Creatief Probleem Oplossen

Innovatieklimaatadvies - klimaatfactoren
Optimale innovatiemilieus, binnen organisaties en binnen netwerken
Multidisciplinair perspectief
Was vormgeving voorheen een onderwerp waar zich uitsluitend vormgevers mee bezighielden, vandaag spreken meerdere professionals hun
woordje mee. Vormgevers zijn zich de laatste jaren ook meer en meer
met gebieden als marketing, communicatie, strategie en beleid gaan bezighouden. De muren tussen de beroepsgroepen zijn afgebroken.
Meer en meer moet een professional multidisciplinair denken en werken. Het communiceren over vormgeving leidt steeds weer tot misverstanden, onduidelijkheden en conflicten. De taal van het spreken en
schrijven is een andere dan de taal van vormgeving. Soms is de vorm
van een product eenduidig en gemakkelijk te begrijpen, soms is het fascinerend mysterieus.
Beeldtaal
De strijd tussen verbaal en visueel zet zich voort en zal onoverbrugbaar
blijven. Neem nu eens het beeld van een hond in gedachten. Het zou
toeval zijn als we aan dezelfde soort hond zouden denken. Er zijn teveel
mogelijkheden om eenduidigheid te bewerkstelligen.
De vraag om een zo eenvoudig mogelijke vorm van een stoel of vliegende vogel te tekenen zal door iedereen begrepen, bijna op dezelfde
manier uitgevoerd en vervolgens verstaan worden. De stoel zal lijken
op een gespiegelde ‘h’ en de vogel op de letter ‘v’.
Cultuurverschillen, leefstijlen en behoeften
Achter onze alledaagse praktijken van kijken gaan werelden van betekenis schuil. Referentiekaders, culturen, mythen en ideologieën kleuren
het verstaan van de werkelijkheid om ons heen. We kunnen onze omgeving alleen zien en begrijpen door die cultuurbril. Ook al klinkt het
geluid van een haan of een hond hetzelfde in Polen, Indonesië of Nederland, als we er taal van maken, zelfs nabootsende taal, dan kan je jezelf niet voorstellen dat we het over dezelfde geluiden hebben.
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Wat is de cultuurbril van een consument die tot de doelgroep van een
bedrijf hoort? Wat is zijn of haar denk- en leefwereld waarin een bedrijf
een plek wil veroveren? Dit zij uiterst complexe problemen die niet alleen om rationele methoden van onderzoeken aanpak vragen. We zoeken nog steeds naar de ideologieën van verschillende publieken, de culturen en subculturen en daarmee samenhangende leefstijlen en behoeften te verstaan. Wat zijn de preconcepten over een product, een
merk, een organisatie of onderwerp en welk concept willen we daaraan
toevoegen of vervangen?
Briefing en debriefing
Van cruciaal belang is de briefing en debriefing tussen de beleidsmakers en ontwerpers, publiek, opdrachtgevers en ontwikkelaars. Hoe
helderder de formulering hoe beter de ontvanger de betekenis kan vatten. In het hele proces van het managen van design speelt communicatie een cruciale rol. De manager beweegt tussen een helder systeem met
heldere structuren, het spel van creatie wat de ruimte daarbuiten nodig
heeft en de pragmatiek van de dag.
Veranderingspunt
Er wordt in processen van verandering, van innovatie, naar gestreefd
een veranderingspunt te bereiken onder invloed van de lijdensdruk bij
de uitgedaagde of de eigenaar van het kernvraagstuk. Uiteraard zoekt
deze eerst zelf naar de oplossing, totdat de noodzaak ontstaat een beroep te doen op externen.
Wij zullen uw kernvraag of probleem analyseren en in een context
plaatsen van het design van uw context, voordat enig advies of aanpak
mogelijk is. Zij zullen de vraagstelling vergelijken met geëigende benaderingswijzen voor de uitdaging waarvoor u zich heeft gesteld.
Doelgroep

Professionals die zich op beleidsmatig
niveau bezig houden met architectuur,
productdesign, design van organisaties
en werkprocessen, innovatie, productontwikkeling.

Begeleiding

Willy Geurts voor productdesign en design audits.
Gerard van der Wel in samenwerking
met Van den Berg Adviseurs voor architectuur en designmanagement
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Organisatie

Begeleiding van ontwerpprocessen, trainingen, designmanagement audit.

Kosten

In overleg vast te stellen.

Voorbereiding

Een intake gesprek om de aanpak en omvang van de inzet te bepalen.

Contactpersoon

Willy Geurts en Gerard van der Wel

Kernwoorden

coach, supervisie, ondersteuning, design
management, vormgeving en beslissen
The Art of decision making
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