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Vraag

Omdat mijn presentaties altijd bestaan uit heel veel afbeeldingen waar je 
zonder het praatje erbij niet veel aan hebt en ze daardoor ook nog eens 
veel te groot zijn om te mailen, heb ik voor jullie dit document gemaakt, 
zodat je én de belangrijkste modelletjes hebt én nog wat linkjes naar 
informatie hebt mocht je meer willen weten. En als je dán nog vragen hebt 
weet je me natuurlijk sowieso te vinden: info@annasnel.nl
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Robinson, 1974

Do Not  
Assume… 



Vraag

Het eerste model was dit leermodel waar Robinson het in ‘74 in een 
interview in een Human Resources  journal over had. Dat is niet online te 
vinden maar hier is wel een link met een lekker praktische concrete uitleg 
over hoe het model ook alweer in elkaar zat: LINK. Deze dame beweert dus 
dat het model in haar toko is ontstaan maar goed, er zijn er wel meer die 
bepaalde kennis claimen…

http://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/


http://www.annasnel.nl



Vraag

In de ochtend gingen we in op het concept experience. Dat kwam 
grotendeels uit hoofdstuk 3 van mijn proefschrift wat je kunt 
downloaden in PDF.
Hier vind je dus ook het verschil tussen wel en geen experience, de 
soorten (zintuiglijk, emotioneel, betekenisvol en integratief) en het 
verschil tussen belevenis en ervaring. 
	  

https://annasnel.nl/2016/06/30/for-the-love-of-experience/


1999



Vraag

Waar het voor mij mee begon was het boek van Pine en Gilmore The 
Experience Economy, in het Nederlands De Beleveniseconomie. Boek 
kun je gewoon kopen bij Bol.com, en het artikel waarmee het boek 
werd geïntroduceerd stond in de Harvard Business Review. Hier staat 
dus ook dat koffievoorbeeld in waar ze de komst van de experience 
economy mee duidden.

http://www.bol.com
https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy


SOORTEN MOTIVATIE?

EXTRINSIEK INTRINSIEKGEEN
(ongemotiveerd)

EXTERN 
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Vraag

De verschillende soorten motivatie bespreek ik in hoofdstuk 4 van 
For the love of experience, en voor wie nog meer de diepte in wil, hier 
is een tekst over de verschillen tussen de soorten motivatie. 
	  

https://annasnel.nl/2016/06/30/for-the-love-of-experience/
https://mmrg.pbworks.com/f/Ryan,+Deci+00.pdf




Vraag

De VUCAwereld, die Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous is, staat 
o.a. beschreven in dit artikel.
Je kunt ook een willekeurige krant lezen trouwens, dan wordt het je ook 
vanzelf duidelijk ;-)

https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you




Vraag

Meer over wicked problems kun je lezen in 
het oorspronkelijke artikel van Rittel en Webber (inclusief de 10 
kenmerken waar je ze aan kunt herkennen). En Conklin heeft nagedacht 
over hoe we vaak bezig zijn met het temmen van deze vraagstukken.	  

http://urbanpolicy.net/wp-content/uploads/2012/11/Rittel+Webber_1973_PolicySciences4-2.pdf
http://cognexusgroup.com/wp-content/uploads/2013/03/wickedproblems.pdf




Vraag

Ik legde uit dat informatie geen experience IS maar wel experience 
dient te helpen. Informatie is zogezegd secundair, want het is een 
middel tot iets. Dat staat beschreven in het boek 
The Necessity of Experience en aan het begin van hoofdstuk 3 in 
For the love of experience.
	  

https://annasnel.nl/2016/06/30/for-the-love-of-experience/
https://www.bol.com/nl/p/the-necessity-of-experience/1001004002429996/




Vraag

Het boek dat ik aanraadde voor onder de kerstboom: The Support 
economy, waarin betoogd wordt dat we vroeger de organisatie als 
centrum van het universum zagen en nu het individu centraal 
moeten stellen. Hier kun je het het ebook bestellen. 
	  

https://www.bol.com/nl/p/the-support-economy/9200000032406285/?suggestionType=typedsearch


Do	  not	  assume	  VDMH	  

Do Not  
Assume… 

EXPERIENCE 
EXPLORE EXPERIMENT 

ENGAGE ✓	  
✓	   ✓	  

✗	  



Vraag
Ik legde jullie uit hoe de eerste 3 fasen van de designbenaderingen meestal grotendeels 
overeenkomen. In mijn termen:

In EXPERIENCE is het allereerst zaak om in de realiteit uit te vinden wie een probleem heeft en wat 
zijn/haar/hun probleem is. In termen van Do Not Assume: Do Not Assume dat jij weet wat het 
vraagstuk is dus duik in die realiteit. 

