuten lang energie. Er is
geen jd voor verslappen.
- het afsluiten met het geven van je in elkaar geknutselde ’ondernemerschap onderwijs’ kado aan je partner is
een geweldige afsluiter van het design proces.
Achteraf vroegen we deelnemers hun worksheets en prototypes in te leveren omdat we nieuwsgierig waren
naar de vragen die ze hadden geformuleerd aan de hand van de interviews die ze hadden gehad. Die vragen hebben
we in een word cloud gegooid en daar kwam dit plaatje uit.
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Wil je de hele presenta e zien?
Klik dan hier:
horsens

347

It’s not what I say. It’s what Allan says. Design Thinking by Doing verhaal 663/1.111 (2015-01-31 09:55)

Afgelopen
donderdag ’ontsloegen’ we 80 deelnemers aan de eerste Europese conferen e over ondernemersschaps onderwijs.
Een van de getroﬀene was Allan Gibb. Professor Allan Gibb is de voormalig directeur van het Small Business Centre van de Durham Universiteit. in 2009 ontving hij de Queen’s Award for Enterprise Promo on en in 2012 ontving
Gibb de eerste European Entrepreneurship Educa on Award van het Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
in Zweden. Als bruggetje met de vorige spreker toonde ik een quote op het scherm met de vraag van wie is deze
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quote?
Niemand wist het. En toen ik het Allan vroeg moest ook hij het antwoord schuldig blijven. Om de zaal niet
langer in onwetend te houden drukte ik op de afstandsbediening en langzaam verscheen de naam onderaan de
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quote.
Hilariteit alom. Het was ook niet zo gek dat Allan zijn eigen quote niet herkende. De man is een wandelende encyclopedie met een schat aan (levens)ervaring. Als hij eenmaal begint te praten.......Aan het einde van de conferen e grapte
Immo en ik nog dat als je bij Allan in de taxi naar het vliegveld zou belanden je nog even een privécollege zou krijgen.
Enﬁn ik stapte op de trein en Immo in de taxi. Jawel met Allan. En Immo’s taxirit werd zelfs verlengd met een vlucht
naar Amsterdam met niemand minder dan Allan Gibb naast hem. ’s avonds laat kreeg ik een whatsapp van Immo dat
hij een bijzonder gezellige middag met Allan had gehad. Hij bleek telefoonloze voetballie ebber en zeer enthousiast
over onze bijdrage. ”One of the best ways of learning to know each other on the level of drive.” Toe maar. It’s not
what we say. It’s what Allan says.
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2.2

February

Bijna af. Design Thinking by Doing verhaal 664/1.111 (2015-02-01 07:55)

De afgelopen 10 jaar heb ik ongelooﬂijk veel gelezen over crea viteit. Ik ben gefascineerd naar het proces van kunstenaars, crea even en uitvinders en hoe ik wat ik las kon overbrengen op mijn studenten en zelf kon gebruiken in de
crea eve projecten waar ik een rol in speelde. Toen ik een aantal jaren gelden gevraagd werd om het vak crea viteit
op HKU te geven bedacht ik me wat mijn antwoord zou zijn op de vraag van een student aan het begin van het blok:
’Waarom hebben we dit vak eigenlijk?”
Een hele goede vraag waar ik niet zo 1,2,3 een antwoord op had. Gelukkig werd ik geholpen door IBM die toenter jd een groot onderzoek deden naar de vraag ”How to capitalize on complexity.” Hieruit kwam dat crea viteit de
belangrijkste leiderschapseigenschap is om te overleven in deze complexe en onzekere wereld. IBM gaf 3 adviezen:
- omarm crea ef leiderschap
- betrek klanten in je kernac viteiten. ‘Klan n miteit’ is prioriteit nummer 1.
- opera onele ﬂexibiliteit
Waar het rapport echter geen antwoord op gee is waar die complexiteit en onzekerheid vandaan komt. Giovanni
Schuma (1) benoemt negen wereldwijde trends die van grote invloed zijn op de manier we samenwerken en innov351

eren.

1. Intensivering van web dynamieken.
We leven in een ‘pla ere wereld’ waarin economieën en produc esystemen in steeds grotere mate met elkaar verbonden en a ankelijk van elkaar zijn. Dit hee lokale en mondiale impact op poli eke, economische en culturele
processen. Complexiteit en onvoorspelbaarheid als gevolg. Waardoor organisa es uitgedaagd worden ﬂexibeler,
veerkrach ger en in staat te veranderen en zich aan te passen.

1. Sociale en duurzame ontwikkeling van organisa es.
Er is een groeiende behoe e van organisa es om naast hun economische rol hun sociale, culturele, kennis en milieu
verantwoordelijkheden een prominantere plek te geven. Het omarmen van dit duurzaamheids principe erkent het
‘human-based’ karakter van de organisa e en haar impact en bijdrage aan het ecosyteem waarin zij opereert.

1. De steeds grotere snelheid van veranderingen.
Niet alleen de snelheid van de veranderingen neemt toe ook de aard van de veranderingen. Meer en meer nieuwe
compe eve organisa es komen voort uit disrup eve verandering in plaats van het doen van con nue, kleine verbeteringen. Kijk als voorbeeld naar Uber en Airbnb. Competa eve voordelen zijn minder goed verdedigbaar en eroderen
sneller. Daarom zullen organisa es verandering als een mindset moeten gaan zien en hun personeel’s vermogen om
vindingrijk en het beste uit zichzelf te halen te voeden. Verandering omarmen en promoten.

1. Competa eve anarchie.
In de huidige economie zijn de barrières om een industrie te betreden rigoureus verkleind. Dit vergroot het chao sche
karakter van de omgeving waarin organisa es opereren en daagt hen uit om zich te manoeuvreren in een turbulente
zee van onvoorspelbare compe e. Voorspellingen en prognoses verliezen hun kracht. Kijk naar de ﬁnanciële crisis
die ondanks verwoede pogingen van het IMF en andere ﬁnanciële instellingen als bliksem bij heldere hemel insloeg.

1. Waardeer netwerken.
Tegenwoordig is het compe ef voordeel van organisa es meer en meer verbonden met de kwaliteit van hun netwerk.
Met name intern waarbij emo onele en sociale afstand van grote invloed is op de kwaliteit van de rela es. Die wordt
gebouwd op vertrouwen, laagdrempeligheid, verbondenheid en wederkerigheid.

1. Toenemende groei en rol van nieuwe compe

e.

Het wereldwijde business landschap is heen en weer geschud door de groei van nieuwe spelers. De snelle economische groei in Azië veroorzaakt een verschuiving van het wereldwijde economisch centrum. Om deze compe e het
hoofd te bieden zullen met namen Europese organisa es nieuwe manieren tot waarde crea e moeten zoeken. De
tradi onele economische, technologische en produc etechnische aanpak is niet langer garan e voor succes.
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1. Toenemende toegankelijkheid van technische kennis.
Kennis is meer dan ooit ‘vloeibaar’, makkelijk overdraagbaar en toegankelijk. Technische kennis wordt langzaam aan
een commoditeit. Dit betekent dat een nieuwe vorm van kennis aan betekenis zal toenemen. De kennis gerelateerd
aan posi eve emo es. Het gaat er steeds minder om wat je weet en steeds meer om hoe het voelt. En hoe je je voelt
bepaalt het gedrag van mensen en dus organisa es.

1. Exponen ele technologische evolu e
Technologieën blijven zich exponen eel ontwikkelen. ”Moore’s law” vernoemd naar Gordon E. Moore, mede
oprichter van Intel, die in zijn 1965 paper voorspelde dat elke twee jaar de groo e van een chip zou halveren en
de snelheid verdubbelen, geldt nog steeds. ”Moore’s law” beschrij een drijvende kracht van sociale, technologische
en economische groei eind 20ste en begin 21ste eeuw. Hoe kunnen organisa es hier het beste gebruik van maken
om waarde te creëren. Ze zullen niet alleen hun technologische know how moeten versterken maar deze vooral
gebruiksvriendelijker en intuï ever moeten maken.
1. De ontwikkeling van een ‘experience-based’ economie.
Organisa es worden uitgedaagd niet tastbare waarde te creëren op basis van een begrip van de klant’s percep e.
Goed is niet langer goed genoeg in een wereld van overvloed. Goed is ook wat het product doet voor de gebruiker. Wat
het gebruik ervan zegt over de gebruiker. Succesvolle producten en diensten zijn die die in staat zijn mensen posi ef
emo oneel te raken. Bovenstaande ontwikkelingen zijn bepalend voor de manier waarop waarde wordt gecreëerd in
de 21ste eeuw. Een jd die kan worden samengevat als: complex, turbulent, vloeibaar, dynamisch en onvoorspelbaar.
Organisa es worden uitgedaagd om anders naar de manier waarop zij waardecrea e managen te kijken. In een
disrup eve wereld is waarde op malisa e meer en meer verbonden met het aanpassings vermogen en de veerkracht
van organisa es. Het vermogen om in een complexe, turbulente, vloeibare, dynamische en onvoorspelbare wereld
waardevolle en nieuwe dingen te bedenken, te managen en te implementeren bepaalt de winnaars van morgen. De
winnaars van morgen zijn zelfsturende mul disciplinaire, intrisiek gemo veerde teams die verbonden in vrijheid hun
eigen doelen en die van het project/de organisa e realiseren. Bovenstaande zou het antwoord kunnen zijn van mijn
docent voor het vak crea eve maakprocessen op mijn vraag: ”Waarom hebben we dit vak eigenlijk?” Het vervolg kun
je lezen in mijn paper. Die is bijna af. Bijna af. Bijna. (1) Gionvanni Schuma (2013). The value of arts for business, p.
10-14

Geurt Jan de Heus (2015-02-01 08:54:23)
He Cor, Goed verhaal hoor; en omdat het allemaal ’waar’is wat je schrijf moet er over alles en nog wat in toenemende
complexiteit, netwerken etc onderhandeld worden; Zou het leuk vinden iets voor jullie te doen op dat gebied; Leuk om eindelijk
eens bij te praten; volgende week in utrecht na een dagje daar een hapje of iets anders? Groet en ﬁjne dag GJ Geurt Jan de
Heus 0651845616
Wat mij deze week bezig hield - Elja Daae (2015-02-08 20:38:39)
[…] nou ja, manifest van Cor sprak me aan. Mijn favoriete passages […]
gertveenhoven (2015-02-01 10:44:59)
Crea viteit van ons mensen onderscheid ons (nog?) van robots
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De Why de How en de Dat. Design Thinking by Doing verhaal 665/1.111 (2015-02-02 09:14)

Wat zou
jouw deﬁni e van Design zijn? Ik kwam laatst deze tegen: ”Everyone designs who devises courses of ac on aimed
at changing exis ng situa ons into preferred ones.” Hij is van Herbert Simon, een Amerikaanse wetenschapper.
Goede ontwerpers sluiten met hun ontwerpen aan bij de wensen van hun doelgroep. Goede ontwerpen raken
ons. Niet alleen omdat hun ontwerpen goed werken maar omdat ze ons emo oneel raken. Posi ef raken. Stel je
voor dat je een vraag krijgt van een opdrachtgever die je vraagt iets te ontwerpen. O ewel een bestaande situa e
in een gewenste situa e moet veranderen? Dan vraag je hem Waarom? Als we de wereld een beetje posi ever
willen maken dan dat ie er ervoor was zou je kunnen vragen aan welke posi eve emo e hij appelleert (de Why) en
wat de boodschap, het verhaal (de How) is wat hij wil vertellen. En om hem een beetje te helpen geef je hem het
volgende posi eve emo es lijstje van Barbara Fredrickson. Zij hee onderzocht dat deze 10 vormen van posi viteit
het dagelijkse leven van mensen het meeste kleuren. Natuurlijk bestaan er meer vormen maar uit haar onderzoek
blijkt dat deze het meest voorkomen:
1. Vreugde
2. Dankbaarheid
3. Sereniteit
4. Belangstelling
5. Hoop
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6. Trots
7. Plezier
8. Inspira e
9. Ontzag
10. Liefde
Vraag hoe mensen zich moeten voelen als ze in aanmerking komen met het ontwerp? En geloof me een keuze
moeten maken uit dit lijstje maakt een hoop ’los’ en bedenk ook het geen exacte wetenschap is. Je bent niet op zoek
naar de Waarheid. Je hebt op zoek naar het Waarom? Vervolgens ga je op zoek naar de How. De boodschap die je
opdrachtgever wil vertellen. Een boodschap die betekenisvol en relevant is voor je doelgroep. Als je de behoe e
(de Why) en de boodschap (de How) hebt kun je de vraag (de What) waar het gewenste ontwerp aan moet voelden
formuleren: ”Bedenk ideeën (de What) die ...............(de doelgroep).....................(de Why)..................(de How).” Dus
bijvoorbeeld. Ik zou voor mezelf deze vraag kunnen formuleren: ”Bedenk ideeën die HKU studenten (de doelgroep)
inspireren (de Why) om sneller hun ideeën uit te proberen (de How).” of ”Bedenk ideeën die HKU studenten (de
doelgroep) ontzag bijbrengen voor de natuur de (de Why) om duurzamere ideeën te ontwikkelen.”
Een goed idee begint met een goede vraag. En een goede vraag bevat een Why en een How. En de What
dan? Dat zijn je de ideeën die je moet bedenken.
What?
ja Dat.
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Go with the Flow. Design Thinking by Doing verhaal 666/1.111 (2015-02-03 07:05)

Kennis is macht en macht is geld. Toch? Veel bedrijven hebben als doel geld verdienen maar richten zich niet op
het vergroten van kennis. En stel je voor dat je dat wel doet. Dan moet je duurzaam omgaan met het vergroten van
die kennis. In die context is het eigenlijk vreemd dat het Human Resource Management heet want een resource is
uitpu elijk en dat vind ik eigenkijk een nogal nega eve benadering. Ik stel voor om de HRM afdeling een nieuwe
naam te geven: HCM. Human Capital Management.
Human Capital Management hee als doel het menselijk kapitaal van haar medewerkers te vergroten. Alleen dan
blij je personeel je trouw. Als HCM afdeling heb maar een taak en dat is samen met de medewerker te onderzoeken
waar de desbetreﬀende medewerker in een Flow zit. Csikszentmihalyi, uitvinder van de term Flow omschrij ﬂow als
de uiterst geconcentreerde staat van bewustzijn waarbij je het gevoel ervaart dat alles goed en vanzelf gaat. Alsof het
automa sch en zonder moeite gaat. Je bent je in ﬂow niet meer bewust van jd en plaats en een met de ac viteit.
Constant uitgedaagd en je vaardigheden ontwikkelend door de uitdaging steeds weer een beetje te vergroten. Flow
kan zich alleen voordoen als taak en de daarvoor benodigde kennis in balans zijn. Is de taak te moeilijk ben je bang.
Is de taak te makkelijk dan verveel je je.
Als HCM manager wil je dat mensen met plezier en hoge produc viteit werken dus moet je ze taken geven in hun
ﬂow gebied.
Dus uitdagende taken aanbieden in balans met steeds groter wordende kennis. Waarom steeds groter? Omdat we
nu eenmaal blij worden van groei. En kennis? Wat is dat? Weggeman legt kennis uit als een Func e van Informa e,
Ervaring, Vaardigheden en A tude. Kennis als een persoonlijk vermogen om een bepaalde taak te verrichten.
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Professionals zijn intrinsiek gemo veerd om hun persoonlijk vermogen te vergroten. Ze hebben alleen uitdagende
taken nodig om dat vermogen te ontwikkelen. En als ze die uitdaging aangaan moet je ze vooral hun gang laten gaan.
Let go. Go with the Flow.

Nicoline Mulder (2015-02-03 08:32:27)
Of zullen we gewoon spreken van Capital Management, rekenen we meteen af met dat andere streven naar kapitaalvermeerdering. Of gewoon over Capital Leadership; mensen zijn immers niet te managen, het zijn toch geen ’dingen’ die je
coordineert, hooguit organiseert? Zullen we het dan hebben over Capital Organisa on, dat dekt de lading nog het meest. Oke,
Organisa on.

Play or Clay. Design Thinking by Doing verhaal 667/1.111 (2015-02-04 07:31)

Gisteren
begon voor alle eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten het derde blok Crea viteit. Op de verplichte boekenlijst staat het boek Deﬁning Crea vity van Wouter Boon. Zeer de moeite waard. Dit is wat ik erover schreef op Amazon:
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Vorig jaar was ik bij boekpresenta e van Wouter en vroeg hem daarna
of hij interesse had om de mogelijkheden om samen te werken te bespreken. E.e.a. resulteerde dat hij gisteren het
kick of college gaf voor het vak Crea viteit. En dat is natuurlijk geweldig. De schrijver van een verplicht boek op de
boekenlijst komt naar Utrecht om daar in een uur een inspirerende ’samenva ng’ van het boek te geven. Met nieuwe
voorbeelden en aanvullingen. Ik zou op het puntje van mijn stoel zi en en aan Wouters lippen hangen. Maar ik ben
dan ook geen 18 meer en heb mijn social media verslaving aardig onder controle. Ik ben ook geen echte gamer. Verder
ga ik vroeg naar bed en eet ik redelijk gezond. Maar bovenal toon ik respect voor mensen die in hun ’vrije’ jd zich
inspannen om mij iets te leren. Tijdens het college werd het op een gegeven moment toch onrus g in de zaal. Het is
echt ongelooﬂijk hoeveel studenten met hun telefoon en laptop bezig zijn. En ik erger me daar nog steeds kapot aan.
Het gaat een stuk beter. Ik ben er voor onder behandeling en mijn therapeut vindt dat ik echt progressie maak. Maar
gisteren had ik het toch weer even moeilijk. Ik zat helemaal vooraan en rechts achter mij zat een dame te Facebooken.
Zelfs van een afstandje kun je dat heel goed zien. Mijn therapeut hee me geleerd dat ik dan een vriendelijke glimlach
op moet ze en en proberen oogcontact te krijgen met de verslaafde. Dat lukt natuurlijk niet al jd. Zo ook gisteren
niet. En geloof me dan is het heel moeilijk om die glimlach te behouden. Ik voelde mijn opgekrulde mondhoekjes
langzaam naar beneden zakken en mijn agressie heel snel omhoog komen. In een vlaag van verstandsverbijstering
stond ik op pakte haar telefoon en gooide hem met volle kracht tegen de muur. Nu heb ik wel eens gehoord dat
de iPhone 6 kan breken in je kontzak maar dit overlee ie zeker niet. Nu hoor ik je denken ’Dat kun je niet maken,’
Of toch misschien ’Ik begrijp het helemaal.’ Gelukkig kon ik met die nieuwe ademhalingstechniek die ik vorige week
leerde van mij therapeut mijn woede aanval onderdrukken en de iPhone 6 met rust laten. Maar ik moest wat doen. Ik
besloot naar achteren te lopen om daar met het zicht op de hele zaal een beetje rond te kijken. Dat werkt meestal wel
goed.....even. En toen gebeurde het. Zag ik dat nu goed? In de zaal zag ik een dame kwijlend op haar opgestapelde
kleding liggen slapen en naast haar zat een dame in opperste concentra e te gamen. Een stoot adrenaline schoot

door mijn lijf en na 68 in en uit ademingen hield ik het niet meer en schoot ik. Dit plaatje.
Toen ik de gamende dame achteraf vriendelijk vroeg waarom ze dat deed zei ze dat ze heel goed kon mul tasken. Ik
vertelde haar dat als ze een twijfelgeval zou zijn dit de reden zou zijn om nega ef advies te geven. Ze beloofde me dat
ze het nooit meer zou doen. En weet je eigenlijk interesseert me dat geen reet. Blijf lekker gamen. Maar niet bij mij.
En niet omdat ik er last van heb maar omdat het een nega ef eﬀect hee op het leervermogen van studenten die
wel iets willen leren. Wil je daar meer over weten lees dan deze paper. Of dit fantas sche ar kel van Clay Shirkey (ja
Immo hij lee nog). Of blijf lekker gamen of slapen. Ik moet nu gaan. Heb een vroege afspraak met mijn therapeut.
Heb mijn consulta es verdubbeld.
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cornoltee (2015-02-04 08:52:05)
Spelenderwijs leren ja. Maar spelen als escapisme nee.
Robbert Jansen (2015-02-04 08:53:41)
H Cor Geloof me ik leef met je mee, ik vind het fantas sch wat je doet, het is eigenlijk zonde dat die kids daar nog helemaal
niet klaar voor zijn. Misschien moet studeren pas op je 30ste beginnen. “Youth is wasted on the young.” ― Oscar Wilde
cornoltee (2015-02-04 09:18:29)
Het liefst leer je mensen iets die iets willen leren, nieuwsgierig zijn. En het is ook best las g als je niet weet wat je wil.......ook
als je 30 plus bent......weet ik uit ervaring�‘
Els (2015-02-04 10:23:33)
Blijf nog maar bij je therapeut hoor... En als je zo’n dag hebt...vooraan blijven zi en en VOORAL niet gaan rondkijken ;-)
Jasmijn (2015-02-04 08:35:52)
Maar euhhhhh.... Jíj bent toch degene die al jd ’play’ predikt. �� Have a nice day and let’s play!!!
De Beschermheer (2015-02-04 14:33:03)
Ik herken het helemaal. Om gek van te worden. Aan de andere kant: kun je iemand die al vij ien jaar door een systeem gaat
dat stuurt op extrinsieke mo va e dit gebrek aan intrinsieke mo va e kwalijk nemen? Of zoals de wijze Bert Thobokholt zich
onlangs in al zijn wijsheid afvroeg: hoe zouden wij zelf te werk gaan als ze onze werkzaamheden elk jaar zouden opsplitsen in
een stuk of vijfentwin g eenheden die alle getoetst worden?
cornoltee (2015-02-04 17:52:56)
Er zijn geen schuldige.......maar zeker oplossingen te bedenken
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Gezegend door van der Ende. Design Thinking by Doing verhaal 669/1.111 (2015-02-06 05:14)

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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Enﬁn. Toen ik gisteren in de trein mijn telplaatje van de post wilde uploaden was de verbinding zo traag in
de trein dat ik eerder in Utrecht was dan het plaatje op de server van Wordpress. Het zit de NS niet mee deze week.
Schrijven over de vloek van de Mona Lisa is natuurlijk ook vragen om problemen want niet alleen het plaatje was
niet geupload, de tekst ook niet. De rest van de dag liep ik vervloekt te twijfelen of ik nu wel of niet opnieuw die
post zou schrijven. Mijn regel is dat ik elke dag schrijf. Daar had ik aan voldaan. Ik had alleen niet gepubliceerd. Toch
bleef het knagen. Tot het moment van slapen gaan heb ik getwijfeld of ik niet alsnog het verhaal moest schrijven en
publiceren. Twijfelen. Dat deed ik niet toen ik gisteren de prijs hoorde van de speciale edi e van het boek over het
werk van Ron van der Ende: € 1.325,00. Geen moment. Het enige wat ik me afvroeg of ik wel zoveel kon pinnen.
Vervloekt door de Mona Lisa en geïnspireerd door Robert Hughes voel ik mij sinds gisteren kunstverzamelaar. Ik
droom er van om ooit een werk van Ron van der Ende aan de muur te hebben. als ik nu zou mogen kiezen twijfel ik
niet. Het zou de Ferrari 500 TRC uit 1957 zijn:
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Gisteren in de Kunsthal zag ik voor het eerst in mijn leven het werk van Ron van der Ende. En ik zal proberen
te omschrijven wat er met me gebeurde. Ik had net de tentoonstelling van 007 achter mijn kiezen. Best leuk en
interessant maar ik was toch blij dat ik er weer uit was. Zijn auto’s en gadgets zijn aardig maar ik ben toch meer fan
van Batman. De Christopher Nolan versie dan. Misschien komt het omdat de Batmobiel mijn eerste Auto was. Mijn
Auto afwijking begon 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.
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De Batmobile van CORgi toys. Ja dat is natuurlijk vragen om problemen.
Enﬁn terug naar de Kunsthal waar ik niets vermoedend de zaal binnen liep met het werk van Ron van der
Ende. Het eerste werk wat ik zag was dit:
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Het werk is nog geen 20 cen meter ’diep’ maar lijkt volledig 3d en is opgebouwd uit allemaal verschillende
stukjes hout en ﬁneer. Ik geloofde echt niet wat ik zag, Mijn mond viel open van verbazing en ontzag. Niets digitaal.
Met de hand gemaakt. Wat een werk. Mijn lijf vulde zich met posi eve emo es, een wow verliet mijn mond hem
achterlatend met een glimlach die bij menig ander werk meerdere wows ontlokte. Naar dit werk kan ik uren kijken.
Van afstand en van dichtbij. De honderden of misschien wel duizenden stukjes hout en ﬁneer die minu eus precies
tegen elkaar zijn gezet met zilverkleurige spijkertjes.
Helaas had ik maar weinig jd om van zijn werk te genieten. Maar voor de tweede keer in mijn leven was ik
echt geraakt door een werk aan de muur. Ik weet zeker dat als de Ferrari te koop had gestaan en ik het geld had
gehad dat ik het zonder nadenken had gekocht. Tegen elke prijs. Waarom? Gewoon omdat ik het prach g vind en
mijn lijf zich vult met een combina e van Barbara Fredrickson’s posi eve emo es.
Is het
1. Vreugde
2. Dankbaarheid
3. Sereniteit
4. Belangstelling
5. Hoop
6. Trots
7. Plezier
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8. Inspira e
9. Ontzag
10. Liefde
Of ben ik vervloekt door Mona?
Neeeee. Ik ben gezegend met een van der Ende. Nummer 37. Voor € 1.325,00.
Koopje.

Worth Min Ding. Design Thinking by Doing verhaal 670/1.111 (2015-02-07 09:46)

Soms denk ik achteraf ’Cor waarom houd je niet gewoon je mond, let go.’ Maar zoals ik zei dat is achteraf.
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Laatst was ik ik een koﬃetentje in Amsterdam en rechts achter de counter stond een Handpresso. Ik had al eerder
over de Handpresso gelezen en dit was de eerste keer dat ik er een in het echt zag.

Nieuwsgierig deed ik een stap opzij en naar voren om te kijken wat de prijs was. Iets wat ik voor de counter niet
kon zien. We elijk stond ik nu achter de counter. Feitelijk zelfs met een been. De desbetreﬀende koﬃeman verzocht mij na 34 seconden onvriendelijk om mij niet achter de counter te bewegen. Zijn geïrriteerde hoofd maakte mij
nieuwsgierig naar hoe het toch zo ver gekomen was. Maar ik dacht laat maar. Maar later ook weer niet. Ik zei hem
dat dat heel klantvriendelijk overkwam waarop hij zei dat het verboden was om achter de counter te komen. Als hij
een echte gastvrije koﬃeman was geweest had ie me verteld dat je zelfs op het topje van de Himalaya van je espresso
kunt genieten. Ik weet zeker dat ik de Handpresso dan gekocht had. Toen ik hem vroeg of de zaak van hem was, wist
ik het antwoord al.
Misschien is het jd voor hem om met een Handpresso in zijn eentje op een berg te gaan zi en nadenken wat ie
met zijn leven moet. Maar waar bemoei ik me eigenlijk me. Ik moet denken aan wat Eric Hoﬀner ooit schreef:
“A man is likely to mind his own business when it is worth minding. When it is not, he takes his mind oﬀ his own
meaningless aﬀairs by minding other people’s business.”
Ik twijfel of ik dit wel moet posten. Maar dat zijn mijn zaken......worth minding.
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Overbodige obstakels. Design Thinking by Doing verhaal 671/1.111 (2015-02-08 09:08)

Afgelopen vrijdag begon ik met een nieuw vak in de master die ik volg. Nieuwe gele erdheid. Stevig vak 6
punten wat gelijk staat aan 6 x 28 = 168 uur studeren. Ruim 4 weken full me studeren maar dan part me. Het
mooie is dat het vrijwillig is. Vorig jaar haalde ik namelijk al een ander vak Crea viteit en Duurzaamheid. Je kunt
namelijk kiezen uit de een of de ander. Maar ik doe ze dus allebei. Vrijwillig. Afgelopen vrijdag kwam ook de beste
deﬁni e van een spel weer even voorbij. Die van Bernard Suits. Want denk eens even 3 minuutje na over wat jij
denkt dat een spel is.
Nog 1 minuut.
Komt ie:
Een spel is een vrijwillige poging om overbodige obstakels te overwinnen.
Het voorbeeld dat ik al jd gebruik is golf. Stel je voor dat je aan het golfen bent. Je staat op de green en je
wilt net slaan, landt er een UFO en er stapt een Alien uit die in perfect Algemeen Beschaafd Nederlands vraagt wat
je daar aan het doen bent. Je antwoordt dat je aan het golfen bent waarop de alien nieuwsgierig vraagt wat het doel
van golfen is. Je legt hem uit dat het een spel is waarbij je moet proberen om de bal in de hole te krijgen. Enthousiast
pakt de alien het gol alletje en rent naar de hole, stopt het balletje erin om vervolgens triomfantelijk op en neer te
springen en uit te schreeuwen dat ie gewonnen hee , waarop jij hem de lijst van overbodige obstakels opdreunt:
- je gaat heel ver van de hole staan
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- die hole is erg klein
- het balletje ook
- je moet kiezen uit allerlei verschillende stokken om me te slaan
- die overigens harts kke duur zijn
- in het landschap zijn allemaal hobbels, water en zandbakken
- je loopt rond in een belachelijke broek
Waarop de alien zich achter achter zijn oren krabt, als ie die zou hebben, om vervolgens in zijn UFO te stappen en verslag uit te brengen van deze rare gewoonte van aardbewoners om vrijwillige overbodige obstakel te willen
overwinnen.
En dat we daarbij meestal niet slagen maakt ons niets uit. Hardcore gamers gaan in 80 % van de gevallen
dood, mislukken of crashen maar willen zo snel mogelijk weer vrijwillig overbodige obstakels overwinnen.
Zo zou je het schrijven op dit blog ook een spel kunnen noemen. Ik bedenk me nu dat als ik even een dip zou
hebben ik misschien wat andere overbodige obstakels moet inbouwen. Zoals het schrijven binnen 5 minuten, om
3.00 ’s nachts, elke uur, in het chinees, of achterstevoren.
’Rare gasten die aardbewoners’ hoor ik de opper Alien zeggen tegen zijn golf uitleggende onderdaan.
Ik ga de vaatwasser uitruimen. Daar kan ik wel wat overbodige obstakels bij gebruiken.
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Wanneer leer je het mees(t)? Design Thinking by Doing verhaal 672/1.111 (2015-02-09 07:29)

Leren we het meest als we spelen? O ewel vrijwillig proberen overbodige obstakels te overwinnen? Leren
we het meest als we in Flow zijn? O ewel als we vrijwillig uitdagende taken aangaan en daardoor onze kennis
vergroten?
Waarbij Weggeman Kennis deﬁnieert als resultante van Informa e x Ervaring x A tude x Vaardigheid.
Leer je het meest in het gebied tussen Angst en Verveling?
Ik vraag het me af omdat ik gisteren met Mees aan het basketballen was. Mees is 12 en ik echt geen geweldige
basketballer. Maar hij vroeg me of ik niet op mijn best wilde spelen. Eigenlijk vroeg ie me om hem te laten winnen.
Hij vroeg me mijn winnaarsins nct uit te ze en en mijn kennis in balans te brengen met een andere uitdaging. Die
van winnen naar leren. Ik moest mijn uitdaging niet meer zoeken in het winnen maar in het Mees leren basketballen
zodat hij niet verveeld raakte of bang was om te verliezen.
Met golf hebben ze dat mooi opgelost. Daar werken ze met handicaps. Zo kunnen twee golfers van totaal
verschillende niveau’s tegen elkaar spelen en de slechtere toch van de betere winnen. Het verschil echter is dat beide
golfers allebei in hun eigen spel zi en. Ze slaan na elkaar en beïnvloeden elkaar niet. Dat is wezenlijk anders als je
met elkaar een potje basketbal speelt. Mees en ik zi en in elkaars spel.
Als Mees en ik allebei betere basketballers willen worden door met elkaar te spelen moet ik een aantal overbodige obstakels bedenken zodat het voor mij een uitdaging wordt om toch van Mees te winnen. Ik ga eens
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overleggen met Mees of hij zich kan vinden in de volgende obstakels die ik mezelf opleg:
- maar twee keer stuiteren
- met een oog geblinddoekt
- hinkend
- achteruitlopend
- op mijn knieën
- met twee vingers
- alleen met mijn linkerhand
Flow is een uiterste geconcentreerde staat van bewustzijn waarbij je het gevoel ervaart dat alles vanzelf gaat.
En als je daar te weinig bent moet je gewoon wat overbodige obstakels inbouwen. Net zoveel totdat je je uitgedaagd
voelt.
Ik wens je een uitdagende week met veel overbodige obstakels.
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Ontsla. Design Thinking by Doing verhaal 673/1.111 (2015-02-10 08:00)

Teresa Amabile doet al entallen jaren onderzoek naar crea viteit. Op zoek naar wat crea viteit bevorderend werkt.
En wat zeker niet haar doel was maar waar ze vooral achter kwam is wat crea viteit belemmerend werkt. Dat wetende is het dus interessant om op zoek te gaan naar wat belemmerend werkt om deze factoren vervolgens zoveel
mogelijk te elimineren.
Het saillant maken van externe evalua e, taakverwante beloningen, controle en extrinsiek mo veren werkt juist crea viteit belemmerend.
Wellicht interessant om bij jezelf of je team eens na te gaan wat belemmerend werkt als je originele, waardevolle
dingen moet bedenken. Elimineer deze vervolgens. En ga rigoureus te werk. Ontsla desnoods wat mensen…..of
jezelf.

cornoltee (2015-02-10 08:29:41)
Het gaat hier om met name om demo verende factoren niet om taak gerelateerde aspecten.
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jeroen eeuwijk (2015-02-10 08:11:32)
je kan ook de belemmerende factoren simpelweg accepteren als de ”grenzen” en ”inside the box” gaan denken. Dan zal je zien
dat crea viteit een doel gaat dienen, en niet een doel op zich zal zijn.
jeroen eeuwijk (2015-02-10 08:45:53)
ik heb gedemo veerde mensen hele crea eve redenen zien aandragen om vooral niet te doen wat er gedaan moest worden.
Dat dan weer wel :-)
cornoltee (2015-02-10 08:54:25)
Gedemo veerde mensen zijn vaak heel geno veerd als het gaat om het aangeven wat ze demo veert. En als je die obstakels
weg neemt moet je eens zien wat er gebeurt. Je mag anders het boek wel lenen. 30 jaar wetenschappelijk onderzoek.
jeroen eeuwijk (2015-02-10 09:07:57)
ik heb al eens een boek gelezen, is me niet goed bevallen. ”Ik ben maar voor 2 dingen bang. Mensen en Boeken” (Dhr. Peter
Smit, 1986)

Tussen Kunst en Kidsch. Design Thinking by Doing verhaal 674/1.111 (2015-02-11 07:51)

Vrijdag heb ik weer les in Nieuwe Gele erdheid. De leerdoelen van dit vak in master kunsteduca e die ik volg zijn:

• Je hebt kennis en inzicht in nieuwe gele erdheid, hedendaagse leerprocessen en nieuwe educa eve toepassingen in rela e tot kunsteduca e
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• Je kan een eigen visie op kunsteduca e in rela e tot nieuwe gele erdheid formuleren en je hiermee posioneren

• Je kan een eigen(zinnig) kunsteduca ef concept ontwikkelen

• Je kan je concept aan de prak jk toetsen en de resultaten ervan meenemen in je concept

• Je kan aandachtspunten van collega’s in je concept betrekken

Jongeren van deze jd zijn een groot deel van de dag ac ef in het produceren en delen van content en kennis via
games, web en social media. Met deze ac eve vorm van cultuurpar cipa e laten zij nieuwe vormen van spelen,
communiceren en leren zien. De uitdaging voor kunstenaars, docenten, en managers in de kunsteduca e is om de
ontstane genera ekloof in mediagebruik te overbruggen en kunsteduca eve ac viteiten en toepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Concreet betekent dit dat voortgebouwd wordt op
nieuwe ‘Media Literacy Skills’ , door Jenkins in het ar kel Building the ﬁeld of Digital Media and Learning (2005) benoemd als: ‘play, performance, simula on, appropria on, mul tasking, distributed cogni on, collec ve intelligence,
judgement, transmedia naviga on, networking, nego a on’.
In dit project leren we actuele theorieën rond nieuwe gele erdheid te koppelen aan kunsteduca e, daarin onze eigen
rol te bepalen en onze visie te vertalen naar een concept voor een kunsteduca eve toepassing of ac viteit voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
Het afgelopen uur heb ik al knippend en plakkend na zi en denken over een concept.
Hoe zou ik dit als design thinker oplossen?
Welk probleem wil ik oplossen? Of welke droom wil ik waarmaken?
Iets tussen Kunst en Kidsch?
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Hoehoe? Design Thinking by Doing verhaal 675/1.111 (2015-02-12 08:38)

In het kader van haar #365dagenkaartproject kreeg ik eergisteren een kaart in de bus. Een lezer van mijn blog maakte
vorige week donderdag een inhaalslag. Al een aantal weken had ze mijn blog niet gelezen en vorige week maakte
ze daar dus corte me en mee. Dit gaf haar een nieuw inzicht namelijk een nieuwe kijk/blik dat wat er te zien is vol
mogelijkheden zit. Het is aan haar om te kiezen. Ze gaat vaker een aantal dagen achter elkaar lezen.
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Toen ik haar vroeg wat de gedachte achter de uil was, kreeg ik het volgende antwoord:

De uil kan vele kanten opkijken terwijl hij rus g op zijn tak zijn posi e hee . Het ene moment slaat
hij toe en andere moment wacht hij af. En de uil ziet veel meer dan dat wij mensen kunnen weten. De
scherpe blik van de uil is wat ik teruglees in jouw blogs. Iets bestaands anders bekijken, van iets bestaands
iets nieuws maken, ini a even waar ik ineens weet van krijg etc.etc. Dus als gevolg van jou scherpe
blik die zich uit in crea viteit wordt mijn blik op de wereld verruimd. Dat houdt mij fris, in beweging,
s muleert mijn crea viteit en creëert dus ook moment van inzicht. Dus toen ik de kaart van de uil zag na
het lezen van een aantal weken van jouw blogs was jij degene die de uil mocht gaan ontvangen.
Het grappige aan het verhaal is dat ik al jd een uil bij me heb. Het bizarre aan het verhaal is dat ik dat afgelopen dinsdag, de dag dat ik de kaart in de bus kreeg maar deze nog niet had gezien, gedeeld had met mijn studenten. De uil is
namelijk het enige grapje dat ik al jd ’bij me heb’. Ik heb hem van mijn moeder. Dat was een echte grappenmaker.
Hoe herken je een homoﬁele uil?
Joehoe.
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Winny (2015-02-12 09:03:12)
Joehoe, hoehoe dit is bijzonder. Genieten
els (2015-02-12 10:13:39)
:-))))

Never waste a good crisis. Design Thinking by Doing verhaal 676/1.111 (2015-02-14 10:37)

Toen ik vorig jaar niet schreef op vrijdag de der ende werden er net geen kamervragen gesteld. Gisteren niet een
reac e. Echt trouwe lezers weten dat ik niet schrijf op vrijdag de der ende. Niet trouwe lezers missen een van de
676 verhalen niet. Logisch. In deze wereld van overvloed heb je wel wat anders te doen dan mijn blog te lezen. De
krant bijvoorbeeld. O ewel slecht nieuws. Ik ben er 30 geleden mee opgehouden. Eerlijk gezegd ben ik er nooit
aan begonnen. Op pagina 3 werd ik al depressief. De krant gebruiken om uit te zoeken iets leuks te gaan doen is
ook niet te doen. Heb ooit geprobeerd een ac viteit uit te zoeken in de bijlage van de de Volkskrant. Ik sloeg hem
open en in Dordrecht gefrustreerd weer dicht. Niet te doen. Te veel. Ik ben dan ook echt heel blij met de crisis in de
culturele sector. Culturele sector? Elke sector! In een wereld die vraagt om vernieuwing is een crisis een geschenk uit
de hemel. Je hebt eindelijk een reden om het anders te doen. Echt anders. Je kunt niet langer met dicht geknepen
poeperd onder de systeemplafondsblijven rennen. Ik ben bijvoorbeeld heel nieuwsgierig wat er nu feitelijk veranderd
is bij V &D. Behalve dat er weer geld in gepompt is. Wat wordt er in de mensen gepompt? Ze moeten blijkbaar iets
anders gaan doen want aan alle kanten wordt er aan hun boom gezaagd en geknaagd.
Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar wat Bill Hicks, de helaas veel te vroeg overleden standup comedy kunste376

naar voor advies aan V &D zou geven. Hicks wilde zijn publiek namelijk vermaken, maar meer nog wakker schudden,
openstellen voor nieuwe ideeën en kri scher maken ten opzichte van alles wat ze werd voorgeschoteld in het dagelijkse leven. Een kenmerkende uitspraak van Hicks is ”I don’t mean to sound cold or cruel or vicious, but I am, so that’s
the way it comes out”.
Ik zou liever Bill dan het reclameburo om advies vragen. Bill ook.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=J14O05N4g2A &w=560 &h=315]
ps
Als je Bill ziet aan welke joker denk je dan?

