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VOORWOORD
Hoe innoveert het (toekomstige) beroepenveld van onze 

studenten? Hoe doet de beroepspraktijk onderzoek tijdens 

de ontwikkeling van multimediaproducten en software? 

Welke praktische overwegingen spelen mee? Zijn de 

strategieën van de ‘Methodenkaart Praktijkonderzoek’ 

terug te vinden in de beroepspraktijk?



VOORWOORD

  PROEVEN      

Dit boekje vormt het resultaat van ons onderzoek naar hoe de 

beroepspraktijk van ICT en Media praktijkgericht onderzoek 

uitvoert. We interviewden een tiental bedrijven, klein en groot, 

waar studenten van HAN ICA, Communication and Multimedia 

Design en Informatica, terecht kunnen komen tijdens hun stage 

en/of afstuderen, en mogelijk na hun studie aan de slag gaan. 

We hebben willen proeven hoe onderzoek in de beroepspraktijk 

van ICT en Media plaatsvindt en gekeken naar de praktische 

overwegingen die daarbij gemaakt worden. Als middel hebben 

we de Methodenkaart Praktijkonderzoek gebruikt. De vele 

vormen van praktijkgericht onderzoek die we tegenkwamen, 

bleken daar goed in de passen. Met de methodenkaart 

hebben we de receptuur van praktijkgericht onderzoek kunnen 

beschrijven en visualiseren, zoals wij die herkenden binnen de 

door ons bezochte bedrijven. Binnen de tijd die we hadden voor 

dit onderzoek konden we natuurlijk geen totaaloverzicht van al 

het onderzoek in de ICT- en Mediaberoepspraktijk geven. Maar 

we hebben er wel naar gestreefd een diverse set van voorbeelden 

te verzamelen. Om onze ontdekkingen niet alleen een inspiratie 

voor onszelf te laten zijn, hopen we via dit boekje ook andere 

docenten, studenten en geïnteresseerden te informeren en te 

inspireren.

  TAAL      

De term onderzoek wordt in het bedrijfsleven op veel 

verschillende manieren gebruikt. Tijdens innovatieve 

productontwikkeling vinden er bij de bedrijven tal van activiteiten 

plaats die door sommigen als onderzoek aangeduid worden, 

terwijl anderen de voorkeur geven aan andere termen. Het gaat 

ons echter om de inhoud. Door te praten met bedrijven hoe ze 

onderzoek doen - welke doelen en middelen ze gebruiken, én 

door gebruik te maken van de Methodenkaart Praktijkonderzoek, 

is voor ons en voor de gesprekspartners in het bedrijfsleven 

de taalbarrière rondom het woord onderzoek weggenomen. Dit 

boekje is tevens de belichaming van deze vertaalslag, waarmee 

wij hopen docenten, studenten en het beroepenveld dichter bij 

elkaar te brengen rondom het onderwerp onderzoek in de ICT-

beroepspraktijk.
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INLEIDING



DE METHODENKAART PRAKTIJKONDERZOEK
In lijn met de visie van de Faculteit Techniek om de beroepstaak centraal te stellen in het onderwijs over onderzoek (Bakker, 

Nillesen & Tazelaar, 2011) is bij de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN) de Methodenkaart Praktijkonderzoek ontwikkeld (Van Turnhout et al, 2013a, 2013b, 2014a). De methodenkaart vormt 

de ‘schakel’ tussen vraagstuk en oplossing binnen praktijkgericht onderzoek (zie afbeelding p. 11). Praktijkgericht onderzoek 

kenmerkt zich door een directe wisselwerking tussen kennis van bestaand werk en kennis van de toepassingscontext om 

tot een praktisch relevante (product-)innovatie te kunnen komen. Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht 

Onderzoek aan Hogeschool Utrecht, onderstreept dat door zijn definitie van praktijkonderzoek:

"Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de 

opgedane kennis direct bij kan dragen aan die beroepspraktijk." - Andriessen, 2014 

Praktijkonderzoek in het brede veld van ICT en Media gebruikt 

methoden en technieken uit verschillende vakgebieden 

(disciplines). Die multidisciplinariteit is terug te vinden 

in de Methodenkaart Praktijkonderzoek (zie afbeelding p. 

13) waarin de samenhang tussen verschillende soorten 

onderzoek en de beroepstaak zichtbaar wordt. Verschillende 

onderzoeksstrategieën kunnen met elkaar gecombineerd 

worden om tot een optimaal onderzoeksresultaat te komen. De 

afwegingen die daarbij gemaakt worden, zijn terug te vinden 

in de drie verschillende 'lagen' van de methodenkaart. In de 

eerste laag zijn er drie contexten die innovatie aanjagen: de 

toepassingscontext definieert wat er nodig is of wat de innovator 

voor de praktijk betekent (links); in de context van beschikbaar 

werk wordt onderzocht wat er al is gedaan of wat anderen doen 

(rechts); in het midden zit de zogenoemde innovatieruimte 

waar nieuwe oplossingen verkend worden. De tweede laag 

bevat de afwegingen die de onderzoeker maakt bij de keuzes 

voor de aanpak van het onderzoek. Gaat het om het verkrijgen 

van overzicht, of is zekerheid nastreven een doel? Is relevantie 

van belang of heeft de onderzoeker juist grondigheid nodig? 

Daarnaast is er de afweging met welke blik de onderzoeker het 

onderzoek gaat uitvoeren; op een meer objectieve manier, als 

'buitenstaander' (datagericht), of maakt de onderzoeker deel uit 

van het onderzoeksproces (inspiratiegericht). (Van Turnhout, 

2013a, 2013b; Van Turnhout & Schuszler, 2014).

  MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEK  
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In de derde laag zijn vijf onderzoeksstrategieën te onderscheiden 

die vernoemd zijn naar een onderzoeksruimte ‘waarbinnen’ dit 

soort onderzoek kan plaatsvinden: bieb, veld, werkplaats, lab en 

showroom. Met biebonderzoek oriënteer je je op beschikbaar 

werk; wat is er al gedaan en hoe kan je daarop inspelen of dat 

verbeteren? Met veldonderzoek kun je jezelf oriënteren op de 

gebruiker en de omgeving waarin de gebruiker functioneert of 

waar het product voor bestemd is; je stelt vragen over, of bekijkt 

met eigen ogen waar de noodzaak, wens en behoefte voor 

verandering zit. Via werkplaatsonderzoek verken en realiseer 

je op een iteratieve manier oplossingen via bijvoorbeeld 

ontwerpen en prototyping; op enig moment kan daar de 

doelgroep bij betrokken worden voor inspiratie of een eerste test. 

Labonderzoek wordt gebruikt om jouw oplossing te toetsen aan 

aspecten van de toepassingscontext; je stelt jezelf vragen als: 

werkt de oplossing die ik heb bedacht überhaupt wel? Kunnen 

gebruikers ermee omgaan? Functioneert mijn oplossing in de 

omgeving? Tenslotte is showroomonderzoek nuttig om jouw 

oplossing te toetsen ten opzichte van beschikbaar werk; is mijn 

oplossing innovatief? Hoe kan ik het nog aanscherpen? Hoe kan 

ik ervoor zorgen dat anderen mijn oplossing ook kunnen (her-)

gebruiken? (Van Turnhout 2013a, 2013b, 2014a; Van Turnhout 

& Schuszler, 2014)

  VIJF ONDERZOEKSSTRATEGIEËN

De Methodenkaart Praktijkonderzoek vormt binnen ICA de basis 

voor studenten om onderzoek te leren doen. Studenten van ICA 

zijn multimediaontwerpers en ICT-systeemontwikkelaars in spe. 

Tijdens hun creatieve proces van ontwerpen, ontwikkelen en 

realiseren doen studenten, bewust en onbewust, praktijkgericht 

onderzoek. Studenten kunnen de methodenkaart gebruiken om 

hun onderzoek vorm te geven, tijdens de vakken, tijdens stage 

en afstuderen en wanneer ze het beroepenveld instromen. De vijf 

onderzoekstrategieën die de methodenkaart rijk is (bieb, veld, 

werkplaats, lab en showroom) hebben een grote rol gespeeld in 

ons onderzoek. De methodenkaart bleek een bruikbaar handvat 

voor het gesprek over onderzoek omdat onze gesprekspartners 

de activiteiten die ze uitvoeren gemakkelijk konden plaatsen 

in de methodenkaart. De onderzoeksstrategieën bleken 

vervolgens een goed middel om de praktische overwegingen 

over onderzoek die de beroepspraktijk van ICT en Media maakt, 

in kaart te brengen.

