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‣‘Discover’: begrijp het probleem, vind de potentie         Creatieve briefing 
‣‘Fix’: bedenk & schets de ultieme oplossing          Mock-up (1e Concept) 
‣‘Validate’: demonstreer je oplossing         naar prototype-test



Gemeente

Opdracht gemeente / 
team: beeldmateriaal, 
filmpjes en verhalen.

Proefmodel / moodboard

Testen product



Het live zetten van een online advertentiecampagne.



‣ Validatie: het idee sluit aan bij de behoefte van toekomstige gebruikers en de bedrijfsdoelstelling.
‣ Briefing: een goed prototype zorgt voor een duidelijke scope (de aard, omvang en beperkingen 

van een project) voor de realisatie en de release van het nieuwe initiatief / product.
‣ Draagvlak: een goede demo maakt de ambitie concreet, voorkomt miscommunicatie of onjuiste 

verwachtingen en schept draagvlak en enthousiasme.





Prototype



Om te beoordelen of ideeën kansrijk zijn, worden de nieuwe 
oplossingsrichtingen (ideeën) verder uitgewerkt.  

Dit kan in de vorm van het schrijven van scenario’s, het ontwikkelen van 
storyboards, 3D prints, maquette, visualisaties, schetsen of prototypes.  

De concrete concepten die ontstaan worden vervolgens getest bij de 
doelgroep. Het testen van je concept bij de stakeholders vraagt om een 

gedegen voorbereiding.  

Beschrijf wat de nieuwe propositie aan toegevoegde waarde levert voor 
jouw doelgroep. 

Prototype





Een prototype, waar is dat goed voor? 

Het maken van een prototype heet ook wel ‘prototyping’.  

Een prototype is een model van een product of dienst met de 
bedoeling een concept of proces te testen.  

Zodoende kan de gebruikservaring van het product of dienst 
onderzocht worden en kan het concept bevestigd worden.



Waarom is het belangrijk om prototyping toe te passen?

Vaak is het zo dat je niet in één keer een perfect product ontwikkelt.  
Zonder prototype kun je een nieuw product niet goed testen.  

Door steeds dit proces te herhalen kom je er vroegtijdig achter waar nog 
verbetering nodig is om tot het definitieve product te komen.  

Daardoor vermindert de kans op noodzakelijke veranderingen later in het 
proces.  

Zo bespaar je dus handen vol geld. Het overslaan van dit deel van het 
ontwikkelingsproces is dan ook eigenlijk een recept voor mislukking.



Waarvoor kan je prototyping gebruiken? 

Er zijn veel voordelen als je gebruik maakt van prototyping.  
Zo heb je bijvoorbeeld een sterk communicatiemiddel met 

stakeholders, je kan namelijk direct het gesprek aan gaan over jouw 
product.  

Op die manier kom je in een vroeg stadium al erachter of je op de 
juiste weg bent en creëer je een sterke betrokkenheid. 

Verder kan je door middel van het prototype een eerste inschatting en 
inventarisatie maken van bijvoorbeeld materiaalkeuzes en technische 

eisen en haalbaarheid van jouw product.  





Bij het werken aan prototypes is het handig om een aantal soorten te onderscheiden.  
Eigenlijk is dit daarbij een oplopend niveau, waarbij elk prototype een stap dichter  
bij een ‘echt’ product komt.

Proof of Concept 
Functioneel Prototype 

Vorm Prototype 
Design Prototype



‣ Proof of Concept (POC): Dit is het eerste idee, waarmee je wilt laten zien of iets 
zou kunnen werken. Het is daarbij nog echt een voorbeeld, waarbij zowel vorm als 
functie kunnen veranderen. Je maakt en Proof of Concept om een idee testen, 
waarbij het niet hoeft niet te werken. Het kan gemaakt zijn van elk soort materiaal. 

‣ Functioneel Prototype: Dit prototype wordt gemaakt voor het testen van de 
techniek. Het belangrijkste is de functie, het uiterlijk doet er nog niet toe. De 
werking van de techniek staat voorop, en vaak is dit prototype dan ook niet 
vergelijkbaar met hoe het er uiteindelijk uit moet zien. 

‣Vorm Prototype: Dit prototype is puur gericht op de vorm. Het is niet nodig dat 
het echt werkt, maar het is wel belangrijk dat het uiteindelijke materiaal gebruikt 
wordt. Op deze manier kan getest worden of het ontwerp goed, bruikbaar en 
handig is. 

‣Design Prototype: Dit is de uiteindelijke versie, zowel vorm als functie kloppen.

Bij het werken aan prototypes is het handig om een aantal soorten te onderscheiden.  
Eigenlijk is dit daarbij een oplopend niveau, waarbij elk prototype een stap dichter  
bij een ‘echt’ product komt.





Bekijk al je ideeën en stel de volgende vragen: 

‣ Wie is de opdrachtgever? (Gemeente Amsterdam)
‣ Welke gebruiker wil je? (IJkpersoon / Doelgroep)
‣ Wat is het gewenste resultaat?
‣ Wat is het verhaal dat jouw team wilt vertellen?
‣ Wat is de relatie van je concept met het hoofdverhaal?
‣ Hoe biedt je het verhaal aan? (Verhaal, post, beeld, film, game, actie, …)
‣ Waar en hoe ga je de doelgroep benaderen?
‣ Vanuit welke behoefte gaat je doelgroep meedoen?
‣ Wat voor participatie wil je of heb je nodig? (wanneer, hoe lang, hoe vaak)
‣ Wat voor invloed heeft deze deelname op het grote verhaal? 
‣ Welke prototypes ondersteunen de testvragen optimaal?
‣ Welke prototypes gaan jullie uitvoeren?
‣ Is het concept haalbaar?  
 
Verander je idee(ën) waar nodig.





MArketing campagnes

GUERRILLA MARKETING

VIRTUAL REALITY (VR)

APP

VLOG BLOG

SPEL

GADGETS UITDELEN

INTERVIEWS

RADIOSPOT FUNX

INFLUENCERS

FILM(PJE)

ENQUETE INVULLEN

STREETART

AMBIENT

STEALTH

AMBUSH

ON-/OFFLINE

STORIES

SOCIAL MEDIA

RECLAME

FEESTJES







Succes!!