FUCK YOU. Design Thinking by Doing verhaal 677/1.111 (2015-02-15 22:04)

Er is een geheim dat echte kunstenaars weten en wannabe kunstenaars niet en dat geheim is dat het kunst maken
niet het moeilijks is maar het beginnen. Wat ons tegenhoudt om te beginnen zijn we zelf. Als jij een schrijver bent
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die niet schrij , een schilder die niet schildert, een ondernemer die niets onderneemt dan weet je wat ik bedoel.
Misschien helpt het als ik je zeg dat het toch allemaal niet jouw schuld is. Dat je er niets aan kunt doen. Dat het
allemaal de schuld is van je Kabouter. Het stemmetje in je hoofd dat zegt dat je het niet kan, niet mag, toch niet lukt,
niet succesvol gaat worden, te gevaarlijk of wat dan ook is.
Misschien helpt het als ik je vertel dat iedereen een Kabouter hee .
Maar het verschil wordt gemaakt hoe jij met zijn opgestoken vinger om gaat.
Fuck You......Kabouter.

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-02-16 12:20:40)
Hee Cor! Flikker die kabouter het raam uit en spring er achter aan. Het is mooi weer! Verder ok? Ben benieuwd naar je blik.
Waar is je blog? Go go go... Lieve groet, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Fuck Yeah. Design Thinking by Doing verhaal 678/1.111 (2015-02-17 08:18)

Gisteren schreef ik niet en dat was tot het allerlaatste moment een mentaal gevecht met Kabouter. Kabouter weet
dat ik een afspraak heb. Dat ik elke dag schrijf, behalve vrijdag de der ende. Nog niet zo heel lang geleden dus. En
ik weet niet of het komt dat me dat eigenlijk wel beviel, niet schrijven. Zo werd ik zondag wakker met het boek waar
ik de nacht er voor mee in slaap was gevallen en liep de dag totaal anders dan verwacht. Zo ook maandag. Het wel
gaan werken voelde als een grotere overwinning als het wel schrijven en toen ik ook nog werd aangesproken door
een van mijn trouwe lezers of het wel goed met me ging en ik later via de mail het advies kreeg om mijn Kabouter uit
het raam te ﬂikkeren en er zelf achteraan te springen, wist ik het zeker. Gisteren schreef ik niet. Ik schrijf namelijk
niet voor jou en niet voor Kabouter. Ik schrijf voor mezelf. Ik heb nog wel tot het allerlaatste moment getwijfeld. Ik
twijfelde of ik niet de volgende post zou schrijven:

”Cor schrijf jij elke dag? Ja.”
Maar ja dat had ik al een keer geschreven. En als ik dit blog zie als een training crea ef vermogen dan moet het wel
origineel zijn elke dag. In die context was gisteren een van de beste posts ooit. Zeer origineel. Voor iedereen anders.
En voor de bezoekersaantallen hoef ik het ook niet te doen. Die waren namelijk nog hoger dan die de andere dag dat
ik niet schreef, vrijdag de der ende. Maar dat kwam waarschijnlijk door de tel.
Fuck Yeah.
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els (2015-02-17 12:17:18)
Origineel crea ef mag ik wel zeggen...... niets mis mee.... niet te vaak natuurlijk want dan is dat niet origineel meer ;-))
Elja Daae (@Elja1op1) (2015-02-17 15:48:35)
Zo is het Cor. Je doet het voor jezelf. Ook als je het niet doet. YEAH.

Mooi Moody. Design Thinking by Doing verhaal 679/1.111 (2015-02-18 07:17)

Gisteren kreeg ik een mail van Anna-Maria:

”He Noltee,
Wat is dat!!!?
Minder streng voor jezelf omdat de kabouter zo streng is?
Snap je wel natuurlijk… je doet zoveel in één leven en dan ook nog zoveel energie strooien naar iedereen
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in de vroege ochtend.
Is het een idee om de kabouter te killen door een weekje op een andere manier te bloggen? Ik snak
naar een blog van jou met alleen maar ﬁlmbeelden zonder geluid…of een rare powerpoint…of een minimalis sche bizarre tekening.”

Goed idee!
Regelma g maak ik schermopnames van mooie ﬁlmscenes. Van een maakte ik zelf een grote afdruk op canvas.
Deze maakte ik laatst van Hank uit het laatste seizoen van Californica on. Mooi Moody. Dank Anna-Maria.

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-02-18 09:19:33)
Gaaf Cor! Los komen als je vast zit is misschien wel de ul eme func e van crea viteit. Buiten zit het er ook vol mee. En
omgevallen boom die toch weer bloeit. Die rare paddo’s die uit het niets ineens mega zijn. Ik bedoel maar... Je bepaalt zelf
wanneer iets vrij voelt. Mooie dag, lieve groet, Caro Nb: doe je ook lezingen? Kom ik! Verstuurd vanaf mijn iPhone
Hugo (2015-02-18 09:37:11)
Als dat zo is dan zet mij maar gevangen. Ik mis je, Cor.
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Call Saul. Design Thinking by Doing verhaal 680/1.111 (2015-02-19 06:48)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?

Els (2015-02-19 07:34:08)
stress... kan geen handdoekjes vinden en het gaat beginnen...z’n linker wenkbrauw wil niet meer omlaag ;-))))))
Jan Verheijen (2015-02-19 12:17:40)
Een woordvoerder oefent de toespraak van Mark Verheijen voor de spiegel. Je ziet dat aan z’n halfverborgen grijns: ergens
is-ie d’r wel blij mee dat hij waarschijnlijk oprot, maar van de andere kant denkt-ie ook aan z’n eigen hachie. Het zeepbakje
links wijst erop dat-ie eerst ﬂink z’n mond hee moeten spoelen.
Jan Verheijen (2015-02-19 12:19:44)
Nee, wel naamgenoot van me, maar hopelijk geen familie.
Di (2015-02-21 16:35:22)
Z’n vrouw komt voor ’t eerst na chemo zonder pruik uit badkamer. Zichtbare plankenkoorts: ’Hoe moet ik m’n schrik
verbloemen?’
Di (2015-02-21 16:38:04)
Eén of toch gewoon twee handen naar haar borsten ...uh.. borst.
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Sun Rise or Sun Set?Design Thinking by Doing Screenshot 681/1.111 (2015-02-20 05:54)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Dit is screenshot 3 van de 7.
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Hugo (2015-02-20 08:22:07)
Hier is een wegenbouwer aan het werk geweest die op de verkeerde plaats een pu eke legde.
Els (2015-02-20 09:04:00)
Hoge nood; dus stoppen, waar? Kan niet schelen....ﬀ achter deurtje... Mooie achtergrond trouwens ;-)

Gregory Story. Design Thinking by Doing Screenshot 682/1.111 (2015-02-21 09:38)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Dit is screenshot 4 van de 7. Het is een foto van Gregory Crewdson. Ik ”kreeg’ hem van Maurice medemasterstudent toen ik hem gisteren over mijn te ontwikkelen spel sprak. Hoe iemand mij geholpen had door me een opdracht
te geven. Namelijk een week lang screenshot te maken van scenes uit ﬁlms die me raakten en bovenstaande vragen
te beantwoorden. Een prach ge training verbeeldingskracht en storytelling. Want wat gebeurt en volgens jou in onderstaande foto?
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Volgens Hugo:

”Hier is een wegenbouwer aan het werk geweest die op de verkeerde plaats een pu eke legde.”
En volgens Els:

”Hoge nood; dus stoppen, waar? Kan niet schelen….ﬀ achter deurtje…
Mooie achtergrond trouwens ;-)”
En volgens jou?

tonrodenburg (2015-02-21 09:48:19)
Foto van mijn favoriete kuns otograaf crewdson cor! tweede foto helder verhaal.. vrouw stapt even uit auto om mooie foto
te maken van haar auto in ondergaande zo’n. Pre selﬁe jdperk. Mooi weekend Greets ton
AH v Heeren (2015-02-21 10:47:44)
Z’n vrouw is met de noorderzon vertrokken, de eigenaar gaat nu foto’s van auto maken en te koop ze en.

Maakbaar brein. Design Thinking by Doing Screenshot 683/1.111 (2015-02-22 05:42)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
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Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Dit is screenshot 5 van de 7. Het is een screenshot uit de NTR documentaire van Margriet Sitskoorn. Margriet Sitskoorn is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Zij is wellicht
de bekendste breindeskundige van Nederland. Haar bekendheid dankt ze aan bestsellers zoals ’Het maakbare brein’
en haar vele tv-optredens in populair-wetenschappelijke programma’s. Sitskoorn verricht onderzoek naar de rela e
tussen hersenen en gedrag. Zij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen ontwikkelen door
ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Margriet Sitskoorn hee veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
manipula e. Zij stelt dat beïnvloeding van anderen de kern is van al onze sociale interac es. Het gebeurt op je werk,
thuis en in de supermarkt. Eigenlijk overal en door iedereen. Bewust en onbewust ze en we ons hele hebben en
houden in om de ander te beïnvloeden. Margriet Sitskoorn laat zien hoe je op een posi eve manier wetenschappelijke kennis kunt inze en om je doelen te bereiken, gelukkiger te leven en zelfs hoe je op eenvoudige wijze pijnbeleving
kan verminderen. Zo kun je pijn verzachten door naar kunst te kijken die je mooi vindt, een pen tussen je tanden
ze en om een beetje vrolijker te worden en een pijnlijke zwelling bekijken met een verkleinglas om zowel de zwelling
als de pijn te verkleinen.
Fijn zo’n maakbaar brein.

Design Thinking by Doing Screenshot 684/1.111 (2015-02-23 07:35)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Dit is screenshot 6 van de 7.
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Jan Verheijen (2015-02-23 09:12:09)
Deze deels ontklede man houdt van zijn moeder. Dat zie ik aan het portretlijstje met foto bij z’n bed. Verder komt hij nogal
zweverig over.
cornoltee (2015-02-23 10:37:44)
Jan, je maakt me weer aan het lachen! En als je lacht dan word je blij. Leerde ik van Margriet Sitskoorn. Ik verklap aan jou dat het
de begin scene is uit Birdman. De ﬁlm met ex Batman Michael Keaton die vannacht met 4 Oscars werd bekroond. Oa beste ﬁlm
en beste regisseur: h p://www.volkskrant.nl/ﬁlm/birdman-bezorgt-michael-keaton-een-wee rgaloze-comeback a3834539/
Echt leuk dat je elke keer reageert. Fijne dag cor

Design Thinking by Doing Screenshot 685/1.111 (2015-02-24 07:25)

Wat gebeurt hier?
Waaraan zie je dat?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Dit is screenshot 7 van de 7.
Morgen schrijf ik weer ’normaal’.

Jan Verheijen (2015-02-24 08:48:21)
Ik zie een leeg vogelvoederhuisje. Nou is dat geen echt probleem, omdat het blijkens het mooie weer en de planten in de
tuin een zomerse dag is. Ik zie ook dat de rust van de vogeltjes verstoord wordt omdat er steeds karretjes voorbij komen die
mensen in staat stellen een huis te bezich gen.
Els (2015-02-24 09:20:48)
Gaan we nu ook reclame doen? Rondtoertje door een huis ;-) CORondom
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IJzersterk verhaal. Design Thinking by Doing Screenshot 686/1.111 (2015-02-25 06:56)

Ik heb me wel eens laten vertellen dat kinderen uit ’de grote stad’ niet weten dat melk van een koe komt. Dat ze
denken dat melk van Albert Heijn komt. Tja. Als niemand je dat ooit verteld hee en je hooguit in Farmville ooit een
vreemd zwart wit gevlekt beest hebt gezien dan is dat helemaal niet zo vreemd. Zo vraag ik me af waar kinderen
denken dat Spinazie vandaan komt. Zo heb ik jaren gedacht dat dat alleen voor pijp rokende stoere zeemannen was
die met hun pijp het blik spinazie open brandden om het groene ’goud’ vervolgens naar binnen werken, de spieren
opblazend. Spinazie is goed voor de spieren omdat er meer ijzer in zit. Dit blijkt echter niet eens een mythe te zijn
als wel gebaseerd op een type fout van een Duitse chemicus die zich vergiste in het neerze en van de komma. In
plaats van 3,5 milligram ijzer per 100 gram spinazie werd het getal 35 milligram waardoor mensen dus in de veronderstelling waren dat spinazie extreem veel ijzer beva e dat het lichaam sterker maakt. Deze misrekening is de oorzaak
voor Popeye’s obsessie voor spinazie en een s jging van spinazie consump e van zo’n 30 % in Amerika. De connec e
tussen de foute berekening en Popeye werd gemaakt door wetenschapper Samual Arbesman. Hij wilde aantonen dat
mensen de neiging hebben om onderzoek te negeren en toe willen geven als we het bij het verkeerde eind hebben.
Arbesman stelt dat zulke fouten tot mythes kunnen leiden omdat het makkelijker is om een ’feit’ te verspreiden die
geloofwaardig klinkt dan een beetje verder te graven. Als ik een beetje verder zou graven zou ik willen weten of de
fout typende wetenschapper niet s ekem betaald is door de Amerikaanse Spinazie Branche Vereniging. Maar daar
heb ik nu geen jd voor. Ik moet namelijk mijn moestuin nog water geven. Want Spinazie komt niet uit blik. Spinazie
komt uit een potje die je gra s krijgt bij AH bij € 15,00 boodschappen. Ijzersterke ac e. Echt waar.
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Monique Bruijn (@monique_bruijn) (2015-03-03 16:08:41)
Goed verhaal!
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Angst en Verveling. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 687/1.111 (2015-02-26 06:31)

Gisteren schreef ik een ijzersterk verhaal over een mythe die geen mythe was maar een goed verspreide typefout.
Vandaag werd ik wakker met de term geluksingenieur in mijn hoofd. Die term heb ik niet zelf bedacht maar las ik ooit
in het boek Beter dan Echt van Jane Macgonigal die hem waarschijnlijk ook weer ergens anders vandaan had. Ik moest
er aan denken door wat ik laatst hoorde in de NTR documentaire van Margriet Sitskoorn. Zij deelde de resultaten van
een aantal interessante wetenschappelijke experimenten. Met als gevolg dat er nu een potlood op mijn nachtkastje
ligt die ik, zodra ik wakker word, in mijn mond stop en er op bijt. De grimas die ik trek neemt mijn hersenen in de
mailing en denken dat ik vrolijk ben om vervolgens tegen mij te ’zeggen’ dat ik vrolijk ben. Naast de buikspieroefeningen van mijn vrouw, het kaarsje, het schrijven op dit blog met een bakkie koﬃe en het koud afdouchen van Wim Hof
wordt mijn ochtend steeds drukker maar wel een betere start van de dag. Ik zou er nog graag aan toe willen voegen
maar dat verklap ik nog niet.
Even terug naar de term geluksingenieur. Als docent op HKU op de faculteit Kunst en Economie leiden we eigenlijk Geluksingenieurs op. Vind ik een betere term dan manager in de crea eve/culturele industrie. Van mooie kunst
worden we namelijk blij en gelukkig is dat voor iedereen anders. Dus als Geluksingenieur moet je Schoonheid maken
en dat doe je door professionals mooie dingen te laten maken. Hoe? Door ze uit te dagen en een omgeving te creëren
waarbij die uitdaging in balans is met hun kennis. (informa e x ervaring x vaardigheden x a tude). Mihály Csíkszentmihályi (spreek uit tjiek-sent-mie-high) noemt dat FLOW. Het gebied tussen Angst en Verveling. Dat klinkt simpel
maar is een hele kunst. Maar is te leren. In 4 jaar dus. Maar eigenlijk duurt de opleiding tot geluksingenieur je hele
leven lang want Flow is geen sta sch gegeven. De wereld verandert, jij verandert, de balans ligt steeds weer ergens
anders. Op een s jgende lijn ergens tussen Angst en Verveling.
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els (2015-02-26 12:20:34)
h p://www.google.nl/imgres?imgurl=h p://www.quizz.biz/uploads/quiz
z/230132/6
_1h0t5.jpg
&imgrefurl=h p://www.quizz.biz/quizz-230132.html &h=400 &w=382 &tbnid=82 _pL _9c7PgI5M: &zoom=1 &docid=gtzokWKNC78CfM &ei=7gDvVKuyAoKFPcP6gcAP &tbm=isch &ved=0CFIQMygoMCg

Whack yourself. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 688/1.111 (2015-02-27 08:08)

Ik heb een iPhone 5. Daar ben ik, weer, heel blij mee en dat komt omdat ik gisteren met een tandenstoker het
stof uit de opening waar de lader in gaat heb gepeuterd. Ik moest de laatste jd namelijk heel hard mijn laadsnoertje
in mijn iPhone drukken. Gisteren bedacht ik een oplossing omdat het snoertje echt geen contact meer maakte. Al
weken zag ik dat aankomen maar gisteren ’bedacht’ ik pas een oplossing. Ik loste het probleem pas op toen ik mijn
iPhone niet meer kon opladen en in een ﬂits de consequen es voor me zag alsof mijn leven aan me voorbij ﬂitste
maar dan in de toekomst. Toen pas kwam ik in ac e. Toen pas gaf ik mezelf een Whack on the side of my Head.
In het Engels is daar een prach g woord voor: procas na on. En ik ben er een meester in. Met name in de meest
onbenullige dingen. Ik voel me dan als een haas frozen in de koplampen van een auto. Meestal zijn het maar kleine
klusjes. Wat me enorm geholpen hee is de 1 minuut methode. Stel jezelf de vraag of je het klusje in 1 (of 5 minuten)
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kunt doen. Bij mij zijn de kleinste klusje de grootste uitstellers. Als het antwoord ja is doe je het. Je gaat er niet over
nadenken want dan verlies je het van je Kabouter.
Lukt dat niet heb ik hier mijn ’vertaling’ van de Whack Pack van Roger von Oech. Die kun je ook kopen als kaarten,
app of als boek. Het is een echte hit.
But for now, hit yourself.

Hoe vaker we iets op dezelfde manier doen, hoe moeilijker het is om het op een andere manier te
doen.
Soms hebben we een whack voor onze kop nodig om onze gedachtepatronen te doorbreken en ons te
dwingen
tot een frisse aanpak.
Whacks zijn er in allerlei vormen en maten.
Zoals je ontslag of dat je docent zegt dat je een speciaal talent hebt in een gebied waar je zelf eigenlijk nooit echt over nagedacht hebt. En je vervolgens vraagt of je mee wilt helpen aan een project dat as
woensdag af moet zijn.
Of als je belangrijkste leverancier van een vitaal onderdeel opeens staakt en je hals over kop op zoek
moet naar een alterna ef dat uiteindelijk veel beter is.
Alle whacks hebben 1 ding gemeen. Ze dwingen je om je veronderstellingen te veranderen en
iets anders te denken
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Michel van Dort (2015-02-28 23:36:39)
Mooi!
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De wiskunde van weerstand. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 689/1.111 (2015-02-28 07:14)

Soms lees
ik dingen en dan denk ik WOW. Dan wordt er iets duidelijk of inzichtelijk gemaakt en voel ik dat gewoon. Ik ga dan
al jd even naar linksboven staren het gevoel en het inzicht verkennend in een soort van trance. Er gebeurt iets met
mijn kennis op dat vlak. Het vlak in dit geval is kunst maken. Ik kreeg laatst het boek The Art of War van Steven
Pressﬁeld van een vriendin als verjaardagskado te leen. Zij hee het ook te leen. Zijn vond het herkenbaar, verduidelijkend en lekker leesbaar en vroeg me om erin te schrijven als ik het uit heb. Hoe ik het vond en wat ik er aan
had. En, zo schreef ze, als we het dan oneindig uitlenen worden de commentaren misschien nog inspirerender dan
het boek. Mooie gedachte. En voor mij kan het boek al niet meer stuk. En ik ben pas op een kwart. Waarom? Omdat
het mijn Kennis op het gebied van Kunst maken hee vergroot. En Kennis deﬁnieer ik voor het gemak even als de
resultante van Informa e x Ervaring x A tude x Vaardigheden. Maar je hebt niets aan Kennis als je die niet koppelt
aan een Taak. Zonder Taak is Kennis waardeloos. Kennis komt pas tot leven als je er iets mee doet. En dat is wat ik
zo meteen ga doen. Ik ga die nieuwe informa e van pagina 42 van The War Of Art in prak jk brengen. Maar eerst
zal je vertellen wat mij nu precies naar buiten deed staren van de week in de trein, linksachter in de s ltecoupe op
weg naar Utrecht. Het boekje gaat over het doorbreken van blokkades. En wat het boekje mij van de week leerde
was het volgende. Als ik een niet uitdagende taak moet doen en dan verzet ’voel’ is de hoeveelheid energie die vrijkomt het grootst als ik het zo snel mogelijk doe. Uitstel betekent namelijk dat er in die uitstel jd ook nega eve
energie wordt opgebouwd. Het alleen al denken dat je het nog moet doen kost energie en gaat allemaal van de energie af die vrijkomt als je de niet uitdagende taak uitvoert. Dus nog even in het kort. Hoe werkt het......bij mij: Stel
ik moet een betaling doen. Niet echt een uitdagende taak en ik voel weerstand. Kan ik weken uitstellen. Heb het
zelfs wel eens tot een deurwaarde laten komen. Die weerstand noem ik Weerstand. Vanaf dat moment gaat de stopwatch lopen. De jd van uitstellen noem ik Uitstel. De energie die vrijkomt na het uitvoeren van de niet uitdagende
taak noem ik Energie. Ik ga nu proberen dat in een formule te stoppen. Weerstand gedeeld door Uitstel is Energie.
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Hoe groter
de Weerstand hoe groter de mogelijk vrijkomende Energie. Maar hoe groter het Uitstel hoe kleiner de mogelijk vrijkomende Energie. Voel je de Weerstand? Fijn weekend.

Carolien Geurtsen (2015-02-28 07:51:03)
Absoluut herkenbaar die ervaring van weerstand naar Weerstand en energielek, zoals ik het dan noem, bijna niet meer vooruit
te trekken uiteindelijk. ik dn, in die uitgestelde ac e. Klinkt als een erg goed boek
Elbert Ricken (2015-02-28 14:15:07)
te gek om te lezen wat je allemaal ontdekt en leert. Jaloersmakend om te zien dat je nog steeds in een leercurve zit!
Hans Kemps (2015-02-28 16:11:53)
Echt goed!
Els (2015-03-01 11:14:58)
Dat is een goede :-))
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2.3

March

Dominee Noltee. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 690/1.111 (2015-03-01 08:51)

Ik type hier dat dit een experiment is. Ik had natuurlijk alles goed kunnen voorbereiden. Scriptje schrijven, storyboardje maken en de set dressen maar ik ben maar gewoon begonnen. Ik heb nog overwogen om in mijn prach ge
rode Boss pak deze zondagsschool te beginnen. Ik kreeg namelijk van de week een foto van Immo die hij had genomen
in Horsens Denemarken met de tel Dominee Noltee. Nou dat lijkt me eigenlijk wel een mooie tel voor deze post.
Enﬁn dit wordt de eerste keek op de week. Handig voor als je van de week een of meerdere posts hebt overgeslagen
of gewoon omdat je het liever ziet en hoort dan leest. Neemt niet weg dat ik je niet tegenhoud om een abonnement
te nemen. Dat is nog gewoon gra s. Vraag niet hoe het kan maar proﬁteer er van.
Ik verdwijn nu even in iMovie om het net opgenomen intro te edi en. Tot zo.
[wpvideo DhpToqM8]
Het is inmiddels 8.45 Zondagschool wordt een weekje uitgesteld.
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Zet je beste beentje voor. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 691/1.111 (2015-03-02 07:43)
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Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Wat er hier gebeurt is dat ik met mijn 13 inch Apple op de bank Studio Sport PSV-AJAX zit te kijken en mijn
zoon naast me staat en online tegen een vriendje FIFA 2015 speelt op de PS4 geprojecteerd op het grote scherm. Het
geprojecteerde is ongeveer 20 keer zo groot maar dat is las g te zien op deze foto.
Waar je dat aan ziet? Aan het NOS logo linksboven en het EA Sport logo rechtsboven.
Er is nog een heleboel meer te ontdekken maar wat mij fascineert is wanneer we het verschil NIET meer zin
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tussen Game en Werkelijkheid. Zo van een screenshot is dat las g te zeggen maar als je de voetballers ziet bewegen
zie je in een splitsecond welke de Game is en welke Echt. Ondanks dat FIFA 2015 op de PS4 er heel realis sch uitziet
zie ik direct welke voetballers van vlees en bloed zijn en welke van nulletjes en eentjes.
Het doet me denken aan het verhaal van Malcolm Gladwell in zijn boek Blink. Hier vertelt hij het verhaal van
het beeld van een jongeman, met het linkerbeen naar voren en de armen naast de zijden. Een zogenaamde
kouroi. Er zijn er slechts nog zo’n 200 van over en deze was helemaal gaaf. Het J. Paul Ge y museum kon het
kopen voor net iets onder de 10 miljoen dollar. Het beeld werd in bruikleen genomen en onderzocht met hogeresolu e-stereomicroscoop, electronen microsonde, massaspectrometrie, rontgendiﬀrac e en rontgenﬂuorescen e.
Conclusie: beeld was heel oud en de medewerkers van het museum waren overtuigd en kochten het beeld 14
maanden later. De oudhedenconservator van het museum beschreef de nieuwe aanwinst als volgt:
“God of mens, belichaamt hij alle stralende energie van de adolescen eperiode van de westerse beeldende
kunst.” Toch was het nep en daar hadden een aantal kenners geen maanden onderzoek voor nodig. Die zagen dat in
een split second. Ze keken niet met hun ogen maar voelde met hun onbewuste. En dat is volgens Ap Dijksterhuis
200.000 keer sneller. In dit geval nog veel sneller.
14 maanden x 30 dagen x 24 uur x 60 minuten x 60 seconden = 36.288.000 seconden
Of 2 seconden.
Da’s ruim 18 miljoen keer zo snel.
Volg je intui e…..of lees Gladwell.
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Stenenmozaiekgrijparmteam.

Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 692/1.111

(2015-03-03 07:35)

Komt ie weer.
Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Toen ik gisterochtend voorbij dit tafereel liep, dacht ik dat er gewoon een paar stratenmakers op hun knieën
de straat aan het maken waren. En dat waren ze ook. Maar het gebeurde in een heel rap tempo. Het team legt zo’n
100 stenen per minuut. En dat kan niet zonder hulp. Extra hulp. En dan bedoel ik niet een rondrennende leerbedrijf
puber. Nee die rondrennende puber zit nu net als veel andere pubers gewoon aan een joys ck maar dan in de grijze
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machine met grijparm linksboven in beeld. Met een werkelijk geniaal ontworpen grijparm voorziet de puber de twee
stratenmakers van een perfect gelegd mozaïek van 50 stenen. De stratenmakers hoeven niet eens op te staan.
Ik liet het onderstaande ﬁlmpje, dat ik gisterochtend maakte, zien als voorbeeld dat machines veel werk overnemen.
Ik plaatste het in een nega eve context. Maar eigenlijk vind ik het een geweldig posi ef voorbeeld. Deze drie
mannen en die machine zijn een goed geoliede stratenmakersmachine die waarschijnlijk langer meegaan dan de
stratenmakers van vroeger. Ik ben benieuwd wat de stratenmakers er van vinden. Of zij blij zijn met de komst van die
stenenmozaiek aanleverende grijparm. Ik zal het ze straks eens vragen......als ze niet al klaar zijn met het hele plein.
Wil je het stenenmozaiekgrijparmteam aant werk zien?
Bekijk dan dit ﬁlmpje:
[wpvideo PPqygssw]

Het stenen jdperk. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 693/1.111 (2015-03-04 06:59)
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Gisteren was ik benieuwd wat de stratenmakers vonden van hun stenenmozaiekgrijparm en of zij blij waren met
de komst van hun machinemaatje.
[wpvideo PPqygssw]
De trein uitstappend vroeg ik me gisterochtend af of zie niet misschien al klaar zouden zijn met het bestraten van het
plein. Maar toen ik Hoog Catharijne uitliep aan de Vredenburgkant zag ik dat ze nog bezig waren. Ik liep op de man af
die met een stokje waar touw omheen gerold was toe en vroeg hem of ik hem iets mocht vragen. En dat mocht. Hij
ging wel gewoon door met zijn werk. Mijn vraag was hoeveel vierkante meter ze per dag bestraa en. Hij vertelde me
dat dat zo’n 300 vierkante meter was, twee keer zoveel als voor de introduc e van de stenenmozaiekgrijparmmachine,
zo’n 10 jaar geleden. Toen ik hem vroeg of hij blij was met de komst van de stenenmozaiekgrijparmmachine glimlachte
hij tervreden om daar volmondig ja op te antwoorden. Hij vertelde dat door de komst van stenenmozaiekgrijparmmachine de stratenmaker ’langer’ mee gaat. Hij was zichtbaar in zijn nopjes met de stenenmozaiekgrijparmmachine
om er aan toe te voegen dat het straktrekken van het zand met name het zware werk was. Toen ik hem vroeg of
de stenenmozaiekgrijparmmachine geen banen kos e was hij zeer resoluut. Zeker niet. De stenenmozaiekgrijparmmachine moest niet alleen bediend worden maar ook ontwikkeld. Zo werkte het zuignappensyteem waarmee de
stenenmozaiekgrijparmmachine de stenen ’pakt’ vroeger lang niet zo goed. Concluderend herhaalde ik dat het nu
dus sneller en beter gaat dan vroeger. Een instemmende ja knikkende stratenmaker als gevolg.
Machines en computers nemen het werk over. En dat is lang niet al jd een slechte zaak.
Mijn vriend Erwin woont in Zuid Afrika en had mijn post van gisteren gelezen en stuurde mij dit ﬁlmpje. Ik denk
niet dat de stenenmozaiekgrijparmmachine daar voet aan de grond krijgt. Althans niet bij deze twee heren.
[wpvideo AzusqUDc]
Later op de dag kreeg ik deze van Diane. Zo doen ze dat in 020. Het kan al jd beter en sneller.
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Els (2015-03-04 09:42:59)
Ik moet er weer om lachen Cor...
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Wie het eerst mailt het eerst maalt. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 694/1.111
(2015-03-05 07:21)

Afgelopen dinsdag gaf ik vier colleges van zo’n 90 minuten per college.
2 colleges aan alle eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten met als onderwerp het crea eve proces.
1 college aan tweedejaars HKU Event managers met als onderwerp Play als een van de vaardigheden van Daniel Pink.
1 college aan een groep derdejaars HKU studenten vanuit verschillenden disciplines met als onderwerp crea eve technieken.
En als experiment had ik 1 model genomen en dat model vanuit drie verschillende perspec even uitgelegd:
- het perspec ef van Play.
- het perspec ef van de facilitator van crea eve processen
- het perspec ef van de maker van een museum ervaring
1 model drie colleges. Ik heb er 30 jaar over gedaan om het model te begrijpen en colleges van dinsdag gebruikte ik als experiment om te kijken of ik het ook uit kon leggen. Ik vertelde mijn studenten dat waar ik 30 jaar over
deed zij nu in 30 dagen moesten begrijpen. En dat als ik ze over 30 dagen op de gang tegen zou komen en ze me het
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model niet uit konden leggen ik ze dan van school zou sturen.
Nieuwsgierig geworden naar het model?
Aanstaande zaterdag geef ik een ontbijtsessie om 10.00 in de Fenix Food Factory in Ro erdam. Er is plek voor
10 m/v. Ik trakteer en neem het model mee.
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Wil je komen, stuur me dan even een mailtje cornoltee@mac.com
Wie het eerst mailt het eerst maalt. Er is nog plek.

annamariahee gelijk (2015-03-05 08:26:31)
Dit wil ik in de wer elder in Utrecht! Hartelijke groet. Anna-Maria Gianna asio www.puur.nl www.puuramsterdam.nl
www.puurutrecht.nl www.puurtrainingen.nl www.puurfeesten.nl
Els (2015-03-05 09:34:32)
Klinkt interessant Cor.... ik sta om 09:30 langs de lijn van het voetbalveld... Net geCorrespondeerd !!!
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Fenix Food. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 695/1.111 (2015-03-07 19:34)

Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Valerie, Gaf en Ton mogen niet meedoen :-)
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100% puur 99% gejat. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 725/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-08
06:13:13)
[…] Elja. Een en ander perfect georganiseerd door Anna-Maria. Waarom? Omdat Anna-Maria niet bij het laatste ontbijt college
kon zijn. Mijn ontbijt college gaan al jd over het zelfde onderwerp Over ﬂow. De mentale staat, niet het […]

Preek van de Week. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 696/1.111 (2015-03-08 09:16)

Ik heb wat met koﬃe. Ja wie niet zou je zeggen. Koﬃe, de smeerolie van de maatschappij. Toch ben ik blij dat ik
Noltee heet en geen Nolkoﬃe maar dat is een ander verhaal. Gisteren was pilot nummer 7.752 ”Het inspira e Ontbijt”. Ik droom er van om een keer een ochtend inspira e ontbijt te verzorgen in een kerk. Lekker vroeg op een
maandag. Een goede start van de week. De kerken kunnen wel wat verhoogde beze ngsgraad gebruiken en mensen
wel wat inspira e. Ik denk dat ik mijn preek dan zou houden over ’mijn’ model. Ik kan uren over mijn model praten
dat bleek van de week. Afgelopen dinsdag begon ik met een college Design aan tweede jaars HKU Event Management
studenten. Bleek dat ik het verkeerde college had voorbereid. Het ging niet over Design maar over Play. Ik klikte snel
door naar ’mijn’ model en praa e moeiteloos 90 minuten vol met mijn model. Ik besloot het model die dag voor
al mijn colleges te gebruiken. Geen enkel probleem. Het model sluit perfect aan bij het boek dat ik van de week
kado kreeg van mijn nieuwe cammeraat Frank Cammeraat. Frank interviewde me voor een serie portre en die in het
nieuwe onderwijsmuseum getoond gaan worden dat dit jaar in Dordrecht wordt geopend. Toen ik hem vroeg wat de
vergoeding was vertelde Frank dat hij in die jaren dat hij dit doet slechts een keer 100 gulden had gegeven aan een
junk. Dat was mooi. Ik ben ook een junk. Verslaafd aan Kennis. Dus kreeg ik een boek van Frank: De Architectuur
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van het Geluk van Alain de Bo on. Ik heb het nog niet gelezen maar de tel sluit geweldig goed aan bij mijn model.
Echter mijn model bestaat uit 4 lijnen. Het boek uit 307 pagina’s.
Gisteren organiseerde ik mijn eerste ontbijtsessie in de Fenix Food Factory in Ro erdam. Het duurde ruim een uur
voordat ik met mijn model kwam. We waren druk met brood, augustuskaas, ﬁlterkoﬃe en met name elkaar.
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Het was fantas sch om te zien dat elke onderwerp een onderling verbindend element vormde. Er werd zelfs hardop,
glimlachend gevreesd dat ik nooit aan mijn model zou komen. Toch is het er nog van gekomen. Na de kaas, de koﬃe
en de verhalen kwam ook het model op tafel. Het model van de Architectuur van Geluk. Het was weer een geweldige
week. Doe maar 8 dagen in de week. Doe ik op de achtste dag een preek van de week. Over mijn Model.
Mijn volgende Preek van de Week is zaterdag 11 april om 10.00 in de Fenix Food Factory in Ro erdam. Wil je komen?
Mail me dan. Er is plek voor drie.
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Go with the Flow? Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 697/1.111 (2015-03-09 08:11)

Vanmiddag heb ik mijn beoordelingsgesprek op HKU en ik denk dat ik dan mijn model er maar weer eens bijpak.
Ook deze week ga ik vrolijk verder om alles wat ik moet uitleggen aan de hand van dit model te doen. Het model laat
ik even achterwege maar hier heb je wel de deﬁni e van Flow volgens Wikipedia:
”Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreﬀende ac es gerichte energie en ac viteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de ac viteiten succesvol uitvoert. Belangrijkste theore cus
achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.
Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde posi eve psychologie waarvan Csikszentmihalyi (naast
Mar n Seligman) de belangrijkste proponent is. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die
door Csikszentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over ﬂow het bij wijze van
metafoor hadden over een ”stroom die hen meevoerde”. In die zin is de term ”ﬂow” niet gerelateerd aan
de uitdrukking ”go with the ﬂow”, die betekent dat men zich conformeert aan hetgeen anderen doen.”
Om Flow uit te leggen liet ik vorige week het ﬁlmpje zien dat ik vorige week zondagochtend in 87 minuten maakte.
[wpvideo DhpToqM8]
Het voldoet aan alle 8 kenmerken van Flow:
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1. Ik had een duidelijk doel. Een 30 seconden introﬁlmpje maken voor mijn Preek op de Week video post op
zondag.
2. Ik was heel geconcentreerd en doelgericht;
3. Ik ging volledig op in de ac viteit en vergat mezelf;
4. Ik verloor besef van jd: ik begon om 7.20 en voor ik het wist was het 9.00
5. Ik kreeg directe feedback. Succes en falen ten aanzien van de ac viteit waren onmiddellijk duidelijk, zodat ik
daarop mijn eigen handelen direct kon aanpassen. De opnames kan ik direct terugzien en eenmaal geïmporteerd en geëdit in iMovie zie en voel ik direct of het ’loopt’.
6. Ik ervaar een evenwicht tussen mijn vaardigheid en de uit te voeren ac viteit: de bezigheden zijn heel uitdagend
echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
7. Ik ervaar een gevoel van persoonlijke controle over de situa e of ac viteit;
8. De ac viteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk. Niemand hee mij gevraagd om zo’n ﬁlmpje te maken.
Ik doe het omdat ik het een uitdaging vind en leuk om te doen punt.
Je ervaart alleen Flow als er sprake is van een op male balans tussen de moeilijkheid van een taak en je speciﬁeke
Kennis (Kennis = Vaardigheden x Informa e x Ervaring x Houding)

”Mensen kunnen in de staat van ’ﬂow’ boven hun eigen kunnen uits jgen en sneller leren en nieuwe
inzichten verkrijgen.”
Een evalua e gesprek gaat volgens mij over hoe het gaat en hoe het beter kan. Design your Work. Je huidige werksitua e transformeren in een gewenste werksitua e. Wat dan misschien helpt om in het kader van je werk de volgende
zin af te maken:
Het zou fantas sch zijn als.......
Het is weer maandag. U mag weer.
In Flow?
Or going with the Flow?

Anna-Maria @puur (2015-03-09 08:23:04)
ik ben the ﬂow!!!
100% puur 99% gejat. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 725/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-08
06:13:16)
[…] Wat is Flow volgens Cor […]
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Flow gaat over het proces en niet over de inhoud - Elja Daae (2015-04-08 20:34:43)
[…] Wat is Flow volgens Cor […]

Design Dobbelsteen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 698/1.111 (2015-03-10 06:16)

Op dit moment lopen er 20 chinezen dobbelstenen te gooien op straat in Shanghai. Ze doen dit als opwarm
oefening voor een training die een vriendin van mij daar gee . En toen ik de instruc e voor haar maakte bedacht ik me dat het eigenlijk wel een heel leuk hulpmiddel is in het hele Design proces. Stel je voor dat je
voor elke fase in het Design proces zo’n uitleg hebt. Het enige wat je dan nodig hebt is een dobbelsteen
en die uitleg. De komende 6 dagen ga ik eens proberen of ik per fase 6 oefeningen kan bedenken. Laat
ik beginnen met de eerste fase: De Opwarmfase. Deze fase bestaat uit het opwarmen van de zintuigen en
het opwekken van de nieuwsgierigheid. Stel je voor dat je iets moet ontwerpen voor een ziekenhuis. Dan
breng je je team geblinddoekt naar een ziekenhuis en in het ziekenhuis zet je ze allemaal op een andere plek.
Je ontdoet ze van de blinddoek en gee ze een dobbelsteen, een aantekenboekje en de volgende instruc e:
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Als iedereen klaar is deel je elkaars observa es. Dit doe je per zintuig. Het is heel interessant, inspirerend en leerzaam
om elkaars observa es te delen. Een mooie minintraining nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht en opwarming van
de zintuigen.
What you throw is what you get.