  ONDERZOEKEND LEREN, LEREND ONDERZOEKEN
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EEN LEVENDIGE METHODENKAART

De kracht van de methodenkaart is dat deze de brug slaat tussen 

de ondersteunende wetenschappelijke disciplines enerzijds 

en de praktische invulling binnen de beroepstaken van onze 

studenten anderzijds. Omdat van Turnhout et al. (2013b, 

2014a) maar weinig vakspecifieke voorbeelden gebruiken, 

is deze connectie niet voor iedereen duidelijk. Daarom zijn 

wij op zoek gegaan naar deze vakspecifieke voorbeelden die 

de vijf onderzoeksruimtes concreet inkleuren. Het model 

handen en voeten geven. De verzamelde voorbeelden uit de 

beroepspraktijk geven daarbij een beeld van de mogelijkheden 

die de methodenkaart biedt. We hopen hiermee docenten te 

kunnen ondersteunen met het vormgeven van hun onderwijs 

over onderzoeken en het begeleiden van stage en afstuderen. 

Studenten willen we inspireren door met de voorbeelden de 

onderzoeksruimtes tot leven wekken, waardoor het voor hen 

gemakkelijker wordt de methodenkaart toe te passen.

  INKLEUREN

We zijn in gesprek gegaan met een tiental zowel kleine als grote 

bedrijven. Onder genot van koffie of thee én met behulp van de 

bierviltjes met daarop de vijf onderzoeksstrategieën, zijn we het 

gesprek ingegaan. Met interviews hebben we de vraag proberen 

te beantwoorden welke stappen in de werkwijze van bedrijven 

overeenkomen met de verschillende onderzoeksruimtes van de 

methodenkaart, en wat dan voorbeelden zijn die daarbij horen. 

Onze gesprekspartners herkenden de mogelijke manieren 

van onderzoek uit de methodenkaart goed. Uit de interviews 

blijkt dat bedrijven volop praktijkgericht onderzoek doen en 

dat daarbij verrassende combinaties van onderzoeksruimtes 

vaak voorkomen. De resultaten en conclusies van onze 

ontdekkingstocht naar onderzoek in de beroepspraktijk van ICT 

en Media hebben we laten neerdalen in dit boekje, dat naast 

een tekst en uitleg ook op een visuele manier het proeven van 

onderzoek in het werkveld van ICT en Media in beeld brengt. 

We verwachten geen compleet overzicht te geven, maar streven 

naar de mogelijkheid om een divers beeld te schetsen via de 

volgende negen bedrijven die in dit boekje terug te vinden zijn 

(in alfabetische volgorde):

  ONTDEKKINGSTOCHT
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Hoofdstuk 2, Overwegingen voor onderzoek, beschrijft de 

inzichten die de professionals uit het beroepenveld ons gaven. 

Enerzijds over de diversiteit van onderzoek en anderzijds 

over de overwegingen die de motivatie vormen waarom en 

op welk moment een bedrijf aan de slag gaat met onderzoek. 

Daarnaast gaan we in op de onderzoeksruimtes, en combinaties 

daarvan, die de bedrijven hierbij gebruiken. In hoofdstuk 3, 

Praktijkonderzoek ín de methodenkaart, hebben we per bedrijf 

beschreven welke activiteiten er in hun ontwerp-, ontwikkel-, en 

realisatietrajecten plaatsvinden. De afwegingen voor onderzoek 

en welke onderzoeksstrategieën en combinaties daarvan, 

beschrijven we niet alleen: we geven hier ook afbeeldingen bij 

die laten zien hoe dit in er de Methodenkaart Praktijkonderzoek 

uitziet. Per bedrijf wordt binnen de vijf onderzoeksstrategieën 

aangegeven welke activiteiten zij daar ontplooien om zo 

te kunnen proeven wat voor soort onderzoek er binnen 

de verschillende onderzoeksruimtes plaats kan vinden. In 

hoofdstuk 4, Methodenkaart in de beroepspraktijk, ronden we 

onze ontdekkingstocht af, onder meer door te laten zien hoe ons 

eigen onderzoek in de methodenkaart terug te vinden is. 

  LEESWIJZER

#hekje. Producent van video’s, 2- en 3D-animaties en 

pixelpointing (CMD).

ING Customer Experience Center (ICEC). Experimentele 

broedplaats voor nieuwe toepassingen en klantprocessen 

binnen het bankwezen (ICT en CMD).

Info Support. Ontwikkelaar en beheerder van innovatieve 

en solide softwareoplossingen (ICT).

Moba. Wereldwijde marktleider van ontwikkeling en bouw 

van eiersorteermachines (ICT).

Grippo. Specialist in online klantonderzoek en digitale 

integratie van feedbackstromen (ICT en CMD).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Soluso. Full service internetbureau (ICT).

Topicus. Innovatieve ICT-dienstverlener gespecialiseerd 

in ketenintegratie, ‘software as a service’ en 

procesmanagement (ICT).

Valsplat. Specialist in advies en concept voor interactieve 

toepassingen (CMD).

X-Ingredient. Reclamebureau voor merkactivatie dat voor 

een groot deel voor de markt van Fast Moving Consumer 

Goods (FMCG) werkt (CMD).
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De weg naar innovatie binnen de bedrijven wordt op verschillende manieren bewandeld. Zonder 

dat bedrijven het per se onderzoek noemen, blijken heel wat onderzoeksactiviteiten te worden 

gedaan binnen het ontwerp-, ontwikkel-, en realisatietraject. De manier waarop onderzoek zijn plek 

vindt, is afhankelijk van strategische doelen en praktische overwegingen. In dit hoofdstuk geven we 

een overzicht van de verschillende overwegingen voor onderzoek en van de onderzoeksstrategieën 

die daarbij worden gebruikt.

OVERWEGINGEN VOOR 
ONDERZOEK



HOE GROTER HET BEDRIJF, HOE PROCESMATIGER HET ONDERZOEK
Bedrijven doen op heel verschillende manieren onderzoek. Grotere bedrijven hebben vaak vastgelegde procedures om 

innovatie in te regelen, terwijl in kleine bedrijven onderzoek vaak meer ad hoc plaatsvindt. Ook blijkt onderzoek binnen 

bedrijven een activiteit kunnen te zijn die onafhankelijk van de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd.

Bij de kleinere bedrijven vindt onderzoek plaats daar waar het 

op dat moment in het ontwerp-, ontwikkel-, en realisatieproces 

onderzoek nodig blijkt te zijn. #hekje, bijvoorbeeld, maakt 

video’s voor de B2B markt en ‘plukt’ ideeën uit de omgeving 

waarin zij op dat moment aan het werk zijn. Op het moment dat 

de ideeën waardevol lijken, kunnen ze direct worden toegepast. 

Bij de middelgrote bedrijven wordt voor het onderzoek gebruik 

gemaakt van vaste werkwijzen die ‘kort’ op het daadwerkelijke 

productieproces zetten, of daar zelfs in zijn verweven. Soluso, 

maker van webapplicaties, blijft een geschikt bevonden (en dus 

bewezen) techniek hanteren en gaat pas op zoek naar nieuwe 

technologie als een klant er binnen een project om vraagt. 

Bij Grippo, dat tooling ontwikkelt voor het verzamelen van 

informatie over klanten en klantengedrag, is een belangrijk deel 

van het onderzoeksproces opgenomen in de ontwikkeling van 

producten voor hun klanten. De software is namelijk voorzien van 

automatische meetprocessen die in kaart brengen hoe gebruikers 

het softwaresysteem gebruiken. Op die manier ontstaat vrij direct 

data voor de analyse die nodig is om de producten verder te 

kunnen ontwikkelen. Valsplat levert advies en concepten voor 

interactieve toepassingen en doet onderzoek via een vaststaand 

traject (begrijpen van de gebruiker - toetsen van ideeën - checken 

of het werkt - blijven verbeteren). Dit is volledig geïntegreerd in 

het ontwikkeltraject dat uiteindelijk het product, hun advies naar 

de klant, oplevert. X-Ingredient ziet het liefst dat alle ontwikkelde 

producten uitgebreid getest worden bij én met de doelgroep, 

voordat ze op de markt worden gebracht. De mate waarin ze dit 

ook echt kunnen doen, is afhankelijk van het budget van de klant.

  KLEIN    MIDDEL
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De grotere bedrijven hebben hun onderzoeksproces precies 

beschreven waarbij onderzoek een eigen plek heeft binnen het 

bedrijf. De onderzoeksprocessen lopen hier vaak parallel aan het 

productieproces waardoor onderzoek min of meer onafhankelijk van 

een specifiek product gedaan kan worden. Moba heeft bijvoorbeeld 

een specifieke afdeling, productmanagement, waar de vraag van de 

klant terecht komt. Deze afdeling neemt in het ontwikkelproces de 

rol van opdrachtgever aan en doet in die hoedanigheid onderzoek 

naar het doel van het product en geeft de daaruit gedestilleerde 

ontwerpeisen door aan de afdeling softwaredevelopment. Onderzoek 

binnen het Customer Experience Center van ING (ICEC) vindt op 

een locatie plaats die geheel is losgekoppeld van de bank zelf. Het 

onderzoeksproces kan hier plaatsvinden zonder de dagelijkse praktijk 

als ‘stoorzender’. Parrallel aan hun activiteiten als IT-dienstverlener 

voert Info Support Innovation Projects uit. Hier worden innovatieve 

ideeën gegenereerd en wanneer een idee levensvatbaar blijkt, 

kan het vervolgens uitgroeien tot een oplossing die vermarkt kan 

worden. Bij Topicus, maker van sofwaresystemen voor specifieke 

B2B-sectoren, krijgen werknemers elke twee weken een halve dag 

tot hun beschikking om zich bezig te houden met eigen projecten. 

