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In dit document zijn diverse methodieken opgenomen. Deze methodieken 
kunnen door HOI² gebruikt worden om activiteiten te ontwikkelen en uit te 
voeren. 

Dit document is uniek en specifiek gemaakt voor HOI². Zes methodieken 
worden beschreven en toegelicht. Vervolgens is het aan HOI² om hieraan 
kleur te geven, de methodieken eigen en werkbaar te maken. 

We hebben ervoor gekozen om de methodieken in de meest simpele 
uitvoering uit te leggen. Met als doel dat deze bruikbaar zijn en tot resultaat 
leiden, zonder dat hiervoor cursussen/opleidingen gevolgd hoeven worden. 

Door de basis van de methodiek te beheersen, wordt al bereikt dat actief en 
bewust nagedacht wordt over het idee, de uitwerking en haalbaarheid. 

Tot slot, de methodieken gaan pas echt leven door doen én leren. Onderzoek 
met elkaar wat werkt en wat niet. Ga de methodieken toepassen in de praktijk 
en wordt meer bekwaam door te leren. Op het moment dat je veel meer wilt 
weten of een bepaalde methodiek wilt kunnen beheersen tot in het detail, ga 
dan op zoek naar literatuur of volg een specifieke cursus. 

Veel leesplezier en succes! 

Jos Nijkrake en Cindy Winkel, Insights Zorg

Inleiding
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1. Zoektocht, 6 FASEN 
Om van idee tot realisatie te komen, doorloop je een zoektocht. 
Deze zoektocht bestaat uit 6 fasen. In elke fase staan andere 
vragen centraal.

FASE 1: Initiatie 
In deze fase gaat het om verkennen van de ‘WAT’. Je gaat in 
deze fase duidelijk maken wat je wilt gaan doen. 
Belangrijke vragen die in deze fase centraal staan:
• Wat is het idee?
• Wat is het probleem dat je wilt oplossen?
• Voor wie wil je het probleem oplossen of een activiteit 

aanbieden?
Methodieken die je kunt toepassen:
• Designthinking
• Beoordelingscriteria HOI²

FASE 2: Definitie
In de fase gaat het om verdiepen van de ‘WAT’. Je gaat in deze 
fase concreet maken wat je wilt gaan doen en welke resultaten 
je wilt bereiken.
Belangrijke vragen die in deze fase centraal staan:
• Aan welke eisen moet het plan voldoen om je idee verder 

te brengen  (voor jezelf, voor opdrachtgever/ 
subsidieverstrekker)?

• Omschrijven en concreet maken van het resultaat;
• Wie moeten worden betrokken? 
• Wat zijn risico’s?
Methodieken die je kunt toepassen:
• Sterktezwakteanalyse (SWOT)
• PID
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FASE 3: Ontwerpfase
In deze fase gaat het om het verkennen van de ‘HOE’. Je gaat 
in deze fase duidelijk maken hoe je de activiteit (initiatief) gaat 
uitvoeren. Belangrijke vragen die in deze fase centraal staan:
• Duidelijkheid over de aanpak voor alle stakeholders, 

financiers, belanghebbende etc.
• Komen tot een plan, maak dit zo concreet mogelijk.
Methodieken die je kunt toepassen:
• Projectplan (= PID en Canvas model tezamen volstaan als 

projectplan)
• Businesscase (niet opgenomen)

FASE 4: Voorbereiding
In de fase regel je alle relevante zaken die nodig zijn om tot 
resultaat te komen. Belangrijke zaken die in deze fase geregeld 
worden: 
• Vergunningsaanvraag;
• Inkoop van materialen;
• Protocollen en werkafspraken
• Werven/ aantrekken van personeel
• Bouwtekeningen;

Methodieken die je kunt toepassen:
• Beslisdocument of opdrachtbrief omdat je investeringen 

gaat doen (niet opgenomen)
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FASE 5: Realisatiefase 
In deze fase staat uitvoering centraal. Oftewel: ‘DOEN’. Je gaat 
in deze fase de activiteit (het initiatief) tot uitvoering 
brengen. Dit op basis van het Business Model Canvas en PID.

Methodieken die je kunt toepassen:
• Scrum
• Design thinking 

FASE 6: Evalueren en bijstellen 
In de fase sta je bewust stil bij hoe je het doet. Kan het beter? 

Belangrijke vragen die in deze fase centraal staan: 
• Hoe doen we het?
• Gaat realisatie zoals beoogd?
• Welke risico’s en bedreigingen spelen?
• Doen zich nieuwe kansen voor?