Voel en Kies. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 702/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-15 09:49:56)
[…] je je zintuigen hebt opgewarmd, de huidige situa e hebt verkend, betekenis hebt gegeven aan je bevindingen en een […]
Winny (2015-04-22 15:25:44)
Wat een mooie oefening. Die ga ik in combina e met een boek uitproberen in mijn eerstvolgende Schrijfcafé van 11 mei. Voor
de steps ga ik dan de woorden of pagina’s in een boek gebruiken. Ik laat het je weten hoe de deelnemers het hebben ervaren.
cornoltee (2015-04-22 17:58:02)
Wat een goed idee! Succes
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DobbelstEEN DobbelTWEE. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 699/1.111 (2015-03-11 15:50)

Zoals beloofd is dit deel TWEE van de Design Dobbelsteen. Een handige manier om stapsgewijs en dobbelsteen
gooiend door het Design Thinking proces te ’lopen’. Gisteren deel 1 vandaag deel twee. Het enige wat je nodig
hebt is een dobbelsteen.....en een hand. Design Thinking by Throwing. Er is maar 1 regel. Je doet wat je gooit. En
gooi je twee keer achter elkaar hetzelfde, doe je gewoon weer hetzelfde. Saai? Nee. Leerzaam.
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Voel en Kies. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 702/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-15 09:49:59)
[…] je je zintuigen hebt opgewarmd, de huidige situa e hebt verkend, betekenis hebt gegeven aan je bevindingen en een of
meerdere vragen hebt bedacht wat de gewenste […]
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Dobbel Drie. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 700/1.111 (2015-03-12 07:00)

Dit is deel DRIE van de Design Dobbelsteen. Een handige manier om stapsgewijs en dobbelsteen gooiend door het
Design Thinking proces te ‘lopen’. Gisteren deel twee, eergisteren deel een, vandaag deel drie. Het enige wat je nodig
hebt is een dobbelsteen…..en een hand. Oh ja en wat postgids en rode s ckertjes. Design Thinking by Throwing. Er is
maar 1 regel. Je doet wat je gooit. En gooi je twee keer achter elkaar hetzelfde, doe je gewoon weer hetzelfde. Saai?
Nee. Leerzaam.
Nadat je je zintuigen hebt opgewarmd en de huidige situa e hebt verkend ga je nu betekenis geven aan de dingen
die je hebt ontdekt. In de vorige fase heb je vooral gekeken en geluisterd nu ga je de ’verhalen’ die je hebt gezien en
gehoord juist met elkaar delen. Begin met de verhalen die je geraakt hebben. In posi eve en nega eve zin. De zogenaamde Huh? en Wow! momenten. Welke ontdekking deed je verbazen? Waar vroeg je je af ’Hoe zit dat, waarom
doet ie dat.....?” En wanneer werd je juist posi ef verrast, je echt iets ontdekte. Zo van ”Ooooohhhhhhhh zit dat
zoooooooo!” Een zogenaamd Wow! moment. Een nieuw inzicht, nieuwe kennis, een leermoment.
Deze fase is het moeilijkst. Je bent op zoek naar betekenis. Je bent op zoek naar kansen en mogelijkheden.
Blijf net zo met je dobbelsteen gooien tot je het gevoel hebt dat je de essen e van waarom mensen de dingen doen
en zeggen te pakken hebt.
Succes!
Een, twee, drie....gooien maar.
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Voel en Kies. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 702/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-15 09:50:03)
[…] je je zintuigen hebt opgewarmd, de huidige situa e hebt verkend, betekenis hebt gegeven aan je bevindingen en een of
meerdere vragen hebt bedacht wat de gewenste situa e zou kunnen zijn en vervolgens heel […]
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Dit is een automa sch gegenereerd Kabouter bericht. (2015-03-13 06:20)

Cor schrij niet op vrijdag de der ende.
Hij wenst u wel veel sterkte vandaag.

Els (2015-03-13 08:46:44)
Een Cornee dus... Ook veel sterkte dan ...
Ronald van Schaik (2015-03-13 08:51:35)
:-) Zet hem op Cor.
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Gooi en Bedenk. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 701/1.111 (2015-03-14 08:55)

Gisteren had ik een vrije dag gekregen van Kabouter. Die vindt het beter als ik vrijdag de der ende niet schrijf. Het is
een van de weinige momenten dat ik het met hem eens ben. En we hebben dan ook een prima dag gehad zo samen.
Kabouter vond het zelfs zo gezellig dat ie vanochtend zei dat ik vandaag nog wel een dagje vrij mocht nemen.
Mijn gun moest er helaas weer aan te pas komen.
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En dreigen hielp niet. Ik ben benieuwd of ik deze vlek nog uit mijn laken krijg:
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Maar dat zijn zorgen voor later. Nu weer verder met de Design Dobbel steen.
Voor het gemak plak ik de vorige drie er even in om vervolgens vandaag nummer 4 te maken.
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Nadat je je zintuigen hebt opgewarmd, de huidige situa e hebt verkend en je bevindingen hebt gedeeld is het
nu jd om ideeën te bedenken. En ideeën bedenken begint met een goede vraag en een goede vraag bevat een
behoe e en een boodschap. Uit je bevindingen van de vorige fase pak je er om te beginnen 1 die het meest
betekenisvol voor je is. Een bevinding die je echt iets hee geleerd van een van de stakeholders. Iets waar bij je had
”ooohhhhh doen ze dat daarom.”
Stel je voor dat jdens je verkenning op bezoek ging bij een oudere dame van 83 die je vertelde dat ze geen
enkel probleem had met het openen van haar medicijnverpakkingen. Nieuwsgierig als je bent als reDesign Thinker
vroeg je toen of ze even voor wilde doen hoe zij haar medicijn verpakking opent.
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De vraag op deze bevinding zou kunnen zijn:
”Bedenk ideeën voor een medicijnverpakking voor 100 pilletjes die makkelijk en zonder en kracht geopend
kan worden.”
En dan ga je eerst zelf ideeën bedenken. En als je hulp nodig hebt gooi je de dobbelsteen. De dobbelsteen
bevat 6 divergen e technieken die de vraag vanuit 3 perspec even bekijkt:
- een ander persoon
- een andere plek
- een proces
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Het dwingt je om een op een andere manier naar het probleem te kijken. Belangrijk in deze fase is het killen
van je Kabouter. Want hij zal veel commentaar hebben als jij iets moet bedenken vanuit het perspec ef van je
favoriete superheld of een inktvis.
Dus laad je wapen, gooi en schrijf al je ideeën leesbaar op post-its zodat je die later kunt delen.

Voel en Kies. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 702/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-15 09:50:06)
[…] en een of meerdere vragen hebt bedacht wat de gewenste situa e zou kunnen zijn en vervolgens heel veel ideeën hebt
bedacht, wordt het nu jd om te kiezen. En niets is zo moeilijk als kiezen. Zeker als je voor radicale […]
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Voel en Kies. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 702/1.111 (2015-03-15 09:49)

Als je je zintuigen hebt opgewarmd, de huidige situa e hebt verkend, betekenis hebt gegeven aan je bevindingen
en een of meerdere vragen hebt bedacht wat de gewenste situa e zou kunnen zijn en vervolgens heel veel ideeën
hebt bedacht, wordt het nu jd om te kiezen. En niets is zo moeilijk als kiezen. Zeker als je voor radicale vernieuwing
gaat zijn we geneigd om toch te gaan voor de veilige weg. Dat is logisch omdat echt nieuwe ideeën onbekend aanvoelen. We hebben geen referen ekader. En onbekend maakt onbemind. En als het er echt om gaat, houden we het
het toch het liefst bij het oude:
Nobody likes change, except for a wet baby.
Herken je dit? Heb je net met je team de meest originele ideeën bedacht, eindig je met een aantal veilige, dichtgeknepen billen ideeën.
Een van de manieren om dit te omzeilen is het gebruik van de COCD box. De volgende tekst kopieer ik met vriendelijke toestemming van COCD, het Centrum voor de Ontwikkeling van het Crea ef Denken. Hun missie:

COCD zet de toon bij het verder ontwikkelen van crea ef denken, zowel voor individuele personen
als voor organisa es.
De COCD-box is een goede manier om ideeën te selecteren. Deze ondertussen wijd verspreide selec etool is oorspronkelijk bedacht door Mark Raison als eindwerk voor zijn Deskundigheidstraining (1997).
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Deze tools is goed inzetbaar vanaf ca. 40 ideeën.
Minder dan 15 ideeën? Vraag alle deelnemers naar hun absolute favoriet en kom samen tot een top 3.
15 tot 40 ideeën? Vraag alle deelnemers naar hun top 5. Neem gelijkaardige ideeën samen en kom tot een gemeenschappelijke top 5.
Werkwijze
Tel het totale aantal bedachte ideeën en deel dat door het aantal deelnemers (rond af naar boven). Dit getal is het
totale aantal s ckers dat elke deelnemer mag plakken verdeeld over de 3 kleuren.

• BLAUW: niet bijzonder origineel maar wel perfect uitvoerbaar, resultaat op korte termijn;

• ROOD: origineel en uitvoerbaar, je merkt een bepaalde aantrekkingskracht, gee een ‘WOW’-gevoel;

• GEEL: heel origineel maar het (nog) niet duidelijk hoe we dit kunnen implementeren, ideeën voor de toekomst.

Belangrijke Tip: zorg dat je voordat je gaat kiezen alle ideeën nummert, laat vervolgens elke deelnemer individueel
in s lte op papier selecteren. Begin met ROOD, dan GEEL en sluit af met BLAUW. Laat de s ckers pas plakken als
iedereen gekozen hee .
Voordelen van deze selec emethode:

• snelheid: de hele keuzeprocedure kan in circa 30 minuten

• democra sch: het zijn de individuele keuzes die uiteindelijk de groepskeuze bepalen

• eenvoud: alles wat je nodig hebt zijn wat s ckers of gekleurde s

en

• varia e: dankzij de 3 types, komen de echte ‘out-of-the-box’-ideeën makkelijker naar boven

• eﬃciënt: zonder jdrovende discussie worden de voorkeuren en het draagvlak zichtbaar

Als je klaar bent met plakken van de s ckersverplaats je de gekozen ideeën op een groot vel verdeeld in vieren:
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Je vraagt je af wanneer je je dobbelsteen kunt gebruiken. Dat hoe nu niet. S ckers heb je nodig en s lte.
Voor de dobbelsteen au sten onder ons:
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Brainstom. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 732/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-15 07:55:31)
[…] – verdeel de sessie in “veel ideeën bedenken/niet oordelen, ideeën kiezen” Dus eerst divergeren en dan convergeren. Om
uit de vele ideeën te kiezen kun je de COCD box gebruiken. Hoe die werkt, lees je hier. […]
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Van hoofd naar handen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 703/1.111 (2015-03-16 06:48)

Een idee op een post-it of vertellen is toch iets heel anders dan een idee echt tot leven brengen zodat je het
vast kunt pakken, van alle kanten kunt bekijken of, nog beter, zelf kunt beleven. Niets werkt zo goed om feedback
te krijgen op je ideeën als een prototype. In deze fase is niets waardevoller dan een prototype. De 1.111 regel van
Jeroen de Bakker er nog maar eens bij halend.
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.
“Jaaaa. zeker wel! zei ik resoluut.
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“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 maar een in elkaar geknutseld prototype
begrijpen we. Maak het vooral niet te perfect. Het gee de ander ruimte en uitdaging om het te verbeteren.
Dus prototype je idee en faciliteer feedback. Feedback morgen nu: Make Stuﬀ.
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Design Dobbel 7even. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 704/1.111 (2015-03-17 06:55)

Ik geloof in de kracht van spel als bron van vernieuwing. Ik geloof dat spel de meest krach ge, menselijke vaardigheid
is om te verbeteren. En een van de essen ële onderdelen van een goed spel is een goed feedback systeem.
Dit is de laatste Design Dobbelsteen post. Mijn vrijwillige poging om in een week een overbodig obstakel te overwinnen. Namelijk het design thinking proces aan de hand van een mechaniek, de dobbelsteen, uit te leggen maar
vooral met zijn tweeën uit te proberen.
Als je alle dobbelstenen achter elkaar plakt en er met zijn tweeën mee aan de slag gaat, eindig je allebei met een
geredesignd idee. Vraag niet hoe het kan maar proﬁteer er van.
De laatste fase is het krijgen en geven van feedback. Ik gebruik daarvoor de methode van DasArts.
Barbara Van Lindt, managing director DasArts erover:

”Eén van de belangrijkste veranderingen die we hebben geïntroduceerd, is dat student die feedback
krijgt, medeverantwoordelijk is voor waar hij feedback op ontvangt. Nog voordat de sessie begint, bepaalt
hij waarop hij reac es wil ontvangen. Van Lindt: “We werken toe naar een cultuur waarin degene die pre608

senteert, zijn vragen op tafel dur te leggen. In plaats van een schild te ze en voor zijn werk en zichzelf,
nodigt de maker zijn collega’s uit een reac e te geven. Vooral wanneer je materiaal toont waar je nog
mee aan het worstelen bent, kan de sessie informa ef én produc ef zijn.”
“De maker hee echt het gevoel iets gekregen te hebben om mee verder te bouwen aan het werk.”
Een van de meest in het oog springende elementen van de methode noemt Van Lindt dat de degene
die presenteert, nauwelijks in gesprek gaat met degene die feedback geven. Er zijn enkele momenten
waarop de maker zich wel kort engageert, maar de focus ligt op het ontvangen. “De makers krijgen het
laatste woord en daarin laten ze vaak weten dankbaar te zijn. Ze rollen hun sheets op en nemen die mee
naar huis. Ze hebben echt het gevoel iets gekregen te hebben om verder te bouwen aan hun werk. Er is
geen overweldigende tsunami van allerlei oppervlakkige oordelen over hen heen gekomen” Een andere
interessant element dat Van Lindt aans pt is dat het verloop van de sessies vaak wordt bepaald door de
factor jd; sommige formats duren bijvoorbeeld maar vijf minuten. Ze omschrij het als een beperking
die ac veert, want deelnemers worden gedwongen scherp te formuleren. “Soms denk je: ‘wow dat is
interessant’, en dan moet je al afronden. Dat is natuurlijk frustrerend, maar ik verwijs dan naar de wandelgangen en de zeeën van jd die je hebt na de feedback sessie om verder te gaan met de discussie.”
Niet oordelen en het lef hebben om vragen te stellen. De basis van nieuwsgierigheid. En of dat te leren is? Tuurlijk.
In het kort komt de methode van DasArts op het volgende neer. Je bedenkt van te voren allebei welke vraag
je beantwoord wil krijgen. Waar wil je feedback op met betrekking tot het prototype dat je hebt gegeven. Is het
spannend genoeg, is het makkelijk, is het handig...... Vervolgens vraag je de volgende zin af te maken:
“Wat voor mij werkte………….”
Je partner hee 1 minuut de jd om de zin af te maken en leest hem dan voor.
Als ie klaar is pakt ie de dobbelsteen en gooit.
De tweede feedback methode is dat je een zin vanuit een perspec ef van een persoon af maakt. Dus een
perspec ef van een van de stakeholders uit je situa e. De zogenaamde perspec even ronde.
“Als…………..heb ik behoe e aan………”
Het mooie van deze ronde is dat het verwijst naar een mogelijke toekomst zonder in een oordeel te vervallen.
De derde feedback methode is de roddelronde waarin je in een gesprek met een ﬁc ef derde persoon vertelt
wat je van het prototype vinden. De maker draait zich om en doen niet mee. Deze ronde duurt twee minuten
De vierde feedbackmethode is een brief. In 5 minuten schrijf je een persoonlijk brief aan de maker van het
prototype met wat je nog meer kwijt wil en geen plek had gekregen in een van de andere feedback opdrachten. De
brief wordt persoonlijk ondertekend en in een envelop gestopt, dicht geplakt en aan de maker overhandigd.
De vijfde feedbackmethode is het stellen van een open vraag. Deze begint met Waarom, Wie, of Wanneer.
Dus niet een vraag waar men ja of nee op kan antwoorden.
De zesde is de ps en tricks ronde. Hierin vertel je bijvoorbeeld het TED ﬁlmpje wat zeker bekeken moet worden, welk boek ie zeker moet lezen of welke ﬁlm hij niet mag missen. Zie het als het geven van een kadootje. Een
verrassing.
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Zo. Dat wat betre de uitleg. Pak nu een dobbelsteen en gooi:

Brainstom. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 732/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-15 07:55:33)
[…] – sluit de sessie af met gemaakte prototypes van de beste ideeën en geef elkaar feedback volgens de Dasarts methode.
Hoe die werkt lees je hier. […]
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Ballentent. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 705/1.111 (2015-03-18 07:17)

Na een 7 dagen dobbelstenen maken in de vroege morgen was het gistermiddag weer ouderwets college geven aan
alle ca 260 eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten. En gezien het grote aantal wordt de groep dan in tweeën
gesplitst anders passen ze niet Brandweerverantwoordelijk in onze grote collegezaal. Dus gaf ik net als vorige week
en de week ervoor 2 keer achter elkaar hetzelfde college. En ik begin een patroon te ontdekken tussen de buitentemperatuur, de hoeveelheid zonlicht en opkomst van de de leerlingen. Of zou het te maken hebben met het feit dat ze
bij mij niet online mogen zijn. Ik ben er nog niet uit. Ik zie onderzoeksmogelijkheden voor mijn master. Enﬁn gisteren
om 14.30 zouden er idealiter zo’n 130 m/v in de zaal moeten zi en. Het waren er uiteindelijk 8. Dat is 6,153846
%. Afgerond niet veel. Op mijn vraag ”Biertje?” werd ongeloofwaardig gereageerd maar een kleine 10 minuten later
zaten we dan toch heerlijk op het terras aan de gracht bij Gauchos. Die zijn normaal pas om 17.00 open maar een van
de studenten werkt er.
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cor noltee, design thinking
Na het ’college’, dat overigens een half uur uitliep, vroeg ik of ze op papier wilde ze en wat ze van het college vonden:

Hallo Cor,
We moesten van u na denken waarom de les vandaag zo goed ging en ik ben op het volgende
uit gekomen. Om te beginnen was de les zeer spontaan, we geloofde u ook niet toen u zei ’biertje?’
Als of we opeens wakker werden hadden mensen energie omdat we wat anders gingen doen.
Zoals u al zei ’een ziekenhuis is niet beste plek om beter te worden, waarbij een school steeds minder
leerzamer word’ mensen beginnen het zelfde liedje zat te worden. We zi en op crea eve opleiding en
toch is de manier hoe les gegeven word al jd het zelfde verhaal ( Leer dit, lees dit en misschien ga je dit
toepassen) Om door te gaan was de groep lekker klein en daarbij krijg je sneller een op een eﬀect. Daarbij krijg je het idee dat je geen nummer bent maar echt een student die het er toe doet. We deden een
spelletje om ac ef te blijven en te kunnen oefenen op design thinking. Al met al kregen we een beloning
jdens de les (een biertje) en ik denk dat voor meeste mensen het een goede mo va e was om zich
ook op hun gemakt te voelen (Aka een Flow om te leren). Mensen die zich meer op hun gemak voelen
kunnen beter werken, informa e opnemen en staan beter open voor nieuw ervaringen. Crea eve jd
is voor heel veel mensen gevoelig aspect gezien je ook aan je zelf moet werken. (Mensen die hier vaak
moeilijk over doen staan niet snel open voor nieuw ervaringen)
Cor het was een top les!
Hoi Cor,
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Zoals je gister vroeg aan ons stuur ik je nu een email over hoe ik het college op het terras vond.
Zelf vond ik het natuurlijk een leuke en verassende ervaring. Wanneer kan je zeggen dat je een oﬃcieel
college krijgt van je docent op het terras met een biertje erbij. Toen we erheen liepen vond ik het wel direct al leuk. Door de kleine groep kwam er een sfeer onderling die volgens mij als gezellig en gemo veerd
beschreven kan worden. Tijdens het college viel me al gelijk op dat veel meer mensen gemo veerder
bezig waren met de stof van het college dan normaal het geval is in het collegezaal. Ook merkte ik op dat
ik de stof veel beter in me op nam. Ik kan nu precies vertellen wat ﬂow is (als taakbehoefde en kennis
met elkaar in verhouding is), ook waar kennis uit bestaat( houding x informa e x vaardigheid x ervaring),
wat je wilt veranderen aan iemand (kennis houding en gedrag) en ga zo maar door. Ik weet niet of deze
stof mij zo goed was bijgebleven op het moment dat we dit hadden besproken in het collegezaal. Ook
spreek het iets tegen waar ze het over hebben bij management skills. Bij management skills hebben ze
het over een informa e overload. Dit ontstaat waarneer je veel informa e krijgt in een korte jd. Al deze
informa e kunnen je hersenen niet verwerken en dus verwerken ze maar de belangrijkste dingen voor
jou op dat moment. Toch kan ik zeggen dat ik gister veel heb geleerd en alles zo kan opnoemen waar we
het over gehad hebben. Zelf denk ik nu ook dat de informa e overload theorie van management skills
niet per deﬁni e dus op gaat, maar ook ligt aan een aantal factoren zoals de omgeving waar je de informa e tot je krijgt.
Nogmaals bedankt voor het college gister.
Beste Cor,
Als eerst wil ik even zeggen dat ik het ontze end cool vind dat ons
hebt meegenomen naar een kroeg om vervolgens daar ook nog een echte
les te geven! heel tof, ik heb aan iedereen verteld dat ik het coolste
college ooit heb gehad.. dus kudos daarvoor!
Waarom dit ’college’ naar mijn idee zo goed werkte is omdat 1. er een
zeer ongedwongen sfeer was, wat naar mijn idee niets te maken had met
het feit dat er bier gedronken werd (hoewel dit prach g was
natuurlijk!) maar juist omdat we zo dicht op elkaar zaten met een
kleine groep. 2. de groepsdynamica (mede door het dicht op elkaar
zi en) veel intenser was dan normaal gesproken, ik heb het idee dat
in de collegezaal meer de ’ieder voor zich’ sfeer hangt of is.
3. Doordat iedereen een keer moest spreken en individueel zijn brein
moest kraken, waarbij het kaartspel een grote rol (naar mijn idee)
hee gespeeld. 4. de nodige aﬂeiding, de man met zijn bont jas en
z’n apebars zorgde ervoor dat even een aﬂeiding was, even los van het
onderwerp, in hakend op iets anders, om vervolgens er weer terug in te
duiken.
Wat ik dus als p zou geven als poging om deze vorm van college te
recreëren is; een klaslokaal met rela ef weinig leerlingen die in een
wellicht iets te krappe kring zi en met de leraar aan het hoofd (dus
meer een soort rechthoek), ik denk dat het werken zonder tafels
daarbij helpt. Daarnaast dus ruimte voor de nodige aﬂeiding (hoewel
ik mij kan voorstellen dat hier niet al jd jd voor is.)
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Dankjewel.

Hi Cor,
Bedankt voor het college vanmiddag.
Het college vanmiddag of eigenlijk les vond ik heel ﬁjn omdat het veel persoonlijker was. Er was weinig
aﬂeiding terwijl we wel midden in de stad zaten, ik denk dat het kwam door dat we met zo weinig waren
en op een andere plek dan normaal zaten. Ook vond ik het ﬁjn dat het formele van de college zaal er niet
was, de leraar op het podium met een microfoon. Ik heb me jdens de les erg goed kunnen concentreren
met de ontspannen sfeer buiten aan de gracht. Hoop dat dit vaker kan gebeuren en zeker met uitzicht
naar de zomer, snap dat het met grote groepen las ger wordt. Misschien zou een dakterras op de nieuwe
loca e een idee zijn.
Groet

Een collega va e de reac es zo samen:

- crea eve opleiding
- ruimte voor spontaniteit
-just in me opdrachten
- varia e in lesvormen die gericht zijn op energie en ac va e
- een kleine groep studenten
- persoonlijke aandacht
- crea eve jd samen vormgeven
- afwijkende loca es.
En mijn directeur:
”Leuk en dus ook de ruimte die een docent dur te nemen met onderwijskwaliteit voorop :))”
Aanstaande zaterdag is het open dag op HKU. Dan geef ik een aantal minicolleges en kun je ook mijn geweldige
directeur en collega’s een hand geven.
Of er bier en bi erballen zijn, hoor ik je denken. Tuurlijk.
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Els (2015-03-18 08:32:47)
Dat wordt volle bak de volgende keer :-))))

Durf te vragen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 706/1.111 (2015-03-19 07:14)

Mijn bier en bi erballen colleges blijken zeer waardevolle onderzoeken naar wat studenten precies bezig houdt,
waar ze behoe e aan hebben. Eergisteren vroeg ik ze wat ze van het bier en bi erballen college vonden en een
opmerking hee me de afgelopen dagen ﬂink bezig gehouden en dat is ’het niet durven vragen’. Een grote collegezaal
met een docent op een podium met een microfoon, entallen studenten om je heen en een trillend om aandacht
vragend mobieltje zijn niet de ideale omstandigheden voor het stellen van vragen. Als je als student dan ook nog
eens makkelijk in de anonimiteit kunt duiken, snap ik dat 90 minuten wel heel lang is. Dat weet ik als student master
kunst educa e nu zelf ook. Ik vraag me nu meer dan ooit af wat we onze studenten aan doen. Ik dacht dat de
slavernij afgescha was. Niet dus.
Gisteren op weg naar Amsterdam plopte er opeens een idee naar binnen. En het idee achteraf analyserend,
denk ik dat er een drietal aspecten samen komen in dit idee.
1. Studenten durven geen vragen te stellen.
2. Goede games ze en huidig gedrag om in gewenst gedrag.
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3. Studenten vluchten met hun mobiel elders.
Het huidige gedrag is dat studenten geen vragen durven te stellen en in de ’anonimiteit’ duiken in een parallelle wereld met hun mobiel. Op Facebook, H &M, Whatsapp, Twi er, Instagram, Youtube.....
En als ik dan ook nog eens eis dat ze niet online mogen zijn, begrijp ik dat er maar 6,3 % van de studenten
opdaagt.
De vraag die ik mezelf nu stel (en alle hulp is welkom) is hoe ik studenten jdens grote hoorcolleges gebruik
makend van hun mobiel anoniem vragen kan laten stellen. Ik denk daarbij in eerste instan e aan Twi er. Maar dit
is niet anoniem en beperkt tot 144 karakters. Het aantal karakters is dan misschien juist een voordeel omdat ze hun
vraag kort en bondig moeten formuleren.
Dit typend lijkt me het een prach g idee als ik al die vragen dan als basis voor het tentamen gebruik die ik
van te voren met ze in het volgende college oefen. Oefen? Typte ik oefen? Hoe geweldig zou het zijn als je jdens de
colleges in totaal bijvoorbeeld 100 vragen krijgt en je het vak gewoon hebt gehaald als je 60 punten hebt verdiend. Ik
ben benieuwd of studenten die met 60 punten en nog 2 colleges te gaan massaal a aken omdat ze het vak gehaald
hebben of juist denken ”Ik ga voor een 8”.
Waar een bier en bi erballen college al niet goed voor is.

gertveenhoven (2015-03-19 07:56:46)
Hoi Cor. Een Google Document openen en deze centraal projecteren?
Paul (2015-03-19 10:21:15)
h p://mobiele-web-apps.wikispaces.com/13-Present! Is dat wat? Moeten de studenten wel allemaal die app downloaden
denk ik.
Paul (2015-03-19 13:50:03)
Hi Cor, Om je op weg te helpen....kijk hier eens naar h p://www.buzzmaster.nl/ Gr. Paul.
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Its not what you say. Its how you say it. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 707/1.111
(2015-03-20 07:16)

Afgelopen weekend had ik mezelf (en mijn vrouw) opgesloten in hotel NHOW in Ro erdam om in opperste concentra e de laatste hand te leggen aan mijn businessplan dat ik afgelopen maandag voor 24.00 moest inleveren. Dat
lukte op jd. Echter het tafeltje dat we in NHOW gereserveerd hadden om 21.00 haalde we niet op jd en kwamen
een half uur te laat. Toen ik van een afstand naar ons tafeltje keek zat er gelukkig nog niemand maar er stond wel een
bordje op met TOO LATE. Mijn eerste gedachte was dat ze het tafeltje inmiddels hadden weggeven. Toen ik dichterbij
kwam, zag ik pas de kleine le ertjes.
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We hebben heerlijk gegeten en daarna niet gerookt op de kamer.
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Epistemic. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 708/1.111 (2015-03-21 07:23)

Gisteren hoorde ik voor het eerst de term Epistemic Games
Epistemic games zijn gebasseerd op het idee dat elk beroep een cultuur hee met een eigen taal en structuur
die gebaseerd is op:
- de vaardigheden: de dingen die de mensen binnen de gemeenschap DOEN
- de kennis: de gedeelde KENNIS van de gemeenschap
- de iden teit: hoe de leden van de gemeenschap ELKAAR ZIEN
- de waarden: de geldende WAARDEN van de leden van de gemeenschap
- de epistemology: hoe de leden van de gemeenschap beslissingen maken en hun keuzes rechtvaardigen.
Deze structuur wordt een ”epistemic frame’ genoemd: een leertheorie die niet alleen kijkt naar de geïsoleerde
vaardigheden en kennis maar hoe die kennis en vaardigheden systema sch met elkaar en de waarden, iden teit en
de manier waarop een beroepsgroep beslissingen maakt en deze beslissingen rechtvaardigt.
In Epistemic games leren de spelers deze verbindingen te maken door ac e te ondernemen en te reﬂecteren
op wat ze hebben gedaan met hun peers en mentoren.
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Genoeg theorie.
Ik moet wat gaan DOEN. Op de open daaaaaag.

Els (2015-03-21 08:17:29)
:-))) Tot zo dan ....

Op een schaal van en. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 709/1.111 (2015-03-22 10:07)

Gisteren op de open dag van HKU vertelde ik mijn verhaal van de treinconducteur tussen Ro erdam en Groningen.
Hoe hij mijn treinreis waardevoller had gemaakt zonder iets te doen aan de feitelijke treinreis. Hij had hem niet
korter of goedkoper gemaakt en toch was ie een stuk waardevoller gemaakt. Voor degene die het verhaal niet
kennen, komt ie nog een keer.
Op weg naar Groningen voor een gastcollege bij mijn vriend/college/partner in crime Immo Dijkma werden
we, zi end in de s ltecoupe verrast door de volgende tekst van de conducteur over de intercom:
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”Ik wens u een fantas sche reis en voor u het weet bent u in Groningen.”
Omdat het een s ltecoupe was, zat niet iedereen hardop te lachen maar gegniﬀeld werd er zeker. Mijn waardering
voor de NS steeg met minstens een halve punt (op een schaal van 10). Ik maakte snel een foto van de glimlachers
en liet deze zien aan de conducteur toen hij de kaarten controleerde. Zichtbaar in zijn nopjes vervolgende hij ook
glimlachend zijn weg om ons net voor Gouda te verrassen met de volgende tekst over de intercom:
”Dankzij de geweldige inspanningen van onze machinist zijn we precies op jd in Gouda.”
Nu hielden we het niet meer in de s ltecoupe en een paar heuse lachsalvo’s vulden de coupe. Weer een s jging van zo’n 0,7 op een schaal van 10.
Toen we vervolgens aankwamen op sta on Utrecht was ik heel benieuwd of de conducteur ook nog iets in
pe o had voor de uit en instappers. En ja hoor. Bij iedereen die uitstapte had hij een originele boodschap. Zo
vertelde hij de vrouw met paraplu dat ze die niet nodig zou hebben omdat het een stralende dag zou worden. Een
student met wel heel erg blauwe Adidas sneakers zei hij dat alleen het geel ontbrak om door gaan als het nieuwe
schoeisel voor het NS personeel. Deze man was een top crea ef en wederom steeg mijn waardering voor de NS met
een aantal enden.
Eenmaal op het perron aanbeland was ik benieuwd wat de conducteur in pe o had voor de reizigers die de
trein in stapten. En weet je wat hij, sta g staand in de deuropening van de trein glimlachend tegen elke reiziger zei?
”Welkom in MIJN trein.”
Deze conducteur had mijn treinreis waardevoller gemaakt door zijn humor, inlevingsvermogen en verhalen.
Van mij had de reis nog langer mogen duren.
Bij het ontwerpen (of verbeteren) van onze producten of diensten zit de waarde niet alleen in geld of in het
func onele. Producten en diensten hebben ook een menselijke kant en dat begreep de conducteur als geen ander.
Plus 1.
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Wissel Voeding. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 710/1.111 (2015-03-23 07:57)

Gisteren schreef ik over waardecrea e bij de NS en vandaag doe ik er nog een schepje bovenop. Want wat maakt
voor mij de treinreis waardevol? Afgezien van de s lte in de s ltecoupe die af en toe wordt onderbroken door een
vrolijke conducteur valt me de laatste jd op dat er meer railcatering in de trein aanwezig is. Die je voorziet van een
bakje koﬃe met een koekje erbij. En dat is ﬁjn. Zeker als je in 3 uur 6 minuten van Ro erdam naar Groningen moet.
Dan is de railcatering ter hoogte van Zwolle een zeer waardevolle aanvulling op mijn treinreis. En sinds kort hee de
railcatering een uitbreiding van hun assor ment. Voeding voor mijn telefoon. Voor € 12,50 koop je bij de al jd zeer
vriendelijke railcateraar een PLUGGO, een mobiele ba erij voor je mobiele telefoon. En nu denk je misschien ”Is dat
nu zo waardevol?”. Komt ie. Mocht je je pluggo wel bij je hebben maar niet opgeladen, ruil je hem gewoon gra s in
voor een volle.
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Goed bezig NS.

els (2015-03-23 10:24:21)
kijk......daar heb je wat aan :-))
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Klaar voor de start? Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 711/1.111 (2015-03-24 06:57)

Afgelopen
zaterdag zei een vriend van mij waarom HKU mij gewoon nu al niet de master tel gaf. Ik legde hem uit dat het me
niet alleen om het papiertje ging maar juist om de weg er naar toe. En wat ik met name interessant vind, is hoe de
groep zich ontwikkelt. Gisteren bezocht ik een congres over de toekomst van het onderwijs en een van de presentatoren liet een werk zien dat hij jdens zijn studie aan de kunst academie had gemaakt. Bij de ingang van zijn exposi e
hing een a elklok die aangaf hoe lang het nog duurde voordat hij oﬃcieel kunstenaar zou zijn, lees afgestudeerd
kunstenaar. Het is eigenlijk jammer dat we ins tuten nodig hebben om onze kunstenaar weer terug te vinden. Toen
ik vorige week aan een kleuterklas vroeg wie er een kunstenaar was stak iedereen zijn hand op. Afgelopen zaterdag
op de open dag van HKU stelde ik dezelfde vraag en toen kwam er aarzelend 1 slap handje. School is de slechtste plek
om je kunstenaarschap te ontdekken. Zoals Picasso zo mooi verwoordde: ”All children are ar sts. The problem is
how to remain an ar st once he grows up.” Volgend jaar 1 mei heb ik mijn 1.111 verhalen geschreven en mijn master

op zak. A ellen maar.
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Els (2015-03-24 07:32:56)
En kunstenaar...oh nee ben je al :-))
Winny (2015-04-22 15:58:45)
Van kunstenaarsschap ben jij ruim voorzien. Fijn dat wij lezers daar van kunnen genieten. Jij opent mijn wereld van ruimer
denken en buiten je comfortzone stappen. En dat kan in ieder geval een ruim jaar. Fijn.

Sapperdeﬂap. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 712/1.111 (2015-03-25 07:49)

Wanneer ben jij voor het laatst geraakt door een kunstwerk? En wat gebeurde er toen? Was het verbazing, ontzag,
inspira e, vreugde of juist afschuw, ontsteltenis, boosheid of angst. Toen ik in Barcelona de metro uit stapte me omdraaide en oog in oog met de Segrada Famíla stond, was het ontzag. Diep ontzag. Gisteren werd ik geraakt door een
kunstwerk van een van de 3de jaars HKU studenten die hun proefpresenta e aan ons gaven. De generale voor het
echte werk morgen. Ik kan er niet teveel over vertellen omdat de directeur van het museum mijn blog leest. Een hele
uitdaging om mijn gevoel te analyseren zonder teveel weg te geven.
Laat ik het eens proberen aan de hand van een paar P’s.
Persoon. De maker is een bescheiden en gedreven jongeman. Nieuwsgierig, luisterend en al jd posi ef. Ik gun
hem succes.
Product. Het product dat hij hee gemaakt is nieuw. Nieuwsgierig makend in het begin en le erlijk en ﬁguurlijk
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persoonlijk rakend even later. Verder komen er meerdere zintuigen zinvol, interac ef en op een grappige manier bij
elkaar. Het klopt.
Proces. Beginnend met zijn fascina e is er een duidelijke groei te zien in de ontwikkeling van zijn kunstwerk. Zoekend
en proberend werd het elke keer een stukje beter waarbij hij goed luisterde naar de feedback die hij kreeg. Als coach
voel je dan ook echt verbonden met het werk.
Presenta e. Tijdens de presenta e werd je aan de hand meegenomen door het maakproces. Geen gelikte Powerpoint maar een kijkje in zijn ”atelier”.
Plaats. Ik kon me helemaal verplaatsen in het museum en het werk daar beleven. Het klopt binnen de opdracht
en gee het museum de meerwaarde waar ze naar op zoek zijn.
Dit typend lijkt het wel een spelletje ”Wie is het?” Een kunstwerk beschrijven zonder teveel weg te geven maar ook
niet te vervallen in allerlei moeilijke beschrijvingen. De ﬂaptekst van een kunstwerk die je nieuwsgierig maakt naar
het echte werk.