De resultaten van  deze projecten hoeven niet per se nuttig te zijn 

voor het product; als de werknemer er maar wat van opsteekt.

Kortom, in kleine bedrijven staat het innovatieproces in het teken 

van de plaats waar of het moment waarop de productontwikkeling 

plaatsvindt. Doordat het leerproces hier ‘vanzelf’ plaatsvindt of 

zich aandient, is de noodzaak van structureren niet zo hoog. 

Soluso ziet elke informele bijeenkomst, zoals de lunch, als 

een mogelijke kennissessie omdat er vaak onderwerpen ter 

sprake komen die voor interne kennisdeling zorgen. Bij grote 

bedrijven geldt dat hoe langer de lijnen van besluitvorming in 

het innovatietraject zijn, hoe gestructureerder het onderzoek 

wordt vormgegeven. ICEC wil met hun onderzoek niet alleen de 

dagelijkse praktijk verbeteren (de vraag van de klant oplossen), 

maar ook door bewust verder te kijken dan deze vraag, een 

grotere lijn van innovatie opzetten.

  GROOT   CONCLUSIE
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ONDERZOEK IS NIET ALLÉÉN VOOR TRENDSETTERS
Hoewel voor alle bedrijven geldt dat onderzoek wordt gedaan om te innoveren en om klanten nog beter van dienst te kunnen 

zijn, kijken niet alle bedrijven even ver vooruit. Bij sommige bedrijven is onderzoek direct gelinkt aan producten die voor de 

klant worden afgeleverd, terwijl andere bedrijven dat minder doen.

Productgerichte bedrijven richten zich op innovatie op korte 

termijn. Zij doen het onderzoek binnen het kader van reeds 

verworven opdrachten of verbetering van bestaande producten. 

Moba, leverancier van eiersorteermachines, gebruikt een 

bepaalde techniek om hun machines te laten communiceren 

met andere apparaten. Onderzoek naar goede alternatieven of 

innovaties van de bestaande techniek is voor dit bedrijf pas nodig 

op het moment dat de huidige techniek niet langer ondersteund 

wordt door de fabrikant, of als de techniek niet meer toereikend 

is gezien de vereiste functionaliteiten van de machine. Ook 

Soluso wijkt in principe niet af van een gekozen en/of werkende 

techniek of leverancier bij nieuwe projecten. Pas als een klant 

vraagt om een nieuwe functionaliteit, doet Soluso onderzoek 

hoe deze functionaliteit kan worden geïntegreerd binnen de 

bestaande techniek. #hekje doet onderzoek wanneer eigen 

kennis om het gevraagde product te realiseren niet aanwezig 

is. Op deze manier kunnen ze toch aan de vraag van de klant 

blijven voldoen. Valsplat werkt op een soortgelijke manier. 

Grippo gebruikt onderzoek om de wensen en eisen van de klant 

te kunnen valideren. Ze beschouwen deze wensen en eisen als 

aannames, totdat de data verzameld zijn om die aannames te 

kunnen verwerpen of accepteren. Dus pas op het moment dat 

levensvatbaarheid door middel van onderzoek is aangetoond, 

starten ze met het ontwikkelen van het daadwerkelijke product. 

De sector onderwijs van Topicus maakt leerlingvolgsystemen 

voor basisscholen en middelbare scholen. Hierbij zetten ze 

in op een werkend en stabiel product waardoor trendsettende 

innovaties een minder grote rol spelen. X-Ingredient is met 

merkactivatie voor grote klanten in de Fast Moving Consumer 

Goods (FMCG) veelal gebonden aan een concrete en 

doelgerichte vraag met vastgestelde richtlijnen, waardoor de 

innovatie zich richt op de manier waarop de klant de boodschap 

naar zijn doelgroep overbrengt.

De bedrijven die zich als trendsetter profileren, richten zich op 

innovatie op langere termijn. Er is dan geen directe klantvraag; ze 

doen onderzoek buiten de kaders van de context van het eigenlijke 

probleem of vraagstuk. De mogelijkheid tot innovatie wordt niet zo 

zeer gezocht in het product zelf, maar in de (toekomstige) context 

waarin het product functioneert of moet gaan functioneren. Het 

ICEC van de ING is een broedplaats voor nieuwe toepassingen en 

klantprocessen binnen het bankwezen. Het ICEC staat geheel in het 

  PRODUCTGERICHT

  TRENDSETTEND

OVERWEGINGEN VOOR ONDERZOEK20



met de ING-klant wordt geëxperimenteerd in een omgeving 

die los staat van de dagelijkse praktijk. Hierdoor kan verder 

worden gekeken dan het daadwerkelijke ICT-probleem dat 

voorhanden is. Info Support organiseert Innovation Projects: 

een wedstrijd waarin ze binnen vastgestelde thema’s op zoek 

gaan naar innovatieve ideeën met een sterke business case. 

Deelnemers pitchen hun idee en het winnende concept wordt 

uitgewerkt in het Innovation House tot een sterke showcase voor 

de klant. Naast het dagelijkse werk is X-Ingredient er ook op 

gericht hun producten en werkwijzen binnen hun onderzoeks- 

en ontwerpmethodieken te innoveren. Buiten het traject van de 

betalende klant om hebben zij, met een grote rol voor stagiaires 

van ICA, een Virtual Reality-winkel ontwikkeld, geschikt voor 

gericht doelgroeponderzoek naar de producten van de klant 

binnen de ‘werkelijke’ situatie.

Productgericht onderzoek volgt de markt en vertaalt zich daarbij 

op korte termijn in (nieuwe) producten. Dit type onderzoek 

staat voor deze bedrijven in het teken van optimalisatie van 

het product, om voor hun klanten te kunnen blijven doen 

waar ze goed in zijn. Innovatietrajecten zijn gericht op directe 

implementatie van een nieuw product. Vaak is de eerste stap 

het gebruiken van de onderzoeksstrategieën bieb en/of veld 

voor een (korte) oriëntatie en om een basis te creëren voor 

de vernieuwing. Daarna combineren bedrijven werkplaats- en 

labonderzoek. Ze maken nieuwe producten om deze vervolgens 

te kunnen testen voorafgaand aan de implementatie in de 

toepassingscontext.

Trendsettend onderzoek streeft naar directe beïnvloeding 

van de markt en zoekt daar ‘passende’ producten bij. Ook dit 

onderzoek leidt uiteindelijk tot concrete producten, maar wat 

die producten zullen of kunnen zijn en hoe de implementatie 

binnen de context gerealiseerd gaat worden, is bij de start van 

het onderzoek nog niet gedefinieerd. Onderzoek bij bedrijven 

als ING Customer Experience Center en binnen de Innovation 

Projects van Info Support, staat in het teken van het genereren 

van ‘baanbrekende’ ideeën. Hierbij wordt bij voorkeur buiten 

de grenzen van de bestaande context of innovatievraag 

gekeken, juist om die grenzen te kunnen verbreden om daar 

de niche te kunnen vinden voor onverwachte oplossingen. De 

onderzoeksstrategieën bieb en veld spelen hier een belangrijke 

rol, omdat hier nieuwe ideeën vandaan komen. Vaak wordt 

het product eerst op kleine schaal gemaakt om later breder 

geïmplementeerd te kunnen worden. Implementatie is hier dus 

geen einddoel, maar een verificatiemiddel voor een nog door te 

ontwikkelen productinnovatie.
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KENNIS ONTWIKKELEN DOOR KENNIS TE DELEN
Binnen bedrijfsinnovatie speelt altijd de vraag welke informatie wel en niet af te schermen. Bedrijven maken hier 

verschillende keuzes in. Kennis delen en geschikt maken voor hergebruik (het ‘showroomen’) blijkt vele nuances te hebben.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun bevindingen voor zichzelf 

te houden, of te delen tot het punt dat iedereen over alles mag 

meedenken. Moba houdt volledige controle over het gehele 

innovatietraject, want ze produceren alles zelf: van het ontwerp tot en 

met de bouw van een eiersorteermachine. Om hun markleiderschap 

te kunnen behouden, worden de innovatietrajecten van geheel nieuwe 

ontwikkelingen goed beschermd. Ook het ICEC ziet niet graag dat 

de concurrentie vroegtijdig weet waar zij binnen hun trendsettende 

innovatie mee bezig zijn. Dit is een reden waarom zij letterlijk buiten 

het beeld van de dagelijkse praktijk hun innovaties uitwerken. Info 

Support zet met hun ‘open call’ binnen de Innovation Projects hun 

innovatietrajecten juist ín de schijnwerpers. Hiermee willen zij hun 

klanten overtuigen dat zij in de frontlinie van de marktontwikkelingen 

staan. Ook X-Ingredient komt graag naar buiten met de resultaten van 

hun onderzoek. Hun virtuele supermarkt is juist een paradepaardje 

geworden. Hiermee kunnen zij potentiele klanten iets extra’s bieden, 

omdat de merkactivatie hiermee niet alleen ontwikkeld kan worden, 

maar ook getest. Bedrijven kunnen er dus voor kiezen in het ‘geheim’ 

te innoveren om concurrenten op afstand te houden of juist om hun 

innovaties te delen omdat dit hun imago ten goede komt.