Dan EXPLORE: Do Not Assume dat jij de kennis in pacht hebt en in je eentje of met jouw afdeling dit 
kunt aanpakken, want complex betekent dat het niet netjes in een hokje past dus je hebt andere ideeën 
nodig en misschien een bioloog of kunstenaar met heel andere ideeën. Exploreren dus waar je 
interessante inzichten vandaan kunt halen en hoe je het vraagstuk anders kunt framen.

Vervolgens EXPERIMENT: geen NoordZuidlijnen of 10 jarenplannen implementeren want dat heeft 
geen zin. Do Not Assume dat jij weet hoe de toekomst eruit ziet en waar het allemaal heen gaat. Eerst 
protoypen en checken bij de mensen voor wie het je doet of het allemaal nog in lijn  is met die vraag 
die ze ervaren.

Zoals ik al aangaf: de meeste benaderingen houden hier op en brengen hun gelikte producten nu op de 
markt. Wij voegen nog iets toe wat ik ENGAGE noem: experiences zijn complexer, die kun je niet in de 
markt zetten en verkopen zeiden we al. Er zijn al allerlei ideeën op basis van het kompas en misschien 
zelfs prototypes van initiatieven maar hoe krijg je ze nu verder? Hoe krijg je nu anderen enthousiast en 
betrokken (zeg maar ENGAGEd) om samen met jou dat verhaal aan te gaan en die complexe toestand 
aan te pakken? Daar is dus iets anders voor nodig. Dan kun je niet gaan uitrollen, wat vaak gebeurt, 
maar moet je juist Inrollen.



Proximity of raw material to 
individual

Degree of 
filtering/ 
framing

(Snel, 2011, p.120) 



Vraag

Qua EXPERIENCE moeten we proberen om dicht in de buurt van de 
realiteit te komen. Ook al lukt dat niet helemaal, dan nog zijn er allerlei 
manieren om het in ieder geval te proberen. In mijn proefschrift noem 
ik dit de ‘vicarious’ experience’. Hoofdstuk 3 van het 
proefschrift wederom.
	  

https://annasnel.nl/2016/06/30/for-the-love-of-experience/




Vraag

Een voorbeeld wat ik liet zien was AGNES, of de 
Age Gain Now Empathy System.
	  

http://agelab.mit.edu/agnes-age-gain-now-empathy-system




Vraag

Dan Britton heeft een lettertype bedacht om mensen zonder 
dyslexie de ervaring te geven van hoe dat is. Meer hierover lees je 
op zijn site.

http://danielbritton.info/dyslexia


Wat kun je doen met een:

?

(Guilford’s Alternative Uses Task, 1967)



Vraag

Guilford’s Alternative Uses task is nu zelfs een 
product dat je kunt kopen… argh. En ze hebben er een paar dingen 
aan veranderd (nog maar 6 antwoorden, tsss, ze onderschatten jullie 
schromelijk!). 
Er is nog een variant op deze, de Wallas-Kogan test uit 1965, die 
geen baksteen of paperclip of krant als object neemt maar ‘dingen 
met wielen,’ ‘dingen die herrie maken,’ of ‘dingen die rond zijn’ (en je 
kunt er zelf vast nog meer bedenken). De scoring gaat hetzelfde. 	  

http://www.mindgarden.com/67-alternate-uses
http://www.creativehuddle.co.uk/the-alternative-uses-test




Vraag

Voor prototypes in de EXPERIMENT fase maar eigenlijk ook gewoon in 
je werk en leven is flow een prachtig concept. Ik heb me toen ik de KLM 
verliet bij de KvK ingeschreven als Flow Research, denkend dat ik daar 
m’n hele leven wel mee kon vullen, kun je nagaan. Het is die theorie die 
zegt dat gelukkige mensen die genieten van hun werk iets 
gemeenschappelijk hebben: zij doen dingen die net op een mooi 
evenwicht liggen tussen hoe uitdagend ze zijn en hoe goed de mensen 
er in zijn. Csikszentmihalyi (spreek uit: chick-sent-me-high-ee, kun je 
heel veel indruk mee maken op feestjes en partijen) heeft dit onderzocht 
en meerdere boeken hierover geschreven die zeker de moeite waard 
zijn. Link naar alle boeken die Bol van hem heeft.	  