Sietske van Zanten (2015-03-25 08:47:58)
Goedemorgen Cor, Heerlijke teaser. Vol verwach ng klopt ons hart. Tot morgen! Groet, Sietske
Els (2015-03-25 09:16:20)
Sapperdeﬂap ....ben nu wel nieuwsgierig !!!
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STOM STOM. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 713/1.111 (2015-03-26 06:56)

Toen ik bij het reclameburo van TOMTOM werkte bedacht ik allerlei originele en waardevolle ideeën voor TOMTOM.
Dat klinkt niet gek. Zeker niet als er Crea ef op je visitekaartje staat en je crea viteit deﬁnieert als het bedenken
van originele, waardevolle ideeën. Maar een goed idee is een verkocht idee en mij is het nooit gelukt een idee te
verkopen aan TOMTOM. En dan bedoel ik met een verkocht idee een idee dat ook gerealiseerd wordt. Geld werd er
wel verdiend. Veel geld. Maar werd er ook andere waarde gecreëerd dan ﬁnanciële waarde? Als een goed idee een
verkocht idee is, is een echt goed idee een idee dat ook gemaakt wordt en waar mensen iets aan hebben. Dus wach e
ik eigenlijk nooit een brieﬁng af want dan ben je namelijk hopeloos te laat. Als je klant denkt dat ie een probleem
hee loop jij al lichtjaren achter. Enig idee hoe lang het duurt voordat je daadwerkelijk met een goede brieﬁng aan
tafel zit met een klant? En met een goede brieﬁng bedoel ik een brieﬁng waarin een zinvol probleem staat. Dat als je
daar je crea viteit op los laat er ook waardevolle ideeën uit ontstaan. De beursgenoteerde buro’s waar ik heb gewerkt
zijn niet ingericht op het bedenken van originele waardevolle ideeën. Daar zijn ze veel te log en teveel op ﬁnanciële
waarde gericht. Als je daar een idee hebt wat je zo snel mogelijk zou moeten delen met je klant staat er een account
director naast je die je uitlegt dat er eerst een begro ng moet komen en een planning.
”How ad agencies kill crea vity.” Het zou een mooie TED talk zijn.
Hoe ik op dit verhaal kom? Omdat mijn goede vriend Daniel me gisteren een ﬁlmpje van TOMTOM liet zien. Ik
vertelde hem dat ik ooit een idee voor TOMTOM had bedacht ( ja zonder brieﬁng) en dat dat nooit was door gegaan.
Het idee was gebaseerd op de behoe e van families om een dagje uit te gaan maar dat ze geen idee hebben waar
naar toe. Dat snapte ik omdat ik toen zelf met vrouw en kinderen regelma g de behoe e had om met de familie op
pad te gaan maar geen idee had waar naartoe. Want er is meer dan de E eling en Blijdorp. Ik bedacht een toepassing
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voor de TOMTOM die je als je met de familie in de auto stapte vroeg hoelang of hoeveel kilometer je wilde reizen.
Stel je voor dat je 70 kilometer intypt. Vervolgens zegt de TOMTOM ”Bij de eerste straat rechts en aan het einde van
de straat links.” De familie hee geen idee waar ze naar toe gebracht worden maar het is binnen een straal van 70
kilometer en leuk. Dat leuk is bepaald door eerdere TOMTOM rijders die na hun bezoek aan het uitje in hun TOMTOM
hebben aangegeven dat het leuk was. Afgezien van het verrassingseﬀect is het natuurlijk harts kke leuk om NIET te
weten waar je naar toe gaat. ”Pappa, is het nog ver?” kan zonder problemen worden beantwoord maar waar je naar
toe gaat is een groot raadsel. Wie het het eerste raadt krijgt een ijsje.
Goed idee? Nee..... stom. Heel STOMSTOM.
Onderstaand ﬁlmpje van TOMTOM is niet stom. Helemaal niet stom. Pas maar op.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=2ljFfL-mL70 &w=560 &h=315]

Hand Druk. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 714/1.111 (2015-03-27 05:41)

Vorige week kwam ik een moeder tegen van een de voetballertjes waar ik bijna 10 jaar geleden trainer van was.
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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 het nog regelma g over mij hadden. Niet mijn trainers capaciteiten maar het feit dat ik bij elke training
iedereen een hand gaf en ze in de ogen aankeek had de meeste indruk gemaakt. Haar zoontje was namelijk wat later
in het seizoen bij Oranje Wit F13 en blijkbaar had ik me toen, zoals gebruikelijk, ook voorgesteld met een handdruk
en een blik in de ogen. Toen haar zoontje me een hand gaf zonder me aan te kijken en ik zei ”hier ben ik” wijzend op
mijn ogen en er verbaal aan toevoegend ”zo doen we dat bij F13’, was een familiegrap geboren. Tot op de dag van
vandaag wordt de uitspraak ”zo doen we dat bij F13” bij de familie gebruikt als er weer eens een sociale e que e
overtreding wordt gemaakt. Ongelooﬂijk wat een impact een handdruk en een blik kan maken.
Ik moest aan het verhaal denken omdat ik me gisteren even haar zoontje voelde. We hadden op het landgoed van de
Keukenhof de eindpresenta es van de ideeën van de derde jaars HKU studenten voor het Lisser Art Museum (LAM).
Het museum gaat de collec e van de Jan van den Broek Founda on huisvesten. Jan van den Broek is de oudste van
drie zoons van supermarkteigenaar Dirk van den Broek. Jan was gisteren ook aanwezig bij de presenta es evenals
zijn zoon. Afgezien van het lee ijdsverschil was er een ding wat me opviel en de oude van den Broek onderscheidde
van de nieuwe van den Broek. Toen Jan van de Broek binnen kwam stelde hij zich aan iedereen voor. Een stevige
handdruk gecombineerd met een open blik.
Het verschil tussen oud en nieuw.
Na de presenta es ontvingen alle studenten, coaches en direct betrokkenen een mooi boek uit handen van Sietske
van Zanten, de directeur van het museum. Voorzien van een ansichtkaart met een persoonlijke boodschap. De borrel
werd vervolgens ingeleid door een dankwoord door Jan van de Broek met een korte samenva ng van de presta es
van alle bij naam genoemde studenten. Om kort daarna te vertrekken en in zijn Bentley te stappen. Zonder hand te
geven.
Die hand kregen we even later van zoonlief.
Het verschil tussen oud en nieuw.
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Window, Apple en Samsung. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 715/1.111 (2015-03-28 08:43)

Gisteren kreeg ik van een van mijn mede master studenten de deﬁni e van nieuwe gele erdheid voorgelezen van
Wikipedia.
De deﬁni e is a oms g van Leu e.a.(2004):
Nieuwe gele erdheid omvat de vaardigheden, strategieën en disposi es die nodig zijn om zich succesvol aan te passen
aan de snel veranderende informa e- en communica e technologieën en contexten die voortdurend ontstaan en die
van invloed zijn op beroepsleven en privé. Deze nieuwe gele erdheid stelt ons in staat om internet en andere ICT
toepassingen te gebruiken, belangrijke vragen te kunnen stellen, informa e te vinden, de waarde van de informa e
kri sch te beoordelen, de gevonden informa e samen te brengen zodat de vragen beantwoord kunnen worden en
daarna het resultaat met anderen te kunnen communiceren.
Ik vind de uitleg van Cees de Vries een stuk makkelijker. Zoals jullie misschien weten eet ik woensdagavond al jd
patat met frikadellen bij Cees en afgelopen woensdag had ik een les nieuwe gele erdheid van Cees. Zonder dat
Cees het wist legde ik de les vast en als ik een provider was zou ik het wel weten. Afgezien van dat Cees haarﬁjn
uitlegt wat nieuwe gele erdheid is, gee hij ook nog eens een aantal goede product innova es weg. Innova e aan
de keukentafel. Bedankt Cees. Tot volgende week.
[wpvideo DeotzUN3]
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Twisted. Ik wist het. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 716/1.111 (2015-03-29 17:35)

Vandaag ben ik wat later met schrijven omdat ik met een korte tussenpauze vanaf gistermiddag aan het gamen ben.
Een kleine opsomming van de door mij gespeelde games zou te lang duren. Dus hier een van het meest gespeelde
spel:
Nerf. En dan met name met de TRIAD EX-3:
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De Nerf TRIAD EX-3 dient te worden voorzien van drie circa 10 cen meter lange, piepschuimen ’kogels/pijlen’
om vervolgens voorafgaand aan een trekkende laadbeweging aan de oranje knop aan de onderkant te worden
afgeschoten. In dit geval het liefst Julian (6) of Mees (12) rakend. Na twee keer zelf hard net onder mijn rechteroog
geraakt te zijn, zijn we verder gegaan met de in mijn ogen (leuke woordspeling) noodzakelijke veiligheidsbrillen.
De regels (Mechanics) van het spel zijn eenvoudig; probeer elkaar te raken en als je leeg bent roep je ’Leeg” want
dan mag er niet op je geschoten worden. Grappig is dat de twee broers geen regel hebben opgesteld waarbij er
een winnaar ontstaat (Dynamic) zodat er voor mij een zekere Aesthe c ontbreekt; het gevoel van euforie van de
overwinning. Julian en Mees kunnen uren spelen om het spelen. Ik heb veel meer behoe e aan compe e.
De Franse socioloog Roger Caillois beschrij mijn behoe e in zijn boek Man, Play and Games (1961) als een
behoe e aan Agon, compe e. Naast Agon benoemt hij:
Alea, kans. Zoals bij de slotmachine
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Mimicry, rollenspel
Ilinx, een veranderend gevoel van percep e. Zoals kinderen die net zolang rondjes draaien tot ze omvallen.
Caillois interpreteert veel sociale structuren als uitgewerkte vormen van spellen en veel gedrag als een vorm
van spel. Het ontbreken van Agon maakte het dat ik sneller uitgespeeld raakte terwijl Julian en Mees nog veel langer
door konden gaan in Mimicry, het rollenspel. Naast de 4 bovenstaande vormen benoemt Caillois ook het verschil
tussen Ludus en Paidia.
Ludus zijn de gestructureerde spelvormen met expliciete regels. In het Engels; games.
En Paidia, de ongestructureerde en spontane ac viteiten. In het Nederlands; speelsheid.
Naarmate we ouder worden verliezen we onze Paidia en willen we alles structuren en beheersen.
En dan kan het zomaar gebeuren dat je als zes jarige met je neus op het rood staat gedrukt omdat je een
spelletje Twister aan het spelen bent. Waarom? Omdat volgens Julian (6) spelen is
”als je niet weet hoe het werkt en de ander het dan gaat uitleggen (Mechanics) en je dan kunt spelen (Dynamics) en de ander het niet meer hoe uit te leggen.”
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Els (2015-03-30 06:35:24)
Sja...dat is toch duidelijk omschreven door Julian omschreven ;-)
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De kunst van het a ijken. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 717/1.111 (2015-03-30 06:36)

Met het pensioen gaat vaak waardevolle Kennis verloren die lang niet al jd even goed overgedragen is. In zijn boek
”Leidinggeven aan professionals? Niet doen!” gee Mathieu Weggeman een prach g voorbeeld hoe hij er voor zorgde
dat de zeer specialis sche kennis van een over 6 maanden vertrekkende werknemer werd vastgelegd en overgedragen
aan zijn opvolgers. Het ging hier om complexe handelingen met een machine en dure materialen. In overleg werden
de handelingen van de medewerker met een high speed camera geﬁlmd. Vervolgens werden de beelden frame voor
frame getoond aan zijn opvolgers vergezeld met de vraag ”Wat doet hij hier en Waarom?”. Een en ander leidde al tot
interessante, verhelderende en leerzame gesprekken. Vervolgens werd de ﬁlm nogmaals frame voor frame getoond
maar nu met de met pensioen gaande medewerker en zijn opvolgers waarbij zijn opvolgers hem moesten uitleggen
wat hij deed en waarom. Deze interpreta es kon hij dan weer beves gen, corrigeren of aanvullen.
Naast de machine bevindt zich nu een dvd speler met een serie ”moeilijke klussen” en een instruc eboekje waarin
alleen de meest onverwachte handelingen worden verklaard: ”U ziet nu dit gebeuren. Dat lijkt op het eerste gezicht
verkeerd, maar is toch goed, en wel hierom...”
Weggeman noemt het de kunst van het a ijken. Ik noem het de Kunst van Kennis overdragen.
Wat is het toch een geweldig boek!
Dank Meester Mathieu.
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Perspec ef. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 718/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-03-31 05:41:14)
[…] opgedaan uit uw geweldige boek en gedeeld op mijn blog.
De kunst van het a ijken.
Meesterlijk!
h ps://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2015/03/30/de-kunstvan-het-a ijken-dit-is-design-t…
Hartelijke
groet en dank, Cor Noltee Waarop hij reageerde: Dank je Cor, mooi die blog. […]

Perspec ef. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 718/1.111 (2015-03-31 05:41)

Gisteren schreef ik over de Kunst van het a ijken naar aanleiding van het voorbeeld dat Mathieu Weggeman gee
over het bet behouden van specialis sche Kennis. Ik heb al eerder stukken uit zijn boek gestolen en stuur hem dan
al jd netjes een mailtje dat ik weer wat uit zijn boek gehaald heb. Tot nu toe vindt hij dat prima en laat dat ook al jd
binnen 12 uur weten door middel van een kort mailtje terug.
Zo schreef ik gisteren:

Beste Mathieu,
Goedemorgen.
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Heb weer een hoop Kennis en Inspira e opgedaan uit uw geweldige boek en gedeeld op mijn blog.
De kunst van het a ijken.
Meesterlijk!
h ps://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2015/03/30/de-kunstvan-het-a ijken-dit-is-design-thinking-by-doing-verhaal-nummer-71 71-111/
Hartelijke groet en dank,
Cor Noltee
Waarop hij reageerde:

Dank je Cor,
mooi die blog.
Hopenlijk laten velen er zich door inspireren.
Hartelijke groet,
Mathieu
De leraar in mij deelt graag de zaken die me raken. En dat delen kan natuurlijk op vele manieren. Het enige wat ik
gisteren deed, was het verhaal uit het boek wat inkorten en samenva en. Maar wat als ik het nu eens vanuit verschillende perspec even ga vertellen.
Vanuit het perspec ef van de oudere specialist.
Vanuit het perpec ef van zijn vrouw.
Vanuit het perspec ef van een van zijn opvolgers.
Vanuit het perspec ef van de opdrachtgever die Weggeman de klus gaf.
Dit zijn allemaal verschillende verhalen. Een mooie training storytelling en empathie.
Dus vanaf morgen ’De Kunst van het A ijken. Deel 2.”
Voor nu. Een mooie dag om je Senz te testen. Succes.
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Els (2015-03-31 05:59:35)
op naar deel 2 dan en ..wat die senz betre ...toch maar niet op de ﬁets ;-))

2.4

April

Dit is het laatste online Design Thinking by Doing Verhaal. (2015-04-01 06:14)

Na een le erlijk en ﬁguurlijk stormach ge dag en nacht heb ik besloten om per direct te stoppen met het
publiceren van mijn ochtendverhalen. Ik blijf nog wel schrijven maar deel het niet meer online.
Wat voel je nu?
Teleurstelling?
Opluch ng?
Woede?
Begrip?
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Zelfmedelijden?
Ik bedank hierbij iedereen die mijn verhalen de afgelopen jaren van commentaar hebben voorzien, geliked en
gedeeld en in het bijzonder mijn trouwste fan Els.
Vriendelijke groet,
Cor & Kabouter

ikbendewereld (2015-04-01 19:26:13)
Dat was even schrikken!
Arthur Tolsma (2015-04-01 21:12:14)
Ik voel teleurstelling, vind het jammer dat het niet meer gaat plaatsvinden, heb schijt aan je kabouter, maar vraag me vooral af
of je kabouter al weet of het 1 april is ;). Groeten, Arthur (verzonden van mijn telefoon)
ton rodenburg (2015-04-03 13:40:56)
Grote vriend Wij bij ARA gaan je missen!! Maar zien je natuurlijk toch het liefst in het echt! Dood aan alle kabouters!!! tot
weer snel hartelijkste groet Ton
ton rodenburg (2015-04-03 13:42:18)
shit, ik ben er op 3 april pas ingetuind. leuke grap COR!!
Correa ef bloggen - Elja Daae (2015-04-09 18:01:53)
[…] hee iets heel crea efs gedaan, op bloggebied. Nog even los van zijn 1 aprilgrap, die ik gemist […]

Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 719/1.111 (2015-04-06 07:28)
Tijdens het zoeken naar Paaseieren vond ik nog een paar posts van de afgelopen dagen.
Hier die van 2 april.
Als je 1 april aankondigt dat je per direct stopt met het online publiceren van je verhalen gebeuren er bijzondere
dingen. De feedback die ik gisteren kreeg is te verdelen in een aantal categorieën.

1. Mensen die oprecht teleurgesteld maar dankbaar zijn voor wat ze hebben gekregen maar niet in de gaten
hebben dat het 1 april is.
2. Mensen die oprecht teleurgesteld maar dankbaar zijn voor wat ze hebben gekregen weten dat het 1 april is en
er vanuit gaan dat er 2 april gewoon weer een post is.
3. Mensen die bezorgd zijn en willen weten waarom ik stop met het online delen.
4. Mensen die weten dat het 1 april is en hopen dat het een grap is.
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5. Mensen die weten dat het 1 april is en weten dat het een grap is.

6. Mensen die reageren met een grap.

Mijn eerste idee was dat ik vandaag inderdaad gewoon weer zou publiceren maar toen de bezoekersaantallen
verviervoudigden en de reac es maar bleven komen, realiseerde ik me wat ik al jaren weet en de reden is waarom ik
geen krant lees of het nieuws kijk: Slecht nieuws verkoopt.
De komende week, of misschien langer, blijf ik natuurlijk gewoon schrijven en kijk ik wat er gebeurt. Als ik
succesvol wil worden met mijn blog moet ik me houden aan de succes regel van Dan en Chip Heath:
Keep it
S IMPEL
U NEXPECTED
C ONCRETE
C REDIBLE
E MOTIONAL
en what’s the fucking
S TORY
SUCCES!
of moet ik zeggen sterkte.

Els (2015-04-06 09:23:58)
Neeeee Ohhhhh Leukkkkk Toch Enige Episodes Yessss
cornoltee (2015-04-06 09:34:11)
Fijne Pesach!
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Noltee zonder e. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 720/1.111 (2015-04-06 07:30)

Tijdens het zoeken naar Paaseieren vond ik nog een paar posts van de afgelopen dagen.
Hier die van 3 april.
Na het zien van een documentaire over suiker ben ik gisteren begonnen met een voedings experiment. Ik deed al
langer mijn best om geen suiker meer te eten maar de laatste jd was de wi e dood toch weer mijn leven in geslopen.
En misschien hee mijn bezoek aan ”moestuin Cees de Vries” ook wel meegeholpen in mijn beslissing. Afgelopen
woensdag at ik namelijk (h)eerlijke erwtensoep. Alles, behalve het vlees, uit zijn eigen moestuin. Zonder toevoegingen en e-nummers. Cees is met 2 pannen soep zo een hele dag bezig. Het smaakte ons goed afgelopen woensdag en
het weer was er ook naar. Echt snert.
Dus besloot ik woensdagavond dat ik vanaf 2 april 2015 geen verpakt voedsel meer zou kopen. Gewoon alles vers dus
zonder toevoegingen en e-nummers. En ik besloot om te kijken of ik me lokaal kon voorzien van boter, kaas en eieren.
Het idee om alles te verkrijgen van het eiland van Dordt schoot er pas in toen ik met mijn Alfaatje de Papendrechtse
brug al over was. Mijn vrouw wist namelijk nog wel een kaasboer ergens in Oud Alblas. De kaasboer vonden we niet
en ik had me voorgenomen ook geen online Google hulp in te schakelen op zoek naar mijn eten maar het gewoon te
vragen. En dat deed ik bij een boerderij waar aan de kant van de weg een Campina bordje stond. Ik had al eerder met
een hele aardige Campina boer gesproken bij Albert Heijn dus stuurde ik mijn dakloze vierwieler het erf op, stapte uit
en stelde me voor. Ik vertelde over mijn uitdaging en we kregen spontaan een rondleiding door de 3 jarige, tractor
rijdende zoon. Vader boer was inmiddels op zoek naar een plas c dopje voor op de Sinas ﬂes waar een liter echt verse
melk in zat. We mochten even proeven en wat een verschil. Het schijnt dat Campina het vet uit de melk haalt. Boeren
643

noemen het gekscherend watermelk. Maar ik was nu de gelukkige bezi er van een liter verse, ve e (4 %) melk en 13
eieren voor € 2,00.

Voor de kaas verwees hij ons naar een Bio boerderij in Kinderdijk. Vlees bij een boer wordt een las ge, zei hij. Vanwege regelgeving. Voorlopig kan ik nog even vooruit met de melk (2 dagen houdbaar) en de eieren. Ik maak nu
een bord havermout met water, bessen en noten en nog een cappuccino met verse, ve e melk en kook twee eitjes.
Noltee zonder e-nummers. Ik voel me nu al beter.
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Logische band. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 768/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-21 06:14:08)
[…] ons energieverbruik kwam ik gisteren bij Albert Heijn tegen. In mijn poging om mijn eten van het eiland van Dordrecht te
halen, lokaal geproduceerd, smokkel ik via AH wel eens wat illegaal, niet lokaal geproduceerde waar mijn […]

Verhaaltje na het slapen gaan.

Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 721/1.111

(2015-04-06 07:31)

Tijdens het zoeken naar Paaseieren vond ik nog een paar posts van de afgelopen dagen.
Hier die van 4 april.
Gisteren had ik het via Skype met Moniek over mijn 1 april experiment. Tussen neus en lippen door had ze een
interessante visie op het gebeuren die ik graag met mijn lieve blogbuiskindertjes deel.

”Cor,
Ik lees je dagelijkse blog alweer een hele jd. Interessant dat je bent gestopt. Ik hoop tenminste dat
het niet een ﬂauwe 1 april grap is. Ben ook benieuwd waarom je bent gestopt.
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Ik hoop dat het is omdat je goed in je vel zit. Dat lijkt er wel op. Tijdens het lezen van je dagelijkse
beslommeringen en reﬂec es krijg ik immers ook een indruk van hoe het met je gaat. Gaat hij goed? Zit
hij vast? Zit hij te neuzelen of zit de vaart en vrolijkheid er lekker in? Mijn indruk is: hij gaat goed.
Ik vermoed dat sommige mensen het dagelijkse lezen gaan missen. Jouw introspec e gee namelijk
de mo va e om dat zelf ook te doen. Het zet aan het denken. Kennelijk ben jij klaar met het posten van
dagelijkse reﬂec e. Maar zijn je trouwe lezers dat ook? Dat is de vraag.
Als ze dat nog niet zijn, dan zullen ze nu als teleurgestelde kinderen bij je komen klagen!
Fijne dag, moniek”
En teleurgesteld zijn sommige. De meest originele reac e kwam van Diane. Diane hee alle, ja ALLE posts gelezen en
reageerde dan ook zo op 2 april:

Ik had haar voice ingesproken met mijn verhaal van 2 april waarop zij na het aﬂuisteren reageerde met:

En ik vervolgens de post van 3 april via Whatsapp verstuurde:

En dat inspreken van mijn eigen verhaal was eigenlijk best leuk om te doen. Ik had even later lezers Ton en Mike aan
de lijn en voorzag ook hen van een live blogcast. Ik zie, of moet ik zeggen HOOR, een nieuw format voor me. De
blogcast. Leuk idee voor als ik eens geen inspira e heb. Pak ik drie dobbelstenen en gooi ik. Die post lees ik dan voor.
Eens kijken welke het nu geworden zou zijn:
613: de schoenopener.
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Wat een eye opener is deze meerdaagse april grap.
Dat was het voor vandaag. Ik ga nu even wat voorlezen uit eigen werk. Het werk van vandaag. Voor Diane.

Moore Moose. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 722/1.111 (2015-04-06 07:32)

Tijdens het zoeken naar Paaseieren vond ik nog een paar posts van de afgelopen dagen.
Hier die van 5 april.
Een van de voordelen van het niet publiceren is dat je nog eens bijzondere pekken komt. Zeker in het weekend. Het vaste ritueel van 6.00 wekker, een keer snooze, uit bed, bak koﬃe, kaarsje aan, schrijven en publiceren
wordt deze zondag bruut verstroord door de spontane ac e om samen paaseieren te gaan zoeken in het modemuseum in Antwerpen. Dries van Noten exposeert hier zijn ontwerpen en neemt de bezoeker mee in zjn crea ef
proces. Zo toont elk ontwerp ook de de inspira e bron. Ik kreeg de p van mijn partner in crime op HKU Danielle
Cuppens. Zij vertelde me vrijdag vol enthousiasme dat ze afgelopen donderdag een mooi boek had gekocht van de
tentoonstelling van van Noten. Het werk sluit prach g aan bij de module die we aan het ﬁjn slijpen zijn voor alle
eerste jaars in september. Dus zit ik hier nu op de kade in Antwerpen met opkomende zon te typen. Dit zijn echt van
die onvergetelijke momenten. Wacht ik maak even een foto.
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Enﬁn. Gisteren aangekomen brachten we eerst een bezoek aan het MAS. Een typisch voorbeeld van een interessantere verpakking (het gebouw) dan de inhoud. Het MAS is doorgeslagen van White Cubicle naar een Black
Cubicle. Veel musea hebben een ’bewaar en laat zien’ func e maar als je teveel laat zien zie je niets meer. Het voelt
dan alsof je in het Wikipedia museum bent. Een opsomming van zoveel mogelijk feiten maar geen context om al die
feiten met elkaar te verbinden. Om dat te voorkomen hebben we ons ingeschreven voor de Lazy Sunday tour met
gids in het modemuseum straks om 11.00.
Dan doet Moose in the City het een stuk beter. (Ijzerenwaag 10 - 12 (tussen Na onale en Kammestraat). Op
de leestafel in hotel Banks waar we logeren ligt een stapel kranten met de tel ”99 smart, sexy and cool scandinavian
fashion & design digs”. Je snapt dat mijn aandacht getrokken was. Want ik kan wel wat smart, sexy en coole
scandinavische mode en design ps gebruiken. Digs vertalen vond ik las g. Can you dig that?
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Waar veel musea volledig proberen te zijn, weet Moose in the City dat dat niet te doen is. Dus staat er bovenaan de krant:
EEN BEHOORLIJK ONVOLLEDIGE, NIET OBJECTIEVE, MAAR LEKKER STRAKKE SELECTIE SLIMME SCANDINAVISCHE MODE EN DESIGN GESERVEERD DOOR MOOSE IN THE CITY
I can dig that! Dan heb je mijn aandacht en een glimlach op mijn gezicht. Daar word ik blij van. In tegenstelling tot veel musea waar ik vaak depressief, onrus g en half suïcidaal naar buiten kom.
En het is toch hilarisch om met grote le ers 99 te zeggen. Maar ook te zeggen dat het ’EEN BEHOORLIJK ONVOLLEDIGE SELECTIE” is en je dus maar 41 items laten zien. Voor die overige 48 moet je naar Ijzerenwaag 10-12. De
eerste zondag van de maand open van 12-18. Vandaag dus.
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Løcky Me.

Geweldig Genoten. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 723/1.111 (2015-04-06 07:34)

Tijdens het zoeken naar Paaseieren vond ik nog een paar posts van de afgelopen dagen.
Hier die van vandaag.
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Wat gebeurt hier?
Met drie ver caal geplaatste beamers worden in een donkere ruimte drie ﬁlms geprojecteerd van drie in slowmo on bewegende mensen. De drie meter hoge projec es worden vergezeld door klassieke muziek en geur.
Waar zie je dat aan?
De drie personen bewegen heeeeeeel langzaam. Ik moest in eerste instan e goed kijken wat er nu precies te
zien was. Met name een op een lopende band rennende dame met hoge hakken en een gouden jasje waren
fantas sch om te zien omdat doordat ze rende het jasje zich op allerlei manieren heel traag om haar naakte
bovenlichaam bewoog.
De geur werd veroorzaakt door een geurinstalla e van Sissel Tolaas, de in Berlijn residerende geurexpert en
Doctorandus Scheikunde. Zij maakte de geurende muren waar je langs liep op weg naar de ruimte van de drie
projec es.
Tolaas: ”Ik heb me verdiept in de verschillende aspecten van Dries’ werk - zijn passie voor tuinieren, natuur
en leven. Ik heb de geur van aarde uit de tuin gereproduceerd voor de tentoonstelling.”
De video werd gemaakt door Andrew Zuckerman en is onderdeel van de video-installa e ‘Cycle, Emergence,
Variance, Flight’. Eén ﬁlm is dus te bekijken in Van Noten’s overzichtstentoonstelling in het ModeMuseum in
Antwerpen. Ik vond dit werk van Zuckerman. Geweldig!
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[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=cikErnyv-4Y &w=560 &h=315]
De volledige installa e met vier ﬁlms staat in de monumentale hal van het ING gebouw, kantoor Metropool,
Lange Gasthuisstraat 20 in Antwerpen.
Daar kom ik net achter. Goede reden om nog een keer te genieten van van Noten.
De exposi e loopt tot 19 juli 2015 maar werd maandenlang verlengd in Parijs. Ik zou het risico niet lopen.
Gewoon gaan en genieten.
[vimeo 119742240 w=500 h=281] <p><a href=”h ps://vimeo.com/119742240”>Dries Van Noten. Inspira ons
at MoMu Antwerp</a> from <a href=”h ps://vimeo.com/momuantwerp”>MoMu Fashion Museum Antwerp</a>
on <a href=”h ps://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>

Tom (2015-04-09 07:30:22)
Beste Cor, als docent bij De Noorderlingen heb ik me aangemeld voor jouw blogs. Mooie stukjes stuur je elke dag! Ik slaag er
helaas niet in om ze allemaal te lezen, maar ga door! Hartelijke groet, Tom Hoppen
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Haute friture. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 724/1.111 (2015-04-07 05:41)

Tussen de eieren door heb ik gisteren geweldig genoten van het boek dat ik aan het eind van mijn bezoek aan de
overzichtstentoonstelling van Dries van Noten kocht. Ik heb het van voor tot achter gelezen. Wat is het toch heerlijk
om i het leven van een een inspirerend persoon te duiken. En in dit geval met name in zijn crea eve proces. En waar
ik met name nieuwsgierig naar ben is wanneer het niet goed gaat. Want misschien herken je een echte crea ef wel
aan zijn handelen wanneer het fout gaat. Veel originele ontstaan juist als het fout gaat. Fouten maken is denk ik de
makkelijkste weg naar originaliteit. En daarmee ook de moeilijkste want fout maken doen we niet graag. Dan voelen
we ons dom en als wij dat niet doen dan laat de ander ons zo wel voelen. De vraag ”Wat zou er fout kunnen gaan
en hoe hoe los je het dan op?” is misschien wel een hele interessante om je te stellen als je op dit moment met een
vraagtuk bezig bent.
In het boek van van Noten vond ik een geweldig voorbeeld. Voor een van zijn shows was het team neergestreken
op een industriële loca e. Daar stond echter een frietkraam die er voor zorgde dat de ongebruikelijk loca e waar
over een paar uur modellen de nieuwe collec e zouden lopen, meer haute friture dan haute couture was. Wat te
doen? Van Noten besloot iedereen bij de ingang friet met bier te geven en maakte van zijn nadeel een voordeel.
Iedereen genoot van de haute couture met de geur van bier en frituur.
Maak meer fauten!
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100% puur 99% gejat. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 725/1.111 (2015-04-08 06:13)

De volgende post is voor 99 % geschreven door Elja en door mij bewerkt. Elja blogt net als ik elke dag. Bekijk het
origineel hier. Gisteren gaf ik een soort van privé ontbijt college aan een 17 jarige ta oo ar st, een soon to be
gone for a year traveller, een bescheiden maar geen accordeon spelende fotograaf, een al jd haar in de staart museumdirectrice en gelukkig terug uit Istanboel blogger en ondernemer Elja. Een en ander perfect georganiseerd door
Anna-Maria. Waarom? Omdat Anna-Maria niet bij het laatste ontbijt college kon zijn. Mijn ontbijt college gaan al jd
over het zelfde onderwerp Over ﬂow. De mentale staat, niet het magazine. Meer lezen over Flow?

• Wikipedia
• Wat is Flow volgens Cor
• De geschiedenis van (de bedenker van) ﬂow
Ik bestudeer crea viteit voor mijn Master en kan daar heel veel over vertellen. Ik geef er zelfs les in. Anna-Maria
organiseert, als geen ander. En beide verbinden we mensen. Zie hier. Er waren heel veel interessante dingen te
horen, te veel om op te noemen. Wéken blogvoer volgens Elja. Maar waar we op het einde over kwamen te praten
– onvermijdelijk – is iedere dag bloggen. Elja blogt net als ik iedere dag. Elja en ik maken dan ook allebei mee dat
mensen ons vragen hoe we het volhouden, iedere dag bloggen. Hoe we het doen. Waarom we het doen. Maar, en
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nu komt het, Ik merkte op dat niemand mij ooit vraagt naar de inhoud van mijn blog. Het gaat al jd over het hoe
en waarom. Verdraaid, dacht Elja. Mensen vragen haar ook nooit naar de inhoud. Hoe zij nou blogt wat zij blogt,
waarom ze nou blogt wat ze blogt. Gek, he? De conversa e over iedere-dag-bloggen gaat al jd over het proces en
het presteren, in de zin van iets publiceren. Nooit over de kwaliteit van wat ze publiceert. En Elja bedacht dat dat bij
Flow ook zo is. Het gaat om het innerlijke proces, hoe iemand een ac viteit ervaart. Dat iemand in ﬂow zit jdens
het bloggen, sporten, schaken, denken wil niet zeggen dat het resultaat van die ﬂow uitmuntend is of zelfs beter dan
dat van anderen. Alleen dat je er plezier aan belee . Elja vond het bewijs dat een toestand van ﬂow leidt tot meer
crea viteit (lees hier meer) maar niet dat het leidt tot betere presta es en resultaten. Flow zorgt er kortom voor dat
ze bloggen leuk vindt en dat ze blijf bloggen, maar zegt niets over hoe goed ze blogt en of ze beter blogt dan eerst en
of ze beter blog dan anderen. Elja vraagt zicht af of het misschien te maken hee met de reden dat we praten over
iedere dag bloggen. Over de mo va e van iedere dag bloggen. Gaat het onze gesprekspartners om ons, de inhoud
of om hun eigen mo va e? Hebben ze iets aan de inhoud of leren ze van ons proces, het iedere dag bloggen?
Maar toch. Inderdaad Elja. Maar toch. Elja hee me toch weer aan het denken gezet. Elja en Anna-Maria, bedankt!

Meer handgeschreven | Met zonder beperking (2015-04-09 11:06:34)
[…] volgens haar niet over de inhoud maar over het proces. Die post werd gistermorgen door Cor nog eens dunnetjes
overgedaan omdat hij onderwerp was van Elja’s blog. Meteen na het lezen van haar blog zag ik de […]
Correa ef bloggen - Elja Daae (2015-04-09 18:02:14)
[…] hij deed, was het kopiëren van mijn blog post. Deze. En die voor 1 % aanpassen. En publiceren.* Dat deed hij niet zo maar,
omdat hij niets te […]
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1,2,3,4, veif. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 726/1.111 (2015-04-09 07:13)

In mijn poging om mijn zelf gemaakte eten van het eiland van Dordrecht te halen/maken doe ik vanavond een
experiment met mijn 18 jarige zoon. We gaan een Italiaanse pasta maal jd maken met slechts 5 ingrediënten. Ik heb
gisteren al even geoefend:
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Pasta
Kaas
Tomaat
Ei
Basilicum
Peper
Olijfolie
Ople ende foodies tellen 7 ingrediënten dus ik vraag me nu af welke twee ik moet schrappen. Laat ik die
vraag beantwoorden wat er in ieder geval moet blijven.
1. De pasta. En in dit geval gaan we die zelf draaien met meel van de molenaar op de Noordendijk in Dordrecht.
2. De extra belegen kaas. Van een zorgboerderij in de Alblasserwaard.
3. Tomaat. Niet lokaal maar wel heeeeeel lekker van Jos Looie. Op de verpakking staat dat Jos een dromer is,
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een pionier en bevlogen ambassadeur van de Nederlandse tomatenteelt. Hij wil mensen in staat stellen gezond te
eten. Als je zijn bedrijf wil leren kennen kun je een afspraak maken om zijn kassen in Burgerveen of Naaldwijk te
bezoeken. Ik ga Jos zo een mailtje sturen: info@looijetomaten.nl
4. De biologische basilicum van Albert Heijn. Toch maar eens aan Cees de Vries vragen of hij die niet kan
gaan verbouwen in zijn moestuin.
5. Extra olijfolie van eerste persing van Monini uit Toscane van de Moraiolo, Leccino en Pendolino olij omen.
De peper en het ei hebben het dus niet gehaald.
De overige ingrediënten zijn op een hand te tellen. Zonder e nummers en toevoegingen. En in die andere
hand?
Daar zit een glas wijn.
Iemand ideeën?

Bas (2015-04-09 08:35:02)
En de zelf gemaakte wijnen van het eiland kun je vinden bij Wijngaard Bilderhof aan de Zuidendijk. Zie de website waar je de
ﬂessen nog kunt kopen, als ze overal uitverkocht zijn heb ik nog wel een ﬂesje wi e voor je liggen.
Winny (2015-04-09 08:41:25)
Van de basilicum, olijfolie en kaas in de keukenmachine een pesto maken en die je als dressing door de lauwwarme pasta met
tomaten mengen. Eetsmakelijk.
cornoltee (2015-04-09 08:48:22)
Goed idee. Thanks!
els (2015-04-09 09:41:52)
ik zeg eet smakelijk en met idee van Winny .... dan komt het helemaal goed :-))
cornoltee (2015-04-09 14:36:53)
maar dan wil ik ook geroosterde pijnboompi en....ipv de tomaten :-)
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Kahoot Crack. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 727/1.111 (2015-04-10 09:11)

Soms heb je een probleem maar weet je eigenlijk niet wat het probleem is. Je denkt dat je weet wat het
probleem is. Voorbeeld. Mijn probleem is dat veel studenten in de collegezaal met hun mobiel elders zijn. Dat wil
ik niet dus kan ik ze verbieden hun mobiel te gebruiken. Maar als ik niet het juiste probleem te pakken heb, is het
verbieden van de mobiel misschien ook niet de goede oplossing.
De vraag dan ook is Waarom zi en studenten met hun mobiel elders.
659

Een klein kwalita ef onderzoek op een van mijn terrascolleges leverde waardevolle informa e op. Ik gaf trouwens
terrascolleges omdat ik had mobiels had verboden in de grote collegezaal en er waarschijnlijk daardoor nog maar
een handvol studenten kwam opdagen. Mijn probleem was dat mijn studenten met hun mobiel elders online waren
en door dat te verbeiden waren ze elders oﬄine. Ik had mijn probleem nog groter gemaakt.
Blijkbaar kunnen ze in een 90 minuten durend hoorcollege niet zonder contact met de online wereld. Dan
kan ik dat wel verbieden maar misschien moet ik er gebruik van maken. Want nu ik zelf weer aan het studeren ben,
weet ik hoe verleidelijk het is om even naar den mobiel te grijpen. En waarom ik dat doe? Omdat ik het soms gewoon
niet interessant vind, of ik iets als weet, of het te moeilijk vind. Dit typend kom ik toch eigenlijk weer op het model
van Flow.

Ik grijp naar mijn mobiel als ik Bang of Bored ben.
1. Ik ben Bang as ik het te moeilijk vind. De Taak is te moeilijk voor mijn Kennis.
2. Ik ben Bored als ik het te makkelijk vind. Ik heb teveel Kennis voor de Taak.
Als je dit wilt oplossen zou je mij bijvoorbeeld de opdracht kunnen geven om quiz vragen te laten bedenken
met de antwoorden. Als al mijn medestudenten dat doen kunnen we jdens het college af en toe een vraag
beantwoorden met onze mobiel. Het mooie van dit idee is dat je studenten vooraf vraagt om zelf de vragen te laten
bedenken. Vragen die niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn. Tussen Bang en Bored in. En daarvoor moeten ze de
stof wel beheersen. Je lost dan direct het probleem op van dat studenten hun leeshuiswerk niet doen.
Hoeveel vliegen in een klap zijn dat?
Ik zie een combina e voor me van:
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Kahoot:

Kijk hier voor een uitleg:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=pFFv6 _6was4 &w=560 &h=315]
En deze: Trivia Crack

Trivia Crack is online Triviant waarbij de vragen gemaakt zijn door de spelers en je de vragen ook kunt raten.
Momenteel zijn er al ruim 1 miljoen vragen gemaakt en komen we elke dag 2.000 bij.
Nog vragen?
Sorry was even afgeleid.

eyedesignbno (2015-04-10 11:32:54)
had. ik dat maar weggelaten. (zie je tekst) Sterk verhaal weer CorCrack! > Op 10 apr. 2015, om 10:11 hee Design Thinking by
Doing het volgende geschreven: > >
cornoltee (2015-04-10 12:13:09)
Wat bedoel je precies?
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Screw Loose. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 728/1.111 (2015-04-11 07:49)

De camera van mijn iPhone zit vol met stof. Dat komt omdat ik hem zonder hoesje in mijn broekzak draag. Ik weiger
namelijk een hoesje te kopen voor mijn iPhone. Ik heb namelijk ook geen plas c hoes om mijn bank zoals mijn oma
had en ook geen hoezen om mijn autostoelen zoals mijn oom had.
Ik ben gestopt met het panisch mooi houden van mijn dierbare spullen toen ik ’s nachts in het bos achterin een
Landrover met mijn, door een juwelier gesponsorde, Camel horloge hard tegen de deurpost botste en er een grote
kras op het glas ontstond. Ik ken zelfs mensen die bewust de plas c ﬁlm over hun afstandsbediening laten zi en. Om
het maar mooi te laten. 100 % perfect. Maar dat is natuurlijk vechten tegen de bierkaai.

Vechten tegen de bierkaai betekent ’het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren strijd aangaan’.
Deze uitdrukking is ontstaan in Amsterdam. De bewoners van de Bierkade (een deel van de Oudezijds
Voorburgwal, gelegen bij de Oude Kerk) stonden bekend als echte vechtersbazen. Wie het tegen hen
wilde opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn de strijd te verliezen. (bron: genootschap onze taal)
Gelukkig kan ik de stof gewoon zelf van de lens van mijn iPhone halen. Een instruc eﬁlmpje vond ik met twee woorden in Youtube: dust iPhone.
En ik belandde hier:
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[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=FLoshYYmbnI &w=560 &h=315]
Een van van de beste ps om de heeeeele kleine schroe es niet kwijt te raken is een wi e ondergrond te gebruiken.
Toen ik hem de woorden screw and loose hoorde zeggen vond ik dat wel een mooie tel voor deze post. Want
ik vraag me af of er niet een schroe e of is het steekje los zit bij iedereen die probeert haar/zijn gezicht 100 % te
houden. Misschien een beetje rare sprong van stof in mijn iPhone, plas c hoezen op de bank. En je moet het natuurlijk zelf weten of je je lippen laat opspuiten of je rimpels laat strak trekken. Maar ik vraag me af of men er werkelijk
gelukkiger van wordt. Even misschien. Maar daarna is het toch echt vechten tegen de bierbaai. Mijn moeder zei al jd
’Schoonheid komt van binnenuit.” Ik zeg bedenk goed wat je met je eerste gezichtsCORrec e doet. Een 100 % perfect
gezicht bestaat niet. Gezichten zijn ook niet 100 % symmetrisch. Dat ziet er namelijk heel onnatuurlijk uit. Wil je dat
eens proberen?
Kijk dan hier.
Of bekijk het maar.
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Invuloefening. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 729/1.111 (2015-04-12 08:45)

Jullie kennen wel de Why, How, What van Simon Sinek toch?
[ted id=848]
Deze kreeg ik een jdje geleden van medemonnik Geurt Jan.
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Mooie invuloefening voor de zondag.
Kom je dr niet uit?
Neem dan ontslag morgen.

Paul Ricken (2015-04-13 11:56:11)
Hey Cor, waar vind ik Geurt-Jan? De link brengt me nog niet verder. Dank alvast.
Marjolein (2015-04-12 09:29:36)
Deze is echt geweldig! Groet, Marjolein
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Winny (2015-04-12 11:18:03)
Heerlijk om je blogs weer dagelijks te lezen.