Showroomonderzoek kan heel klein beginnen, als het etaleren 

van kennis en kunde in een vitrinekast voor gebruik binnenshuis. 

We spreken van showroomonderzoek als je jouw kennis deelt met 

experts, maar soms hoef je die niet ver te zoeken. In zijn kleinste 

vorm is het intern uitwisselen van kennis en dat gebeurt in bijna 

ieder bedrijf. Van de lunch als kennissessie in kleine bedrijven 

(Soluso) tot (interne) conferenties bij grotere bedrijven (Info Support 

en Topicus). Een flink deel van de bedrijven legt de resultaten van 

deze kennissessies gestructureerd vast, met het oog op ‘later’. 

Het is immers zonde om een collega later hetzelfde onderzoek 

nog een keer te laten toen, terwijl die kennis al was ontsloten. Info 

Support laat haar werknemers daarom resultaten vastleggen in 

een knowledgebase waarin statistieken verzameld worden over de 

onderwerpen waaraan werknemers bijdragen leveren. Zo wordt ook 

zichtbaar wat het expertiseniveau van de bijdrager op een bepaald 

gebied is. Bij Soluso worden de geleerde lessen uit projecten in de 

zogenaamde sprintnotebooks opgeslagen, zodat ze later gemakkelijk 

teruggevonden kunnen worden.

  WEL OF NIET DELEN?   SHOWROOMEN IN DE VITRINEKAST
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EEN BIEB VOL MENSEN

Op zoek naar bestaande kennis duiken de bedrijven natuurlijk 

de boeken in of raadplegen ze bronnen op internet, maar 

liever nog gaan ze in gesprek met mensen. Dat doen ze 

bijvoorbeeld door naar bedrijfsconferenties en praatjes te gaan. 

Zo organiseert Topicus jaarlijks een interne conferentie waarin 

onder andere nieuwe kennis gedeeld kan worden, en daarnaast 

worden geregeld kennissessies georganiseerd. Info Support 

organiseert elke week een kennisdelingsavond. Een andere 

manier om kennis die bij mensen aanwezig is in huis te halen, 

is door specifiek mensen met de andere, nieuwe, kennis aan 

te nemen. De softwareafdeling van Moba doet dit bijvoorbeeld 

als ze met een nieuwe technologie gaan werken. Veel van de 

bedrijven noemen ook stagiaires en afstudeerders als bron van 

nieuwe kennis. #hekje is een bedrijf die ICA studenten zo inzet. 

De bieb van de medewerkers van bedrijven wordt voor een groot 

deel gevuld door collega’s. De combinatie showroomonderzoek 

en biebonderzoek vult daarmee een vitrinekast vol kennis. Voor 

de professional is (gestructureerde) kennisdeling met collega’s 

de meest gangbare manier om zich te ontwikkelen.
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Een aantal bedrijven realiseert zich dat ze commerciële 

momenten zoals beurzen of het geven van lezingen ook kunnen 

benutten als ‘showroommoment’. Het product of de dienst 

wordt dan in de etalage naar de buitenwereld tentoongesteld. 

Het primaire doel van het geven van een lezing of aanwezigheid 

op een beurs is vanzelfsprekend profileren of opdrachten 

in de wacht slepen. Bedrijven zetten hier ook welbewust in 

op de ‘bijvangst’: het toetsen van het product of oplossing 

bij deskundigen in de markt. X-Ingredient heeft zijn virtuele 

supermarkt ‘live’ op een conferentie gepresenteerd. Info 

Support en Soluso zijn ook voorbeelden van bedrijven die zich 

hiervan sterk bewust zijn.
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Als je een product gaat maken voor een klant wil je niet alleen 

de behoeften van de klant zelf weten, maar juist die van de 

doelgroep van de klant. Doelgroeponderzoek is voor een 

groot deel veldonderzoek omdat hier de wensen, noodzaak 

en behoeften van de doelgroep gezocht en gevonden kunnen 

worden. Lang niet altijd doen de bedrijven dit deel van het 

onderzoek zelf. Soms wordt het bedrijf gebriefd door de klant 

zelf. X-Ingredient wordt door zijn grootste klanten binnen de 

FMCG zelf geïnformeerd over de behoeften van de doelgroep, 

want deze klanten doen standaard doelgroeponderzoek ten 

behoeve van hun merkontwikkeling. Ook zijn er binnen bedrijven 

aparte afdelingen die zich puur met doelgroeponderzoek bezig 

houden. Moba heeft verschillende afdelingen die samenwerken; 

de afdeling productmanagement doet het doelgroeponderzoek 

en formuleert op basis hiervan eisen en wensen voor de 

afdeling sofwaredevelopment die het product gaat ontwikkelen. 

X-Ingredient en Moba gebruiken op deze manier onderzoek van 

een ander als basis voor hun eigen onderzoek. Dit gaat niet 

altijd vlekkeloos. X-Ingredient, bijvoorbeeld, krijgt doelgroep- 

en productinformatie van de klant wat in een overkoepelende 

(en veelal mondiale) strategie is uitgezet. Zij maken deze 

informatie toepasbaar voor hun opdracht in de lokale markt. 

Dit is niet altijd eenvoudig. Valsplat is een voorbeeld van een 

bedrijf dat onderzoek en onderzoeksresultaten ‘verkoopt’. Op 

basis van de vraag van de klant maken zij geen producten, 

maar doen doelgroeponderzoek binnen zowel bestaand werk 

(bieb) als de toepassingscontext (veld en lab) en geven op 

basis van hun gevonden resultaten advies door aan de klant. 

Die klant gaat vervolgens met die resultaten naar een bedrijf, 

bijvoorbeeld een reclamebureau als X-Ingredient, om het 

concept te laten uitvoeren. Het opknippen van innovatietrajecten 

waarbij bedrijven elkaars onderzoeksresultaten gebruiken blijkt 

vrij gangbaar, zeker betreft het gebruiken van andermans 

doelgroeponderzoek, maar het is niet zonder gevaar van ruis. 

KNIP, MAAR KNIP VERSTANDIG
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PRAKTIJKONDERZOEK ÍN 
DE METHODENKAART 
Binnen de onderzoeksactiviteiten die de bedrijven ondernemen in hun innovatietrajecten worden 

verschillende onderzoeksstrategieën (onderzoeksruimtes) gebruikt. Vervolgens worden binnen de 

onderzoeksruimtes praktische methodieken gebruikt om het onderzoek uit te voeren. Als een bedrijf zich 

wil oriënteren op de doelgroep (onderzoeksstrategie veld) dan kunnen zij op verschillende manieren de 

doelgroep benaderen. Bijvoorbeeld door methodieken toe te passen waarmee de doelgroep bevraagd en/of 

geobserveerd kan worden. Als een bedrijf een oplossing gaat ontwerpen en realiseren (onderzoeksstrategie 

werkplaats) doen ze dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met methodieken als brainstormen en 

prototypen om nieuwe oplossingen te verkennen. De onderzoeksstrategieën worden vaak in combinatie 

gebruikt, zodat de sterktes van de verschillende aanpakken gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als 

een bedrijf in een werkplaatsonderzoek een prototype van het product heeft ontwikkeld, is het belangrijk om 

dit te kunnen testen; daarvoor zetten ze labonderzoek in. We hebben bij elk van de negen bedrijven in kaart 

gebracht welke onderzoekstrategieën van de Methodenkaart Praktijkonderzoek, en combinaties daarvan, 

worden ingezet in de innovatietrajecten binnen dat bedrijf.



#HEKJE  WWW.HEKJENETWORK.NL
#hekje. ‘Video’s, 2- en 3D- animaties en pixelpointing’ 

Arnhem 

Bestaat sinds 2009. 

#hekje wordt gerund door twee ondernemers (beide ICA-alumni). #hekje werkt ieder half jaar met stagiaires en afstudeerders, vaak van ICA. #hekje 

produceert video’s, 2- en 3D-animaties en Pixelposting. Opdrachtgevers zijn onder meer de GGD, Creaforti, Bureau Arnhem Zuid, Fashion Festival, 

Provincie Gelderland, Vivare en heel regelmatig de HAN. 