Methodieken die je kunt toepassen:
• Sterktezwakteanalyse (SWOT)
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Deliverables per fase 
Initiatie:

Storyboard*
Definitie:

PID

Ontwerp:
Business 
Canvas 

Model + 
PID samen

Voor-
bereiding:

Projectplan
uitvoering 

**

Realisatie:
Voortgangs of 
Verantwoor-

ding
rapportage 

*    Storyboard = A4: antwoord op de vragen initiatiefase hoofdstuk 1 pagina 5
** Bijvoorbeeld  Template Prince2 in Dropbox HOI² 



2. Toelichting methodieken 
Om tot realisatie te komen, kun je gebruik maken van diverse 
methodieken. Deze helpen je actief en bewust na te denken over 
je handelen en gedrag. 

Sommige methodieken kun je inzetten in meerdere fasen. 

Op de volgende pagina’s beschrijven we achtereenvolgens de 
methodieken:
A. Design thinking 
B. Business Model Canvas
C. Scrum
D. Project Initiatiedocument (PID)
E. Sterktezwakteanalyse (SWOT)
F. Beoordelingscriteria HOI²

Per methodiek beschrijven we telkens:
✓ Wat is het?
✓ Wanneer pas je het toe?
✓ Wat kun je hiermee?
✓ Hoe werkt het? 
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3. Designthinking

10



Design thinking 

3.1 Wat is het?

Design thinking is een manier van denken. Het bijzondere van deze 
methodiek is dat het uitgaat van de mens en oplossingsgericht is. Design 
thinking is:

• Een manier om problemen op te lossen;

• Een verrassende manier om tot innovatieve oplossingen te komen;

• Analyseren om vervolgens een oplossing te vinden.

Deze methodiek doet een beroep op jouw eigen logica/creativiteit/intuïtie/ 
data en bewijs. 

3.2 Wanneer pas je het toe?

Initiatiefase en realisatiefase;

In deze fasen kom je vooral vragen/problemen tegen waarvoor oplossingen 
gezocht moeten worden. Maar feitelijk is deze methodiek geschikt op elk 
moment dat je een oplossing zoekt. 

De methodiek kent geen vast protocol. Meestal worden 6 stappen 
doorlopen die je helpen het probleem te begrijpen (inleven) en je uitdagen 
om tot creatieve oplossingen te komen.

3.3. Wat kun je met Design thinking?

Oplossingsgericht denken: Het probleem gaan begrijpen door je in te leven. 
Vanuit deze basis ga je op zoek naar oplossingen waarin de wens en de 
behoefte van de klant (eindgebruiker) zijn opgenomen. 
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Design thinking 

3.4 Hoe werkt het? 
Doorloop onderstaande zes stappen. De vragen die je jezelf stelt (per stap), 
staan op de volgende bladzijdes. 
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Stap 1
Begrijpen

Stap 2
Inleven

Stap 3
Definiëren

Stap 4
Ideeën 
genereren

Stap 5
Prototype
maken

Stap 6
Testen



Design thinking 

Stap 1 en 2 Begrijpen & Inleven 

Stap 3 Definiëren 

3.1. Herken patronen door het beantwoorden van de vragen:
• Welke thema’s komen eruit?
• Welke thema’s verdienen vooral aandacht?
• Wat is dé bottleneck?

3.2 Beslis voor jullie casus
• Wat wordt de hoofddoelstelling? > : “hoe kunnen wij….............”
• Aan welke voorwaarden moeten oplossingsrichtingen voldoen? 

(ontwerpcriteria) Max 3-5.
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Design thinking 

Stap 4 Ideeën generen 

Bedenk (per persoon) meerdere oplossingen;
• Ieder idee is welkom, hoe onhaalbaar of belachelijk ook;
• Noteer ze op geeltjes en licht deze toe;
• Plak alle ideeën samen en sorteer deze op v.b. haalbaarheid/ effect/ 

kosten; 

Stap 5 Prototype maken 

Focus op het idee dat het meest kansrijk en passend is bij jullie. Maak 
hier een prototype van, dat kan van alles zijn
• Voorbeeld app 
• Voorbeeld nieuwsbericht 
• Rollenspel
• Testpubliek

Stap 6 Testen 
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4. Business Model Canvas
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Business Model Canvas

4.1 Wat is het?
Manier om het idee/ activiteit op een transparante en overzichtelijke manier:

• In kaart te brengen;

• Onder de loep te nemen;

• Communiceerbaar te maken.