https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/csikszentmihalyi/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html




Vraag

Qua ENGAGE is het allereerst handig dat mensen zich überhaupt iets 
herinneren van wat je ze wilde meegeven. De ‘Cone of Experience’ van 
Dale geeft je een indruk van wat blijft hangen van verschillende 
manieren van communiceren. Alle vormen hebben hun waarde maar 
van de onderkant onthoudt men toch het meeste. Hier lees je er nog 
iets meer over zonder dat boek door te moeten ploegen.

https://educapsycho.wordpress.com/2013/03/12/the-role-of-art/


Do	  not	  assume	  VDMH	  

ENGAGE ABC 

ABC 



Om mensen verder te ENGAGEn is niet alleen een leuk verhaal belangrijk dus. Je wil dat mensen met 
je mee gaan doen en dat jij dus niet iets over hen moet uitrollen maar ze juist meeneemt door je 
ideeën in te rollen. Daar hebben we maar een heel klein stukje van gedaan, feitelijk enkel het begin, 
maar de basis die ik liet zien komt van de kenniscreatietheorie van Nonaka en Takeuchi. Zij maken, 
zoals zovelen, onderscheid tussen tacit knowledge, die we niet onder woorden kunnen brengen (in het 
figuur hierboven dus gerepresenteerd door een hartje) en explicit knowledge, kennis die dus expliciet 
is en die we wel kunnen uitdrukken. Vandaar dat ik daar even ABC voor heb neergezet in het figuur. 

Tijdens ENGAGE begint de inrol dus al, om van tacit naar tacit te gaan, of de kennis te socialiseren. Dit 
gebeurt ook al deels in de immersion sessies heb ik gezien. Vrijdag 16 december hebben we ‘s 
middags gekeken naar de volgende stap: van tacit naar explicit, door al die bewuste en onbewuste 
inzichten die jullie bij dit thema hebben (zolang ze nog niet in woorden zijn gevangen is dit tacit 
knowledge) op geeltjes te schrijven, deze te sorteren, erover in gesprek te gaan volgens een bepaald 
stramien waarna er een expliciete ranking uit kwam. Nu heb je dus iets expliciets waar je op kunt 
reflecteren en waar je het met anderen over kunt hebben. De volgende stap zou zijn dat je deze 
expliciete kennis met andere expliciete kennis gaat combineren: je hebt nu bijvoorbeeld die drivers: 
waar ga je nu de kennis zoeken om ermee aan de slag te gaan? Kun je misschien een bijeenkomst 
organiseren met mensen uit verschillende divisies (en die bioloog en kunsthistoricus die ik er als 
voorbeeld altijd bij haal ;-)) om ideeën te bedenken voor de inrol? In de volgende stap, van explicit naar 
tacit ga je het dan ook uitproberen, wederom kijken hoe je feedback krijgt en hiervan kunt leren. Door 
met de prototypes aan de slag te gaan wordt wat jullie expliciet bedacht hadden uitgevoerd en zo 
weer tacit gemaakt. En daarna zien wij elkaar dan vast wel weer terug om te kijken wat je nog nodig 
hebt. Meer over de kennis creatietheorie vind je in het boek van Nonaka vanaf p.62 en wat je eigenlijk 
nu aan het doen bent is actie-onderzoek. Zowel over het inrollen als over de link met actie onderzoek 
ben ik nu aan het schrijven dus dat komt dan zodra het klaar is op m’n site.

https://books.google.nl/books?id=B-qxrPaU1-MC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=socialization&f=false


Vraag

Stap 1 van 7

Wat moeten we doen  
zodat we kompas-
initiatieven 
goed inrollen?



Vraag‘s Middags zijn we met die eerste stap aan de gang gegaan aan de hand van het driver diagram. Hier de 
instructie van de handout. Als je het zelf met je afdeling wil doen let dan wel op: dit is al een interventie 
dus zorg dat je heel goed weet hoe het in elkaar zit. 
1. Vraag - Maak een vraag van 1 zin lang die de hele uitdaging die je wil aanpakken samenvat. 

Wees specifiek en voorkom algemeenheden maar wees ook niet te beperkt. 
Bijvoorbeeld: WHAT DO WE HAVE TO MANAGE/DO/PLAN/HANDLE WELL IN ORDER 
TO... 