Voorbeelden van werk: videofilm van een maand lang Fashion Festival, een promotiefilm over de stad Arnhem en een promotieanimatie voor Check.nl 

Wil een opdrachtgever een video of animatie (of een combinatie 

van), dan start #hekje met een gesprek (veld). Wat is het doel? Wie 

is de doelgroep? #hekje voert het gesprek op basis van hun eigen 

ervaringen met eerdere opdrachten. Zodra het gesprek is afgerond, 

beginnen de ideeën al te stromen en vaak is onderweg naar de zaak, 

het eerste concept al bedacht. Vervolgens wordt dit als een voorstel 

netjes uitgewerkt: in tekst en met een uitgeschreven stijlvoorbeeld. 

Soms wordt beeld toegevoegd om het concept te verduidelijken 

(werkplaats). Dit voorstel wordt aan de opdrachtgever voorgelegd 

(lab), waar nodig bijgesteld en vervolgens werkt #hekje een script 

en storyboard uit (werkplaats). Daar wordt een animatie van gemaakt 

die met een voice-over naar de opdrachtgever wordt gestuurd. En zo 

werkt #hekje verder aan de productie met verschillende ontwikkel- 

en correctierondes. Kortom: om te komen tot een goed product ‘doet’ 

#hekje vooral: maken en voorleggen en weer maken en voorleggen 

(wisselwerking werkplaats en lab). 

Een heel pragmatisch toetsinstrument om te toetsen of een video goed 

is, is opletten of en zo ja wanneer de kijker naar het tijdsbalkje kijkt. 

Want als je wilt weten hoe lang een video nog duurt, dan is de kans 

groot dat de video (nog) niet goed genoeg is (lab).

#hekje blijft zelf scherp door veel video’s en tutorials te bekijken 

(bieb). Maar ook proberen ze in iedere opdracht iets nieuws uit te 

proberen, als dat haalbaar is en meestal is dat zo (werkplaats). Een 

andere manier om hun professionaliteit te vergroten is het maken van 

een eigen film en die ‘te showen’ aan andere experts. Met andere 

experts (filmmaker, animators) bespreken ze de kwaliteit van camera’s 

en andere technieken (showroom). 

#hekje zet heel bewust stagiaires in en er zijn er dan ook meestal twee 

aan de slag. #hekje doet dit om nieuwe kennis binnen te halen en om 

nieuwe technieken uit te proberen (wisselwerking werkplaats en lab). 

  WERKWIJZE
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INFO SUPPORT  WWW.INFOSUPPORT.COM
Info Support ‘Ontwikkelen en beheren van innovatieve en solide softwareoplossingen’

Veenendaal (hoofdkantoor, er zijn meerdere vestigingen, ook in België)

Bestaat sinds 1986. Aantal medewerkers: 400. Info Support werkt met stagiaires en afstudeerders, onder andere van ICA. Info Support werkt voor 

verschillende branches en de inrichting van het bedrijf is daarop aangepast door de indeling in vier businessunits: overheid, zorg, financiën en handel 

& industrie. Info Support ontwikkelt software op maat voor grote administratieve bedrijfsapplicaties en managet integratie- en business intelligence 

projecten. Klanten zijn onder meer de NS, ABN AMRO, Mitros (grote woningcorporatie) en de Belastingdienst.

Voorbeeld van werk: voor Mitros implementeerde Info Support de ‘Corporatie Service Bus’ (CSB). Dit is een ‘elektronisch postkantoor’ dat op een 

slimme manier gegevens uitwisselt tussen de verschillende applicaties van Mitros.

Het interne innovatieproces is bij Info Support strak georganiseerd en 

wordt ruim gefaciliteerd. Dat is ook niet zo gek, want één van de doelen 

van Infosupport is om leading te zijn in nieuwe technologie. Ofwel, 

vooraan staan in de “hype cycle” van Gartner, de verwachtingenmatrix 

van nieuwe technologieën. Infosupport heeft binnen het bedrijf een groep 

mensen als “spotter” benoemd. Deze spotters houden de wereld in de 

gaten en zijn continu op zoek naar nieuwe technieken waarmee het bedrijf 

zich kan onderscheiden (bieb). Daarnaast is er een geregeld terugkerende 

competitie, de zogenaamde “Innovation projects”, waarin elke werknemer 

een plan voor een innovatief project kan pitchen (werkplaats). Deze 

pitches worden beoordeeld door een jury, maar ook alle medewerkers 

geven feedback (showroom). Het meest innovatieve en veelbelovende 

projectvoorstel krijgt uren en menskracht om te toetsen hoe het idee in 

de praktijk uitpakt (wisselwerking werkplaats en lab). Info Support besluit 

vervolgens om het idee verder uit te werken of om het bijvoorbeeld direct 

toe te passen in klantprojecten. 

Intranet is voor Info Support een belangrijke tool. Het wordt gebruikt 

als startpunt bij projecten die voor opdrachtgevers worden uitgevoerd, 

er worden lessen uit eerdere projecten gedocumenteerd en resultaten 

van onderzoek ontsloten (bieb). Het intranet classificeert bijdragen van 

medewerkers en daardoor wordt duidelijk wie op welk gebied expert is. 

Deze gegevens worden gebruikt bij de samenstelling van een projectteam. 

Wanneer Info Support met een project start, dan wordt de klant in een 

vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelproces. Dit doet Info Support 

door een ‘minimal viable’ product te bouwen dat door de klant van 

feedback wordt voorzien (werkplaats). Ook worden zogenaamde proof 

of concepts gemaakt om technische keuzes te bewijzen. Wanneer een 

product voldoende is ontwikkeld om aan eindgebruikers te tonen, wordt er 

wel gebruik gemaakt van een selecte groep, de Friend & Family –groep. 

Het testen van nieuwe producten, zoals de ervaring met een interface, 

gebeurt aan de hand van gestructureerde vragenlijsten en ook maakt Info 

Support gebruik van automatische metingen (zoals klikstatistieken) om 

gegevens over het gebruik te verkrijgen (lab). 

  WERKWIJZE
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ING  WWW.ING.NL
ING Customer Experience Center 

Amsterdam 

Bestaat sinds 2012. Er werken ongeveer 12 mensen. ICEC werkt met stagiaires en afstudeerders, onder andere van ICA. Het ING Customer Experience 

Center (ICEC) is opgericht om, los van de ‘productieomgeving’ van de ING, te kunnen experimenteren met nieuwe toepassingen en klantprocessen te 

kunnen optimaliseren. Via deze weg begeleidt het ICEC ‘radicale innovaties’. Voorbeelden zijn het helpen bij de ontwikkeling van dienstverlening via 

touch-screens, het koppelen van verschillende systemen en het analyseren van het gebruik van de diensten van de ING. De klant of opdrachtgever van het 

ICEC is de ING zelf, en zijn particuliere en zakelijke klanten. Bij het realiseren van ‘radicale innovaties’ werkt het ICEC samen met grote bedrijven binnen 

het ICT-veld om toegang te hebben tot de modernste technologieën.

Het ICEC is voor de ING dé plek waar onderzoek de boventoon voert. Het 

ICEC is frontrunner in de innovatie van diensten en producten van de ING. Het 

is er dan ook ‘all and only about innovation’ met als doel beter in te kunnen 

spelen op de behoeften van de klanten van ING. Het ICEC kan worden gezien 

als één grote werkplaats en lab ineen; er wordt continu ontwikkeld en getest. 

De noodzaak voor innovatie wordt rechtstreeks uit de dagelijkse praktijk van 

de bank gehaald: waar lopen klanten tegenaan, welke problemen komen ze 

tegen (veld)? Deze problemen worden teruggekoppeld naar de medewerkers 

van het ICEC waarna de klant wordt uitgenodigd om op experimentele basis 

mee te werken in het verkrijgen van inzicht in het probleem en de mogelijke 

oplossing. Dit gebeurt via een (al dan niet gepersonaliseerde) customer 

journey (wisselwerking veld en werkplaats) waarin het probleem kan 

worden gesignaleerd. Vervolgens ontstaat de radicale innovatie niet uit de 

verwachte knelpunten (het oorspronkelijke probleem), maar uit wat er nog 

méér komt bovendrijven als de klant uit zijn comfort zone wordt gehaald. 

Dat wat er nog meer komt bovendrijven: daar zijn ze bij het ICEC naar op 

zoek. Want van hieruit ontstaan de kansen die als bron voor een radicale 

innovatie kunnen dienen. Deze kansen zijn vervolgens het startpunt van 

een onderzoek naar de zakelijke uitdaging, de business challenge (bieb). 

Wanneer die challenge is geformuleerd kunnen ideeën worden gegenereerd 

en via prototyping eerste oplossingen worden bedacht (werkplaats). Als een 

prototype de testfase doorstaat (lab), kunnen de daadwerkelijke oplossingen 

geïmplementeerd worden. 