4.2 Wanneer pas je Business Model Canvas toe?

Ontwerp- of bijstelfase (uitbreiden, scale up);

Business Model Canvas helpt om van idee naar meer inzicht te komen. De 
hoofdlijnen van je idee worden inzichtelijk gemaakt en het is een manier om 
te beoordelen of je idee/ activiteit wel nuttig en haalbaar is.

Het gaat in de kern om het inzichtelijk krijgen van het hoe en waarom: wat 
wil je bereiken, wat lever je op, wie heb je nodig? 

Het model bevat negen onderdelen die essentieel zijn om succesvol te zijn.

4.3 Wat kun je met Business Model Canvas?

• Focus op belangrijke zaken om te weten of (en hoe) je activiteit succesvol 
kan zijn;

• Een bestaand of nieuw idee/activiteit een stap verder brengen;

• Vernieuwing, partnerships onderzoeken of de aanpak/bedrijfsvoering 
onder de loep nemen. 

4.4 Hoe werkt Business Model Canvas?

Beantwoord de 9 vragen, op bijbehorend sjabloon. Zie de volgende pagina. 
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Business Model Canvas

Strategische (Key) 
partners)
Welke 
samenwerkings-
verbanden met 
andere partners of 
bedrijven moet je 
aangaan om succes 
te hebben?

Kernactiviteiten
Wat lever je op? Wat is je 
product (of dienstenaanbod)? 

Vertaal dit naar de waarde 
voor de klant. Een kwalitatief 
goed product (of dienst) zorgt 
ervoor dat klanten voor jouw 
bedrijf kiezen, i.p.v. voor de 
concurrentie.

Key resources
Wat heb je nodig? Wat zijn 
voor jou de belangrijkste 
hulpbronnen, om 
toegevoegde waarde te 
kunnen leveren voor 
klanten.
Denk aan machines voor 
productiedoeleinden of 
personeel met specifieke 
kwaliteiten.

Waardepropositie
Wat is de toegevoegde waarde 
die jij biedt aan klanten?
Beschrijf waarin jij verschilt van 
je belangrijkste concurrenten. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
eerder beschreven onderscheid 
in een scherpere prijs, betere 
service, meer gemak of 
volledige innovatie.

Klantrelaties
Beschrijf op welke manier jij 
in contact staat met je 
klanten.
Denk aan sociale media, je 
online-platform of TV- of 
radiocommercials.

Hoe zorg je dat je klanten 
terugkomen? 

Kanalen
Dit is een beschrijving van je 
belangrijkste verkoopkanalen.
Op welke manier komt een klant 
aan je product of dienst, is dat 
in een fysieke winkel of via 
online kanalen? Hoe houd je 
klanten op de hoogte van 
nieuwe aanbiedingen of 
producten?

Klantsegmenten
Beschrijf de specificaties
van je doelgroep.

Waar is je doelgroep 
naar op zoek?

Breng hier focus aan op 
bijvoorbeeld geslacht,
leeftijd, besteedbaar budget
of vestigingsplaats.

Kostenstructuur
Beschrijf hier de belangrijkste kostenposten. 
Deze kosten zijn noodzakelijk om de overige 
stappen te verwezenlijken.

Inkomstenstromen: verdienmodel
Nadat je naar de belangrijkste kosten hebt 
gekeken, beschrijf je nu je inkomstenstromen.

Op welke manier zorgt je onderscheidend 
vermogen tot daadwerkelijke inkomsten in euro’s?

17
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5. Scrum
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Scrum
5.1 Wat is scrum?

Scrum is een effectieve en flexibele manier van werken. Scrum betekent 
letterlijk ‘sprinten’. Deze methode is heel goed te gebruiken om je 
werkzaamheden/activiteiten voor de komende weken te plannen. In 
teamverband wordt besproken wat er moet gebeuren en opgeleverd moet 
worden. 

5.2 Wanneer pas je scrum toe?

Initiatie- of realisatiefase.

5.3 Wat kun je met scrum?

Scrum kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve en flexibele 
manier tot uitvoering te komen. Werkzaamheden/activiteiten geschikt voor 
scrum moeten in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden.

Voordelen van scrum zijn: Verhoogde effectiviteit van het team /De volgende 
stap is helder / Er is inzicht in de voortgang (benoem dit) / alleen datgene wat 
nodig is, wordt gedaan. 

Iedereen is betrokken bij het plannen van de activiteiten, benoemen van 
knelpunten, obstakels en taakverdeling. Scrum is geen proces of techniek. Het 
verduidelijkt waarmee je aan de slag moet, waar de prioriteit ligt en wat de 
obstakels zijn. 

