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Social design is het toepassen 
van design thinking om nieuwe 
oplossingen te creëren voor 
maatschappelijke vraagstukken. 
Met de mens als vertrekpunt. Zet 
gelooft in deze vorm van co-creatie, 
die gebaseerd is op waarachtige 
betrokkenheid en nieuwsgierigheid. 
Even belangrijk is de structuur van 
design thinking: eerst samen kijken 
wat er speelt, het precieze probleem 
benoemen en de ruimte nemen 
om verrassende oplossingen te 
verkennen. En dan de meest kansrijke 
opties testen en aanscherpen in de 
praktijk.

Zet vliegt dit proces aan vanuit 
een multidisciplinair team waarin 
veranderkunde, kennis van publieke 
organisaties en design thinking 
elkaar versterken. Zo kunnen we 
een beweging maken die verder 
reikt dan het betreffende project. 
Wij investeren in draagvlak en 
commitment, brengen de juiste 
partijen bij elkaar en begeleiden het 
totale proces. Tot we overbodig zijn 
en de oplossing door de ‘eigenaren’ 
wordt gedragen.



De context in kaart brengen, inspiratie 
opdoen, naar buiten gaan, zelf zien en 
ervaren wat er speelt, inleven in de 
doelgroep; de wensen en behoeftes van 
mensen begrijpen.

Het probleem specificeren en kaderen, de 
vraag achter de vraag formuleren, ruimte 
laten voor creatieve oplossingen.

Veel verschillende oplossingen genereren, 
visualiseren en tastbaar maken, slimme, 
nieuwe verbindingen leggen, buiten de 
gebaande paden denken.

Snel prototypes maken, testen en 
uitproberen met doelgroep en uitvoerders, 
oplossingen weggooien, bijschaven of 
aanpassen en opnieuw testen, leren hoe 
het beter kan.

Uitvoerders en doelgroep intensief blijven 
betrekken, snel praktische stappen maken, 
leren en aanpassen, impact meten.

Een opgave is geschikt voor deze aanpak 
als 1) het precieze probleem en de 
eigenaar moeilijk te definiëren zijn 2) 
er veel spelers zijn met verschillende 
belangen en 3) het vraagstuk verandert 
terwijl je er aan werkt.
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ONTDEKKEN KADEREN PROBLEEM

DAGELIJKS LEVEN

PUBLIEKE ORGANISATIE

Om tot relevante oplossingen te komen moet je een intensieve wisselwerking organiseren tussen de ontwerpers en de doelgroep; tussen publieke organisatie en dagelijks leven. Van inventarisatie t/m implementatie.

WAT SPEELT ER ROND HET 
VRAAGSTUK?

WELK PROBLEEM WILLEN WE 
OPLOSSEN, VOOR WIE EN 
WAAROM?

HOE ZOUDEN WE HET 
PROBLEEM KUNNEN 
OPLOSSEN?

HOE WETEN WE OF WE EEN 
GOEDE OPLOSSING HEBBEN?

HOE BRENGEN WE DE 
OPLOSSING IN DE PRAKTIJK?

IS HET EEN OPEN, COMPLEX 
EN DYNAMISCH VRAAGSTUK?

VRAAGSTUK OPLOSSING


