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Werkpakket 5: 

Besliskaart 
 
Randvoorwaarden vaststellen 
Voor het ontwerpen van de innovatie kan beginnen, moet in kaart gebracht worden wat er 
wel en niet mogelijk en/of wenselijk is. Hoeveel tijd en budget is er bijvoorbeeld 
beschikbaar? Waar gaat de interventie plaatsvinden? Het is belangrijk bij dit soort vragen stil 
te staan zonder dat dit veel tijd inneemt in een ontwerpbijeenkomst. In Project DOEN 
hebben de ontwerpteams op een efficiënte manier de randvoorwaarden bepaald aan de 
hand van de volgende activiteit: de besliskaart. 
 
Besliskaart 
Het ontwerpteam krijgt bij deze activiteit een besliskaart aangereikt met vragen die 
betrekking hebben tot randvoorwaarden van de innovatie, zoals te zien op de afbeelding 
hieronder (te downloaden op onze website als Bijlage 05a bij werkpakket 5). Per vraag wordt 
besproken of het antwoord ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Anders’ is. Ook noteert men of er navraag vereist 
is, bijvoorbeeld bij de schoolleider of budgethouder. Op een tweede overzicht (te 
downloaden als Bijlage 05b bij werkpakket 5) houdt een teamlid bij welke overwegingen er 
gemaakt zijn en eventuele andere toelichtingen bij de vragen.  

 
Om ervoor te zorgen dat het ontwerpteam niet te veel tijd besteedt aan deze activiteit, krijgt 
het team 2 minuten per vraag. In de praktijk blijkt dat veel vragen in veel minder tijd te 
beantwoorden zijn (een simpel Ja of Nee). Voor de vragen die iets moeilijker te 
beantwoorden zijn, kan het ontwerpteam in die 2 minuten bepalen wie het betreffende 
probleem gaat uitzoeken na de bijeenkomst. Zo komen alle belangrijke randvoorwaarden 
efficiënt onder de aandacht.  
 

“Heel goed om dit te doen omdat je wel van alles kunt bedenken, maar het moet ook haalbaar zijn. Je 
kijkt bovendien naar wat er nog moet gebeuren, vanuit hier konden we de taken verdelen: wie pikt wat 
op. Ons idee over de interventie werd bovendien een stuk concreter door deze opdracht. We zouden 
het zelf misschien wel overgeslagen hebben, maar uiteindelijk kom je het altijd tegen en dan omdat je 
dan al vol in het proces zit is het dan lastiger om nog op te lossen.” 

 



 

   

       

 
 
Handige link 

 Website Project DOEN: https://project-doen.nl/ 

 
Bijlagen (te downloaden op website) 

 Bijlage 05a Besliskaart 

 Bijlage 05b Besliskaart – argumentatie 
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