Dagelijkse rituelen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 730/1.111 (2015-04-13 09:07)

Mijn dagelijkse ritueel werd onderbroken door dagelijkse rituelen van Mason Currey.
Met voorbeelden van:
Benjamin Franklin nam graag een luchtbad (lees: was naakt).
- Gertrude Stein ging in een weiland zi en en liet haar vriendin dan een koe (speciﬁek uitgekozen naar het
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humeur van de dag) verplaatsen zodat deze in haar blikveld stond: dat had ze nodig om te denken en om te schrijven.
- Toni Morrison moest op jd klaarzi en om de zon op te zien gaan, anders was het geen goede dag.
- Freud begon elke dag met een barbier die aan huis kwam om zijn baard te trimmen.
- Truman Capote werkt alleen liggend, al sigare en puﬀend en koﬃe/sherry/mar ni’s slurpend: ‘Ik ben een totaal horizontale auteur’.
- David Lynch maakte van een tafeltje bij een fas ood-restaurant zijn bureau en schreef op serve en, al lurkende aan chocolade-milkshakes bomvol suiker.
- Van Gogh werkte non-stop van 7 uur ‘s ochtends tot 6 uur ‘s avonds en deed alleen af en toe een paar stappen naar achteren om iets te eten.
Wil je nog meer? Lees dan hier een Inkijkexemplaar Of koop het hier.
Ik moet weer verder......lezen.

els (2015-04-13 11:01:58)
ahhh vandaar vandaag wat later.... en.... daar ging mijn ritueel ;-))
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Mijn naam is...Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 731/1.111 (2015-04-14 06:37)

Afgelopen zaterdag gaf ik weer een inspira e ontbijt in de Fenix loods in Ro erdam. We waren dit keer met zijn
6en ipv met zijn 4en en er was geen vrouw bij. Dus niet 25 % vrouw maar 100 % man en 100 % meer man want er
waren er 6 ipv 3. De sessie begon met dat ik een rondje moest maken om ons ontbijt bij elkaar te verzamelen. Koﬃe,
thee, croissants, noten rozijnen brood, kaas en rosbief kocht ik bij de verschillende winkeltjes in de loods. Ik moest de
groep mannen, die elkaar niet kenden, dus even alleen laten en gaf ze een opdracht. Eigenlijk was het een beperking.
Ze mochten niet vertellen wat ze voor werk deden of waar ze werkten. Op een afstandje kon ik niet horen wat ze
allemaal zeiden maar er werd een hoop gelachen en dat was precies de bedoeling van deze intro. Want ik weet niet
hoe het bij jullie is maar ik lach maar weinig bij die bloedserieuze intro’s waarbij de een een nog belangrijkere func e
hee dan de ander en het aantal werknemers waar ze leiding aan geven al jd ruim naar boven wordt afgerond. Ik
doe daar daar dan gewoon bloedserieus aan mee. Maar leuk is het niet en een goed begin al helemaal niet.
Een goed idee om te beginnen kreeg ik gisteren weer even opgehaald uit het verleden jdens mijn college in de
Master die ik volg: teken je buurman/vrouw en zet er zijn/haar naam onder. Voordeel van deze aanpak, los van de
vele lachsalvo’s en ”ik kan niet tekenen” uitspraken is dat je direct weet hoe je buurman/vrouw heet. Het opleggen
van een beperking kan juist zorgen voor de connec e. Want zoals Albert Einstein zei:
”Play is de highest form of research.”
En als je elkaar wilt leren kennen, is spel dus een uitstekende middel. Een universele taal. Want niets licht het brein
zo op als spel.
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En mensen aan het spelen krijgen is veel eenvoudiger dan je denkt. Bouw een overbodig obstakel in. En heb je
echt een groep waar je verwacht hard aan te moeten trekken vraag dan of ze een potlood of pen tussen hun tanden
ze en en zich dan voorstellen. Succes gegarandeerd. Het enige dat je nodig hebt is een beetje lef.

Carolien Geurtsen (2015-04-14 09:29:52)
Heerlijk leesvoer vandaag Cor, dank je wel - brengt mij al aan het uitgebreid glimlachen *en dat zonder voorstellen. En wat was
die Einstein toch een über kanjer ;-)

Brainstom. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 732/1.111 (2015-04-15 07:55)

De afgelopen 15 jaar vraag ik verschillende mensen wat een brainstorm is. En het antwoord is de reden waarom we
zo weinig uit zo’n sessie halen. De antwoorden komen allemaal op hetzelfde neer en dat is dat je alles mag roepen,
niets te gek is. Ik zie het echt voor me. Word je gevraagd om mee te denken mag je ook nog eens zomaar alles
roepen wat in je opkomt. Vaak zijn zulke sessies eerder emo onele leegloop sessies waarbij de facilitator (als ie er is)
de grootst mogelijke moeite hee om alles vast te leggen en de grootste alfa mannetje/kenaus het hoogste woord
hebben.
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Je kunt je natuurlijk afvragen wat er met je mensen, lees organisa e, aan de hand is als je een brainstorm
moet faciliteren. Want waarschijnlijk ben je al te laat. Maar ok. Stel je moet toch een brainstorm organiseren,
organiseer dan ook een brainstorm:
”Een gestructureerde groepsac viteit waarbij de idee ontwikkeling losgekoppeld wordt van de idee beoordeling.”
Want geloof me die structuur creëert vrijheid. Crea eve vrijheid.
Probeer de volgende keer eens dit:
- Nodig alleen mensen die uitgedaagd zijn door de uitdaging. Laat ze desnoods een mo va ebrief schrijven
zodat je alleen de echt gemo veerde kunt selecteren.
- Laat deelnemers vooraf nadenken over de uitdaging en ze hun ideeën meenemen naar de sessie.
- Ga naar een inspirerende plek. De omgeving is van veel grotere invloed dan we denken.
- deel elkaars ideeën een voor een. Gebruik daar bijvoorbeeld de Superdure Consultant techniek voor.
- verdeel de sessie in ”veel ideeën bedenken/niet oordelen, ideeën kiezen” Dus eerst divergeren en dan convergeren. Om uit de vele ideeën te kiezen kun je de COCD box gebruiken. Hoe die werkt, lees je hier.
- sluit de sessie af met gemaakte prototypes van de beste ideeën en geef elkaar feedback volgens de Dasarts
methode. Hoe die werkt lees je hier.
En kom je er niet uit dan druk je
0
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0
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Onbewust Design. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 733/1.111 (2015-04-16 06:33)

Nog even een deﬁni e van Design: een huidige situa e transformeren in een gewenste situa e. En weten wat je
wil is al heel wat. Soms is weten wat je niet wil ook een prima uitgangspunt.
Wat ik bijvoorbeeld bloed irritant vind is dat mensen niet wachten op uitstappende mensen uit de trein en zich alvast
naar binnen dringen. Wat ik ook al jd heel slecht begrijp is dat mensen in een vliegtuig al voor het ’fasten seatbelt’
opstaan en hun koﬀer pakken om vervolgens heel lang bekneld tussen de andere passagiers in het gangpad te staan.
Het kan natuurlijk dat ze blij zijn dat ze weer kunnen staan. Tijdswinst levert het in ieder geval niet op.
Kortom wachten. Naarmate ik ouder word, merk ik dat ik beter kan wachten. Zo stond ik gisteren te wachten op
de pont naar Amsterdam Centraal. Daar gaan veel mensen van af en stappen er veel weer op de pont. En dat gaat
heel goed. Er staan geen borden met uitleg of een agent die het verkeer regelt. Nee. De pont communiceert met
twee kleuren via de grond en zegt: ”Hier sta je goed en hier sta je fout”. Niet met sensoren of moeilijke technologie.
Gewoon met rood en groen. Onbewust staat iedereen netjes op het groen.
Onbewust design dat zouden we vaker moeten doen.
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Hugo (2015-04-16 07:38:41)
Aan dat koerswiel te zien (is het een ambrosio??) ben jij gisteren niet gaan werken maar gaan sluiktrainen?!
els (2015-04-16 09:12:03)
gezellig die kleurtjes en nog funk oneel ook... en lekker in het zonnetje zo te zien :-))
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You must Unlearn. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 734/1.111 (2015-04-17 05:50)

Gisteren en eergisteren gaf ik eens keer geen masterclass design thinking maar volgde er zelf een. En van een
onderwerp waar ik zelf al zo lang en intens mee bezig ben is het natuurlijk moeilijk om zonder verwach ngen en
open minded eea te ondergaan. Dus had ik Kabouter thuis gelaten en Yoda meegenomen. Want Yoda zei ooit tegen
mij:
”You must unlearn what you have learned.”
Waarop ik antwoordde:
”Allright, I will give it a try.”
Waarop Yoda me streng toesprak:
”No! Try not. Doooo!! Or do not. There is no try.”
Jarenlang hee Kabouter tegen me gezegd dat ik niet kon schrijven en zeker de discipline niet zou kunnen opbrengen om elke dag te schrijven. Toen ik die bewuste zaterdag de 26ste januari 2013 om 4.54 wakker werd en naar
het plafond staarde en:
”Ik ga een boek schrijven” geprojecteerd zag, wist Kabouter dat ik dat nooit zou gaan doen.
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Maar toen ik de woorden ”een boek” schrapte en er nog ”Ik ga schrijven.” stond, hield Kabouter zijn mond en
zei Yoda:
’Schrijf of schrijf niet. Er is geen ”ik ga schrijven.”
Dit is verhaal 734.
Wie schrij die blij .
Schrijven is schrappen. Tot je niets meer weet. Dan ga je leren. Sorry Yoda. Dan leer je.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No &w=560 &h=315]

Leuk Werkt. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 735/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-04-18 07:42:01)
[…] wilde typen: als we het niet proberen, maar ik heb net je laatste blog gelezen, dus dat doe ik maar […]

Leuk Werkt. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 735/1.111 (2015-04-18 07:41)
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Afgelopen maandag stapte ik in de s ltecoupe op weg naar een college voor mijn master kunsteduca e die ik
volg op HKU. De trein is best groot en je hebt ook nog eens twee verdiepingen. Gelukkig is mijn keuze al jd beperkt.
Ik zoek een zitplek in de s ltecoupe. En die vond ik. Ik stapte de s ltecoupe binnen en ging links bij het raam zi en in
de rijrich ng. In mijn ooghoeken zag ik dat rechts van mij ook iemand bij het raam zat. Ik opende mijn tas en laptop
en ging aan het werk en toen ik naar rechts keek zag ik dat het een medestudent was; Maurice. Hij was druk met zijn
mobiel en had niet in de gaten dat ik hem wel in de gaten had. In de groepsapp die we als masterstudenten hebben
aangemaakt zocht ik zijn nummer op, maakte een nieuw contact en whatsappte hem deze foto met de volgende
tekst:

Ik hoorde twee berichten bij hem binnenkomen. De derde niet. Maurice had netje zijn geluid uitgezet. We
zaten tenslo e in de sssssssss ltecoupe. En ik? Ik zat met een hele grote glimlach te wachten tot Maurice mijn kant
op keek. En dat duurde best lang. Maurice had niet in de gaten wat er nu precies aan de hand was. Mijn glimlach
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werd alleen maar groter.
Je begrijpt dat we allebei in lachen uitbarsten toen we elkaar op 3 meter afstand recht in het gezicht keken.
Hard lachend stonden we op en verdwenen we naar een ”niet s lte wel lachen” coupe. Best een leuk idee by the
way. De lach coupe. Waar alleen gelachen mag worden. Iets voor 1 april ( zo maar even naar de NS sturen.....of werk
jij daar?)
Enﬁn. Gisteren was het vrijdag en vrijdagochtend heb ik ook les voor mijn master in Utrecht. Ik stapte om
8.02 bovenin de s ltecoupe van de trein naar Groningen die ook in Utrecht stopt. Ik ging weer links zi en, opende
mijn tas en laptop en keek naar rechts..........tegen een heeeeeele grote glimlach aan van, jawel, Maurice. Hard
lachend stonden we op en verdwenen we naar een ”niet s lte wel lachen” coupe waar het nu een stuk drukker
was dan afgelopen maandagmiddag. Maurice en ik hadden het allebei over toevalligheden en ik vroeg hem welk
boek hij aan het lezen was. Het was een boek met verschillende biograﬁen van kunstenaars waarop ik het boek
”Ochtenrituelen” uit mijn tas trok, over de dagelijkse rituelen van crea even en kunstenaars.
Toevallig.
Leuk.
Lachen.
Dat ritme werd nog meerdere malen herhaald met de dingen waar we in de master en in voorbereiding op
onze studiereis mee bezig waren. Voor we het wisten waren we in Utrecht en bij het opstaan werden we aangesproken door een dame die tegen ons zei dat wij zo’n leuk werk hadden waarop ik antwoordde ”Wij werken niet, wij
studeren.....”
..........toevallig
........leuk
.......lachen
Waarop zij op zoek ging naar een visitekaartje maar ik die van mij eerder had en haar die met een grote glimlach gaf. Ik wilde haar nog zeggen dat ze me kon volgen via dit blog.
..........toevallig
........leuk
.......lachen
maar ze verdween tussen de menigte.....en dook weer op in mijn email gisteren om 17.43:

Beste Cor,
Grappig toch, vanochtend in de trein?
Het gesprek dat je had met je medestudent vond ik erg inspirerend.
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Graag zou ik je willen voorstellen om een keer een kop koﬃe te drinken met z’n vieren, nl. ook met
mijn collega.
Wie weet wordt het niets, maar als we de eerste stap ze en, kan het zo maar iets worden.
(ik wilde typen: als we het niet proberen, maar ik heb net je laatste blog gelezen, dus dat doe ik maar
niet).
Ik spreek mijn collega maandag en hoop in de loop van komende week van je te horen.

..........toevallig
........leuk
.......lachen.
Leuk werkt.
Toevallig.

robbert jansen (2015-04-18 07:54:14)
New Business coupe
Els (2015-04-18 09:24:50)
Haha leuk werk leuke studie en leuke mensen...wat wil een mens nog meer �
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Wisseltruc. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 736/1.111 (2015-04-19 20:05)

Vandaag liet mijn 6 jarige privé tekenares Vita de inhoud van haar spaarblik zien. Welgeteld € 6,05. Ik voelde de
directe behoe e om een kleine dona e te doen. Dus liep ik naar mijn portemonnee en zag dat ik alleen brie es van
50, 20 en een van 10 had. Een dona e van 5 euro leek me pedagogisch en ﬁnancieel verantwoord. Ik moest natuurlijk
ook broer Daan een gelijke dona e doen. Ik besloot duidelijk zichtbaar voor Vita en Daan het entje doormidden te
scheuren en beiden een half entje te geven.
Alsjeblie Vita en Daan vijf euro.
Ze waren er zichtbaar verward door.
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Totdat ik Daan vertelde dat hij zijn half entje misschien kon ruilen voor 5 euro muntgeld uit Vita’s spaarblik. Het
duurde even voordat hij doorhad dat dat een eerlijke deal was omdat Vita dan wel een heel entje had en hij slechts
5 euro.
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Bedenk dus goed wat je met je laatste entje doet.
En bedenk goed wat je met een half entje doet.

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-04-19 20:09:12)
Scheuren scheuren scheuren... Wat is dat toch met jou? Wel heel theatraal! Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Waarom? Daarom! Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 737/1.111 (2015-04-20 06:40)

De laatste jd moet ik steeds vaker denken aan mijn eigen school. Niet de school waar ik op zat, les geef of nu
als student op zit maar de school waar ik op zou willen zi en. Mijn gedachten op een rijtje ze end komt dat door een
aantal dingen.
1. De drie ochtendontbijtcolleges die ik de afgelopen 2 maanden gaf.
2. De ”Masterclass” Design Thinking die ik vorige week volgde bij Knowmads.
3. Het ontwerpen van een nieuw curriculum voor het eerstejaar Kunst en Economie op HKU.
4. Het gesprek wat ik afgelopen vrijdag had met een 4de jaars HKU student die advies wilde over zijn onderzoeksproject waardoor ik zelf heel goed na moest denken en er uiteindelijk een super eenvoudig BrandingBusiness Canvas
uitkwam wat ik hoog nodig eens met Andy Mosmans moet bespreken.
En al schrijvend vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plek. Maar de meeste indruk maakte de opmerking op
twi er van een van mijn ontbijtcollege studenten:
”Sinds les van @cornoltee durf ik weer toe te geven aan blogdrang... ik verlies mijzelf weer totaal in
jd en ruimte. EN DAT IS MOOI!”
Nu leest ze ook dagelijks mijn blog en de combina e met dat ene ontbijtcollege deed haar dus weer verliezen in een
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uitdagende taak. Op school leer je het zelf te doen en soms heb je een duwtje nodig. Want je gaat naar school om iets
te leren. Je wilt werken aan je professionalisering. Je wilt je Kennis vergroten en dan heb je soms dat duwtje nodig.
Gek eigenlijk dat je in de ene context wel geduwd wil worden en in de andere context niet. Ik moet namelijk denken
aan de woorden van Harry Starren:

‘Kenniswerkers hebben doorgeleerd juist om te kunnen en mogen werken. Ze zijn intrinsiek gemoveerd, tot ze hun baas ontmoeten. Als je iemand duwt in de rich ng die hij al gaat, gaat hij dan harder
lopen?’

Ik twijfelde vanochtend of ik het wel zou schrijven: ”Ik ga een school beginnen.”
Waarom? Omdat als ik dingen zeg die ik ga doen ik ze meestal niet ga doen. Maar deze post schrijvend kom ik er
achter dat ik al lang begonnen ben met mijn school. Mijn blog in combina e met de ontbijtcolleges werken. De seleceprocedure voor de volgende ontbijtsessie start vandaag. Deze keer een ”ladies only” ontbijtsessie op zaterdag 16
mei 2015 om 10.00 uur wederom in Fenix Food Factory in Ro erdam. En wederom gra s. Wil je er bij zijn, mail me
dan Waarom? Waarom niet!
Fijne week.
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Danger Danger. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 738/1.111 (2015-04-21 06:19)

Gisteren schreef ik over de school die ik eigenlijk al was begonnen, kreeg ik een email van TED.com over de invloed
van architectuur en ontwikkeling bij jonge kinderen. Volgende week stel ik een aantal vragen aan de directeur educa e van het Guggenheim museum en verplaats ik me in Bilbao met de metro van Norman Foster. Foster werd ooit
door Buckminster Fuller gevraagd wat zijn gebouw woog. Een vraag die hem nog nooit was gesteld en een die zo van
een kleuter had kunnen komen. En dit is mijn bruggetje waar ik vandaag over wil schrijven. Over ’schrijven’ wil ik het
morgen hebben maar nu wil ik het hebben over kleuters. Kleuters en scholen. Ik heb goede herinneringen aan de
kleuterschool. Op die ene na dan. Toen mijn juf me vertelde dat ik toch wel een beetje te oud was geworden voor de
waterbak. Mijn Juf was nooit door de selec eprocedure gekomen van de door architect Takaharu Tezuka ontworpen
kleuterschool in Tokyo . De kleuterschool is ontworpen rondom het thema dat kinderen leren en samen groeien door
het inbouwen van kleine doses gevaar. Noem het overbodige obstakesl waardoor ze hun grenzen verleggen en elkaar
helpen. Want als alles al jd goed gaat leer je niets en heb je ook geen hulp nodig en hoef je ook die ander niet te
helpen. Ze zeggen wel eens dat je leert van je fouten maar het onderwijssysteem is gebouwd rondom het principe
dat er niets fout mag gaan waardoor het zo fout gaat.
Als je kinderen echt kinderen wil laten zijn moet je kijken naar wat ze het liefst doen. Rennen, vliegen, vallen en
opstaan. Als een kleuter op school valt en een gat in kop valt komt er een onderzoekscommissie kijken of het speeltoestel wel veilig is. Als een kleuter in het park uit een boom valt zeggen zijn ouders dat ie de volgende keer beter
moet uitkijken. Ken je het gezegde ”De kleuter valt niet vaak nog een keer uit de boom”? Ik ook niet.
In het onderwijssysteem verwarren we gevaar met overbodige obstakels. Kinderen vinden niets leuker dan het vrijwillig overwinnen van overbodige obstakels o ewel spelen. Takaharu Tezuka begrijpt dat en laat in dit geweldige
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ﬁlmpje zien hoe je kleuters gemiddeld 4 kilometer laat lopen....per dag.
En voor straf in de hoek staan is er ook niet bij. De kleuterschool is namelijk rond.
[ted id=2232 lang=en]

Carolien Geurtsen (2015-04-21 07:57:23)
keigoed - genoten - dank!
HerenvandeKoﬃe (2015-04-22 07:43:35)
He Cor, dat ﬁlmpje mis ik..? grt E Met vriendelijk groet, www.HerenvandeKoﬃe.nl Who else?
cornoltee (2015-04-22 07:50:14)
Werkt niet vanuit mail. Ga naar blog

Ulteamwork.Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 739/1.111 (2015-04-22 05:20)
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Gisteren was een van de slechts bezochte posts van dit jaar. Dat is heel jammer......voor degene die hem niet gelezen
hebben en met name voor iedereen die niet de jd of zin hee kunnen vinden om het geweldige 9 minuten durende
ﬁlmpje te bekijken. Ik zou liegen als ik schreef dat het me niet uitmaakt hoeveel bezoekers ik op mijn blog heb. Vind
het natuurlijk harts kke leuk om te zien dat een post veel gelezen en met name veel gedeeld wordt. Wist je trouwens
dat ik nog precies 1 week en 1 jaar dagelijks blog? Volgend jaar zit ik op de 1.111 verhalen en dan is het jd voor iets
nieuws. Wat precies? Genoeg ideeën maar nog geen idee. Maar ik heb nog even om van alles uit te proberen. Voor
nu. Geniet er van. Zo lang het kan. Vraag niet hoe het kan maar proﬁteer er van.
Afgelopen maandag had ik een college van een master kunst educa e alumnus, Susanne Thissen. Zij vertelde over
haar scrip e: ”Kunsteduca eve aanpak van blokkades in maakprocessen bij studenten aan kunstopleidingen in niettalige disciplines.” En hoe ze van een fascina e voor blokkades een afstudeerproject maakte en tegen welke blokkades
ze zelf opliep. Heel inspirerend, leerzaam en herkenbaar. Het schrijven op dit blog is een kleine dagelijkse overwinning want hoe kun je de dag beter beginnen dan een overwinning op jezelf. Het schrijven in de vroege ochtend (het
is nu 05.35) voelt als een mentale control alt delete oefening voor mijn hersenen dat resulteert in een gevoel van
trots. Iets ’maken’ in de ochtend is voor mij het ontwaken van de Kunstenaar in mij. Het schrijven hee echter een
zeer posi ef bij eﬀect. Niet alleen qua gevoel. Er zullen waarschijnlijk allerlei stoﬀen vrijkomen in mijn hersenenen
op het moment dat ik op ’Publish” druk. Maar wat Susanne ons vertelde was dat door dingen op te schrijven deze
dingen opgeslagen worden in je langetermijn geheugen. Dat is waarschijnlijk ook de wetenschappelijk achterliggende
gedachte waarom je een geschreven samenva ng van je leerstof beter onthoudt dan wanneer je dat niet doet. En nu
denk ik dat ik door het schrijven van ruim 250.000 woorden over empathie, crea viteit, prototyping, play, branding
en andere zaken waar ik nieuwsgierig naar ben steeds beter in staat ben om in een Flow te raken. Zo was ik gisteren
met een van mijn favoriete HKU collega’s Arjan Moerbeek aan het werk. Met zijn tweeën moesten we een module
voor het nieuwe eerstejaar van Kunst en Economie zien te verbeteren. We hadden daar een half uur voor en voordat
ik aan de slag ging, dacht ik ’dat is belachelijk, ik weet niet eens precies waar die module over gaat!’ Ik voelde een
enorme weerstand maar Arjan is zo ongelooﬂijk relaxt dat het als zeer ongepast voelde om te beginnen met een klaagmuursessie dat het toch belachelijk en onmogelijk is om goede feedback te geven in zo’n korte jd. Er ontstond een
gevoel van Klaag naar Graag en door de duidelijke rollenverdeling, Arjan schreef, ik praa e en de goede feedback die
Arjan gaf en met name de korte luisterende s ltes voelde alsof ik me als Neo in mijn eigen blogmatrix. Aan het rennen
op zoek naar waardevolle informa e. Ik had een ongelooﬂijk uitdagende taak, genoeg ervaring en vaardigheden om
binnen een paar seconden zonder gevoel van jd of plaats in mijn informa e te duiken en het zonder ﬁlter direct te
delen met Arjan die als een bezetene alles opschreef. Ul em team teamwork. Of was het lekker samen spelen. Het
voelde in ieder geval als waardevol EN leuk. Ik werd er heel gelukkig van. Het klopte. In een gezamenlijke context van
groei. Ulteamwork dus.
Samen deden we iets waar we goed in waren, wat we leuk vonden, waar de wereld behoe e aan hee en waar
we ook nog voor betaald worden. We hadden een gezamenlijk doel. En als je een doel heb kan je scoren. Ja heb ja.
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Winny (2015-04-22 06:57:25)
Schrijven met pen en papier helpt niet alleen voor het onthouden. Het is bewezen dat schrijven helend werkt voor je pysche,
je emo e en je fysieke gesteldheid. Wetenschapper James W. Pennebaker, PH.D. hee dit onderzocht.
cornoltee (2015-04-22 06:59:32)
Dank! Vandaar :-) Maar eens checken dan die Pennenpakker
Els (2015-04-22 21:38:15)
Samen sCORen das mooi ��
cornoltee (2015-04-22 22:46:25)
Goooooooooooooooooal
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Kijk me aan. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 740/1.111 (2015-04-23 06:42)

Kijk me
aan en teken me zonder je s van het papier te halen. Je hebt 30 seconden. Blijf me aankijken. En schrijf op de
tekening een woord dat je associeert met mij. Klaar?
Tekenen maar.
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Gisteren stond ik 6 keer tegenover een andere HKU collega en tekenden we elkaar tegelijker jd en overhandigden
we de tekening. Na een kleine 5 minuten gingen we weer in een kring zi en en moest je een portret kiezen met het
woord dat het beste paste bij de dag die komen ging. Ik koos deze:
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Omdat ondanks dat ik zo kort geslapen had ik me gisterochtend, toen ik om 4.34 wakker werd, ongelooﬂijk
fris voelde en ik die dag fris tegen het nieuwe onderwijs dat we aan het ontwikkelen zijn wilde kijken. Fris alsof ik
niets wist. Met een frisse blik dus. Deze portre en haalde het niet maar hangen inmiddels wel bij mij aan de muur.
Er zonder glimlach naar kijken is een hele opgave.
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De oefening was ons ochtend Check-In ritueel. Zi end in de kring kreeg iedereen de kans om zijn/haar gekozen
tekening te laten zien inclusief de reden Waarom die. Niet te lang. In 30 seconden. Als je klaar was zei je ”Check In”
ging je weer zi en en was de volgende.
Check-In.

Sietske van Zanten (2015-04-23 07:36:27)
Goedemorgen, Heb de opdracht mee gedaan. Hierbij de mijne. Fijne dag. [image.jpeg] Moest denken aan een vosje en toen aan
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fantas c mr Fox. Groet, Sietske VandenBroek Founda on Lisser Art Museum P.O. box 256 2170 AG Sassenheim The Netherlands
cornoltee (2015-04-23 07:38:33)
Sietske! Wat leuk. ik zie de tekening echter niet. Wil je hem mailen? Check-In Groet cor
Peter Koomen (2015-04-23 08:27:03)
Goedemorgen Cor! Sinds jden weer eens op je blog gekeken en gelijk meegedaan, zal ’m je mailen. ”Pretoogjes” was het
eerste wat in mij opkwam. De tweede gedachte wil ik je niet onthouden: ”Catweazle”. Heb een mooie dag! Hartelijke groet,
Peter
Paul Ricken (2015-04-23 08:31:59)
Coole opdracht. Heb deze al entallen keren met groepen gedaan. Is hilarisch en gaat de schaamte een klein beetje
voorbij. Meestal combineer ik het tekenen door onder de tekening een compliment te laten opschrijven voor de ander. Dan
samenvouwen tot een cadeautje en dan aan elkaar geven. Wel ervoor zorgen dat ze elkaar de tekening van het gezicht nog net
hebben laten zien. Bij het openen krijg je een mengeling van schaamte en aﬀec e…..

Samen eten samen delen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 741/1.111 (2015-04-24 06:21)

Zoals jullie misschien weten probeer ik al een jdje te eten van het eiland van Dordt. Zonder Villa Augustus en Cees
de Vries was dat een jdrovende taak geweest en af en toe heb ik gewoon geen zin of jd om te koken of in mijn
eentje te eten.
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Gelukkig heb ik daar nu ook een goede oplossing voor gevonden. Een zonder e-nummers die lekker is en goed voelt
want ik eet hem niet alleen maar met een kind in een SOS kinderdorp. En dat beviel goed. Of misschien smaakte het
zo goed omdat ik weet dat het van de kok van een 2 sterren restaurant komt. Ik heb geen idee welke beinvloedingsprocessen hier allemaal een rol spelen. Een ding weet ik wel. Als ik geen jd heb, alleen ben en niet alleen wil eten, eet ik
toch samen. Samen eten en samen delen van Samhoud Food. Lasagne met groente. Ongewoon lekker. Vers voor mij
gemaakt door Moshit. Zonder vlees. Zonder onnatuurlijke toevoegingen voor kleur, smaak en houdbaarheid maar
niet alleen. Samen eten samen delen. Mooi en lekker idee.

Els (2015-04-24 08:15:40)
�����͠

Real Deal. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 742/1.111 (2015-04-25 06:21)

Weet je wat heel ﬁjn is in een wereld van overvloed? Het aanbod verkleinen. Echter ik ben niet in staat om bijvoorbeeld het assor ment van Albert Heijn dras sch terug te brengen maar ik kan mezelf wel een aantal beperkingen
opleggen. Mijn ervaring is dat ik door het verkleinen van het aanbod, of dat nu eten of kleding is, ik veel bewuster
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kies en meer geniet. Sinds ik mezelf de beperking heb opgelegd om alleen voedsel te eten dat van het eiland van
Dordt komt, of in ieder geval zonder e-nummers, toevoegingen en suiker is, geniet ik veel meer van mijn eten. Ik vind
de pay of van Albert Heijn ”Het goede gevoel van biologisch.” dan ook erg goed gevonden. Bewust kiezen voor een
betere wereld is makkelijker dan je denkt en Albert Heijn helpt daarbij door de biologische producten in het schap
te voorzien van een groen kaartje waar ’BIOLOGISCH” op staat. Boodschappen doen is opeens leuk geworden. Een
speurtocht naar biologisch. Ik ben nog nooit zo snel klaar geweest met mijn boodschappen. En die jd kan ik goed
gebruiken voor het maken van lekkere en vooral eenvoudige maal jden. Nog beter voelt het om je producten direct
bij de bron te halen of zoals Cees zelf te verbouwen maar dan had God toch echt 9 dagen in een week moeten stoppen.
Hoe iets smaakt wordt bepaald door het hele proces van kopen, maken en eten. Waarbij de context misschien nog
wel het meest bepalend is voor hoe lekker we iets vinden. Zo heb ik ooit 1 keer in een Michelin sterren restaurant
gegeten maar hoe zou ik een van de 10 gerechten waarderen als deze aangeboden werd op een bord waar er nog 12
op liggen op een feestje waar net nog een kaasplankje met zilveruitjes voorbij kwam.
Onze waardering voor producten wordt bepaald door alles wat het merk je vertelt. Maar wat als je het merk nu
niet kent. Wat vind je van een hamburger als je nog nooit een hamburger op hebt of zelfs nog nooit van Burger King
of McDonald’s gehoord hebt. Een paar jaar geleden deed Burger King de ul eme smaaktest. Ze gingen op zoek naar
mensen die nog nooit een hamburger op hadden. Laat staan van Burger King of McDonald’s gehoord. Dat was een
hele uitdaging maar het is ze gelukt.
En wil je weten wat het antwoord van de Eskimo op de vraag of hij de Whopper of zeehonden vlees lekkerder vindt,
klik je hier.
Eet smakelijk.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=02Wl2auPUL4 &w=560 &h=315]

Els (2015-04-25 08:14:56)
Gegin je over biologisch, eindig je over hamburgerssss ��
cornoltee (2015-04-25 08:53:07)
Knap hè
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Aantrekkingskracht. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 743/1.111 (2015-04-26 08:10)

Voor mijn master kunst educa e ben ik gisteravond laat in Bilbao aangekomen en in het vliegtuig begonnen in het
geweldige boek van Alain de Bo on, ”De architectuur van het geluk.” Ik kreeg het van Cammeraat Frank als beloning
voor een ﬁlminterview dat in stukjes vertoond gaat worden in het nieuwe onderwijsmuseum dat in het gebouw
’De Holland” van Sybold van Ravensteijn geves gd gaat worden. Gebouwen spreken zegt John Ruskins en wel over
duidelijk waarneembare thema’s. Ze spreken van democra e of aristocra e, openheid of arrogan e, gastvrijheid of
dreiging, een voorkeur voor de toekomst of een hunkering naar het verleden. En door wat ze zeggen voel je je wel of
niet aangetrokken tot een gebouw. Ik weet niet wat me aantrekt in het gebouw van Gehry maar het Guggenheim zit
aan me trekken en roept ”Cor!!! Kom hier.”
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Selﬁe eﬀect. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 744/1.111 (2015-04-27 06:51)

Gisteren had ik een afspraak met het Gugggenheim museum in Bilbao. Dat was een hele bijzondere ontmoeting. Ik maakte er deze foto:
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Waar gaat je aandacht naar toe?
Ik moest denken aan al die verloren sociale contacten van mensen die elkaar nu niet meer vragen om even
een foto te maken. De camera aan de voorkant van veel smartphones maakt het mogelijk om een selﬁe te maken.
Er zijn zelfs selﬁes cks om een nog beter/ander perpec ef te krijgen met jezelf op de voorgrond. Wat de Azia sche
dame echter niet kan zien op haar selﬁe is het bizarre tafereel wat zich voor het Guggenheim afspeelt. Want ze mag
dan een selﬁe kunnen maken, de kwaliteit van de camera aan de voorkant van haar smartphone is nog al jd niet te
vergelijken met die van een spiegelreﬂex camera met goede lens.
Bovenstaande foto namelijk inzoomend zag ik dit tafereel:
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Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Ik twijfelde of ik mijn spiegelreﬂex mee zou nemen. Ben zo blij dat ik hem bij me heb.
Anders had ik dit ook niet kunnen publiceren........gisteren.
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Els (2015-04-27 08:10:17)
Ook hier lopen ze hard...worden uitgerookt of krijgen gra s douche en er mogen geen ﬁetsers komen ;-))))
Hugo (2015-04-27 16:48:04)
”If you know where it’s going, it’s not worth doing.” (F. Gehry)

Real Reason. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 745/1.111 (2015-04-28 06:34)

Gisteren waren we met 6 medemaster studenten bij Digipen in Bilbao. Digipen is een school voor gamemakers en we
werden zeer vriendelijk van informa e en verhalen voorzien door een 20 jaar geleden in Bilbao gestrandde Engelsman Stephen. Toen we vroegen hoe Digipen in Bilbao was beland als Europese ves ging, kregen we een heel eerlijk
antwoord. De Canadese oprichter was in Bilbao en verliefd op de plek, het eten en het feit dat het er zo vaak regent.
Dat laatste klinkt misschien vreemd maar zijn gedachte was dat als het vaak regent de studenten ook harder werken.
Ik keek naar buiten en inderdaad het kwam met bakken uit de hemel en de studenten die we later spraken verteldde
ons idd dat het elf maanden per jaar keihard werken is en er vaak regent....but they love it. Ook hun geloofde ik.
Toen aan het eind van ons bezoek ook de directeur in pak en stropdas ons nog even de hand kwam schudden vertelde
hij de reden waarom Digipen in Bilbao was beland. Hij wist niet dat we dat inmiddels wisten. In gebrekkig engels stak
hij een verhaal af over het s muleren van crea viteit en innova e in een gebied in ontwikkeling. Wij wisten inmiddels
beter. Het werd jd voor lekker eten. Wonderwel was het ook gestopt met regenen. Ook dat was geen toeval.
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Striking diﬀerence. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 746/1.111 (2015-04-29 07:20)

Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Ik ga het nog niet verklappen. Een ding zeg ik wel. Ik was niet op de set van David Lynch en ik was ook geen ﬁgurant in een Gregory Crewdson produc e. Gisteravond hadden we zi end onder de Iberico hammen een discussie
over de uitsnede van bovenstaande foto. Want dit is een uitsnede, een bewuste keuze van de maker om bepaalde
dingen weg te laten om ’zijn’ verhaal te vertellen. Voor elke variant was wel wat te zeggen. We kwamen we niet uit
en dat was mooi.
Zo hadden we ook allemaal onze eigen kijk op het bezoek aan het amateur gezelschap waar ’s avonds om 20.45 naar
toe gingen. Mensen uit een ’achterstands’ wijk op de heuvel aan de rand van Bilbao oefenden voor een voorstelling
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die later het jaar op een groot plein in de buurt gespeeld zou worden. Het verhaal ging over vliegende boeken, een
kapsalon, hippies en heksen en legde op een theatrale manier uit hoe het lenen van boeken werkte om de mensen
uit de buurt te inspireren en uit te leggen hoe dat werkt. Een van onze medestudenten maakt zelf voorstellingen met
niet professionele acteurs. Zij had een uitgesproken mening over de kwaliteit van het stuk. Overduidelijk was dat het
hier ging om een heel eenvoudig stuk en de acteerpresta es van de mensen van een zeer laag niveau was. Zij vond
dat de kwaliteit veel hoger moest en dat je dat oa bereikt door vanuit het talent van de mensen te werken. Menig
keer viel het woord ’leuk’. En dat was voor haar niet goed genoeg. En daar zat volgens mij precies het verschil van
mening. Als je 40 mensen uit een achterstandswijk van verschillende lee ijden 2 uur per week bij elkaar krijgt en
gezamenlijk iets ’leuks’ laat doen, ben je volgens mij harts kke goed bezig. En is het feit dat de acteerpresta es juist
te wensen over liet is dat niet juist een voordeel. Het maakt dat ze straks misschien wel beter connecten met hun
buurtbewoners en de boodschap kunnen overbrengen.
Wordt vervolgd. Nu op weg naar het Guggenheim.