5.4 Hoe werkt het?

Een Scrumsessie is een (dagelijkse of wekelijkse) frequente bijeenkomst van 
max. 15 minuten, waarbij drie vragen centraal staan:

• Wat heb je sinds de vorige sessie/ ‘sprint’ gedaan?

• Wat ga je komende sprint doen?

• Welke problemen ben je tegengekomen?

Voornaam is dat de werkzaamheden/ activiteiten zo concreet mogelijk 
worden beschreven. 
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Scrum
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6. Projectinitiatiedocument (PID)
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Projectinitiatiedocument (PID)

Wat is PID?

PID staat voor projectinitiatiedocument. Het de basis van waaruit een initiatief 
start en uitgevoerd wordt. 

Wanneer pas je PID toe?

Ontwerpfase;

Een PID helpt bij totstandkoming van een initiatief. Initiatieven waar HOI² bij 
betrokken is, hebben kenmerken van projecten en om die reden is werken 
met PID goed geschikt:

• Het realiseren van een verandering staat centraal.

• Het verloop kenmerkt zich door onzekerheid. Vooral vanwege nog niet 
eerder getoetste initiatieven.

• Er is sprake van een kop en staart: het initiatief start en na een bepaalde tijd 
is het afgerond.

• Een tijdelijk team met allerlei verantwoordelijkheden is geformeerd.

Wat kun je met PID?

Een PID geeft initiatieven een goede start door:

• Commitment te krijgen van betrokkenen over welke mensen, middelen en 
budget nodig zijn.

• De levensvatbaarheid en voortgang van het initiatief te bewaken.

Hoe werkt PID?

Gebruik de vragenlijst op de volgende pagina, vul het format volledig in en 
vraag betrokkenen zich hieraan te committeren. Betrokkenen kunnen variëren 
per initiatief.
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Projectinitiatiedocument (PID)

Element Vraag
Achtergrond-
informatie

Wat is de aanleiding van het initiatief?
Wat is relevante achtergrond informatie?

Doel

Wat wil je met het initiatief bereiken? (SMART)
Wat wil je niet bereiken met het initiatief?
Wanneer start en eindigt het initiatief?
Hoeveel budget is nodig?

Team
Hoeveel en welke mensen zijn namens het team betrokken?
Wat zijn taken en, belangen en verantwoordelijkheden van de 
teamleden?

Beperkingen en 
risico's

Door welke zaken kan het initiatief opgehouden worden?
Welke maatregelen worden getroffen (en door wie) om risico's het 
hoofd te bieden?

Betrokkenen
Welke partijen zijn betrokken bij het initiatief?
Welke belangen hebben relevante partijen?
Zijn partijen voor- of tegenstanders van het initiatief

Resultaat
Wat wordt opgeleverd door het initiatief?
Hoe wordt gecontroleerd of oplevering heeft plaatsgevonden?

Kosten en baten

Wat kost het initiatief?
Wat levert het initiatief op?
Hoe lang duurt het voordat de investering is terugverdiend?
Hoe zijn de kosten en opbrengsten berekend?
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7. Sterktezwakteanalyse (SWOT)
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Sterktezwakteanalyse (SWOT)

7.1 Wat is SWOT?

Een sterktezwakteanalyse. 

7.2 Wanneer gebruik je SWOT?

Ontwerpfase en/ of evaluatiefase (scale-up).;

SWOT kan op meerdere momenten gebruikt worden. Hoe concreter het 
initiatief of activiteit, hoe gemakkelijker toepasbaar SWOT is. 

Een SWOT is geschikt tijdens het ontwerpen (uitdenken) van een nieuw 
initiatief of tijdens de beoordeling van een bestaand initiatief. 

7.3 Wat kun je ermee?

Een ingevulde SWOT analyse geeft inzicht in de huidige situatie en laat zien 
wat de invloeden zijn van de omgeving. Met SWOT definieer je wat verbeterd 
kan worden om betere eindresultaten te halen. Het inzicht in verbeterpunten 
en helpt de situatie (context) waarin de activiteit zich bevindt beter te 
begrijpen en beheersen. 

7.4 Hoe werkt SWOT?

Een SWOT analyse bestaat uit drie stappen. 

1. Afbakening;

2. SWOT Matrix;

3. Prioriteren;

4. Confrontatiematrix; (is een extra stap die niet in deze database is 
opgenomen vanwege de complexiteit versus nut & noodzaak)

26



Sterktezwakteanalyse (SWOT)

Stap 1. Afbakening
Start met de afbakening. 
Maak duidelijk wat je wilt analyseren: ‘waarop wil je een SWOT analyse 
loslaten?’ 