2. Inzichten - Ieder lid van de groep schrijft +/- 10 inzichten, problemen, issues, aspecten op post-its 
gerelateerd aan de vraag. Plak ze allemaal op een muur of tafel, willekeurig. 

3. Categorieën - Cluster nu al die inzichten in 7-9 categorieën. Niet meer, niet minder. Geef dan ieder 
cluster een naam. 

4. Variabelen - Maak nu variabelen dus als je bijvoorbeeld een categorie “complexiteit” hebt, dan kan 
het misschien mate van complexiteit zijn. Structuur - Flexibiliteit van structuur? 
Principes - Helderheid van principes? Samenwerking - Omvang van samenwerking? Als 
je het maar kan formuleren in iets dat meer of minder kan zijn en als het wat jullie onder 
die categorie verstaan maar dekt. 

5. Relaties - Zet nu alle 7-9 post-its in een cirkel en begin: trek een pijl van A naar B als A meer 
invloed heeft op B dan andersom en anders van B naar A. Doe dit voor alle relaties 
zodat alle post-its met alle andere post-its verbonden zijn en de pijl mag altijd maar 1 
richting uitwijzen dus je moet kiezen.. 

6. Ins & Outs - Ga nu tellen: hoeveel pijlen komen er binnen en hoeveel gaan er naar buiten? Als 
er veel meer pijlen naar buiten gaan heb je te maken met een ‘driver’, komen er 
veel meer pijlen binnen dan is dat een ‘outcome’. Dingen die er een beetje tussen 
zitten, dus bijna gelijke aantallen zijn ‘links’. 

7. Ladderen - Maak nu een ladder met de drivers beneden, dan de links en dan de outcomes. Teken 
nu links van de ladder hoeveel % van de aandacht er in de praktijk naar de treden gaat 
en met smileys hoe tevreden men is/ hoe goed het gaat met de trede. 

- Wat valt je hieraan op? 
- Wat kun je voor acties bedenken om die drivers aan het werk te zetten met de meeste impact? 



Take aways 

Ervaringen in plaats van belevenissen

Kompas is geen sudoku maar echt een kompas

VUCA doet niet aan recepten

Do Not Assume



Wat ik HOOP dat jullie hebben meegekregen van de dag is dit: we zijn vaak bezig met belevenissen die we 
(denken te) kunnen sturen en managen terwijl de echte waarde in die ervaringen zit. Dat zijn echt 2 
verschillende werelden met hun eigen logica en het helpt je denken over experience enorm als je begrijpt 
dat er een verschil is en kunt duiden wat het verschil dan is.

Informatie dient om de experience te ondersteunen en is geen doel op zich. Het geeft soms letterlijk 
richting, zoals de kaart van Amsterdam, en soms metaforisch, zoals het Kompas. Het stopt dus niet bij 
het Kompas maar het gaat om het gedrag wat daarachter zit.

In deze VUCA wereld heerst een andere logica dan die we gewend zijn. Complexe zaken of processen in 
stukjes knippen en die stukjes optimaliseren (de analytische logica die we zo gewend zijn) gaat niet 
werken want daarmee vergeet je juist de belangrijke relaties TUSSEN de stukjes. Met het risico dat je het 
alleen maar erger maakt. Er zijn geen simpele stappenplannetjes of receptologieën voor complexe 
vraagstukken, lees de stukken van Rittel & Webber en Conklin van een paar sheets terug nog maar eens 
door.

En dat brengt me eigenlijk bij de belangrijkste take-away: Do Not Assume. We hebben allemaal 
vanzelfsprekendheden en dingen die we voor waar aannemen maar het helpt enorm als je jezelf continu, 
of toch in elk geval vaak, of toch tenminste af en toe om mee te beginnen, afvraagt: is dit wel zo? Weet ik 
dit wel zeker? Waar baseer ik dit eigenlijk op? En er ook open naar kijkt en van gedachten durft te 
veranderen als de realiteit echt anders blijkt te zijn dan je dacht. Een beroemde econoom, Galbraith, 
schreef ooit: “Faced with the choice between changing one’s mind and proving that there is no need to do 
so, almost everyone gets busy on the proof”. Dat mag makkelijker zijn en die proof ga je zeker vinden, 
maar de vraag is of het je verder helpt. Veranderen van gedachten kun je zien als bewijs dat je het fout 
had maar ook als teken van voortschrijdend inzicht. 

En dat laatste lijkt me in het kader van leren over experience of leren in het algemeen een enorme pre!

Anna Snel, 2016.