Els (2015-04-30 07:17:14)
En... Het regende niet ...
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Goodmorning Guggenheim. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 747/1.111 (2015-04-30 17:00)

Vanochtend werd ik om 5.14 geroepen door het Guggenheim. Of ik samen van de zonsopkomst wilde genieten. Dat liet ik me natuurlijk geen twee keer zeggen en om precies 6.00 vanochtend zat ik recht tegenover haar. Ik
bedacht dat het mooi zou zijn om elke minuut een foto vanuit de hand te maken met de ﬁlmgevoeligheid 100 iso en
met het opkomen van de zon een steeds snellere sluiter jd:
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Als extra overbodig obstakel bedacht ik me dat ik alle voorbijgangers wilde noteren in mijn boekje.
Ik bedacht mijn eigen spel. Lees bouwde wat overbodige obstakels in.
Het resultaat is dat het Guggenheim en ik het volgende voorbij zagen komen:
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160 auto’s
16 bussen
16 vrachtwagens
4 motoren
6 scooters
2 ﬁetsers aan de overkant van het water
8 ﬁetsers aan mijn kant van het water
25 Hardlopers aan de overkant van het water
27 Hardlopers aan mijn kant van het water (waarvan 2 in paren)
25 Lopers aan de overkant van het water (waarvan 3 in paren)
26 Lopers aan mijn kant van het water
Verder viel me op dat om 6.29 de li
non kwam.

in het Guggenheim naar beneden ging en er achter mij uit de kerk een

Maar het mooiste beeld dat ik vanochtend vastlegde is toch van een man die waarschijnlijk al jaren aan deze
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kant van het water langs het Guggenheim loopt en steeds dieper buigt. Dat doe ik ook. Een diepe buiging voor het
Guggenheim.
[wpvideo 535dVdBd]

Jeroen (2015-04-30 17:05:59)
Mooi he
Breekbaar bruikbaar. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 753/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-06
07:10:40)
[…] gebogen man door mijn beeld liep in Bilbao met het Guggenheim op de achtergrond. Niet gezien? Hier is […]

2.5

May

PUPPY GEZEIK. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 748/1.111 (2015-05-01 09:10)
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Vanochtend om 5.30 ging de wekker. Ik had namelijk een afspraak met de puppy van Jeﬀ Koons. We zouden samen
van de zonsopkomst genieten. De zon kwam echter niet en onderweg kwam ik zoveel interessants tegen dat ik te laat
was. Gelukkig was puppy netjes blijven wachten. De opnames die ik onderweg gemaakt had ik vanochtend vroeg al
achter elkaar gezet in iMovie en geupload op mijn blog. Tot twee keer toe mislukte dat na ruim een uur. Wat een
gezeik.
[wpvideo FhnmGIGY]

eyedesignbno (2015-05-01 09:49:27)
Was Cicciolina er niet bij? > Op 1 mei 2015, om 10:10 hee Design Thinking by Doing het volgende geschreven: > >
jasmijn (2015-05-01 11:27:26)
Tip; vraag naar ’Victor Montez’

Luister naar de s lte. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 749/1.111 (2015-05-02 08:24)

Wist je dat LISTEN een anagram is van SILENT. Ik werd er even s l van. Deze week heb ik veel geluisterd en werd
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s l van de gastvrijheid waarmee wij als masterstudenten ontvangen werden bij de verschillende organisa es en personen hier in Bilbao. Maar ondanks die gastvrijheid kregen we bij geen enkele iets te drinken aangeboden. Bij de
eerste bijeenkomst stelde ik na twee uur vragen stellen en presenta e de vraag ”How is the quality of the coﬀee in
Bilbao?”. Engelsman Stephen reageerde er gelukkig heel goed op en bracht ons naar een machine die geen vragen
stelde maar slechts uitnodigde op knoppen te drukken. De eerste keer dat we wel iets te drinken aangeboden kregen
was bij een afspraak die plaatsvond in de eerste Seats to Meet in Spanje. Zou het komen omdat zij daar ook niet
’thuis’ waren of omdat ze zoveel in Nederland zijn geweest? Ik weet het niet. De masterweek zit er op en gisteren
stelde ik mezelf de vraag wat ik geleerd heb deze week. De HKU, waar wij onze master kunsteduca e volgen, staat
voor nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Als buitenlandse mastergroep met een goede vraag kom je in Bilbao overal binnen en delen ze alles met je. Ik vraag me af of je dat ook lukt als Spaanse, niet master student. Maar
het meest opvallende vond ik dat de verschillende, voor elkaar zeer waardevolle, contacten die we spraken elkaar
wel kenden maar niet met elkaar verbonden waren, laat staan nieuwe toepassingen bedachten. Zo zag ik, boven de
materie hangend, een verbinding tussen drie organisa es die we bezochten voor een uitdaging die het hoofd educa e van het Guggenheim jdens ons gesprek naar voren bracht. Als buitenlandse buitenstaander met een focus op
nieuwe verbindingen en nieuwe toepassingen werd ik daar toch een beetje s l van. Wat me weer uitstekend van pas
kwam omdat ik me had voorgenomen om de hele dag met Alain de Bo on door te brengen. Nu is Alain s l maar hij
zegt des te meer. Ik dacht dat het een leuk idee zou zijn om mijn onderstrepingen in zijn boek ”De architectuur van
het geluk.” achter elkaar te ze en maar dat ik dan bijna zijn hele boek aan het overschrijven zou zijn en aangeklaagd
zou worden. Dus laat ik maar afsluiten met 1 zin uit zijn boek. Een die Alain de Bo on ook weer van iemand anders
hee , namelijk van Stendhal, een negen ende eeuwse Franse schrijver:
”Schoonheid is de belo e van geluk.”
Heb een mooi weekend.

cornoltee (2015-05-02 09:51:10)
goed of mooi :-)
Els (2015-05-02 08:30:33)
Dat is een mooie afslui ng .... Voor jou ook een goed weekend!
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De grote schoonmaak. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 750/1.111 (2015-05-03 08:51)

Waarom houden veel kinderen niet van musea? Omdat je in de meeste musea vooral dingen niet mag. Je mag
de kunst niet aanraken, je mag niet rennen en hard praten en in veel musea mag je niet fotograferen. Maar misschien
is de voornaamste reden wel dat ze wat er ’hangt’ niet mooi vinden. Of moet ik zeggen niet mooi kunnen vinden.
Kinderen zijn over het algemeen onbezorgd en gelukkig en kunst is geen belo e van geluk, zou Stendhal zeggen. Als
we kinderen van kunst willen laten genieten moeten ze dat spelenderwijs doen. Want spelen is voor kinderen wel
een belo e van geluk. Mijn vraag is dan hoe kunnen we kinderen vrijwillig overbodige obstakels kunnen laten nemen
met uitdagingen die hun Kunst Kennis vergroot.
Ik moest al typend denken aan het werk van Ursus Wehrli. Hij noemt zichzelf Tidy Up Ar st. Hij ruimt kunst op.
Jaaa en nu hoor ik je denken ”Maar kinderen vinden opruimen helemaal niet leuk.” Dat zou ik wel eens willen testen.
En misschien moet je het omdraaien. Je gee ze de opgeruimde kunst en laat ze er hun kunst mee maken en hun
werk met die van de kunstenaar vergelijken en met elkaar.
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En achteraf krijgen ze natuurlijk een frietje.

En dan mogen ze weer naar huis.
Opgeruimd staat netjes.
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Rock Bo on. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 751/1.111 (2015-05-04 11:00)

Door mijn enthousiasme staan er twee boeken op de boekenlijst van HKU:

• Een compleet nieuw brein, Daniel Pink
• Deﬁning crea vity, Wouter Boon
En ik zou daar graag “De architectuur van het geluk.” van Alain de Bo on aan toevoegen. Vandaag lees ik het uit en
begin ik weer opnieuw. Gisteren schreef ik al dat ik zoveel belangrijke zaken onderstreepte in het boek en dat ik die
met jullie wilde delen. Je kunt dan gewoon beter zelf het boek kopen. Toch kwam vanochtend dat idee weer boven
drijven en wat bleek, ik onderstreepte, zonder het door te hebben in ieder geval elke laatste zin van elk hoofdstuk.
Daarin vat De Bo on namelijk op werkelijk briljante wijze een en ander samen. Een samenva ng van het boek is een
verzameling van zijn laatste hoofdstuk zinnen. Laat ik er drie met jullie delen. Als je daarbij niets voelt is het boek
niet(s) voor jou.
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1. We kunnen de tuinkabouters verfoeien maar wel oog hebben voor de verlangens waaruit ze voortkomen
2. Er is schoonheid in dingen die sterker is dan wij.
3. Wij genieten van complexiteit waaraan een genie de schijn van eenvoud hee verleend.
Veel geluk vandaag.

Jan Hein Sloesen (2015-05-04 17:53:06)
Hoi Cor! Ik heb je gemaild, maar twijfel of ik je goede adres hebt...mag ik je adres hebben?

De ve e jaren zijn voorbij. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 752/1.111 (2015-05-04 11:33)

Geïnspireerd door de geweldige Duitse ﬁlm ”Die fe e jaren sind vorbei.” ben ik vanochtend aan de slag gegaan in
het AIRBNB appartement van Dimi in Bilbao. De ﬁlm gaat over drie jongeren die de uitbui ng van de wereld door
rijken beu zijn. Ze hebben idealen en willen deze mensen een spiegel voorhouden, vandaar de tel: ”de ve e jaren
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zijn voorbij”. Ze breken in bij de rijke, zwaar beveiligde villa’s, niet om te stelen, maar om het interieur een beetje te
veranderen en de mensen aan het denken te ze en. Maar op een dag gaat het mis. Ze komen iemand tegen in het
huis en moeten - geheel tegen hun zin - diegene dan maar vasthouden om te voorkomen dat ze meteen gearresteerd
zullen worden. Ze worden tot gijzelaars en raken in gesprek met hun slachtoﬀer. Dat zet ze zelf ook weer aan het
denken...
Gelukkig was ik alleen en komt Dimi pas donderdag thuis dus kon ik rus g mijn gang gaan.
Ik begon met de keuken. Deze was zo:

En nu zo:
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Misschien komt het omdat ik vannacht wel heel dicht bij het Guggenheim sliep. Dit mijn uitzicht vanaf Dimi’s
balkonnetje.

729

Dat balkon gebruik ik nu voor de kleden en stoelen.
Less is more.
Vanavond breek ik in in het Guggenheim en ga daar wat veranderingen aanbrengen.
Van het werk van Richard Serra blijf ik af. Te zwaar. De rest is just a ma er of me.
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eyedesignbno (2015-05-04 11:54:47)
Een kleine Richard Serra zou toch wel leuk zijn!
barendkaas (2015-05-04 12:02:13)
Hahaha, Awesome. Ik zie een nieuwe rage otnstaan: verherverbouw AirBNB appartementen ;-) Ikzelf ben trouwens meer van
de rekenkundige aanpak: more = more.
els (2015-05-04 15:32:32)
een goed begin is het halve werk... dus vanavond komt het wel goed in Guggenheim haha ;-))
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Breekbaar bruikbaar. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 753/1.111 (2015-05-06 07:10)

Gisteren schreef ik wel maar publiceerde ik niet. Ik had namelijk een stuk ingekopieerd van een briljante reace op het interne HKU ar kel “De dynamiek van een maakmodel.” van Nirav Christophe. Ik wilde de briljante reac e
graag met jullie delen maar omdat het om een tekst gaat die ik persoonlijk van de schrijver gemaild kreeg, leek het
me niet meer dan normaal dat ik daarvoor zijn toestemming zou vragen. Helaas kreeg ik geen antwoord op mijn mail
en drie telefoontjes dus hopelijk komt die goedkeuring nog een keer. Het is namelijk echt een heel goed stuk. Jaloers
makend goed. Zo goed dat als ik het lees ik moet denken aan mijn opa. Hij was een niet onverdienstelijke Dordtse
impressionist maar toen hij het werk van Van Gogh had gezien, schijnt hij gezegd te hebben dat hij wel kon stoppen
met schilderen. Wat voegde hij nu nog toe.
Dat gevoel heb ik ook al jd als ik de teksten van de schrijver in kwes e lees. Ik heb nog overwogen om het
gewoon te publiceren maar dat zou ook zo maar de reden kunnen zijn voor de schrijver om een eind van zijn leven
te maken. En dat wil niet op mijn geweten hebben. Mocht degene dat overwegen dan verneem ik dat graag ruim
van te voren zodat ik eea kan ﬁlmen. Een idee dat ik overhield aan een uitspraak van Andy Warhol toen hij te horen
kreeg dat een van zijn vrienden zelfmoord had gepleegd door uit het raam te springen: “Gosh, why didn’t he call me,
I could have ﬁlmed it.”
Andy Warhol is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar waar ik vandaag over wil schrijven. De schrijver in
kwes e kreeg namelijk ooit van mij een miniatuur Andy. Gewoon een kadootje. Deze miniatuur Andy staat ook
op mijn bureau en helpt me af en toe als ik het echt niet meer weet. Ik vraag Andy dan: “Andy, wat zou jij doen?”
Het resultaat is dan meestal dat ik dingen opblaas tot waanzinnige propor es of mijn camera neer en aanzet en
maar kijk wat er gebeurt zoals vorige week toen een stokoude gebogen man door mijn beeld liep in Bilbao met het
732

Guggenheim op de achtergrond. Niet gezien? Hier is ie.
Gisteren liep dus allemaal een beetje anders dan verwacht maar daarom niet minder succesvol want het stomme
toeval wil dat ik werd geinterviewd door Norman Rosenthal, voormalig secretaris van The Royal Academy of Arts
in Londen en ona ankelijk kunsthistoricus en curator. Ik kwam hem tegen in de boekwinkel van het Guggenheim
in Bilbao waar ik met het boek van Gilda Williams “How to write about contemporary art.” in mijn handen stond.
Het volledige interview houd ik voor de publica e van mijn boek volgend jaar maar een vraag wil ik jullie toch niet
onthouden:
NR
Is kunst een bruikbaar woord voor je? Ik bedoel, tot de Renaissance, noemen wij mensen die de meest bijzondere dingen maakten van waardevolle materialen kunstenaars maar zij zagen zichzelf als ambachtslieden,
werkers net zoals de lokale bakker. Maar zij waren de bouwers van cathedralen, pyramiden en dingen als King Tut’s
hoofd. Met dat in gedachte, vind je kunst een bruikbaar woord, een bruikbaar idee in je hoofd?
CN
Interessante vraag Norman. Van de week las ik met uitzicht op het Guggenheim en een glas wi e wijn het
geweldige boek “De architectuur van het geluk” uit van Alain de Bo on. Ik maakte een foto want ik voelde dat het
een bijzonder moment was. Een geweldig boek over schoonheid, geluk en architectuur en het mooiste gebouw wat
ik ooit gezien heb. Het is het enige boek dat ik meenam op deze reis en gaf me het antwoord op je vraag. Dus je zou
eigenlijk Alain moeten bedanken. In zijn boek haalt hij de Franse schrijver Stenhal aan. Die schrij : “Schoonheid is
de belo e van geluk.” Ik denk dat kunstenaars mooie dingen willen maken Omdat mooie dingen een belo e voor
geluk zijn. Kunstenaars dagen zichzelf uit, worden geduwd door een onzichtbare hand. Kunstenaars willen meer
Kennis, willen groeien. Mooie dingen maken die ‘kloppen’. Daar worden kunstenaars gelukkig van. Daarom schrijf ik,
kijk ik om me heen en probeer mijn nieuwsgierigheid te verbeelden en te delen met de wereld. Waarom? Om de
wereld een beetje mooier te maken. Dat vind ik kunst en dat is bruikbaar voor mij. Of moet ik zeggen breekbaar.
NR.
Breekbaar bruikbaar! Mooi Cor. Mooi.
CN
Dankje Norman

nicolinezemering (2015-05-08 15:39:48)
Beetje beperkte kijk op kunstenaars: dat ze mooie dingen willen maken. Het herinnert me aan mijn studie kunstgeschiedenis
in Leiden eind 70-ger jaren. Je mocht van alles zeggen over kunst maar niet dat het ”mooi” was. Dat was overigens wel de
reden dat ik het was gaan studeren: Dat ik kunst vaak zo mooi vond en ontroerend. Verwarrend vond ik dat. Verwarring zaaien
is een heel belangrijke bijdrage van kunst en kunstenaars aan het bestaan van ons gewone stervelingen: kunstenaars kunnen
je zo geweldig in verwarring brengen dat je soms anders een museum uitkomt dan je er naar binnen ging. Of een theater. Of
een......etc.
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Kabouter Mysterie. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 754/1.111 (2015-05-07 06:12)

Gisteren schreef ik een van mijn beste posts ooit. De beste is natuurlijk mijn eerste omdat ik die van gisteren
anders nooit had kunnen schrijven. Zo denkend zijn ze allemaal goed en verbonden maar heb ik bij de een toch meer
posi eve gevoelens dan bij de ander. Het zijn kinderen die je iets geleerd hebt en de wijde wereld instuurt om dat
door te vertellen. En wat ze precies door vertellen weet ik natuurlijk niet. Soms krijg je dingen terug maar wat er in
de hoofden van mensen gebeurt na het lezen van een van mijn posts blij natuurlijk een mysterie. En dat mysterie
proberen we in het onderwijs natuurlijk op te lossen. En de vraag is hebben ze
het
of iets
of wat
geleerd.
Zo hebben eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten les van mij in vier blokken crea viteit. Daar maken
ze natuurlijk ook kennis met mijn Kabouter:
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En met het pistool dat ik al jd bij me heb om Kabouter te Killen:
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Ik vertel ze dat ik al jd mijn pistool bij me heb omdat ik nooit weet wanneer Kabouter weer met een sabotterende gedachte komt die hij dan zi end op mijn schouder in mijn oor ﬂuistert waarna ik de trekker overhaal.
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Laatst kregen we de tentamens terug van het vak Crea viteit. De theorie over crea viteit en daar kwam ik
Kabouter ook weer tegen. Hij vond het tentamen zelf zo moeilijk dat hij niet eens de moeite nam om saboterende
gedachten in te ﬂuisteren in de oren van de studenten. Er werd massaal zelfmoord gepleegd. Mysterie opgelost.
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Happy Puppy. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 755/1.111 (2015-05-09 15:03)

Zeg maar nee dan krijg je er twee.
Gister weer niet gepubliceerd maar wel geschreven dus vandaag twee posts omdat ik vandaag wel verbinding
heb gevonden in Baskenland.
Het Guggenheim museum in Bilbao bestelt elk jaar 76.000 bloemen en huurt 40 man in die 18 dagen aan het
werk zijn met een kunstwerk dat het museum in 1997 aankocht en voor de ingang van het museum staat.
Sco Rothkoph schrij en denkt al meer dan 10 jaar over de maker van het kunstwerk.
In “A Retrospec ve”, schrij hij en vertaal ik:
“Cri cus Jerry Saltz prijst het kunstwerk als het meest “purely pleasurable public sculpture” dat hij ooit gezien
had. ……Dat is nog bescheiden vergeleken bij de opmerking van Susan Friedman, de president van het New York Art
Fund, die het werk een van de belangrijkste beelden van de 20ste eeuw noemt.”
Nu ben ik een leek op kunstgebied maar ik weet wel wat ik mooi vind. Net zoals mijn boekhouder al jd zegt:
“Ik heb geen verstand van wijn maar weet wel wat ik lekker vind.”
Puppy van Jeﬀ Koons is het mooiste beeld wat ik ooit gezien heb. En mooi deﬁnieer ik dan volgens Stendhal:
een belo e van geluk.
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Puppy makes me happy.
En als je Puppy wilt zien zonder kooi houdt dan in gaten dat ie in mei en oktober een nieuwe vacht krijgt.
Puppy is in ieder geval weer zonder kooi te bewonderen als de grote overzichtstentoontelling is van Jeﬀ Koons in het
Guggenheim in Bilbao. Vanaf begin juni.
Puppy is calling.
Again.
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Ook Oak. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 756/1.111 (2015-05-09 15:56)

Geïnspireerd door het werk van Jeﬀ Koons moest ik denken aan het verhaal van de eiken balken in de eetzaal van
Oxford, de beroemde universiteit in Engeland.
Puppy van Koons voor het Guggenheim museum in Bilbao wordt elk jaar twee keer voorzien van nieuwe bloemen.
De eiken balken van de eetzaal van Oxford gelukkig maar eens in de 500 jaar. Maar als het zover is, hoe kom je
dan aan nieuwe eiken balken van dat mega formaat. Dit is het verhaal van Gregory Bateson waarvan ik toevallig het
bestaan van weet sinds ik zijn dochter ontmoe e op een masterclass design thinking bij Knowmads. Ze screende
haar bijzondere ﬁlm ”Ecology of mind.” over het leven en haar band met haar vader Gregory Bateson. Een prach g
document over hoe alles met elkaar verbonden is.
Een eeuw geleden klom een bezige entomoloog op het dak van de eetzaal met een zakmes en stak in de eiken balken
en ontdekte dat ze vol met kevers zaten. Dit werd met spoed gemeld aan het College van de Raad van Oxford die
het nieuws met enige verbijstering ontving. Eiken balken van dit formaat waren heel moeilijk, zoniet onmogelijk te
verkrijgen. Waar haalden ze zulke grote eiken balken vandaan, vroegen ze zich ongerust af.
Een van de junior leden van het College stak zijn nek uit en vroeg zich af of er niet een aantal bruikbare eiken op
een van de landgoederen van het College stonden die verspreid waren over het hele land en gerund werden door
het zogenaamde Forrester College. De Forresters waren belast met het runnen van de stukken grond en werden dus
gevraagd of er geen eiken voorhanden waren voor de nieuwe balken van de eetzaal. Toen de vraag werd gesteld, trok
de verantwoordelijke Forrester zijn wenkbrauwen op en zei: ”We vroegen ons al af, waar blijven jullie toch?”
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Bij nader onderzoek werd ontdekt dat bij de oprich ng van het College een bos van eiken was gepland om de balken
in de eetzaal van Oxford te vervangen als ze vol met kevers zouden zi en. Eik zit namelijk al jd vol met kevers aan
het eind. Dit plan werd 500 jaar van de ene Forrester op de andere Forrester overgedragen. Die eiken werden niet
gekapt, die waren voor de College Hall.
Duurzaam bouwen is voorruit kijken. Of je nu 12 meter hoge Puppies bouwt of eetzalen met grote eiken balken.
Eetsmakelijk.

Jolanda Branderhorst (2015-05-11 06:51:39)
Mooi verhaal, mooi staaltje vooruitdenken Cor! Dank voor delen weer. Heb een ﬁjne dag, Jolanda Verzonden vanaf Samsung
Mobile

Ver cale Vissen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 757/1.111 (2015-05-10 08:05)

Gisteren aten we in een klein vissersdorpje aan de Noord Spaanse kust. Met uitzicht op de haven met de vissersboten in het water en de vrouwen zi end op de kade de ne en herstellend. Ze moeten de vis dan echt verpesten in
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de keuken wil het dan nog niet goed smaken. Maar de smaakbeleving werd nog meer vergroot door het feit dat de
vis op de gril buiten werd gegrild. Deze werden in roosters op het vuur gelegd en zo live bereid. Gelukkig was de vis
zo gaar want het water liep in mijn mond. Tot hiertoe nog niets gek aan dit tafereel. Totdat vanuit mijn linkerooghoek
een van de koks aan kwam lopen met aan beide wijs en middelvingers twee enorme vissen. Menig hoofd op het terras
volgde de kok met zijn vangst die vervolgens naast het vuur werd voorbereid om daarna direct gegrild te worden. Uit
nader onderzoek bleek dat de kok ook een kortere en eﬃciëntere route kon lopen met de vis aan zijn handen. Maar
dan was eea niet zichtbaar geweest voor de gasten. Nog eﬃciënter was geweest als de koeling waar de vis uit kwam
in de buurt van de gril had gestaan. Nog makkelijker was eea gewoon in de keuken doen. Echter de vis zo ver caal
voorbij zien komen, gaf de vis nog meer smaak. De hele bereiding van de vis was misschien niet de meest eﬃciënte
manier om een vis te grillen maar zeker de mooiste, om dat woord nog maar eens te gebruiken. Mooi als in een
belo e van geluk.

De Beschermheer (2015-05-10 08:29:54)
Goeie experience designer, die kok!
els (2015-05-10 11:57:47)
en weer een gelukkig moment :)
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Duurzaam Bakkie. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 758/1.111 (2015-05-11 10:27)

Ben vandaag, weer, wat later. Moest vanochtend nogal haasten om het vliegtuig in Bilbao op jd te halen om vervolgens veilig om 9.00 op Schiphol te landen. Zit nu alweer heerlijk in het zonnetje bij mijn volgende afspraak in Utrecht.
Aan een kopje koﬃe. Had ik al gezegd in de zon? In de zon.
In het vliegtuig kreeg ik ook een bakje koﬃe. Niet zo lekker als deze en in een papieren bekertje. En toen de steward
me vroeg of ik nog een bakkie wilde zei ik geen nee. De wekker was om 4.30 gegaan in San Sebas an en ik had geen
jd genomen om nog koﬃe te ze en. Enﬁn. Hij pakte mijn papieren bekertje, gooide het weg en pakte een nieuw
bekertje en schonk de koﬃe in. Nu heb ik niet extra betaald om CO2 neutraal te vliegen maar die koﬃe hadden ze zo
in mijn ’oude’ bekertje kunnen schenken hoor. Stel je voor dat de stewards na de vraag of je nog koﬃe wilt en daar ja
op geantwoord wordt je vragen of ze dat in je ’oude’ koﬃe bekertje mogen schenken? Zou ik geen probleem vinden.
Jij? Ik ben benieuwd hoeveel koﬃe bekertjes dit zou schelen per jaar. En hoeveel CO2 ze daarmee ’besparen’ nog
afgezien van de te kappen bomen.
Soms hangt duurzaam denken als laaghangend fruit aan de bomen. Je moet het alleen wel zien en plukken.
Ik doe nog een bakkie.....want ik zit hier al 15 minuten te wachten. Ik kom uit San Sebas an maar ben op jd.
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Zozo Nounou. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 759/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-12 06:05:05)
[…] valley. Divergerend en convergerend slalommend langs de koppen cappuccino. Die ze daar trouwens wel in hetzelfde kopje
schenken. De afspraak liep verschrikkelijk uit en ik moest echt om 14.51 de bus […]
Groen blauw. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 760/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-13 06:13:26)
[…] Eergisteren maakte ik de beste presenta e van de afgelopen jd omdat een vrijwillige uitdagende taak in balans bracht
met mijn kennis en ik daardoor toegang kreeg tot mijn eindeloos veel grotere crea eve poten eel. Dat de lucht blauw was en
het gras groen schijnt daarbij je crea eve poten eel nog een extra boost te geven. […]

Zozo Nounou. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 759/1.111 (2015-05-12 06:03)

Gisteren vertrok ik om 5.01 voor mijn afspraak om 11.30 in Papendorp in Utrecht. Ik had er een bus, trein,
vlieg, en autorit van 6 uur opzi en om vervolgens te belanden in een stuk niemandsland waar ik na een 360 graden
turn geen mens zag, alleen maar gebouwen. Voor de deur staand bij het gebouw waar ik moest zijn, stond dat ik er
was. Ik was beland in Crea ve Valley.
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De meest oninspirerende loca e van Nederland. Maar misschien was mijn ’bril’ gekleurd, of moet ik zeggen,
verblind door het tanium van het Guggenheim waar ik zo lang naar had zi en kijken de afgelopen dagen. Of was
het de zon van San Sebas an die mij een een paar uur daarvoor nog met harde, felle stralen had verhit. Feit was, ik
was terug in Nederland en een half uur te vroeg voor mijn afspraak en belandde in de tuin van de Crea ve Valley in
Utrecht. En wat ga je dan doen? Crea ef. Aangezien ik mijn camera bij me had, mijn afspraak te laat en ik nog een
manier zocht om uit te leggen wat Design Thinking is, ging ik horizontaal in het gras liggen en maakte de volgende
foto:
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En vroeg mijn afspraak, ze waren met ze drieën, wat ze hier zagen. Ze zagen er alle drie iets anders in. Van
een kubus tot een failliet KPN.
Vervolgens liet ik ze deze zien. En vroeg ze weer: Wat zie je?
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Ander perspec ef. Andere kijk.
En als laatste liet ik ze deze zien. Dit ik de de eerste fase van Design Thinking. Alles zien. Zonder oordeel.
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Het gesprek dat volgde was er een zoals ie thuishoort IN de crea ve valley. Divergerend en convergerend slalommend langs de koppen cappuccino. Die ze daar trouwens wel in hetzelfde kopje schenken. De afspraak liep
verschrikkelijk uit en ik moest echt om 14.51 de bus weer terug nemen naar Utrecht Centraal. Ik had namelijk een
afspraak met een aantal tweede jaars HKU studenten in lokaal 514. In bus belde ik dat dat een ander lokaal werd.
Zo. Nu eerst een wi e wijn.
Het is goed om terug te zijn.
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Els (2015-05-12 06:40:33)
Haha dacht al.... dat was dan niet op lv :-)
svdhorn (2015-05-12 09:17:21)
Volgens mij is Crea ve Valley een van de meest oninspirerende plekken van ons land. Ongelofelijk. Hilarisch stuk! Welkom thuis!
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Groen blauw. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 760/1.111 (2015-05-13 06:13)

De mooiste dingen gebeuren als je in een posi eve bui bent. Open staat. Nieuwsgierig bent. Er is nog nooit
iets moois gemaakt door iemand die er geen zin in had. Mooie dingen gaan over het ding maar ik bedoel hier
eigenlijk het proces, het maken. Eergisteren maakte ik een van de beste presenta es van de afgelopen jd. Daar had
ik geen opdrachtgever voor, was volledig vrijwillig. Dit schrijvend heb ik een aspect van waar ik vandaag naar toe wil,
te pakken. Het was vrijwillig.
Daarnaast ontstond er iets omdat ik zat te genieten van het feit dat ik keurig op jd was voor mijn afspraak in
Utrecht terwijl ik 6 uur daarvoor nog langs de kust van Noord Spanje reed. Ik was zonder koﬃe vertrokken en had
ook niet op mijn blog geschreven. Zi end in het gras in Crea ve Valley in Utrecht begon mijn dag eigenlijk pas echt.
Met het schrijven op dit blog. En het schrijven op dit blog is mijn dagelijkse ﬂow moment. Ik daag mezelf uit om een
mooi stukje te schrijven. En mooi is voor mij een stukje waar IK blij van word. En natuurlijk word ik er de ene dag
blijer van dan de andere dag.
Zi end in het gras onder de blauwe lucht had ik een vrijwillige uitdaging in balans gebracht met mijn Kennis:
- ik had er zin in
- ik kan schrijven
- ik heb genoeg ervaring met schrijven
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- ik had voldoende informa e over waar ik over wilde schrijven
En als je dan je laptop opent met een goede bak koﬃe in de Crea ve Valley, dan gebeurt het ’gewoon’.
Je wordt in een soort jdmachine getrokken waarin je je niet meer bewust bent van jd en plaats en je gáát.
Je Uitdaging steeds een beetje verder leggend, je Kennis woord voor woord typend vergrotend. En dan kan het dus
gebeuren dat je op een gegeven moment in het gras ligt met je spiegelreﬂex in diafragma voorkeur foto’s neemt van
een paardebloem.
Eergisteren maakte ik de beste presenta e van de afgelopen jd omdat een vrijwillige uitdagende taak in balans bracht met mijn kennis en ik daardoor toegang kreeg tot mijn eindeloos veel grotere crea eve poten eel. Dat de
lucht blauw was en het gras groen schijnt daarbij je crea eve poten eel nog een extra boost te geven.
Ik kijk naar buiten. De lucht is blauw. Het gras is groen.
Ik ga wat doen.

Hebben en Houwen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 761/1.111 (2015-05-14 07:22)
Gisteren was het nog heel lang lekker weer en belandde ik na een drukke dag op een terras in Haamstede genietend
van een bakkie koﬃe en een boek. In de verte zag ik een oudere dame aan komen lopen, licht voorovergebogen
maar ﬁer en trots en tot in de puntjes verzorgd. Op 10 meter van het terras bleef ze s lstaan en scande ze het terras
af. Toen ze blijkbaar haar plekje zag kwam ze dichterbij. Ik dook weer in mijn boek maar zag vanuit mijn ooghoeken
dat de dame rich ng mijn tafeltje liep. Ik keek op vanuit mijn boek en recht in de ogen van de dame. Ze lachte
vriendelijk en vroeg of een van de drie stoelen aan mijn tafeltje vrij was waarop ik terug glimlachte en zei: ”Natuurlijk
mevrouw.”
”Oh. Fijn.” en ging zi en, bestelde een koﬃe verkeerd met een extra suiker en een appelgebak met slagroom.
We raakten aan de praat en hadden een zeer geanimeerd en aangenaam gesprek. Als ik een oma had kunnen
kiezen, had zij het mogen zijn. Het was echt gewoon heel gezellig. Ze bestelde nog een koﬃe en vroeg of ik ook
wat van haar wilde drinken, wat ik niet af sloeg. Na een half uurtje vertelde ze dat ze op haar kleinkind moest gaan
passen, bedankte voor de gezelligheid en liep naar de ober. Ik pakte mijn boek weer en keek na drie zinnen nog eens
op uit mijn boek en zag de dame aan de overkant nog een keer omkijken en naar me zwaaien met een grote, lieve
glimlach die ik met een grote, lieve glimlach beantwoordde.
Wat een leuke onverwachtse ontmoe ng.
ober om de rekening.

Namijmerend las ik halfaandach g nog wat verder en vroeg de

”Dat is dan € 13,50” zei de ober, waarop ik antwoordde dat ik maar een koﬃe had besteld, waarop de ober
antwoordde dat ”mijn oma gezegd had dat ik zou afrekenen.”
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Mijn oma?! Daar zat ik dan met stomheid geslagen. Ik voelde mijn gezicht veranderen van grimas naar glimlach en weer terug afwisselend met ona ankelijk van elkaar omhoog en omlaag bewegende wenkbrauwen. De ober
zal wel gedacht hebben. Hij weet in ieder geval hoe mijn met stomheid geslagen gezicht eruit ziet. Enﬁn ik betaalde
met vij ien euro en liet het wisselgeld als fooi achter op tafel en liep naar mijn auto op de parkeerplek drie straten
verder en wie loop ik op 20 meter van mijn auto tegen het lijf het lijf? Mijn ”Oma”.
”Oh wat ﬁjn dat ik je nog zie.” En er volgde een zeer geloofwaardig warrig verhaal dat eindigde in een:
”En hier heb je mijn tas met heel mijn hebben en houwen. Ik ben zo terug.”
Daar stond ik dan. Op een parkeerplaats in een Zeeuws dorpje met een damestasje aan de arm in de zon te
wachten op €11 van ”Oma”. En toen ”Oma” maar niet kwam en na 30 minuten nog niet verscheen, opende ik haar
tasje en je raadt nooit wat er in zat.
Een broodje Aap.
Fijne Hemelvaart.

Els (2015-05-14 09:43:07)
�Ϡ�Ơ�
Mon Stur (2015-05-14 09:39:56)
Volgens mij was het carpaccio van oerang-oetan, toch??
Mon Stur (2015-05-14 09:13:01)
En vandaag ga je een hele godganse dag in de design stoel ”THINKING MAN” van Jasper Morrison zi en kijken naar de
Hemel(vaart).
magheteenonsjemeerzijn (2015-05-14 07:27:31)
Ge-wel-dig!
Anne e (2015-05-14 20:05:59)
Hahaha ik lag al helemaal in een deuk. Leuk verhaal ;-)
Winny (2015-05-16 08:14:49)
Op haar lee ijd is zo’n truc niet hey eerste wat in je opkomt. Hihihi

Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 762/1.111 (2015-05-15 09:53)
Vanochtend vroeg om 6.00 kwam ik dit logo tegen:
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Waar was ik?

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-05-15 09:57:27)
Bilbao... Leve de verbeelding! Heb een ﬁlm gemaakt! Groeten en tot morgen, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
moniek tersme e (2015-05-15 19:42:39)
bij een strandtent met een verwaaide ola vlag

Ik moet vliegen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 763/1.111 (2015-05-16 07:52)

Gisteren vroeg ik jullie waar ik was:
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Het was inderdaad Brussels Airport.
Dat hadden een aantal lezers goed gezien maar het origineelste antwoord op de vraag waar ik was was toch deze:
”Bij een strandtent met een verwaaide Ola vlag.”
Mijn vraag nu is als je weet dat het het logo is van Brussels Airport, wat vind je er dan goed en met name NIET
goed aan.
Ik moet vliegen.

moniek tersme e (2015-05-16 09:17:22)
goed: hart, warmte, liefde, enige dynamiek, er gebeurt wat daar, een moersleutel als ik blijf staren die voor zekerheid staat
niet goed: meer een M dan een B, mist grond, het vliegt een beetje, het is open, weinig structuur. En structuur, orde, snelheid
en duidelijheid vind ik ﬁjn op luchthavens.
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De Beschermheer (2015-05-17 08:10:28)
Niet goed: het lijkt nogal op de vliegroute van het toestel dat vorige week neerstor e bij Sevilla.
Hugo (2015-05-17 14:45:41)
Het is hetzelfde als met de frustrerende public signage op Zaventem Airport. Die is, zoals dit logo, klinisch dood. of Deaud
(want de luchthaven in Brussel (Zaventem) is in principe tweetalig). Ik kan er niks aan doen maar ik blijf het vergelijken met
het zoveel betere Schiphol. Daar is het fontlogo zeer jdloos, degelijk, zuiver. Alles op Schiphol is ﬁjn professioneel en ademt
hetgeen men daar wilt uitstralen. Snel zakelijk op verplaatsing of aangenaam op verlof. Beide kan. En een luchthaven is meer
dan een rood hartje dat lijkt op te s jgen als een vogel. Het is een mul disciplinaire hub. Ooit je auto geparkeerd op Zaventem?
Ik wel. Eén keer. Nooit meer terug gevonden. En neen.... De trein rijdt niet om 06u00 ’s morgens.

Leerplicht is We elijk Fout. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 764/1.111 (2015-05-17 07:53)

”Wij JULIANA, bij de gra e Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:�
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Leerplichtwet (Stb. 1900, 111) dient te worden vervangen
door een nieuwe we elijke regeling, die is aangepast aan het huidige onderwijsbestel en een kortere procedure
bevat voor de bestrijding van het onwe g schoolverzuim, en dat het wenselijk is de leerplich ge lee ijd met een
jaar te verlengen en in de Arbeidswet 1919 daarmee verband houdende wijzigingen aan te brengen;�� Zo is het, dat
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Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:����”
En dan komt het. De begripsbepaling. Wat deze wet verstaat onder:
- ”Onze minister”
- ”school”
- ”instelling”
- ”hoofd”
- ”de ambtenaar”
- ”startkwaliﬁca e”
- persoonsgebonden nummer
- meldingsregister rela ef verzuim
- register vrijstellingen en vervangende leerplicht
Is je iets opgevallen?
Iemand ergens het woord ”Leerling” gelezen?
De wet heet zelfs Leerplicht. Je moet dus leren. En daar gaat het We elijk Fout. We leren het meest als we
vrijwillig Uitdagingen aangaan die in balans zijn met onze Kennis en kans hebben op Succes. De oplossing voor de
onderwijsproblemen is juist het afschaﬀen van de leerplicht en het verplichten jonge mensen te helpen te ontdekken
waar die balans tussen uitdaging en kennis zit.
Stel een leerling vier vragen:
1. Wat kan je?
2. Wat wil je?
3. Wat heb je gedaan?
4. Wat weet je?
En zoek daar een uitdaging bij.....als ie die zelf al niet hee .
Afschaﬀen die Leerplicht.
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cornoltee (2015-05-25 09:52:02)
Prach g verhaal JJ!
Willem Kikkert (2015-05-17 08:55:04)
Cor, helemaal eens. De vragen die je (jezelf) al jd moet stellen, ook in je latere leven als je bijvoorbeeld werkt. Vanuit je kracht
redeneren en beweging maken naar wat bij je talent past. Mooie vragen.
jjvoerman (2015-05-17 18:39:51)
en daarom is die school war ik nu werk zo ontze end gaaf. Kinderen hebben bij ons autonomie over hun eigen leerproces.
h p://jacobjanvoerman.nl/hoe-een-les-het-leren-kan-verstoren/

Dope Deal. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 765/1.111 (2015-05-18 06:35)

Vanochtend heb ik een goed gesprek met mezelf. Eigenlijk heb ik de afgelopen 765 dagen elke ochtend een
goed gesprek met mezelf. Elke morgen stel ik mezelf een vraag wat ik met de wereld zou willen delen om hem een
beetje beter te maken. Of misschien moet ik zeggen mooier. Beter klinkt erg func oneel. Soms zijn het oplossingen
van anderen die ik mooi vind en graag deel en soms zijn het eigen ideeën of oplossingen die ik mooi vind en graag
deel. Maar soms zijn het ook voorbeelden of situa es waarbij ik me afvraag Waarom ze gebeuren zoals ze gebeuren.
Het opschrijven werkt als een soort spiegel zodat ik kan zien of ik mijn gedachten over de situa e begrijp. Ergens iets
van vinden in je hoofd of het opschrijven en teruglezen werkt als een hersendouche die me elke ochtend een gevoel
gee van ”Zo. Kom maar op. Ik ben er klaar voor.”
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Wat ik er mee bereikt heb?
Een van de belangrijkste eﬀecten van het schrijven en delen van mijn ochtendspinsels is dat ik een stuk rus ger
geworden ben. En met rus ger bedoel ik dat ik vaker mijn mond houd waardoor ik veel beter kan luisteren. Want
eigenlijk ben ik een prater en geen schrijver. En als ik dan toch een keer wat wil zeggen over iets waar ik al een keer
over geschreven heb, merk ik dat ik het veel duidelijker, krach ger en met name CORter kan verwoorden. Schrijven
is schrappen. Voorheen betrapte ik mezelf nogal eens op het principe ”If you can’t convince them, confuse them.”
Wat dan ook al jd heel goed lukte.
Waar ik van overtuigd ben?
Ik geloof echt dat de wereld een beetje mooier kan en dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Met het
rondkijken, opschrijven en delen bouw ik daar elke dag een beetje aan mee en zet ik mensen aan het denken. Ik ben
er van overtuigd dat als je doet waar je in geloo je bouwt aan je persoonlijke geluk. Daar heb je niemand of niets
voor nodig. Nu hoor ik je denken ”Maar echt geluk deel je toch?” Helemaal waar. Maar je kunt het geluk pas delen
als je gelukkig bent met jezelf. Het schrijven in de ochtend gaat soms goed en soms slecht maar het klopt al jd in een
context van groei. Ik zou het ook mijn vrijwillige poging tot het maken van iets moois kunnen noemen. Mijn belo e
van geluk. En dat is het ook echt. Elke dag als ik op ’Publish” druk voel ik me gelukkig. Wat de dag me ook brengt.
Het schrijven is mijn dagelijkse geluksdosis.
Waardoor ik word geprikkeld?
Door de dingen die ik lees en om me heen zie. Dingen die me verbazen, verrassen, blij of boos maken. Zoals
ik laatst het wetenschappelijke bewijs las over hoe dat nu zit met die dagelijkse geluksdosis die ik mezelf elke ochtend
toedien. Ik las het in het boek van Jane McGonigal, Beter dan Echt. Met als sub tel: Hoe games ons gelukkiger,
slimmer en socialer maken.
De sub tel is misschien wel de reden waarom ik elke ochtend schrijf. Omdat ik geloof dat het mij gelukkiger,
slimmer en socialer maakt.
Maar de echte reden staat op bladzijde 67, niet toevallig mijn geboortejaar.
”Door een las ge uitdaging aan te gaan, kunnen we in ons lichaam een adrenaline roes opwekken, het opwindingshormoon dat zorgt dat we ons zelfverzekerd, energiek en sterk gemo veerd voelen.”
Elke ochtend dien ik mezelf een krach ge cocktail van norepinefrine, epinefrine en dopamine toe. Samen zorgen deze neurochemische stoﬀen ervoor dat ik me tevreden, trots en sterk gemo veerd voel.
Wij zijn onze eigen wandelende geluks-dope-dealers. Kost niets. Alleen jd. Priori jd.
Fijne maandag, week......leven.
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Sietske van Zanten (2015-05-18 07:59:13)
Mooi Cor! Net de dope die ik nodig had vandaag. Groet, Sietske VandenBroek Founda on | LAM [Lisser Art Museum]
cornoltee (2015-05-18 08:50:11)
Zet hem op dan vandaag Sietske! Het beloofd een mooie dag te worden.
els (2015-05-18 09:25:59)
ok... gaan we het zo bekijken... bedankt hoor :-)))

Waarom? Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 766/1.111 (2015-05-19 08:44)

Voor het schrijven van mijn eindopdracht voor het master vak Communica e en Intervisie las ik het ar kel ”Waarom
niet de Waarom vraag?” van Francis Gastmans, verschenen in Visies 99/04.
Ik denk niet dat er een vraag is die zoveel verschillende emo onele reac es oproept als een vraag die met
Waarom...begint. Toch stellen we hem heel vaak. Vanuit gewoonte? Vanuit gemak? Simon Sinek hee er een boek
over geschreven en een hele beroemde TED talk over. Everything starts with Why. Hij noemt het de Golden Circle.
Maar bedoelt hij wel Waarom?
[ted id=848 lang=nl]
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De verschillende emo onele manieren waarop men op de Waarom reageert maakt het wellicht interessant om de
Waarom vraag te herformuleren. Voor alle duidelijkheid. We hebben het niet over de Inhoud van de reac e. Het
stellen van de waarom vraag werkt namelijk sterk op het rela onele aspect van de communica e. Als je na je werkt
toch eerst bent wezen sporten en wat later thuis komt en je dochter van 7 vraagt waarom je eerst bent gaan sporten
voelt dat heel anders dan wanneer je man dat vraagt. Voel je hem?