Drie vragen die helpen om tot afbakening te komen:
(Probeer zo specifiek mogelijk te zijn):
1. Voor wie is het idee/activiteit bedoeld? (doelgroep);
2. Wat wil je uiteindelijk bereiken? (vervullen van de behoefte);
3. Hoe ga je de behoefte bereiken/wat bied je aan?

Na de afbakening kan de matrix op de volgende pagina’s ingevuld worden.

27

Wie? – Doelgroepen:
Bijvoorbeeld 65+’ers uit Vasse e.o.

Wat? – Behoeften
Bijvoorbeeld sociale contacten

Hoe? – Inspelen op behoeften  
Bijvoorbeeld wekelijkse kookles 

als dagbesteding 



Sterktezwakteanalyse (SWOT)

Stap 2. SWOT Matrix

Toelichting matrix:

De bovenkant (sterktes en zwaktes) gaat over de interne kant. Op deze 
aspecten heb je invloed. De onderste twee (kansen en bedreigingen) gaan 
over de omgeving, waarin je actief bent. Op deze externe aspecten heb je 
geen invloed.

A. Positief en negatief (horizontaal)
De linkerkant (sterktes en kansen) zijn positief en de rechterkant (zwaktes en 
bedreigingen) zijn negatief voor het idee/activiteit. 

B. Intern en Extern (verticaal)

Wat zijn intern de sterke en zwakke (positieve- en minder positieve) punten 
van het idee/activiteit? 

Denk aan: naamsbekendheid/klantenbestand/draagvlak in het team/ 
financiën (investeringskosten)/structuur (taakverdeling en 
coördinatie)/competenties van betrokkenen

Om de externe omgeving in kaart te brengen kun je gebruik maken van 
DESTEP: Demografisch/Economisch/Sociaal – Cultureel/ Technologisch/ 
Ecologisch/ Politiek-Juridisch.

B

A
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Sterktezwakteanalyse (SWOT)

Stap 3. Prioriteren

Prioriteren
Rangschik bevindingen per element (dus per sterkte, zwakte, kans bedreiging) 
op prioriteit. Elementen die het meeste aandacht verdienen, worden 
bovenaan geplaatst.

In de ideale situatie houd je per element maximaal 3 elementen over. Welke 
elementen hebben hoge prioriteit? Dit zijn elementen met veel impact op het 
eindresultaat. En, dit betreffen punten waarmee rekening houdt of gaat 
oplossen/verbeteren (wegwerken) om een beter eindresultaat te halen
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8. Beoordelingscriteria HOI² 
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Beoordelingskader HOI²

8.1 Wat is het? 

Het betreft een beoordelingskader ontwikkeld door HOI². Bedoeld om (in een 
vroeg stadium) na te gaan of activiteiten/initiatieven haalbaar zijn en passen 
bij de visie en principes van HOI². 

8.2 Wanneer pas je het beoordelingskader toe?

Initiatiefase (of op het moment dat een initiatief zich meldt bij HOI²). Het 
beoordelingskader helpt loyaal te blijven aan de visie en principes van HOI².

8.3 Wat kun je ermee?

Het beoordelingskader verschaft duidelijkheid en transparantie. In het kader 
komen de missie en principes van HOI² expliciet terug. De beoordelings-
criteria kun je gebruiken om een eerste inschatting (gevoel) te krijgen bij de 
geschiktheid van een initiatief/idee. Daarnaast is het kader geschikt te 
bekijken of het idee/activiteit voldoende passend is om vanuit HOI² door te 
ontwikkelen. 

8.4 Hoe werkt het?

Het beoordelingskader bevat 4 thema’s. Per thema worden meerdere vragen 
gesteld. De som van de antwoorden per thema, wordt door de beoordelaar 
(bijv. een bestuurslid HOI²) gewaardeerd met 1 van onderstaande symbolen. 

Eindscores positief: 

Bij driemaal een positieve (lachende smiley) score wordt het initiatief in deze 
fase, beschouwd als kansrijk en passend genoeg om verder/ nader te 
verkennen. 

Bij tweemaal een positieve (lachende smiley) en eenmaal neutraal wordt het 
initiatief beschouwd als ‘het uitwerken waard’. 

.
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Beoordelingskader HOI²
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In opdracht van HOI² uitgevoerd:

Datum: 15 mei, 2018
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