De reis van de klant is dus leidend in het innovatieproces. Alles binnen 

het ICEC is erop gericht deze reis zo soepel mogelijk te laten verlopen en 

door de grote ICT-partners zijn ook de technologische mogelijkheden in 

dit proces (bijna) eindeloos. Het ICEC wil met zijn onderzoek niet alleen 

inspelen op wat anno 2015 gevraagd wordt, maar juist verder de toekomst 

inkijken. Hiermee kan een radicale innovatie voor een enkele klant in 2015, 

in de toekomst de oplossing zijn voor álle klanten. Op die manier fungeert de 

oplossing voor die enkele klant als een pilot (lab) en kan bij succes breed 

worden doorgevoerd. 

  WERKWIJZE
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MOBA  WWW.MOBA.NL
Moba ‘Wereldwijde eiersorteermachine-bouwer’ 

Barneveld (hoofdkantoor, verder werkzaam in meer dan 60 landen) 

Bestaat sinds 1947. Aantal medewerkers: 600, waarvan er 350 in Barneveld werken en de andere medewerkers wereldwijd verspreid zijn. Moba werkt 

met stagiaires en afstudeerders, nog niet van ICA. Moba maakt twee soorten eiersorteermachines. Automatische sorteermachines plaatsen eieren volledig 

automatisch in een tray of consumentenverpakking. Bij handpackers is alleen het sorteren geautomatiseerd, daadwerkelijke verpakken gebeurt handmatig. 

Jaarlijks worden er over de hele wereld 900 miljard eieren gegeten; van de 100 miljard gesorteerde eieren is het merendeel via een machine van Moba gegaan.

Het hoofdbesturingssysteem voor de software voor de eiersorteermachines 

is Linux met een realtimepatch. Moba ontwikkelt de subsystemen voor 

een deel zelf en maakt gebruik van bestaande software. Voorbeelden zijn 

SOAP-interfaces, Windows Serverapplicatie en PLC’s. De belangrijkste 

programmeertalen zijn C en C++. Op hoofdlijnen zijn er twee soorten 

projecten: projecten die direct worden uitgevoerd (klantspecifieke 

aanpassingen en/of functionele toevoegingen) en nieuwe ontwikkelingen. 

De markt is continu in beweging, daarom is Moba steeds alert op nieuwe 

ontwikkelingen en probeert daar een antwoord op te geven. De afdeling 

productmanagement fungeert in veelal in de rol als ‘opdrachtgever’. Deze 

medewerkers komen ‘in het veld’, spreken veel klanten (veld) en weten 

daardoor welke klantbehoeften er zijn.  

Bij de start van een project wordt eerst onderzoek gedaan: googelen, 

externe adviseurs bevragen, zelf onderzoek doen, kijken bij andere 

bedrijven, of een cursus volgen (bieb). Voor aanvang van een project 

worden vaak praktijktesten gedaan: prototypes opbouwen om bijvoorbeeld 

te onderzoeken hoe de eieren zich gedragen bij een nieuwe module 

(wisselwerking werkplaats en lab). Of als de huidige SQL-database 

onvoldoende performance heeft voor een nieuwe omgeving: alternatieven 

onderzoeken en testen op stabiliteit en robuustheid. Voor vragen in de 

categorie: “Wij zullen toch niet de enigen zijn die hier last van hebben 

of vragen over hebben?” wordt ook wel eens een post op een forum 

uitgezet (showroom). In de initiatieffase van een project worden alle 

oplossingsrichtingen en bijbehorende kenmerken in een keuzematrix gezet 

(showroom). Op basis van die matrix wordt besloten om verder te gaan 

(of niet). Hierbij wegen overigens niet alleen technische argumenten mee, 

ook aspecten als kosten en implementatietijd kunnen een rol spelen. Als 

het besluit is genomen om het project te starten, wordt dit opgezet met 

behulp van de Scrum-methodiek. Moba betrekt regelmatig inhuurkrachten 

die kennis meebrengen die Moba niet altijd zelf in huis heeft (bieb). 

De eerste testen gebeuren met behulp van een simulatie (3D) die 

aanwezig is in het toegepaste framework (lab), die vervolgens leiden tot 

aanpassingen in de sofware. Werken in een simulatie-omgeving betekent 

heel gericht en tijdsefficiënt testen van verschillende sorteeralgoritmen 

en combinaties van soorten doosjes. Zónder eieren, want werken met 

echte eieren is arbeidsintensief. Pas de allerlaatste testen gebeuren in de 

proefwerkplaats: ‘op het ijzer’ van de werkelijke machine (werkplaats). 

Vaak wordt daarna op locatie, een pilot gedaan: een ‘real life-test’ (lab).

  WERKWIJZE
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GRIPPO  WWW.GRIPPO.NL
Grippo: ‘Specialist in online klantonderzoek, mystery shopping en de digitale integratie van feedbackstromen’ 

Arnhem 

Bestaat sinds 2010 en wordt gerund door drie ondernemers. Daarnaast huren ze freelance mystery-shoppers in. Stagiaires en afstudeerders: ja, ook 

van ICA. Grippo werkt voornamelijk voor bedrijven in de commerciële sector zoals Shoeby, Ami Kappers, Pathé, Intersport, Bjorn Borg, Gsusindustries en 

Androidstore. Ze doen (continu) klantonderzoek, bijvoorbeeld naar klantbeleving, koopgedrag en loyaliteit van klanten. Grippo heeft een researchplatform 

ontwikkeld dat onderzoek kan beheren en inzicht geeft in de resultaten van het klantonderzoek. Mystery-shoppers doen on- en offline klantonderzoek en 

dit wordt gecombineerd met online kwantitafief onderzoek.

  WERKWIJZE

Grippo biedt haar klanten een online product waarmee ze in staat 

worden gesteld om branche- specifieke klantinformatie te verzamelen 

zonder dat hier enige kennis voor vereist is. De tools die Grippo biedt 

zijn datagedreven, waardoor de gebruikers steeds over de meest 

recente (en relevante) informatie beschikken. Die informatie wordt 

gebruikt om de relatie tussen bedrijf en klant te versterken ofwel de 

klantrelatie te verstevigen. 

Grippo ziet de wensen en eisen van klanten als een aanname. Om te 

kunnen werken met die aannames, moeten ze eerst worden gevalideerd. 

Dit valideren gebeurt in een experiment gecombineerd met vooraf 

opgestelde validatie-criteria (lab). Het experiment kenmerkt zich door 

een vooraf te bepalen doorlooptijd gekoppeld aan metrics. Door alles 

te meten is Grippo in staat om snel inzicht te krijgen in klantbeleving 

en klantgedrag om vervolgens op basis van die inzichten, besluiten 

te kunnen nemen. Voorbeelden van metrics zijn bezoekersaantallen, 

observaties, conversies en bounce ratings (veld). 

Wanneer wordt bewezen dat een aanname levensvatbaar is, bedenkt 

Grippo een definitieve oplossing die volgens een iteratief proces wordt 

ontwikkeld en opgeleverd. In kleine stappen werkt Grippo naar een 

definitief product of feature toe. 

Schematisch ziet het er zo uit: 

Deze werkwijze maakt het ook mogelijk om zelf features te bedenken 

(werkplaats), ze te testen met behulp van een prototype (lab), en 

vervolgens aan de klant te vragen of hij ervoor zou willen betalen 

(lab). De ideeën voor dit soort experimenten ontstaan door goed te 

kijken en luisteren naar klanten (veld), goed te kijken naar mensen 

die usability testen uitvoeren (lab), te overleggen met focusgroepen 

(veld), probleeminterviews, maar ook door te kijken wat er op internet 

al aanwezig is (bijvoorbeeld: wat is ‘in’ op het moment) en door het 

volgen van experts binnen de branche (bieb). Wat je ziet is dat alles 

wat gebouwd wordt, direct onderzocht kan worden om vervolgens 

daarop verder te bouwen. 

  CUSTOMER DISCOVERY   VALIDATION   CREATION   BUILDING> > >
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SOLUSO  WWW.SOLUSO.NL 
Nijmegen ‘Full service internetbureau’ 

Bestaat sinds 2006. Er zijn vijf mensen werkzaam. Stagiaires: ja, ook van ICA. Soluso ontwikkelt websites, zorgt voor zoekmachine optimalisatie en 

bouwt webapplicaties. Soluso heeft een zeer gevarieerd klantenbestand. Zo hebben ze opdrachten gedaan voor het Cito, de Provincie Gelderland en de 

Radboud Universiteit, en ook voor Groupon en Kluwer. Soluso heeft een eigen contentmanagement systeem ontwikkeld en werkt met name met Microsoft 

producten. 

Voorbeeld van werk: de VVE-Manager (www.vvemanager.nl). Dit is een tool voor Verenigingen van Eigenaren (vaak van appartementen). Soluso heeft 

met de VVE-manager de financiële afhandeling van de VVE-leden volledig geautomatiseerd. Zo leest de tool bankbestanden en koppelt bankmutaties aan 

onderhoudsposten.

