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Inleiding sprints

De SPRINT methodiek helpt bij het oplossen van problemen en het 
testen van nieuwe ideeën in een kort tijdsbestek. 

Introductiefilmpje

https://www.koosservicedesign.com/assets/uploads/fly-
images/5225/sprint-2000x1500-c.jpeg



Wat kan de SPRINT opleveren?

Ik wil een ….
Product
Evenement
Workshop
Programma

-------------------------
Eve
ontwikkelen 
testen
verbeteren



Wie heb je nodig?

Wie is mijn

 Besluitvormer 
 Lastpost
 Facilitator
 Testpersoon/ 

eindgebruiker

Team
(Max 7)

Welke 
rollen heb 
je nodig?

Denk multi-
disciplinair

Wie zijn de 
experts?



Hoe pak je dit aan?

Denk aan goede 
communicatie

 Goede briefing 
teamleden 

 Informeer stakeholders 
vooraf & achteraf

 Reserveer tijd bij experts

Bereid de 
SPRINT 
goed voor!

Helder doel: 
begin met het 
einde voor 

ogen

Leer van 
collega’s 
en vraag 
om hulp



Overzicht Programma

DAG 1
Welkom
Begrijpen
Doel bepalen

DAG 2
Schetsen
Besluiten
Storyboard

DAG 3
Prototype
Valideren
Presenteren
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Agenda
DAG 1

Welkom en introductieWelkom en introductie

en samenwerking

Klantreis onderwerp

Lunch

Expert interviews

SPRINT Doel kiezen

Einde dag 1



Klantreis
Vul je klantreis aan met de overige stappen, 
emoties en kanalen

30 min



Lightning demos
Ga op zoek naar inspirerende voorbeelden van Service 
beloften en ervaringen

- Kijk naar andere markten
- Denk omnichannel
- Hoe kunnen wij elementen

gebruiken?

30 min



Test voorbereiden
Bedenk 10 vragen als rode draad
Verdeel de rollen
Maak een test scenario en bedenk 
een opstelling

60 min



Voorbeelden prototype 

www.typeform.com



Tips uit de praktijk

 Het team: facilitator, decider, multidisciplinair team

 Werken met echte (klant)data

 Vertrouw op het proces; er komt echt iets moois uit

 Prototype met demo aan echte klanten

 Goed nadenken wie je wanneer nodig hebt

 Goed voorbereiden

 Demo ook aan opdrachtgevers zoals het ministerie en interne beslissers

 Fysieke ruimte: muren, dichtbij klanten en meerdere dagen achter elkaar beschikbaar

 Goed eten en lekkere dingen (ook voor gasten) 



Inleiding sprints

https://www.koosservicedesig.com/assets/uploads/fly-
images/5225/sprint-2000x1500-c.jpeg



VRAGEN?