Gelukkig hee Gastmans een voorstel om de nega eve eﬀecten van een waarom-vraag te vermijden: stel een
waardoor-vraag! ”Waardoor komt het dat u ... ?”
I.p.v. Waarom heb je dat gedaan?
Welke gedachten gingen er toen door je heen? Wat deed je kiezen om dit te doen? Aan welke winst dacht je
toen je besliste dit te doen? Welke factoren hebben volgens jou je gedrag sterk beïnvloed? ... enz.

I.p.v. Waarom heb je dit beslist?
Op basis van welke redenering heb je die beslissing genomen? Welke argumenten hebben tot jouw beslissing
geleid? Met welke factoren heb je rekening gehouden om dit te beslissen en met welke niet? Wat waren je pro’s en
contra’s alvorens te beslissen? ... enz.

I.p.v. Waarom is dit voor jou zo belangrijk?
Wat raakt je zo in deze zaak? Welke waarden spelen in deze zaak voor jou een zeer grote rol? ... enz.
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I.p.v. Waarom is dit voor jou een probleem?
Wat maakt dat deze feiten voor jou een probleem vormen? Wat gebeurt er binnen in jou dat je dit als een
probleem ervaart? Wat gaat er in je om als je aan dit probleem denkt? ... enz.

Edward de Bono verdeelt de mensen in drie lee ijdscategorieen: 0-5 jaar de “Waarom?” fase 5-10 jaar de
“Waarom niet?” fase 10 – 100 jaar de “Daarom!”
Mensen in de Waardoor fase kom je in elke categorie tegen. Waarom? Omdat zij werkzame vragen willen
stellen waar de ontvanger op de een of andere manier iets construc efs mee kan doen (voor zichzelf of voor het
samenwerkingsverband of voor de situa e).
Heb je behoe e aan het hele ar kel?
Kijk dan hier.

Logische band. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 768/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-21 06:14:14)
[…] of ik de producten dichter bij haar aan het eind van de lopende band wilde ze en. Voordat ik de Waardoor vraag kon
stellen, zei ze me dat het dan niet zo lang duurde voordat de producten bij haar waren. […]
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De Goddelijke Verhouding. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 767/1.111 (2015-05-20 06:54)

Schoonheid is de de belo e van geluk, las ik laatst in Alain de Bo on’s ”De architectuur van geluk.” De Franse schrijver
Stendhal schreef het ooit en ik vind het prach g verwoord. Maar wat blijkt. Schoonheid blijkt gewoon een wiskundige
formule te zijn. Mijn vriend Arie houdt van mooie dingen. Hij hee een mooie auto, een mooie motor en een mooie
vrouw en ik ben benieuwd of ze allemaal voldoen aan die ene wiskundige formule:
1:1,618
De Goddelijke Verhouding.
Bekijk deze uitleg en meet.
Meten is weten.
Meten is weten of het klopt. Of er wat bij moet of wat af. Of zoals Elio Carle

zegt:

”Beauty is a summa on of the parts working together in such a way that nothing needed to be added, taken away or
altered.”
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CAROLINE VAN EIJKEN (2015-05-20 13:41:59)
And beauty is in the eye of the beholder! Thanks Cor, Mooie dag, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone

Logische band. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 768/1.111 (2015-05-21 06:14)

Na de post van gisteren zijn jullie natuurlijk allemaal aan het meten geslagen. Ik kreeg reac es over de juiste afme ngen van speciale ledematen en zelfs geliefden. Dat het allemaal ”klopte”. Dat er niets bij of af hoefde. Dat het in de
wereld juist allemaal wel wat minder mag en moet met bijvoorbeeld ons energieverbruik kwam ik gisteren bij Albert
Heijn tegen. In mijn poging om mijn eten van het eiland van Dordrecht te halen, lokaal geproduceerd, smokkel ik via
AH wel eens wat illegaal, niet lokaal geproduceerde waar mijn huis in. Maar dan wel zonder e-nummers, suiker en
biologisch. Zoveel mogelijk duurzaam bezig. Voor mezelf en de wereld. Klinkt allemaal geweldig hoor maar het valt
niet mee om je gedrag te veranderen en het maar een klein beetje beter te doen. Zeker in drukke jden val ik terug
in oud gedrag en ga ik voor makkelijk en snel. Vorig jaar schreef ik daar een essay over: Kwispelend naar een betere
toekomst maar gisteren liep ik met mijn staart tussen mijn benen en mijn mandje biologische producten naar de kassa.
Ik was de eerstvolgende en ze e mijn mandje aan het begin van de lopende band. Daar zit een randje zodat de mand
niet op de lopende band staat en ik de mand niet hoef vast te houden. Slechts in balans te houden zodat ik met mijn
andere hand de boodschappen op de lopende band kan ze en. Toen ik als eerste mijn pak biologische melk op de
band plaatste, vroeg de jonge kassadame of ik de producten dichter bij haar aan het eind van de lopende band wilde
ze en. Voordat ik de Waardoor vraag kon stellen, zei ze me dat het dan niet zo lang duurde voordat de producten bij
haar waren. Er kwamen spontaan een aantal Waarom vragen op die ik voordat ik ze geherformuleerd had tot Waar764

door vragen inslikte en ik zenuwach g begon te zoeken naar de verborgen camera of Fransje Bauer. Ik was toch zeker
in Banana Split beland. Het kassameisje verblikte of verbloosde echter niet en vroeg me naar mijn bonuskaart en of
ik musicalpunten wilde. De eerste gaf ik en het tweede sloeg ik af. Ik wilde eerst deze aﬂevering goed doorkomen.
Toen ik vervolgens aan het eind van de kassa een aantal van mijn uit zichzelf naar beneden gerolde producten in mijn
duurzame opvouwbare Hema tasje stopte bleven mijn overgebleven boodschappen s l en buiten bereik bovenaan
de lopende band bij het kassameisje staan. Toen ik vroeg of de lopende band stuk was zei het kassameisje dat ze de
lopende band niet mocht gebruiken......om energie te sparen. En ze lachte daar heel vriendelijk bij. Nu wist ik toch
zeker dat Fransje Bauer achter een kassa zou opduiken maar nee hoor, ze was bloedserieus en ik inmiddels bloednerveus. Toen ik zei dat dat heel goed was maar ook best een beetje klantonvriendelijk verontschuldigde ze zich en
liet ze mijn laatste biologische boodschapjes in mijn rich ng bewegen. Fransje Bauer heb ik niet meer gezien. AH is
gewoon heel goed bezig. Toch?

300-500. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 769/1.111 (2015-05-22 06:25)

Van de week zei een trouwe lezer van mijn blog dat hij de diversiteit van de verhalen zo bijzonder vond. Afgezien
van de discipline was het juist de diversiteit die hem elke dag nieuwsgierig maakt naar de inhoud. En dat er verhalen
tussen zi en die hem af en toe boven de pet gaan, maakt hem niets uit. Ik denk dat mijn blog voor veel trouwe fans
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even een korte duik in mijn hoofd is. Is het een vorm van voyeurisme? Even binnen kijken? Nieuwsgierig naar wat ik
nu weer heb meegemaakt, gezien of gedaan?
Zelf noem ik mijn blog ”de gedisciplineerde, vasthoudende verbeelding van mijn nieuwsgierigheid.” En daar kan ik
nog steeds achter staan. Elke dag een kort verhaaltje van zo’n 300 - 500 worden die ik in een klein uur als eerste
breinac vi et in de ochtend pleeg. Het toile eren, koﬃe ze en en het kaarsen gaan inmiddels op de automa sche
piloot.
Er zijn momenten dat ik geen inspira e heb. Zoals nu. En inspira e deﬁnieer ik dan als dat ik een verhaal in mijn
hoofd heb klaar staan wat ik graag wil opschrijven en delen. Zo van ”Zo, wat ik nu weer gezien, gedaan of meegemaakt heb joh!” en dat dan opschrijven. Het blog dwingt mij dan ook om op momenten dat ik twijfel of ik ac e zou
ondernemen het juist wel te doen omdat ik dan voel dat ik dan weer een onderwerp voor mijn blog te pakken heb. ”Bij
twijfel doen”, schreef ik al eerder en misschien is dat wel de grootste waarde van dit schrijfexperiment. Niet denken
dat ik het ga doen, maar doen en er achteraf over schrijven....dat ik het gedaan heb.
En zijn er dan geen nadelen aan het schrijven en delen van dit dit blog?
Ik denk het eigenlijk wel. Als je elke dag, 768 keer achter elkaar een stukje schrij van 300 - 500 woorden en je
daar achteraf goed bij voelt is het niet zo moeilijk om ook op andere momenten een stukje van 300 - 500 woorden
te schrijven. Echter als de opdracht is om een stuk van 1.000 woorden of meer te schrijven, zoals laatst voor mijn
master, lijkt het wel of er na 500 woorden een anker uit wordt gegooid. Ik hoor je denken, dan schrijf je het toch
gewoon in 2 of 3 keer, maar dat is toch anders. Het schrijven in de ochtend is een mooi afgerond schrijfproces, een
ochtendritueel. Een prach ge oefening in nieuwsgierigheid, discipline en verbeeldingskracht maar of het nu zo goed
is voor mijn vasthoudendheid?
Ik zou het geweldig vinden als ik zou kunnen zien wat er in mijn hersenen gebeurt vanaf het moment dat de wekker
gaat ’s-ochtends totdat ik op publish druk.
Iemand nog een MRI scanner staan?
Ik schreef vandaag weer tussen de 300 en 500 woorden en daar zag het vanochtend echt niet naar uit. Kabouter
ligt nog te slapen. Ik geef mezelf een klopje op de schouder.
Ik kijk naar buiten. Het gras is nog steeds groen. De lucht is grijs. Ik ga toch wat doen.

Els (2015-05-22 13:51:53)
Je verdiende het klopje op je schouder hoor...
CAROLINE VAN EIJKEN (2015-05-28 15:06:08)
Ja hoor Cor, bij Diergeneeskunde stAat een MRI scanner. ..zie ook Grunberg! Heb een vlugschri voor burgemeesters. Mag ik
jou eens sturen? Nelly stuurde jouw essay door. Hee geholpen! GreetZ, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
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”Dit koop je niet bij de Expo, snap je.” Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 770/1.111
(2015-05-23 09:24)

Nee dit koop je inderdaad niet bij de Expo. Dit werk hing in het museum voor moderne kunst in Arnhem. En er
werd gevraagd wat mensen er van vonden, wat ze er in zagen en wat het waard was. Niet iedereen vond het werk, of
de misschien de vragen even interessant. E.e.a mooi samengevat door onderstaande foto:
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Als ik het kunstwerk zou zijn, zou ik hier vrezen voor mijn leven. De linker persoon lijkt op het punt het werk aan
te vallen terwijl de rechter in het werk ziet dat de maker al zijn emo es in het schilderij hee gestopt. Zo roept het
werk lyrische proza en diepe woede en frustra e op. Op de vraag wat het werk waard is, variëren de prijzen van €
1.000 tot € 2.500.000. Een bezoeker zou het kopen voor € 2.500.000 als hij dat geld had. Als het meer zou zijn zou hij
a aken.
Het werk is van het Zwitserse duo Chris an Rebecchi & Pablo Togni die al sinds 1996 samen werk maken. Hun werk
is wereldwijd geëxposeerd en ze werden meermaals onderscheiden en wonnen vele prijzen:
2015
//////// ”Urban Na on” in Berlin (DE). Mural pain ng in conjunc on with the PM/7 curated by Brooklyn Street Art.
//////// ”Frequency Spectrum” solo exhibi on at Square23 Gallery in Torino (I).
//////// ”Simultaneity” solo exhibi on at Artstübli in Basel (CH).
2014
//////// ”On iden ty and ﬁngerprints” in Cairo (Egypt). Mural pain ng on the swiss embassy in Cairo.
//////// ”City Canvas” in Hamburg (DE). 11x8m canvas live pain ng in Spielbudenplatz.
//////// ”Urban Art Fes val” in Winterthur (CH). Mural pain ng in the Sulzer Area.
//////// ” #openzurich” in Zurich (CH). Screenprint and live pain ng with Shark during the Heineken event in Zurich.
//////// ”Mikser Fes val” in Belgrade (SRB). Mural pain ng ”Imita on of Life n°9” over the Mikser House.
//////// ”Facebook” in Dublin (IRE). Series of mural pain ngs ”Brain-storming Machine n°1” in the new Facebook
spaces.
//////// “TEDxLugano” in Lugano (CH). Live pain ng during the TEDx event.
//////// ”Graﬁk14” in Zurich (CH). Second stage of the ”Tin Can Phone Project” installa on, and live pain ng.
//////// ”Facebook” in Milano (I). Series of mural pain ngs ”Connec ng Machine n°1” in the new Facebook spaces.
2013
//////// ”XX x XX - Ven perven ” at Studio d’Ars gallery, Milano (I). Group exhibi on.
//////// ”Le over Sec on” solo exhibi on at Ego Gallery, Lugano (CH).
//////// ”Mur-Murs” at the Musée du Papier Peint, Château de Mézières (CH). Group exhibi on.
//////// ”L’AM - L’Arte della Memoria” at the Villa Ambrose , Gen lino (CH). Group exhibi on/event.
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//////// ”Postumi - Risulta di esperienze inebrian ” at the Scuderie del Castello Visconteo-Sforzesco, Vigevano (I).
Group exhibi on.
//////// ”Fes val del Film Locarno”. Live pain ng during the Fes val del Film in Locarno (CH).
//////// ”Part of the Process” solo exhibi on at the Limonaia di Villa Saroli in Lugano (CH), Museo d’Arte Lugano.
//////// ”X-Games” in Munich (DE), culture village organized by Intoxicatd Demons gallery. 4-days live pain ng.
//////// ”Tin Can Phone Project” termporary interac ve installa on at the ”So opassaggio dei Cigni” in Lugano (CH).
//////// “Ar sts of the year 2012” Award by the Bally Cultural Founda on.
//////// ”Artstübli” pop up exhibi on at the ”Schleﬀerei” during Art Basel (CH). Group exhibi on.
//////// ”Stroke Curated” at Studio D’Ars gallery (Streed D’Ars) in Milan (I). Group exhibi on.
//////// ”271 Meters” at the Ørestad Bibliotek in Copenhagen (DK). Group exhibi on.
//////// ”Stroke Urban Art Fair” Munich (DE). Partecipa on as part of the ”Stroke Curated” selec on. Live pain ngs.
2012
//////// ”ArtYou” Basel (CH). Group exhibi on.
//////// ”Tu

Giù - Retroscena Cinematograﬁco Ar s co” at Lab _Comacina Lugano (CH). Group exhibi on.

//////// ”BlueBalls” Music Fes val in Luzern (CH). Live pain ng at the KKL plaza.
//////// ”Most Wanted: Behind the Hype” at 1AM gallery in San Francisco (USA). Group exhibi on.
//////// ”Entropia” at La Fonderia Art Space in Bellinzona (CH). Group exhibi on.
2011
//////// ”Monster & Cu es” at Squid Ink in Rome (I). Group exhibi on.
//////// ”Kunst11” in Zurich (CH). Exhibi on of the 10 ar sts of the Volvo Art Session 2011,
presenta on of the art-book of pictures by Michel Comte. Group exhibi on.
//////// ”Ti-Street-Art” event in Bellinzona (CH). Partecipa on with a live pain ng.
//////// ”Paint Club Switzerland” at the Rok Club in Luzern (CH). Live pain ng and ﬁrst prize at the contest.
//////// ”A QRcode 4 the World” at the Winston House in London (UK). Group exhibi on.
//////// ”Volvo Art Session” at the main sta on in Zurich (CH).
Partecipa on with a live pain ng and in a photoshoo ng with Michel Comte and Melanie Winiger.
2010
//////// ”Il deﬁni vo è trasformazione” at Villa Balli in Locarno (CH). Main facade pain ng for the exhibi on.
//////// ”Drop” at the Arsenic in Lausanne (CH). Live art-toy custom anf third prize at the contest.
2009
//////// ”Experience the Costa World” at Salone del Mobile of Milan (I). Group exhibi on.
//////// ”Lugano Mee ng Luxury” in Lugano (CH). 3 days live pain ng.
2007
//////// ”A en a quei due”, RSI television studios in Comano-Lugano (CH).
Live pain ng during 5 episodes of the TV broadcas ng.
769

2003
//////// ”Men e Alimen ” at the Ex-Ticosa art space in Como (I). Group exhibi on.
//////// ”Frigor, ogge

d’uso tra arte e design” at the Teatro Regio in Torino (I). Group exhibi on.

//////// ”Il Mercato dell’arte” at the fruit & vegetables market in Alessandria (I). Group exhibi on.
2002
//////// ”Spazio Sarpi” in Milano (I). Video installa on during the opening event of the ”Spazio Sarpi”.
//////// ”Salon 1” at the Palazzo della Permanente & Sala Napoleonica in Milan (I). Group exhibi on.
//////// ”Gli inquilini” at Villa Erba in Cernobbio (I). Group exhibi on.
2001
//////// ”Frigor, ogge

d’uso tra arte e design” at the Galleria del Design e dell’Arredamento in Cantù (I).

Group exhibi on.
2000
//////// ”Salon 1” at the Palazzo della Permanente & Sala Napoleonica in Milan (I). Group exhibi on.
1999
//////// ”Innovafume o” in Lugano (CH). Partecipa on and live drawings during the event as ”young drawers of Ticino”.
//////// ”Fume : Maestri e giovani disegnatori svizzeri” at the Museo d’Arte Contemporanea in Bellinzona (CH).
Group exhibi on.
//////// ”Colora la Foce” in Lugano (CH). Live pain ng and ﬁrst prize at the contest.
1998
//////// ”Dalla Strada.. viaggio nella cultura dei graﬃ ” at the Museo d’Arte Contemporanea in Bellinzona (CH).
Partecipa on at the exhibi on with a mural pain ng inside the museum.
Door een bizarre samenloop van omstandigheden kwam ik in het bezit van twee gesigneerde, in gelimiteerde oplage
gedrukte posters van bovenstaand werk. Een houd ik natuurlijk zelf maar de andere is voor degene die mij weet te
raken met de antwoorden op de vragen:
Wat gebeurt er in het schilderij?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
Het gras is nog steeds groen. De lucht weer grijs. Ik ga niks doen.
Fijn weekend.
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Be y Blue. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 771/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-05-24 08:41:43)
[…] Het meest originele antwoord op mijn vraag van gisteren luidt: […]

Be y Blue. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 771/1.111 (2015-05-24 08:41)

Het meest originele antwoord op mijn vraag van gisteren luidt:
”ik heb een heel origineel antwoord op je vraag maar ik vind de poster echt niet mooi genoeg om op te hangen.
Daarom stuur ik mijn antwoord niet in. het gaat tenslo e om de fun die ik had bij het bedenken ervan, toch?”
Inderdaad. Het ging mij om het plezier bij het bedenken. Dat had ik namelijk gisteren ook toen ik de post schreef. En
dat hebben de makers van het programma waar het kunstwerk uit komt ook gehad.
En ik hoop dat jij nu ook plezier gaat beleven aan het bekijken van het programma. Nee jij niet Jasmijn ;-)
(Email abonnees: het ﬁlmpje is alleen op het blog te zien.)
En Be y, past ie nu nog steeds goed bij je blauwe kussens?
Fijne Pasen.
771

[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=4BlLX03OJRU &w=560 &h=315]

Els (2015-05-24 19:53:56)
Sjees wat ben ikblij dat ik het niet mooi vond...whahaha Jij ﬁjne Kerst..

DOLCHEAP&GABBANA. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 772/1.111 (2015-05-25 09:17)

Dit is mijn nieuwe l’eau des mains.
Enig idee wat ie kost?
Minder
Minder
Minder
Minder
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Het is een bij elkaar verzameld experiment. Onderdeel van een geur experiment. Want stel je voor dat je
voor alle geuren die je op je of aan je lijf draagt 1 geur hebt. Mijn geur zou dan The One van DOLCE &GABBANA zijn.
En toen van de week mijn deo op was kwam ik op het volgende idee. Het past goed in de recycle fase van mijn leven.
Ik scheidde zelfs de plas c dopjes van de kartonnen melkpakken maar zag dat de biologische melk gewoon een
ouderwetse ”druk naar achteren, trek naar voren” slui ng hee , dus over naar de biologische melk. Boodschappen
halen gaat steeds sneller. Als het niet lokaal is dan is het biologisch.
Maar bij de AH hebben ze geen deo van D &G dus ging ik naar Douglas waar ik voor € 27,67 de deodorant
s ck kocht. De laatste die ik kocht was op 28 januari 2015. Dat weet ik nog precies omdat ik die op Schiphol kocht
toen ik naar Denemarken moest. 4 maanden doe ik dus met zo’n s ck. Dat zijn er 3 per jaar. Dus ik koop voor € 83,01
deo per jaar. Dat is 23 cent per dag. Zo’n 0,6 gram per dag. Iets minder eigenlijk want als ie op is, is ie niet echt op.
Kijk maar:
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Dat stukje blij over als je die uit de houder peutert.

Die in de deo s ck zit.
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En die ik oploste in warm water.
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Met een s cker van de nieuwe verpakking er op.
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L’eau des Mains van DOLCE &GABBANA.
Heel cheap.

Els (2015-05-25 16:37:18)
Vergeet arbeisloon en het warme water niet ��

778

Els (2015-05-25 16:37:45)
Arbeidsloon dus...

Koning Keizer Admiraal. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 773/1.111 (2015-05-26 05:41)

Als je deze zin af kunt maken ben je 40 plus of zit je in de reclame:
Koning Keizer Admiraal......
Popla kennen ze allemaal.
Ik kwam laatst de nieuwe versie tegen van Cris na Guggeri.
Hilarisch.
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En hier het origineel:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=t3bzvGs0k-A &w=420 &h=315]
Het gras is groen. De lucht is blauw. Ik ga wat doen.
Moet jij eens raden wat.

michel (2015-05-26 07:50:32)
Fietsen!
Hugo (2015-05-26 11:42:28)
Niet in de trein, aan tafel maar op de plee, lees ik elke dag mijn Cor Noltee!
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Heroine. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 774/1.111 (2015-05-27 05:40)

In modere populaire ﬁc e is een superheld een ﬁguur met heroïsche karaktertrekken, bijzondere (bovennatuurlijke)
talenten of superkrachten en een Groter Doel of de mensen beschermend.
Maar wat als je au s s sch bent en je je inzet voor koeien.
Hier mijn nieuwe Superheld:
Temple Grandin.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=bnI _Y8PyTHM &w=560 &h=315]

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-05-27 07:14:49)
He Cor, Zou Serra haar werk al gekend hebben? Ik zie nogal wat gelijkenis. Gaaf. Thanks, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
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De lucht is blauw. Het gras is groen. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 775/1.111
(2015-05-28 05:38)
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Wat gebeurt hier?
Waar zie je dat aan?
Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
De lucht is grijs. Het gras is groen. Ik ga weer wat doen.
Hier.
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Els (2015-05-28 06:44:20)
De lucht is blauw Het gras is groen, dus laten we een selﬁe doen π�

ITS A TRICK. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 776/1.111 (2015-05-29 06:45)

Vanmiddag presenteren 32 groepen eerstejaars een stopmo on ﬁlmpje over een onderwerp dat ze is opgevallen
jdens een observa e op Utrecht Centraal. Deze week stond in het kader van Kijken zonder oordeel. Kijken met al
je zintuigen. Je nieuwsgierigheid laten gaan. En hoe je een stopmo on ﬁlmpje maakt werd uitgelegd door Ferry van
Schijndel en Lucas de Peinder van Hocus Pocus. En dat het allemaal hocus pocus is lieten ze oa zien aan de hand van
dit ﬁlmpje:
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=5khDGKGv088 &w=560 &h=315]
It’s a a trick.
Het deed me denken aan het werk van de Japanse kunstenaar Toshio Iwai die ik in 1993 op het eerste Doors of
Percep on congres van het toenmalige Vormgevingsins tuut zag.
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v=UYeFf5a671o &w=420 &h=315]
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Ik ben benieuwd wat ik vanmiddag allemaal ga zien.
Ik hoop dat mijn zintuigen in de maling worden genomen.

Elja Daae (@Elja1op1) (2015-05-31 20:24:30)
Wat gaaf!!! Ik geloof niet dat ik het helemaal begrijp, hoe het werkt. Maar da’s wel lekker, je een beetje te dom voelen. Dat
houdt je nieuwsgierig.

Schi erend Isolement. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 777/1.111 (2015-05-30 09:28)

Afgelopen week was een topweek. Ik ’draaide’ twee programma’s voor zo’n 400 studenten van HKU en Fontys. Over
kijken en communiceren. En het beste college wat ik zelf de afgelopen jd gevolgd heb, werd gegeven door mijn HKU
collega Olga Majeau. Het college dat ze gaf, ging over het betekenis geven aan dingen. Dingen die zij o.a. van haar
oma had ontvangen en die zij als startpunt van het onderzoek gebruikte voor haar boek dat na 3,5 jaar onderzoeken,
reizen, vragen stellen en haar nieuwsgierigheid en gevoel volgen nu in de boekenwinkel ligt:
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Haar college was een reis door haar leven als crea ef. Het schrijven van haar boek de gedisciplineerde, vasthoudende
verbeelding van haar nieuwsgierigheid. En al zoekend, gravend en vragend samenwerkingen aangaand met een scala
aan specialisten. De rechten van het boek zijn inmiddels verkocht aan Duitsland en ik zou er niet gek van opkijken als
het ooit verﬁlmd wordt.
Toen ik een aantal weken geleden Olga vroeg of zij in een college iets wilde vertellen over haar schrijfproces
en met name het geven van betekenis aan zaken die ze op haar schrijfreis tegen was gekomen, reageerde ze
voorzich g. Ik ben blij, heel blij dat ze het uiteindelijk hee gedaan. En ik niet alleen. Meerdere studenten
kwamen na aﬂoop van het college naar me toe om te zeggen dat ze het het beste college vonden dat ze dit jaar
hadden gekregen. Een uur lang hadden zo’n 200 studenten muiss l op het puntje van hun stoel gezeten, zelfs hun
smartphone vergetend.
En waarom was het nu zo goed?
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Omdat Olga betrokken is bij de studenten. Ze kennen haar. Ze is bevlogen en echt......en......... ze vertelt haar
eigen verhaal .
Crea viteit leer je door te doen maar soms heb je dat vonkje van een ander nodig om het te gaan doen.
Olga schreef een boek.
Door te doen.
Ik ga ook wat doen.
Het boek van Olga kopen.
Koop jij het hier.
Koop ik het hier.

Elja Daae (@Elja1op1) (2015-05-31 20:18:27)
Weet je wat ik graag zou willen kopen? Het verhaal van Olga, dat college! Het staat niet op Periscope toevallig he??
Els (2015-05-30 09:44:28)
Ha al 2x gelezen.....„ Als ze het college net zo gegeven hee als het boek geschreven, dan was het een top college ʠ�
marijke (2015-05-30 09:52:14)
prach g cor, hoe jij een ander kunt laten stralen. Ga het boek kopen.
cornoltee (2015-05-30 09:56:14)
Stralen......schi erend :-)
jeroen21 (2015-05-30 13:10:11)
Marijke hee gelijk, Cor: jij kunt mensen laten stralen. Dat is namelijk precies wat ik nu doe! Zoveel lof toegedicht krijgen voor
iets waar ik zelf onzeker over was, doet goed. Thanks!
cornoltee (2015-05-30 19:02:03)
Geniet er van met volle teugen! Vier je succes!
Boeken Tips. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 814/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-07-07 06:57:26)
[…] “Een schi erend isolement” van Olga Majeau. Olga is een collega van HKU en hee drie jaar gewerkt aan haar meesterwerk.
[…]
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The Art of Gaming. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 778/1.111 (2015-05-31 08:59)

Vanochtend heb ik een interview met een masterstudent kunsteduca e van HKU. Hij is tevens docent op HKU,
ondernemer en blogger. Voor zijn studie bedacht hij een game die in de app store binnen 2 maanden over de miljoen
downloads ging. Voor de 2.0 release stel ik hem een aantal kri sche vragen.
Cor: Is het doel van het spel duidelijk voor de spelers?
Student: Ik denk het wel. Het doel van het spel is om jonge kinderen te leren kijken, bezig te laten zijn met
en na te laten denken over een abstract kunstwerk dat ze binnenkort in het echt in het museum gaan zien met de
klas.
Cor: Hebben de spelers een duidelijke verantwoordelijkheid in het spel?
Student: Het verhaal is dat er een nieuw werk van de kunstenaar is ontdekt onder het bed van een oude heer die net
is overleden in het bejaardentehuis. Aangezien niemand het werk nog kent is het de speler’s verantwoordelijkheid
om te controleren of het werk echt is. Dit doen ze door het te vergelijken met bestaand werk van de maker. Door
bijvoorbeeld de kleuren te scannen en de verhoudingen te controleren. Dit moet allemaal op jd gebeuren want de
grote overzichtstentoonstelling waar dit nieuwe nog niet eerder getoonde werk groots is aangekondigd staat voor de
deur.
Cor: Nemen de spelers een ﬁc eve rol aan in het spel?
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Student: de spelers zijn abstracte kunstspecialisten. Ze kennen het werk van de kunstenaar goed en hun kennis wordt aangesproken om zekerheid te krijgen over de echtheid van dit nieuwe werk.
Cor: Kan de speler het spel beginnen zonder al te veel instruc e?
Student: Ja. Als de kennismaking met de kunstenaar en zijn werk en het doorlopen van de onderzoeksfase op
echtheid is voltooid, gebeurt er iets bizars. Alle onderdelen van het werk hebben zich in het werk gerangschikt op
kleur en vorm. Alles staat netjes bij elkaar. De composi e is weg. De vraag luidt vervolgens om een eigen composi e
te maken. Ze hebben echter geen toegang meer tot het eerdere werk van de kunstenaar. Ze moeten nu zelf iets
maken. Iets wat ze zelf mooi vinden en waarvan ze denken dat het niet wetende publiek het ook mooi vindt.
Cor: Zijn de vereiste handelingen makkelijk uit te voeren voor de spelers?
Student: Het spel werkt op een iPad. Het maken van een nieuwe composi e is heel eenvoudig. Ze raken een
onderdeel van het kunstwerk aan en kunnen het vervolgens in de lijst van het werk schuiven. Als ze alle onderdelen
een plek hebben gegeven en tevreden zijn met hun composi e drukken ze op ”Exposeer”. Hun werk wordt dan met
dat van medespelers in ”De Zaal” gehangen.
Cor: Krijgen de spelers feedback gedurende het spel zodat hun spelgedrag kunnen wijzigen?
Student: In de ”Echtheid fase” moeten de spelers vragen beantwoorden en oefeningen doen die hun kennis
test over de kunstenaar en het werk. Foute antwoorden worden begeleid met hints zodat ze een nieuwe poging
kunnen wagen. Alleen als ze met succes de Echtheid fase doorlopen komen ze verder in het spel. Hoe beter ze in de
Echtheid fase scoren hoe meer credits ze opbouwen voor de rest van het spel. In de composi efase kunnen ze hun
werk exposeren in ’De Zaal” en vergelijken met dat van anderen, en beoordelen. Dat doen ze met de credits die ze
in de Echtheid fase hebben verdiend. Het leuke is dat ze niet weten welk werk van wie is en ook nog niet zien welk
werk het beste scoort. Als ze al hun credits hebben vergeven verschijnt de top drie van meest gewaardeerde werken.
Ze verdienen weer credits als hun keuze daar bijzit en kunnen dan, a ankelijk van de verdiende credits hun eigen
werk eventueel aanpassen
Cor: Ik heb nog 14 vragen voor je maar ik heb het idee dat je iets anders moet doen?
Student: Klopt. Zullen we vanmiddag verder gaan?
Cor: Goed. Hoe laat spreken we af?
Student: 15.00?
Cor: Prima. Tot dan.

Els (2015-05-31 16:18:25)
Vraag 9: naam??

790

2.6

June

The Art of Gaming, part 2. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 779/1.111 (2015-06-01 05:35)

Gisteren interviewde een masterstudent kunsteduca e van HKU. Hij is tevens docent op HKU, ondernemer en
blogger. Voor zijn studie bedacht hij een game die in de app store binnen 2 maanden over de miljoen downloads
ging. Voor de 2.0 release stelde ik hem een aantal kri sche vragen. Dat interview duurde langer dan gepland. Hij
bleeeeeef maar vertellen. Dus vanochtend zi en we samen aan het eenvoudige en voedzame ontbijt en gaan we
verder waar we gebleven waren. Voor de lezers van gisteren; dat is bij vraag 7.
1. Cor: Is het doel van het spel duidelijk voor de spelers?
Student: Ik denk het wel. Het doel van het spel is om jonge kinderen te leren kijken, bezig te laten zijn met
en na te laten denken over een abstract kunstwerk dat ze binnenkort in het echt in het museum gaan zien met de
klas.
2. Cor: Hebben de spelers een duidelijke verantwoordelijkheid in het spel?
Student: Het verhaal is dat er een nieuw werk van de kunstenaar is ontdekt onder het bed van een oude heer die net
is overleden in het bejaardentehuis. Aangezien niemand het werk nog kent is het de speler’s verantwoordelijkheid
om te controleren of het werk echt is. Dit doen ze door het te vergelijken met bestaand werk van de maker. Door
bijvoorbeeld de kleuren te scannen en de verhoudingen te controleren. Dit moet allemaal op jd gebeuren want de
grote overzichtstentoonstelling waar dit nieuwe nog niet eerder getoonde werk groots is aangekondigd staat voor de
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deur.
3. Cor: Nemen de spelers een ﬁc eve rol aan in het spel?
Student: de spelers zijn abstracte kunstspecialisten. Ze kennen het werk van de kunstenaar goed en hun kennis wordt aangesproken om zekerheid te krijgen over de echtheid van dit nieuwe werk.
4. Cor: Kan de speler het spel beginnen zonder al te veel instruc e?
Student: Ja. Als de kennismaking met de kunstenaar en zijn werk en het doorlopen van de onderzoeksfase op
echtheid is voltooid, gebeurt er iets bizars. Alle onderdelen van het werk hebben zich in het werk gerangschikt op
kleur en vorm. Alles staat netjes bij elkaar. De composi e is weg. De vraag luidt vervolgens om een eigen composi e
te maken. Ze hebben echter geen toegang meer tot het eerdere werk van de kunstenaar. Ze moeten nu zelf iets
maken. Iets wat ze zelf mooi vinden en waarvan ze denken dat het niet wetende publiek het ook mooi vindt.
5. Cor: Zijn de vereiste handelingen makkelijk uit te voeren voor de spelers?
Student: Het spel werkt op een iPad. Het maken van een nieuwe composi e is heel eenvoudig. Ze raken een
onderdeel van het kunstwerk aan en kunnen het vervolgens in de lijst van het werk schuiven. Als ze alle onderdelen
een plek hebben gegeven en tevreden zijn met hun composi e drukken ze op “Exposeer”. Hun werk wordt dan met
dat van medespelers in “De Zaal” gehangen.
6. Cor: Krijgen de spelers feedback gedurende het spel zodat hun spelgedrag kunnen wijzigen?
Student: In de “Echtheid fase” moeten de spelers vragen beantwoorden en oefeningen doen die hun kennis
test over de kunstenaar en het werk. Foute antwoorden worden begeleid met hints zodat ze een nieuwe poging
kunnen wagen. Alleen als ze met succes de Echtheid fase doorlopen komen ze verder in het spel. Hoe beter ze in de
Echtheid fase scoren hoe meer credits ze opbouwen voor de rest van het spel. In de composi efase kunnen ze hun
werk exposeren in ‘De Zaal” en vergelijken met dat van anderen, en beoordelen. Dat doen ze met de credits die ze
in de Echtheid fase hebben verdiend. Het leuke is dat ze niet weten welk werk van wie is en ook nog niet zien welk
werk het beste scoort. Als ze al hun credits hebben vergeven verschijnt de top drie van meest gewaardeerde werken.
Ze verdienen weer credits als hun keuze daar bijzit en kunnen dan, a ankelijk van de verdiende credits hun eigen
werk eventueel aanpassen.
7. Cor: Hebben de spelers elkaar nodig om verder te komen in het spel?
Student: Niet echt. Het gaat er met name om wat jij als individuele speler weet van de maker, vindt van het
werk en aan de slag gaat met het werk. Het beoordelen van elkaars werk in ”De Zaal” is de plek waar ze met elkaars
werk worden geconfronteerd als ze hun credits kunnen weggeven aan het werk dat ze het mooist vinden. Dit doen ze
echter anononiem omdat ze anders elkaars vriendjes credits geven. Ik twijfel over deze invulling. Daar ga ik rekening
mee houden in mijn volgende playtest. Bedankt!
8. Cor: S muleert het spel interac e met de echte wereld?
Student: Jazeker. Het is een belangrijk uitgangspunt van het spel. Door de spelers vooraf aan het museumbezoek waar ze het werk voor het eerst in het echt gaan zien spelen ze het spel. Mijn verwach ng is dat door zo speels
met abstracte kunst bezig te zijn ze in de echte wereld anders naar (abstracte) kunst gaan kijken. Anders gaan kijken
en er met elkaar over praten.
9. Cor: Is de gekozen spelomgeving mo verend voor de spelers?
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Student: Wat met name leuk is aan het spel is dat de spelers een rol krijgen. Die van kunstkenner en dat er
zich onverwachts een probleem voordoet wat ze moeten oplossen: het maken van een eigen composi e van het
kunstwerk. Als speler word je steeds nieuwsgieriger naar het echte werk. Je bouwt al een rela e op voordat je het
werk in het echt gezien hebt. Ik zie het al helemaal voor me. Een achtjarig kereltje vraagt in het Kroller Moller aan de
suppoost waar dat ene werk van Mondriaan hangt. Over interac e gesproken :-) (zie vorige vraag)
10. Cor: Is het gebruik van de iPad echt nodig voor de spel ervaring?
Student: Je zou een ”papieren” variant kunnen bedenken. Echter het zelf maken van een composi e, het uploaden en beoordelen van elkaars werk wordt dan een stuk las ger. Maar in de volgende playtest werk ik zonder
iPad. Ik ben benieuwd wat daar voor nieuwe dingen uitkomen.
Cor: We zi en alweer bijna een half uur te praten. Koﬃe?
Student: Je beste vraag tot nu toe. Graag.