Als Soluso een nieuw project start, wordt een lijst gemaakt van de mogelijke 

technologieën om het project te realiseren (bieb). Een belangrijke rol bij de 

keuze van technologieën is de mate waarin er al ervaring is. Als namelijk 

bekend is dat een bepaalde oplossingsrichting werkt, stappen ze daar liever 

niet vanaf. Zo kunnen ze bij een update van externe software eenvoudig al 

hun projecten updaten. Verder wordt vooral afgewogen op basis van “common 

sense” en ervaring: er zijn meestal geen vooraf opgestelde lijstjes met criteria. 

Zodra de keuze voor een bepaalde techniek gemaakt is, onderzoekt Soluso de 

techniek door te testen. Zo worden er bijvoorbeeld kleine applicaties gebouwd 

om de API’s te testen. Ook worden wireframes gemaakt om de interface te 

kunnen testen. Na deze testfases volgen meer uitgebreide prototypes en 

demo’s (werkplaats).

Om de interne kennis op peil te houden, maakt Soluso gebruik van door 

Microsoft aangeboden kennisplatformen (bieb). Voor specifieke vragen gaan 

ze op zoek op internet, waarbij ze vooral gebruik maken van sites als Stack 

Overflow (bieb). De werknemers van Soluso houden elkaar op de hoogte van 

hun kennis door een intern messagingsysteem, door aantekeningen te maken 

in sprintnotebooks en door informele gesprekken tijdens de lunch (“iedere 

lunch is een kennissessie”) (wisselwerking bieb en showroom). Soms 

wordt pair programming ingezet als middel om van elkaar te leren. Tenslotte 

zijn de medewerkers van Soluso vaak in hun eigen tijd bezig met onderzoek 

dat het bedrijf verder helpt. Zo besteden ze bijvoorbeeld tijd aan het leren van 

nieuwe programmeertalen. 

Soluso neemt deel aan conferenties (wisselwerking bieb en showroom), 

maar doet dat vooral vanuit een commercieel oogpunt: het aan de man 

brengen van het bedrijf speelt een belangrijkere rol dan het delen van kennis. 

Voor dat laatste maken ze gebruik van meer directe contacten, die soms ook 

een commercieel belang dienen. Zo worden workshops gegeven aan de 

overheid over de technische aspecten van social media en zijn ze geregeld in 

gesprek met vertrouwde concurrenten om kennis en ervaringen uit te wisselen 

(showroom). 

  WERKWIJZE
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TOPICUS  WWW.TOPICUS.NL
Topicus ‘Innovatieve ICT-dienstverlener gespecialiseerd in ketenintegratie, ‘software as a service’ en procesmanagement’. 

Deventer

Bestaat sinds 2001. Aantal medewerkers: 500. Topicus werkt met stagiaires en afstudeerders, onder andere van ICA.

Topicus ontwikkelt softwaressystemen voor gemeenten, banken en verzekeringen, basis- en middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs, 

jeugdzorg, ziekenhuizen en GGZ en tal van andere, vaak overheidsgerelateerde instellingen en organisaties. Topicus maakt softwaresystemen met de 

bedoeling om de partners in een keten beter op elkaar aan te laten sluiten. In de zorg geldt dit bijvoorbeeld voor communicatie tussen huisartsen, 

apothekers en verzekeraars. Voor het onderwijs worden webapplicaties voor leerlingenadministratie waarmee leerlinggegevens kunnen worden ontwikkeld. 

Voorbeeld van werk: de lancering van Qualiant, een product waarmee informatie uit het leerlinginformatiesysteem wordt samengebracht met informatie 

uit financiële en personele systemen.

  WERKWIJZE

Een project bij Topicus kan beginnen met een pakket van eisen dat door 

de opdrachtgever is opgesteld. Zo’n beschrijving van de eisen aan het 

eindproduct wordt nader geanalyseerd door de gegevensstromen te bekijken 

en het controleren van wettelijke eisen bij bijvoorbeeld DUO (bieb). Dit kan 

dan leiden tot een functioneel ontwerp en een eerste prototype (werkplaats). 

Om nog meer helderheid te krijgen over wat er gerealiseerd moet worden, 

worden expertsessies georganiseerd met eindgebruikers en domeinexperts 

(wisselwerking veld en lab). Het functioneel ontwerp en prototypes spelen 

een belangrijke rol spelen in deze sessies. Aan de hand hiervan kan namelijk 

gecontroleerd worden of Topicus nog steeds aan het maken is wat voor de 

opdrachtgever, de domeinexperts en de eindgebruikers het gewenste product 

is. Zodra een product eenmaal op de markt is, wordt scherp in de gaten 

gehouden wat erover gezegd wordt in de pers en op sociale media (veld). 

Dit laatste geldt met name voor onderwijssoftware: doordat een deel van de 

eindgebruikers gewend is om hun mening te geven op sociale media, kan 

veel informatie verzameld worden door hierop te focussen.

Om als bedrijf innovatief te blijven en om medewerkers de kans te geven 

zich te ontplooien en van elkaars kennis te leren, worden er tweewekelijks 

experimentendagen georganiseerd (werkplaats). Op zo’n dag mogen 

medewerkers vrij werken aan projecten die niet per se direct nut voor 

opdrachtgevers hoeven te hebben, maar een veel meer innovatief of 

experimenteel karakter mogen hebben. Inspiratie wordt ook gehaald uit software 

die tijdens de ontwikkeling gebruikt wordt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen 

dat bugtrackingsoftware een feature heeft waardoor projectmedewerkers zich 

laten inspireren (bieb). Daarnaast wordt er een jaarlijkse interne conferentie 

georganiseerd en vinden tussentijds geregeld kennisdelingssessies plaats 

(wisselwerking bieb en showroom). Topicus is ook vaak te vinden op 

beurzen en conferenties om hun werk aan de wereld te laten zien en feedback 

te krijgen (showroom). Tot slot worden afstudeerders en stagiaires gezien 

als een goed middel om nieuwe kennis het bedrijf binnen te krijgen (bieb).
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VALSPLAT  WWW.VALSPLAT.NL
Valsplat ‘Helpt bedrijven gebruikersinzichten te betrekken in interactieve toepassingen.’

Amsterdam

Bestaat sinds 2000. Aantal medewerkers: 25. Valsplat werkt met stagiaires en afstudeerders, onder andere van ICA. De meeste medewerkers zijn user 

experience-specialisten. Valsplat werkt vooral voor grote bedrijven en organisaties zoals AH, Coolblue, Eneco, Funda, Marktplaats en de Rijksoverheid. 

Voorbeeld van werk: Valsplat helpt het team van Allerhande om dag in dag uit recepten beter vindbaar en makkelijker te maken. Door onder andere 

usability- en concepttests verzamelt Valsplat informatie voor het team van Allerhande om het receptenplatform van AH nog prettiger in het gebruik te 

maken.

  WERKWIJZE

Valsplat ziet het verzamelen van gebruikersinzichten als een 

designdiscipline en niet als een onderzoeksdiscipline. Om een user 

centered design proces goed te volgen, gelooft Valsplat dat je grofweg 

vier fases moet doorlopen. Deze zijn vertaalt naar een ‘Wielertour’. De 

gebruiker is het middelpunt en om de finish te bereiken moeten vier 

etappes genomen worden:

Elke fase heeft andere onderzoeksmethoden. Zo wordt voor het 

identificeren van gebruikersbehoeften vaak gedaan aan context mapping 

en/of dagboekonderzoek (veld). In de tweede en derde etappe gaan 

gebruikers vaak zelfstandig aan de slag met de toepassing in een 

concept- of usabilitytest (wisselwerking werkplaats en lab). Valsplat 

voert zelden eyetracking-onderzoek uit, omdat dit een kostbare vorm is 

van onderzoek doen. De eyetracker staat echter wel aan bij concept- en 

usability tests, om op die manier de kwalitatieve observaties te verrijken. 

Valsplat is daarnaast veel bezig met het optimaliseren van eigen 

werkprocessen en producten. Dit doen ze op verschillende manieren. Ze 

organiseren bijvoorbeeld sessies waarbij klanten worden uitgenodigd 

om mee te praten en te denken over user experience, in zogenaamde 

UX Jamsessions (showroom). Bij deze sessies worden ook regelmatig 

gastsprekers uitgenodigd. Daarnaast blijven medewerkers van Valsplat 

op de hoogte van wat er speelt in het vakgebied door actief te zijn in 

de start-up scene en conferenties te bezoeken (bieb). De opgedane 

ervaringen worden met de thuisblijvers gedeeld. 

Begrijp je gebruiker (waar worden ze gelukkig van/waar 

matchen bedrijfsdoelstellingen met gebruikersbehoeften?)

Toets je ideeën  (wat vinden de gebruikers van de ideeën?)

Check of het werkt  (kan de gebruiker probleemloos overweg 

met het product of dienst?)

Blijf verbeteren  (waar kan geoptimaliseerd worden?) 

1

2

3

4
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X-INGREDIENT  WWW.X-INGREDIENT.NL
X-Ingredient – ‘Reclame maken is mensen raken.’ 

Den Bosch

Bestaat sinds 1993. Aantal werknemers: 35. X-Ingredient werkt met stagiaires en afstudeerders, onder andere van ICA.

Werken voor bedrijven in de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) zoals: Bavaria, Beckers, Berentzen, Bonduelle, Heinz, Maître Paul en Mars. En 

bedrijven in de durables en B2B zoals: BrandLoyalty, Desso, Fermacell, Gloup, KNHB, Nokia, NXP, Philips, Woox en van Zelst.

Werkzaam zijn: Account- en projectmanagers, copywriters, art directors, vormgevers, interaction designers, developers en animators.

Een projectteam bestaat altijd uit projectbegeleiding 

(accountmanagement) en creatie (online, design, concept) en bij 

grotere complexe opdrachten gaat een strateeg mee. Afhankelijk 

van het type opdracht en het type klant wordt bepaald wie en welke 

disciplines worden ingezet, zowel om de briefing aan te nemen als om 

de opdracht uit te werken. Als het bijvoorbeeld om een online traject 

gaat, dan wordt er altijd iemand van online meegenomen. Gaat het om 

een video? Dan wordt er ook meteen een av-producer meegenomen.

 

Op basis van de eerste briefing wordt allereerst een kort plan van aanpak 

opgesteld. In dit plan van aanpak wordt gedefinieerd welke disciplines 

er voor dit project worden ingezet en wordt al meteen beschreven 

welke globale stappen genomen gaan worden. Hierbij worden zowel de 

effectief te besteden tijd als de doorlooptijd vastgelegd. Verder wordt 

in deze fase bepaald wie het aanspreekpunt voor de klant is en wie de 

interne lead heeft. Ook wordt in deze fase de begroting gemaakt op 

basis van de ingeschatte uren en werkzaamheden. 

Omdat veel van de klanten van X-Ingredient zich in het FMCG-segment 

begeven, is de winkelvloer een van de belangrijkste specialiteiten. Om 

deze reden heeft X-Ingredient onder meer een zeer breed inzetbare 

virtuele supermarkt ontwikkeld (werkplaats). Deze virtuele supermarkt 

wordt in praktijk gebruikt voor meerdere doeleinden. Aan de ene kant 

om nieuw ontwikkelde ‘point of sale’ materialen voor klanten te tonen, 

zodat de klant een realistisch beeld van de daadwerkelijke setting 

krijgt. Aan de andere kant wordt deze virtuele winkel gebruikt om 

bijvoorbeeld schapindelingen of instore campagnes te simuleren en 

te testen onder meer door middel van eye tracking of mobile EEG-

apparatuur (lab). 

De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. Sterker nog, ze 

gaan steeds sneller. Reden genoeg voor X-Ingredient om hier voor 

voortdurend alert op te zijn (bieb). Is een nieuwe techniek potentieel 

interessant om te gebruiken, dan wordt vaak al in een vroeg stadium 

contact gelegd met de ontwikkelaar. Zo ontstaan steeds weer nieuwe 

mogelijkheden en nieuwe veelbelovende samenwerkingsverbanden. 

  WERKWIJZE
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METHODENKAART IN DE 
BEROEPSPRAKTIJK



ONTDEKKINGSTOCHT

Er zijn heel uiteenlopende overwegingen die bepalen hoe je 

als bedrijf je onderzoek inricht. Sommige bedrijven hanteren 

een ad-hoc-aanpak, andere bedden het gestructureerd in, 

terwijl weer anderen het volledig parallel laten lopen aan het 

productieproces. In hoofdstuk 2 bespraken we het onderscheid 

tussen productgericht en trendsettend onderzoek, waarbij de 

resultaten ‘uit het lab’ in productgericht onderzoek de verificatie 

vormen voor implementatie en bij trendsettend onderzoek een 

verificatie voor doorontwikkeling van de innovatieve oplossing 

voor een toekomstige implementatie. Bedrijven gaan ook 

verschillend om met het naar buiten brengen van onderzoek, 

en onder welke voorwaarden dit gebeurt. We hebben kleine en 

grote vormen van showroomonderzoek gezien die afhangen 

van wie het bedrijf wil informeren of voor wie het bedrijf zijn 

kennis (her-)bruikbaar wil maken. Bij veel bedrijven zit de 

bieb vol mensen. Zo kan er interactie plaatsvinden binnen de 

kennisdeling zodat bedrijven op een actieve manier kennis 

kunnen opdoen. Bedrijven doen niet al het onderzoek zelf. Ze 

knippen hun innovatietraject op en passen andermans onderzoek 

toe. Met name doelgroeponderzoek wordt vaak uitbesteed. 

Hoewel ieder bedrijf een bepaalde voorkeur heeft voor de 

aanpak van het onderzoek, is een bedrijf meestal niet gebonden 

aan één enkele manier. Naar gelang de mogelijkheden die de 

situatie schept (opdracht, klant, budget) wordt op passende 

wijze het onderzoek uitgevoerd. Goed onderzoek doen vraagt 

creativiteit: hoe kan het bedrijf de vraag van de klant zo goed 

mogelijk beantwoorden binnen de randvoorwaarden die er zijn.

STARTPUNT

We hebben met ons onderzoek de praktijk naar de theorie toe 

gebracht. Onze beschrijvingen en visualisaties van onderzoek in 

de beroepspraktijk van ICT en Media geeft een idee van de grote 

variëteit binnen praktijkgericht onderzoek. De Methodenkaart 

Praktijkonderzoek was daarbij een bruikbaar handvat. Voor 

ons en voor de bedrijven die we bezochten om onderzoek te 

herkennen en om het te kunnen beschrijven. De voorbeelden 

in dit boekje geven door hun diversiteit een kleurrijke invulling 

van de methodenkaart. Voor het onderwijs in onderzoek zijn 

voorbeelden van groot belang. We hopen daarom dat dit boekje, 

naast een eindpunt ook een startpunt is van een zoektocht 

naar een mooie verzameling inspirerende voorbeelden van 

praktijkonderzoek. We weten nu uit ervaring hoe verrijkend de 

zoektocht en de uitkomsten kunnen zijn.  
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ONS ONDERZOEKSPATROON

In onze rondgang langs de bedrijven hebben we gezien dat 

in praktijkgericht onderzoek onderzoeksstrategieën worden 

gecombineerd. Dat er (min of meer vaste) koppelingen 

van onderzoeksstrategieën binnen de Methodenkaart 

Praktijkonderzoek bestaan, hebben Van Turnhout et al. (2014) 

in hun onderzoek Design Patterns for Mixed-Method research 

in HCI beschreven. Zij zochten naar veel voorkomende 

combinaties van onderzoeksstrategieën die ze beschreven als 

design patterns. Een van die patronen was de basis van ons 

onderzoek. Ons pad door de methodenkaart wordt gevormd door 

bieb + veld + showroom, een combinatie die Van Turnhout et 

al. Field Reframing noemen (zie afbeelding hieronder). 

Zoals vaak, begon ook ons onderzoek in de bieb. We hebben 

bekeken, gelezen en bediscussieerd wat er aan bestaand 

werk beschikbaar was rondom het doen van praktijkgericht 

onderzoek (learn). Onze focus lag hierbij op het gedane werk 

en publicaties van de ICA-lectoraten rondom de Methodenkaart 

Praktijkonderzoek (Van Turnhout, 2013a, 2013b, 2014a, 

2014b). Omdat de kennisbron dicht bij huis lag, hebben we 

ook de kans gehad om ons mondeling te laten informeren. Ook 

onze eigen bieb zat dus vol met mensen. Onze observaties in 

het veld hebben we door de bril van de methodenkaart gedaan. 

Daar hebben we ons door interviews georiënteerd op wat er aan 

onderzoek in de beroepspraktijk gaande is (observe). Vervolgens 

hebben we de bevindingen weer in de methodenkaart geplaatst 

(synthesise). Dit is een vorm van showroomonderzoek. Daarna 

hebben we nog een showroomonderzoek uitgevoerd. We 

hebben namelijk een aantal collega’s het resultaat laten lezen 

en becommentariëren: een peer-review. Dit alles draagt bij aan 

de herbruikbaarheid van het resultaat. Met de voltooiing van dit 

boekje hopen we de bieb van collega’s en studenten over het 

doen van praktijkgericht onderzoek weer een beetje verder te 

vullen. Door als laatste noot de link naar ons onderzoekspatroon 

te leggen, willen wij ónze onderzoekscyclus rondmaken en laten 

zien dat ook wijzelf de beroepspraktijk ín de methodenkaart zijn.
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