CAROLINE VAN EIJKEN (2015-06-01 06:08:48)
Geweldig Cor! Mooi! Hoe heet het? We willen het graag spelen! Groeten, Caro Verstuurd vanaf mijn iPhone
Winny (2015-06-01 07:37:24)
Spelen het mooiste wat er is en is weer even terug naar het kind in ons.
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The Art of Gaming, part 3. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 780/1.111 (2015-06-02 05:16)

Gisteren en eergisteren interviewde ik een masterstudent kunsteduca e van HKU. Hij is tevens docent op
HKU, ondernemer en blogger. Voor zijn studie bedacht hij een game die in de app store binnen 2 maanden over
de miljoen downloads ging. Voor de 2.0 release stelde ik hem een aantal kri sche vragen. Dat interview duurde
veel langer dan gepland. Hij bleeeeeef maar vertellen. Het enige gaatje deze week was heeeel vroeg. Dat was geen
probleem voor hem zei hij. Hij is al jd vroeg wakker. maar toen hij voorstelde om om 05.00 af te spreken, dacht ik dat
hij een grapje maakte. Hij was bloedserieus. Het is nu 04.44 en ik krijg net een whatsapp van hem dat ie onderweg
is. Ik heb maar vast een dubbele espresso in mijn cappuccino gedaan en een extra klont honing van collega Harco.
Voor de lezers van gisteren en eergisteren; we gaan verder waar we gebleven waren. Dat is bij vraag 11.
1. Cor: Is het doel van het spel duidelijk voor de spelers?
Student: Ik denk het wel. Het doel van het spel is om jonge kinderen te leren kijken, bezig te laten zijn met
en na te laten denken over een abstract kunstwerk dat ze binnenkort in het echt in het museum gaan zien met de
klas.
2. Cor: Hebben de spelers een duidelijke verantwoordelijkheid in het spel?
Student: Het verhaal is dat er een nieuw werk van de kunstenaar is ontdekt onder het bed van een oude heer die net
is overleden in het bejaardentehuis. Aangezien niemand het werk nog kent is het de speler’s verantwoordelijkheid
om te controleren of het werk echt is. Dit doen ze door het te vergelijken met bestaand werk van de maker. Door
794

bijvoorbeeld de kleuren te scannen en de verhoudingen te controleren. Dit moet allemaal op jd gebeuren want de
grote overzichtstentoonstelling waar dit nieuwe nog niet eerder getoonde werk groots is aangekondigd staat voor de
deur.
3. Cor: Nemen de spelers een ﬁc eve rol aan in het spel?
Student: de spelers zijn abstracte kunstspecialisten. Ze kennen het werk van de kunstenaar goed en hun kennis wordt aangesproken om zekerheid te krijgen over de echtheid van dit nieuwe werk.
4. Cor: Kan de speler het spel beginnen zonder al te veel instruc e?
Student: Ja. Als de kennismaking met de kunstenaar en zijn werk en het doorlopen van de onderzoeksfase op
echtheid is voltooid, gebeurt er iets bizars. Alle onderdelen van het werk hebben zich in het werk gerangschikt op
kleur en vorm. Alles staat netjes bij elkaar. De composi e is weg. De vraag luidt vervolgens om een eigen composi e
te maken. Ze hebben echter geen toegang meer tot het eerdere werk van de kunstenaar. Ze moeten nu zelf iets
maken. Iets wat ze zelf mooi vinden en waarvan ze denken dat het niet wetende publiek het ook mooi vindt.
5. Cor: Zijn de vereiste handelingen makkelijk uit te voeren voor de spelers?
Student: Het spel werkt op een iPad. Het maken van een nieuwe composi e is heel eenvoudig. Ze raken een
onderdeel van het kunstwerk aan en kunnen het vervolgens in de lijst van het werk schuiven. Als ze alle onderdelen
een plek hebben gegeven en tevreden zijn met hun composi e drukken ze op “Exposeer”. Hun werk wordt dan met
dat van medespelers in “De Zaal” gehangen.
6. Cor: Krijgen de spelers feedback gedurende het spel zodat hun spelgedrag kunnen wijzigen?
Student: In de “Echtheid fase” moeten de spelers vragen beantwoorden en oefeningen doen die hun kennis
test over de kunstenaar en het werk. Foute antwoorden worden begeleid met hints zodat ze een nieuwe poging
kunnen wagen. Alleen als ze met succes de Echtheid fase doorlopen komen ze verder in het spel. Hoe beter ze in de
Echtheid fase scoren hoe meer credits ze opbouwen voor de rest van het spel. In de composi efase kunnen ze hun
werk exposeren in ‘De Zaal” en vergelijken met dat van anderen, en beoordelen. Dat doen ze met de credits die ze
in de Echtheid fase hebben verdiend. Het leuke is dat ze niet weten welk werk van wie is en ook nog niet zien welk
werk het beste scoort. Als ze al hun credits hebben vergeven verschijnt de top drie van meest gewaardeerde werken.
Ze verdienen weer credits als hun keuze daar bijzit en kunnen dan, a ankelijk van de verdiende credits hun eigen
werk eventueel aanpassen.
7. Cor: Hebben de spelers elkaar nodig om verder te komen in het spel?
Student: Niet echt. Het gaat er met name om wat jij als individuele speler weet van de maker, vindt van het
werk en aan de slag gaat met het werk. Het beoordelen van elkaars werk in “De Zaal” is de plek waar ze met elkaars
werk worden geconfronteerd als ze hun credits kunnen weggeven aan het werk dat ze het mooist vinden. Dit doen ze
echter anononiem omdat ze anders elkaars vriendjes credits geven. Ik twijfel over deze invulling. Daar ga ik rekening
mee houden in mijn volgende playtest. Bedankt!
8. Cor: S muleert het spel interac e met de echte wereld?
Student: Jazeker. Het is een belangrijk uitgangspunt van het spel. Door de spelers vooraf aan het museumbezoek waar ze het werk voor het eerst in het echt gaan zien spelen ze het spel. Mijn verwach ng is dat door zo speels
met abstracte kunst bezig te zijn ze in de echte wereld anders naar (abstracte) kunst gaan kijken. Anders gaan kijken
en er met elkaar over praten.
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9. Cor: Is de gekozen spelomgeving mo verend voor de spelers?
Student: Wat met name leuk is aan het spel is dat de spelers een rol krijgen. Die van kunstkenner en dat er
zich onverwachts een probleem voordoet wat ze moeten oplossen: het maken van een eigen composi e van het
kunstwerk. Als speler word je steeds nieuwsgieriger naar het echte werk. Je bouwt al een rela e op voordat je het
werk in het echt gezien hebt. Ik zie het al helemaal voor me. Een achtjarig kereltje vraagt in het Kroller Moller aan de
suppoost waar dat ene werk van Mondriaan hangt. Over interac e gesproken :-) (zie vorige vraag)
10. Cor: Is het gebruik van de iPad echt nodig voor de spel ervaring?
Student: Je zou een “papieren” variant kunnen bedenken. Echter het zelf maken van een composi e, het uploaden en beoordelen van elkaars werk wordt dan een stuk las ger. Maar in de volgende playtest werk ik zonder
iPad. Ik ben benieuwd wat daar voor nieuwe dingen uitkomen.
11. Cor: Neemt het spel je mee in een verhaal?
Student: Het spel begint met een belangrijke boodschap in de vorm van een journaalbericht of een voorpagina ar kel van de krant. De kinderen denken dat dit een echt bericht is. Ze hebben namelijk geen enkele reden om
het niet te geloven. Het bericht luidt dat er een zeer bijzondere kunstontdekking is gedaan. De kunstwereld staat
op zijn kop. De gemoederen verhit. Is het werk dat laatst onder het bed van een oude man in dat bejaardentehuis
in Baarn is gevonden een echt werk of niet? De directeur van het museum, waar binnenkort een overzichtstentoonstelling van de maker plaatsvindt, hee in allerijl (mooi woord) een aantal dure specialisten ingehuurd om de
echtheid van het werk al dan niet te beves gen. Deze spreken elkaar in alle toonaarden tegen dus hee hij besloten
de hulp in te roepen van een aantal frisse kijkers. Hij hee een aantal scholen geselecteerd om dat hij geloo dat
kinderen goed kunnen kijken en een eerlijk advies zullen geven. Zowel de docent als de persoon die de klas later in
het museum ontvangt spelen het spel natuurlijk mee. Door de bizarre wending in het verhaal, het feit dat het werk
zijn composi e verliest, zullen de spelers op het verkeerde been worden gezet maar tegelijker jd worden uitgedaagd
om hun vaardigheden in te ze en de directeur zo goed mogelijk te helpen en zelf zoveel mogelijk punten te scoren.
Het feit dat ze hun composi e in ”De Zaal” mogen hangen en daar een reac e op volgt van de directeur in de vorm
van een videofragment of een bericht maakt het dat de spelers weer in de echte wereld worden getrokken.....of was
het toch nep??
12. Cor: Ondersteunt het spel kri sch denken?
Student: Het feit dat de spelers worden aangesproken op hun kennis van de kunstenaar en vaardigheid om
eerlijk en open advies te geven is hopelijk voorwaarde genoeg om ze kri sch na te laten denken over het advies dat
ze de museum directeur geven en de composi e die ze maken van de losse onderdelen van het gevonden werk. Dit
wordt ondersteund door een aantal controle vragen over het werk zoals:
1. Zijn alle onderdelen van het gevonden werk gebruikt in je composi e?
2. Past het in de lijn van eerder werk van de maker?
3. ”Klopt” het werk voor je gevoel?
4. Zou je je werk veranderen als je werk van andere spelers hebt gezien in ’de Zaal”?
5. Kun je uitleggen waarom je jouw composi e ”echt” en ”mooi” vindt?
796

13. Cor: Worden man/vrouw stereotypes vermeden in het spel?
Student: Ja.
14. Cor: Is het doel van het spel zichtbaar in het gedrag van de spelers?
Student: Het doel van het spel is om jonge kinderen te leren kijken, bezig te laten zijn met en na te laten
denken over een abstract kunstwerk dat ze binnenkort in het echt in het museum gaan zien met de klas. Het leren
kijken is zichtbaar doordat de spelers met Visual Thinking Strategies (VTS) worden aangespoord naar eerder werk
van de maker te kijken. VTS stelt de spelers drie vragen bij het tonen van een eerder werk van de maker:
1. Wat gebeurt hier?
2. Waar zie je dat aan?
3. Wat zou je nog meer kunnen ontdekken?
De antwoorden typen ze in op hun iPad en als iedereen klaar is met het beantwoorden van een vraag verschijnen de antwoorden onder het werk en worden de antwoorden een voor een in groepjes van vier met elkaar
besproken. Ze moeten dus eerst goed kijken en vervolgens nadenken over de vraag, dit verwoorden en met elkaar
bespreken.
Het maken van een composi e van de onderdelen is duidelijk zichtbaar doordat ze aan het schuiven slaan
met de onderdelen om hun eigen composi e te maken en up te loaden in ”De Zaal”.
Als de spelers uiteindelijk voor het echte werk in het museum staan met hun iPad vergelijken ze hun composie met het echte werk en moeten ze proberen vanuit hun composi e het werk exact na te maken. Hoe sneller ze
dit doen hoe meer punten ze scoren. Deze punten worden uiteindelijk bij hun totaalscore opgeteld en als iedereen
klaar is wordt de uiteindelijke winnaar bekend. Het werk van deze speler wordt uiteindelijk op ware grote geprint en
kan een week later in het museum worden opgehaald. De speler krijgt daartoe een aantal vrijkaarten om dat met
zijn familie/vrienden te doen.
15. Cor: Zijn er verschillende uitkomsten voor verschillende spelers?
Student: Alle spelers maken allemaal een ander werk.
16. Cor: Faciliteert het spel overdraagbare uitkomsten (bijvoorbeeld gedragsverandering, kri sche vaardigheden)
Student: De spelers leren vragen stellen, kri sch kijken en composi e maken. Maar bovenal leren ze dat het
antwoord op wat mooi is voor iedereen anders is. ”Schoonheid is de belo e van geluk.” (Stendahl). Maar misschien is
wel het meest waardevolle van het spel dat ze een collec eve kunstervaring ondergaan aan de hand van een abstract
werk waar ze normaal gesproken straal voorbij zouden lopen op weg naar de uitgang van het museum. Zoals een van
de testspeler zei: ’Nooit gedacht dat ik zo lang en leuk met een paar simpele vormpjes bezig had kunnen zijn.”
17. Cor: Is het spel bruikbaar voor verschillende doelgroepen?
Student: Wat denk je zelf :-) Ik denk het wel maar heb het niet getest. Misschien moet ik de vraag aan jou
stellen. ”Cor zou jij het willen spelen?”
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18. Cor: Is het mogelijk om het spel aan te passen voor andere toepassingen?
Student: Het spel is gemaakt om kinderen te leren kijken, bezig te laten zijn met en na te laten denken over
een abstract kunstwerk. Ik kan me goed voorstellen dat deze vaardigheden ook interssant kunnen zijn om met
kinderen naar architectuur te laten kijken, ze dingen te laten bouwen en na te laten denken over hun bouwsels en
plek in de wereld.
19. Cor: Is er een gezonde balans tussen de investering en de impact?
Student: Naar kunst kijken en een museumbezoek is na het ”uit spelen” voor spelers NOOIT meer hetzelfde.
De opzet van het spel maakt het mogelijk om ook andere abstracte werken te gebruiken. Daarnaast vereist het de
betrokkenheid en jd van de docent/school. Maar door zijn ac eve rol in het verhaal zal deze ook meer betrokken
zijn en er plezier aan beleven. Als een school dit spel ziet als een vrijwillige poging tot het nemen van een aantal
overbodige obstakels lijkt me dat heel gezond....en leuk. Ik vind het in ieder geval interessant genoeg om door te
gaan met de ontwikkeling en jd en geld te investeren in de nieuwste versie. En natuurlijk sta ik al jd open voor
mogelijke samenwerkingen. Ideeën?
20. Cor: Welke vraag mis je?
Student: Is er nog koﬃe?

Piet en Catrien. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 785/1.111 | Design Thinking by Doing (2015-06-07 09:18:59)
[…] Mijn spel komt in het kort op volgende neer. Wil je een interview lezen dat ik met mezelf had over het spel kijk je hier. […]
Els (2015-06-02 07:00:36)
Wat kan die student veel vertellen zeg en nog leuk ook.... en dat zo vroeg in de ochtend ��....
crea vityhotspot (2015-06-02 16:32:28)
Game naam ’The Art of Gaming’? Kan het niet vinden....:(...wel erg nieuwsgierig geworden namelijk!
Rob Nelissen (2015-07-15 08:58:38)
Hoi Cor, Leuke post! Ja, ik loop een beetje achter, maar dat haal ik wel in ;) Super idee om een game voor kinderen te maken
waarin VTS wordt gebruikt. Klinkt erg interessant, maar wat is de naam van deze game voor de iPad!? Google biedt geen
antwoord en in de app store kan ik hem ook niet vinden. Zou hem graag eens uitproberen :) Alvast bedankt! Groet, Rob
cornoltee (2015-07-15 09:07:24)
Dag Rob, Het spel heb ik gemaakt voor het vak nieuwe gele erdheid van ds master die ik volg. Het prototype vind je op mijn
blog. Type Mondriaan in het zoek venster. Komend masterjaar werk ik verder aan de game. Ik zoek nog n opdrachtgever. Iets
voor Ranj? Ben nu 5 weken naar zuid afrika. Daarna maar een bakkie doen. Groet Cor
Rob Nelissen (2015-08-11 13:49:29)
Sorry voor de late reply! Zag nu je reac e pas. Ben net fana ek met je prototype aan de slag gegaan en daarin mijn versie van
een Mondriaan gemaakt. Erg leuk om te doen terwijl con nu de vraag ”Wat zou Mondriaan hiervan gemaakt hebben?” door
je hoofd gaat, helemaal als je het origineel niet kent. Het lijkt me zeker leuk om het jdens een bak koﬃe over jouw concept te
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hebben en te kijken of Ranj hier iets mee kan/wil. Mij lijkt het iig een heel interessant en uitdagend project. Fijne vakan e en
we hebben contact!

Game Scope. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 781/1.111 (2015-06-03 06:30)

De afgelopen dagen kreeg ik vragen over de game die de 48 jarige master kunsteduca e student gemaakt had
en waarvan de app al meer dan 2 miljoen keer gedownload was in de app store. Voor alle duidelijkheid. Die student
ben ik. Ik interviewde mezelf en dat van die 2 miljoen is niet waar. Dat was bedoeld om de nieuwsgierigheid te
wekken en mezelf in een soort frame te ze en voor het interview. Je kunt jezelf afvragen, als je het interview gelezen
hebt wat er gebeurde toen je las dat de app al meer dan 2 miljoen was gedownload. Wat zou er met je gebeurd zijn
als er had gestaan dat de app nog in ontwikkeling was?
De reden waarom ik het interview met mezelf deed was dat ik mezelf een aantal kri sche vragen wilde stellen
over mijn eigen spel. Ik deed dat gebruik makend van een spel genaamd Game Scope. De papieren versie.
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Game Scope is heel eenvoudig. Je hebt 20 kaartjes met elk een vraag erop. Deze leg je op tafel en iedereen
(of in je eentje zoals in mijn geval) pakt om de beurt een kaart van de stapel en leest de vraag hardop voor. Je
bespreekt het antwoord met je medespelers en legt de kaart op het vakje waar je vindt dat ie thuis hoort:
- YES, deze vraag is beantwoord.
- NO, deze vraag is niet beantwoord
- DOUBT, hier twijfelen we nog over
- NOT RELEVANT, deze vraag is niet relevant voor ons spel
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Als alle vragen op tafel liggen bekijk en bespreek je de NO en DOUBT nog een keer. Net zolang tot alle kaarten op
YES....of misschien op NOT RELEVANT liggen.
Het bijzondere vond ik dat ik door de mechanics van het spel me direct uitgedaagd voelde. Ik was direct in
speelstand. Stewart Brown, professor on Play van het Amerikaanse Ins tute of Play hee hier een mooie uitspraak
over die hij deed in zijn geweldige TED talk:
”Nothing lights up the brain like play.”
Ik ging inderdaad direct open staan.
In mijn variant legde ik mezelf nog een obstakel op door het antwoord op de vraag direct in een blogpost op
mijn blog te schrijven. Dit maakte het extra spannend. Al antwoord gevend op de vragen ontstonden er nieuwe
ideeën of moest ik ideeën aanpassen omdat sommige antwoorden op de vragen niet meer klopten. Zo had ik nog
geen verhaallaag voor mijn spel. Deze ontstond jdens het antwoorden en opschrijven.
De avond voorafgaand aan de eerste spelronde speelde ik het spel door de 20 antwoorden hardop te lezen en
nog niet op te schrijven. Toen ik de ochtend erna wakker werd om het spel nogmaals te spelen en de antwoorden
direct op mijn blog te schrijven was ik bang dat ik een aantal antwoorden van de avond ervoor vergeten was. De
volgende keer dat ik het voor het eerst speel neem ik het op.
Door het spel te spelen leerde ik mijn eigen spelconcept te analyseren en kri sch te evalueren. Ik besprak
met mezelf de elementen die een spel een goed spel maken. Game Scope is geïnspireerd door het ”Applied Design
Game Canvas” van HKU, een tool die is ontwikkeld om samen goede game concepten te ontwikkelen. Het bestaat uit
een aantal velden die ingevuld moeten worden die elk gerelateerd zijn aan een essen eel onderdeel of kenmerk van
een eﬀec eve toegepaste game.
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[vimeo 121448562 w=500 h=281]
HKU Gamescope from HKU University of the Arts Utr. on Vimeo.
Wil je meer info over de makers van Game Scope:
www.jamtoday.eu
Wil je verrassend en innova ef eindexamenwerk op het gebied van (toegepaste) games en interac e, crossmediaproduc es, installa es, en muziek en geluid zien? Ga dan 1 t/m 3 juli van 15.00-21.00 naar HKU loca e
Hilversum, Oude Amersfoortseweg 131.
GAMEe!

Rond verhaal. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 782/1.111 (2015-06-04 06:21)
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Over een jaar vraag je je misschien af hoe je ook alweer in een klein bioscoopje in Dordrecht terecht kwam
om daar 336 minuten lang naar drie programma’s van Alain de Bo on te kijken: The Perfect Home, over architectuur
en design, Status Anxiety en The Art of Travel.
”The Perfect Home is een driedelige serie over architectuur en design. Vragen als: ‘Wat is een mooi huis?’ en
‘Welke kleur moet de bank hebben?’ vormen het startpunt voor een diepgaande en boeiende reis door de ﬁlosoﬁe
en psychologie van Westerse en Oosterse architectuur en design. Alain de Bo on spreekt met bewoners van
bijzondere huizen over woonervaring, sfeer, inspira e en verwach ngen. Uit deze gesprekken formuleert hij het
kernidee dat ons kan helpen te begrijpen waar we echt naar op zoek zijn in ons huis. Kortom, een boeiende serie die
uw kijk op architectuur maar zeker ook op uw eigen huis voorgoed zal veranderen...
Status Anxiety. We zijn rijker dan ooit, we leven langer en bezi en meer. Waarom zijn we niet gelukkiger?
En waarom liggen we wakker van status? Alain de Bo on onderzoekt in deze driedelige serie waarom wat we doen,
waar we wonen en wat we bezi en steeds meer onze status en ons geluk is gaan bepalen. En hij deelt bijzondere
manieren om deze trend te doorbreken...
The Art of Travel. Veel mensen gaan op vakan e en associëren vakan e met geluk. Maar wat is vakan e
echt? In dit boeiende programma staat Alain de Bo on niet s l bij waar we op vakan e gaan, maar hoe en waarom.
Alain de Bo on (1969) is een ﬁlosoof, bestsellerschrijver en programmamaker van Zwitserse a omst die in
West-Europa inmiddels een populair denker is. Hij studeerde ﬁlosoﬁe in Londen, schrij boeken en maakt programma’s waarin hij de westerse cultuur en menselijke dilemma’s onderzoekt. In 2003 won hij de pres gieuze
essayprijs Prix Européen de l’Essai Charles Veillon. Zijn TED Talk ‘A kinder, gentler philosophy of success’ is inmiddels
meer dan 1 miljoen keer bekeken.”
(bron h p://winkel.vpro.nl/ﬁlosoﬁe-in-de-prak jk/)
[ted id=605]
Maar enﬁn. Jij vroeg je af hoe in dat kleine bioscoopje in Dordrecht terecht was gekomen. Nou, dat zal ik je
eens haarﬁjn uitleggen. Op 4 juni 2015 nodigde ik je namelijk uit om deze serie samen met een aantal andere lezers
van mijn blog te komen kijken. Jij stuurde me toen een mailtje waarin je schreef dat je er graag bij wilde zijn. Je
vroeg me ook wanneer het was waarop ik antwoordde dat ik dat nog niet precies wist omdat ik eea nog met de
bioscoopexploitant moest overleggen. Toen vroeg je me hoe ik eigenlijk aan die DVD van Alain de Bo on kwam. Nou
dat zit zo. Die DVD heb ik van Ria Douma. Mijn favoriete collega van HKU. Zij runt de HKU bibliotheek en leest ook
mijn blog. Daar had ze gelezen dat ik fan van Alain de Bo on. Ze las dat in een van de verhalen op mijn blog waar ik
vol enthousiasme over De Architectuur van Geluk schreef dat ik las jdens mijn studiereis naar Bilbao. Het boek kreeg
ik van Frank Cammeraat als beloning voor het interview dat hij ﬁlmde voor het nieuwe na onale onderwijsmuseum.
Over het interview schreef Frank het volgende:
”Mensen gesproken van allerlei pluimage. Inspirerend en uiteraard minder inspirerend. Was bijzonder inspirerend om jou te spreken over jouw visie op onderwijsvernieuwing. Maarrrrr, een van de allermooiste verhalen
tot nu toe is jouw verhaal over de waterbak!!! Echt een geweldig klein verhaal. Bijzonder mooi verteld door jou!
Complimenten! Je bent een groot verhalen verteller!”
De Waterbak. Het verhaal dat ook Folkert Ka enmölle had gelezen op mijn blog. Folkert is trouw lezer van
mijn blog, gee een blad uit en vroeg me of ik een collum wilde schrijven. Die collum werd gelezen door een vriend
van Frank die Frank pte voor het interview voor het na onale onderwijsmuseum.
Dus even op een rijtje:
803

Jij. Dit verhaal op mijn blog. De DVD van Ria Bouma via het boek van Frank Cammeraat, de vriend van Frank
die het blad van Folkert leest die trouw mijn blog leest. Mooi rond verhaal.
Doet me denken dat ik weer een collum moet schrijven voor Folkert. Komt eraan. Of zullen we dit plaatsen?

Els (2015-06-04 06:35:40)
Ik zeg: plaatsen .... En ...euhh bedankt voor de uitnodiging ;-)

MMMMMMMMM. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 783/1.111 (2015-06-05 05:33)

”De biecht is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. In dit sacrament kan de priester in Christus’
naam zonden vergeven. De biecht is gebaseerd op de woorden van de apostel Johannes: ”Belijden we onze zonden,
dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1 Joh. 1:9).
Na de begroe ng van de boeteling, belijdt deze zijn zonden en legt de priester de peniten e op en verstrekt goede
804

raad, zodat de penitent de fouten in de toekomst kan vermijden.
Vervolgens verleent de priester de boeteling ”vrijspraak en vrede” door de sacramentele absolu e, de vorm waardoor de genade van vergiﬀenis geschonken wordt. Er zijn drie voorwaarden voor de absolu e: de essen e van het
gehele verhaal moet verteld worden, dat wil zeggen alle begane doodzonden en bij voorkeur ook de kern van de
dagelijkse zonden, de boeteling moet berouw vertonen en moet het voornemen hebben zijn leven te veranderen.
Tenslo e volgen de lofprijzing, dankzegging en de wegzending met de zegen van de priester.”
Althans volgens Wikipedia. Echter toen ik van de week opbiech e dat ik ondanks mijn voornemen geen e-nummers
en suiker te consumeren, toch een Big Mac gegeten had, dacht ik er met drie weesgegroetjes van af te komen. Maar
in plaats van
”Ik ontsla u van uw zonden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”
stelde de priester mij 50 vragen over mijn Big Mac en eiste alle antwoorden. De vragen had ie van “Teaching Yourself
to Teach with Objects” door John Hennigar Shuh, Journal of Educa on.
50 Ways to Look at a Big Mac Box

1. Smell it.
2. Taste it.
3. Feel it all over.
4. Does it make a noise?
5. What are its measurements? Height, weight, diameter?
6. Describe its shape, colour and any decora on.
7. Can you write a descrip on of it that would give a clear picture to someone who has never seen a Big Mac box?
(A sketch would help).
8. Why is it the size it is?
9. Are all MacDonald’s boxes the same size?
10. Have the sizes of MacDonald’s boxes changed over the years?
11. How much has the box’s shape been determined by the material used, the method of construc on and the
box’s func on?
12. Why isn’t the box plain white (or black, or purple)?
13. What is the func on of the decora on?
14. What does the le ering tell you?
15. Why are symbols, logos and trademarks so important in our society?
16. How much is the name “Big Mac” a reﬂec on of the fashions of our me?
17. What does the circled R signify?
805

18. What material was used to make the box?
19. What raw material was used to produce this material?
20. Is this a renewable resource?
21. What does this say about a tudes towards conserva on in our society?
22. Why was this par cular material chosen?
23. What are its advantages, disadvantages?
24. How might the box have been diﬀerent is a diﬀerent material had been used, for example, wood, ceramics,
metal or paper?
25. What can you learn from looking at the box and le ering about how the box was made?
26. At what stage of manufacture do you think the le ering was applied?
27. Have you ever seen anything like this being made? What does this suggest to you about our society?
28. Is the box well designed?
29. Does the box work well for the purposes for which it was designed?
30. How might the design be improved?
31. If someone 20, 50 or 100 years ago had set about to design a container for a hamburger, how might they have
done it diﬀerently?
32. Did people eat hamburgers then?
33. What might the hamburger container of the future be like?
34. What does the number on the inside bo om of the box signify?
35. Is this a clue as to where the box was made?
36. Where was the box made?
37. What did these boxes replace?
38. Why not just serve a hamburger on a plate?
39. What does the box tell us about the people who use it, the people who pass it out and our society in general?
40. Show the Big Mac Box to as many people as you can within a 10-minute period. How many people failed to
recognize the box? What does this tell you?
41. Would you get this response in Moose Jaw, SK, Bourbon, CA or Perth, Australia? What does this tell you?
42. Where is the headquarters of MacDonald’s? What does this tell you?
43. Do you deserve a break today?
44. How many of these boxes are used across North America every day?
45. For how long is each box actually used?
46. What is done with them a er they have been used?
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47. Why do you ﬁnd Big Mac boxes on sidewalks and lawns and beaches?
48. Is there anything that could be done to recycle these boxes?
49. Is there anything that could replace them?
50. What do you think is the single most signiﬁcant thing about a Big Mac Box? Why?
Ik ben er voorlopig weer even klaar mee.
Met biechten of McDonald’s.....that’s the ques on.

Leuk en leerzaam. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 784/1.111 (2015-06-06 09:02)

Deze week stond mijn master kunst educa e in het kader van het theorie tentamen voor het vak nieuwe gele erdheid. Jongeren van deze jd zijn een groot deel van de dag ac ef in het produceren en delen van content en kennis via
games, web en social media. Met deze ac eve vorm van cultuurpar cipa e laten zij nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren zien. De uitdaging voor kunstenaars, docenten, en managers in kunsteduca e is om de ontstane
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genera ekloof in mediagebruik te overbruggen en kunsteduca eve ac viteiten en toepassingen te ontwikkelen en te
faciliteren die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Concreet betekent dit dat voortgebouwd wordt op nieuwe
‘Media Literacy Skills’, door Jenkins in het ar kel Building the ﬁeld of Digital Media and Learning (2005) benoemd als:
‘play, performance, simula on, appropria on, mul tasking, distributed cogni on, collec ve intelligence, judgement,
transmedia naviga on, networking, nego a on’.
In het theore sche gedeelte van het vak gingen we in op de vraag op welke wijze jongeren in de 21ste eeuw spelen, communiceren, en leren, en wat de impact van hun gebruik van games en social media is op hun leerprocessen.
Vervolgens keken we naar wat nieuwe gele erdheid betekent voor kunstenaars, onderwijsontwerpers, en docenten.
Welke theore sche concepten met betrekking tot nieuwe gele erdheid van toepassing zijn bij het denken over kunst
en kunsteduca e? Welke rollen voor kunstenaars en docenten bijdragen aan de inzet en verdere ontwikkeling van
nieuwe vaardigheden van jongeren en welke didac sche strategieën zij kunnen inze en?
En hoe werd dat theore sche gedeelte getoetst? Met een spel dat vooraf werd gedistribueerd en besproken. Het
spel werd gespeeld in groepjes van 5 spelers en iedere deelnemer moest minimaal 100 punten halen om het vak te
halen. Naar aanleiding van deze speelsessie schrij iedere student tevens een analyse van de eigen speelstrategie en
die van twee medespelers. De beoordeling vindt plaats op basis van de behaalde punten, peerreview en zelf-analyse.
E.e.a. vond gisteren plaats. Buiten op de binnenplaats van de faculteit theater van HKU, in de zon. Voorafgaand
aan het tentamen had ons groepje afgelopen maandag met elkaar geoefend. Een heel leerzaam maar met name leuk
proces. Stewart Brown zegt dat niets de hersenen zo oplicht als spel dus als je spel inzet om de grote hoeveelheid
theorie te toetsen lijkt dat een goed idee. En dat heb ik zelf nu aan den lijve kunnen ervaren. Afgelopen maandag was
een van de beste gezamenlijke leerervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Toen ik gisterochtend van de trein naar
de loca e liep, bedacht ik me dat ik het spel niet ging spelen om te winnen maar om te leren. Die gedachte kwam tot
mij omdat ik de maandag ervoor zoveel geleerd had door het spel met elkaar te spelen. Het competa eve element,
de speler met de meeste punten wint, vond ik niet relevant meer. En dat is nogal wat voor een competa ef ingesteld
persoon als ik. Spelen is leuk maar ik wil wel winnen. Enﬁn, na bijna 2 en half uur spelen had ik 96 punten en had
meerdere kansen gehad om daar ﬂink overheen te gaan. Echter ik veranderde mijn strategie zodat ik zolang mogelijk
onder de 100 punten bleef. Toen ik uiteindelijk mijn laatste speelkaart op tafel moest leggen en daarmee de rela e
met mijn eigen ontwikkelde spel moest aangeven, koos ik de moeilijkste weg. Het leverde me 100 punten en alsnog
won ik het spel met 196 punten. Sorry jongens. Het was leuk.....en leerzaam.
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Piet en Catrien. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 785/1.111 (2015-06-07 09:18)

Gisteren zou ik met Daan en Vita een playtest doen met het spel dat ik voor het vak nieuwe gele erdheid aan het
prototypen ben. Vrijdagavond kreeg ik echter te horen dat Vita ziek was en zowel zij als haar grote broer Daan ook
nog eens heel verdrie g omdat hun 16 jarige kat die dag was ingeslapen bij de dierenarts. Dus in plaats van naar
een Bart van der Leck te gaan kijken in het Kröller-Müller Museum of een Mondriaan in het Haags museum, vertrok
ik gistermiddag alleen naar Boymans van Beuningen om te kijken of daar misschien een van der Leck, Mondriaan of
ander geschikt werk hing dat ik kon gebruiken voor mijn spel.
Mijn spel komt in het kort op volgende neer. Wil je een interview lezen dat ik met mezelf had over het spel kijk
je hier.
Maar nu even de korte versie.
In een oﬃciële brief van de directeur van museum Boymans van Beuningen aan een lagere school worden de kinderen
van groep 8 gevraagd om te helpen met een uiterst las g probleem. Het museum is korte jd geleden namelijk in het
bezit gekomen van een nog niet eerder ontdekte Piet Mondriaan waarvan de specialisten elkaar tegenspreken wat
betre de echtheid. De directeur hee al eerder kinderen ingezet bij het op echtheid controleren van een beroemd
schilderij en is via via te weten gekomen dat ook deze groep zo goed kan kijken en roept daarom hun hulp in. En
om de kinderen te helpen deelt hij een aantal bijzonderheden over het werk en leven van Piet Mondriaan. Zoals dat
het werk van Mondriaan zo bijzonder was in die jd. Dat Mondriaan op zoek was naar het minimale om iets te verbeelden met minimale kleuren en vormen. Dat bij Mondriaan alles draait om evenwicht en gelijkheid. Dat zijn werk
al jd asymmetrisch is, wat de indruk van beweging bevordert. Na de inleiding leggen de kinderen een KunstKenners
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examen af waar ze een Piet Mondriaan KunstKenner Cer ﬁcaat mee verdienen. En dan komt de directeur met het
echte probleem. Tijdens het transport van het onderzoekslaboratorium naar het museum zijn losse onderdelen van
het kunstwerk op onverklaarbare wijze losgeraakt van het doek en hebben zich keurig, symmetrisch gerangschikt op
het doek. Iedere Mondriaan kenner zou dit werk nooit als een Mondriaan bestempelen. Het grote probleem echter is
dat er geen foto gemaakt is van van het originele werk en niemand weet hoe het origineel eruit ziet. Wat de directeur
vervolgens hee gedaan is de losse onderdelen ingescand zodat de kinderen op een iPad zelf een Piet Mondriaan
kunnen maken die echt lijkt (met de kennis die ze hebben) en mooi gevonden wordt door het publiek.
Als ze klaar zijn met hun composi e kunnen ze hun werk uploaden in de Digitale Zaal waar ze ook het werk van
de andere kinderen kunnen zien. De namen van de spelers staan er echter niet bij. Wel de door de kinderen bedachte tels. Vervolgens moeten ze een top drie aangeven (niet hun eigen werk) van het werk dat het meest op een
Mondriaan lijkt. De directeur neemt alle werken mee naar het museum en gaat aan de slag met de reconstruc e. De
uitslag zal zo’n week op zich laten wachten. Echter 3 dagen later ontvangt de school een brief van de directeur waarin
hij uitlegt dat aan de hand van een foto van het interieur van de bejaarde man waar het schilderij gevonden was, het
werk in zijn originele staat is teruggebracht. De directeur nodigt de kinderen van harte uit om het te komen bekijken
en te vergelijken met hun eigen composi e. Deze is op een ansichtkaart geprint en op de achterkant voorzien van
hun naam en de bedachte tel. Met de ansichtkaart in de hand gaan ze naar de echte Piet Mondriaan kijken waar
ze hun werk met het origineel en elkaars werk kunnen vergelijken. Vervolgens komt de directeur met een werk van
dezelfde afme ngen als het origineel. Hij houd het met de achterkant naar de kinderen en vertelt dat dit werk door
de kinderen gekozen is als het meest Mondriaan lijkend. Vervolgens krijgen alle kinderen een boekje met alle werken
van alle kinderen, inclusief tels......en de echte op de cover.
Voor zover het spel.
Dat ik niet in het Kröller-Müller Museum of het Haags Museum belandde en in het Boymans van Beuningen gisteren
een Mondriaa ontdekte is natuurlijk geen toeval. En dat ik aan het eind van mijn bezoek in de boekenwinkel De kleine
kunstkijker, kocht is ook geen toeval. Dat ik het boek begon te lezen en er de tweede alinea dit stond is ook geen
toeval:

”Tijdens een vakan e nam mijn vader ons (9,11 en 13 jaar) mee naar het Kröller-Müller Museum. Ik
herinner me dat we op een gegeven moment doodop waren en ons van bankje naar bankje sleepten
terwijl mijn vader de schilderijen bekeek. Maar toen wees hij ons op een schilderij van Mondriaan, één
van zijn eerste werken met veel vakjes. Dat vonden wij zo fascinerend en knap dat we het thuis zelf
probeerden na te maken. We zijn er nog weken mee bezig geweest. Mijn broer Wouter was er uiteindelijk
het beste in.”
Het is geschreven door Catrien Schreuder, Hoofd Educa e van het Boymans van Beuningen.
Dat is niet toevallig toch, Piet?

Winny (2015-06-07 19:51:31)
Heerlijk zo’n crea ef museumboek. Heb ik er nog één voor je. Ken je How to ben an explorer of the world van Keri Smith. Dit
is een draagbaar museum h p://www.bol.com/nl/p/how-to-be-an-explorer-of-the-world/100100401 1806642/

810

Don’t be square. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 786/1.111 (2015-06-08 05:44)

Eergisteren was ik in het Boymans van Beuningen museum op zoek naar een werk van van der Leck of Mondriaan en kwam dit werk tegen.
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Het werk hee e ”Don’t be square” en het was alsof de twee rode blokjes me aankeken en me beschuldigend
deze uitspraak toeriepen.
Ik was gewezen op dit werk door mijn vriendin Myra die ik tegenkwam in de trein op weg naar Ro erdam.
De avond ervoor had ik haar namelijk verteld over mijn spel om kinderen naar kunst te leren kijken.
Ze stuurde me deze:
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Nog een keer naar ”Don’t be square kijken”? Nu van een afstandje:
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Fijne maandag.

Els (2015-06-08 06:32:46)
Godzijdank..zag het net op jd ..en dat op de maandagmorgen ��
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Dit is (g)een Toeval. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 787/1.111 (2015-06-09 06:23)

Afgelopen zaterdag was ik op zoek naar een Mondriaan of van der Leck in het Boymans van Beuningen. Ik vond
een Mondriaan en belandde aan het eind van mijn wandeling in het werk van Richard Serra. Ik had het werk van
Serra voor het eerst gezien in het Guggenheim in Bilbao. Ik was er duizelig geworden door door zijn meters hoge en
lange op zichzelf staande stalen platen te struinen. Daarmee vergeleken voelde de twee ’wandjes’ op de begane grond
van het Boymans toch een beetje ”klein” en vond ik niet dat het werk tot zijn recht kwam. Totdat het werk werk tot
leven kwam en ik met behulp van een circa 12 minuten durende mul mediale ervaring met foto’s, ﬁlmfragmenten en
geluid, meegenomen werd in het verhaal over ‘Wassende bogen’ en kunstenaar Richard Serra. Een wandeling langs
de museumgeschiedenis van het werk. Echt een geweldige ervaring. De mooiste kunstpresenta e die ik ooit beleefd
heb.
[wpvideo suRlCfB3]
HKU bracht me via de master die ik er volg in contact met Serra door mijn studiereis naar Bilbao. Mijn playtest voor
het vak nieuwe gele erdheid binnen de master bracht me in het Boymans. Toeval? Tuurlijk niet.
Lees ik net op de site van Boymans dat de mul mediale presenta e is ontwikkeld in samenwerking met IJsfontein.
Het bedrijf waar mijn docent nieuwe gele erdheid Evert Hoogendoorn werkt. Toeval? Tuurlijk niet.
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els (2015-06-09 08:25:17)
dat ziet er gaaf uit :)
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