
18.00     Veroniqué Swinkels (BBK/DVS) en 
Natascha Kooiman (Smaackmakers)
Aftrap 

18.05      Helene van Zutphen (Nederland Schoon)
Samen voor een schone buurt

18.30      Albert Gast (Think + DO)
Design als tool om duurzaam gedrag te stimuleren

19.00      Sibolt Mulder (Motivaction)
Inzichten voor sociale marketing

19.25      Pauze

19.45     Margré, Jorrit, Marleen en Albert
Co-creation
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Introductie - Albert Gast                                          

Eigenaar van Think+DO: design consultancy op het gebied van 

Brand Design, Service Design en Social Design.

Afgestudeerd aan TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen, meer dan 25 jaar 

ervaring als design consultant. Werkzaam geweest bij bedrijven als Design 

Bridge, Philips Design en Total Identity.

Docent Building Brand Equity en Designing Brand Experience aan de 

TU Delft, docent service design bij Beeckestijn Business School en Emerce en 

docent Imagineering aan NHTV University of applied sciences.
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Wie ben ik nu? 

Waar kom ik vandaan?

Wie wil ik zijn? 

Hoe wil ik dat anderen mij zien?

Hoe verschil ik van anderen?

Hoe ga ik verbindingen aan met anderen?
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3

duurzaam ontwerpen > integratie                                       

consument bedrijf

technologie

context
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duurzame consument?                                     

bron: Reggs; onderzoek voedselbalans Economische Zaken 2011
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dualisme in perceptie bij de consument                                     

bron: Reggs
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consumenten motivaties                                      

bron: Reggs; onderzoek voedselbalans Economische Zaken 2011

Product moet gezond, betaalbaar en lekker zijn…
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7

Brief

Design and realise an assortment of sustainable disposables.  

Solution

Disposables produced from waste (fibres) from cane sugar production.  No interference 

with food production. Disposables are produced in an one-side mould from sheets of basic 

fibre/water pulp. 

bron: Reggs



18

Paint bucket with integrated roller tray

• No need to buy / use plastic paint trays 150.000kg / year
• No water used for cleaning trays: 8 million L / year
• No chemicals in sewage system: 160.000kg latex paints / year



Energie-opwekkende dansvloer                                     

bron: Daan Roosegaarde
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ontwikkelperspectief  van het systeem                                       



connected en bottom up                                        



TitelDe noodzaak!



Van                    >           Naar

WHAT IF?

Optimaliseren Transformeren

ontwikkelperspectief  van het systeem                                       



Wie ben ik nu? 

Waar kom ik vandaan?

Wie wil ik zijn? 

Hoe wil ik dat anderen mij zien?

Hoe verschil ik van anderen?

Hoe ga ik verbindingen aan met anderen?

“Afval = grondstof die op de vlucht is” - Thomas Rau



Van                    >           Naar

WHAT IF?

Lineair Circulair

Ontwikkelperspectief van het systeem
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productie gebruik hergebruik

ontwikkelperspectief  van het systeem                                       



ontwikkelperspectief  van het systeem                                       

productie gebruik hergebruik



Liander - Thomas Rau                                       



Liander - Thomas Rau                                       



Fairphone                                        



niveaus waarop je kan beïnvloeden

180915
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Conclusies                                         

Duurzaam ontwerpen is een per definitie een proces van integratie en 

verschillende perspectieven (gebruiker, bedrijf/merk en technologie), waarbij 

binnen de keten diverse stakeholders betrokken zijn.

Consumentenmotivatie: combineer ‘good for me and the planet’

Consumentenpercepties staan vaak haaks op de duurzame werkelijkheid.

maar : 

Hoe kunnen we nu echt veranderingen en impact bewerkstelligen in het 

huidige (niet)duurzame systeem? Hoe kunnen we andere (circulaire) doelen 

definiëren? Andere waardeperspectieven/business modellen  definiëren en 

implementeren?



Gezamenlijk

doel

barrieres

bijdragen

verwachtingen

stakeholder 1
Bron: Waag Society

stakeholder 2
stakeholder 3

stakeholder 4

stakeholder mapping                                       



Titel1. Duw(tje) in de rug



Belonen? 

Straffen?  

Spelvorm?

Onbewust triggeren?



Titel2. Begrijp de

‘user en stakeholders journey’



Journey                                       

Wie ben ik nu? 

Waar kom ik vandaan?

Wie wil ik zijn? 

Hoe wil ik dat anderen mij zien?

Hoe verschil ik van anderen?

Hoe ga ik verbindingen aan met anderen?

leren >               ervaren >                respons

Trigger                                                                                                        
Overtuigen                                                                              

Ik geloof het!  
Is zie de waarde!                                                                         

Loyaal                                                                                                       
Ambassadeurs                                                                          



Titel3. Optimaliseren of transitie 

van het systeem



grondstoffen              ontwerp          productie           merk        communicatie           gebruik               afval

elimineren

reduceren

ander product

harmoniseren

combineren

Keten                                        

Doel                                        



Titel4. Impact - scaling



impact                                        

gemeenschap/politiek: micro  > macro

organisatie /branche/industrie: micro > macro

individu: rol en gedrag



TitelBedankt!

albert@thinkplusdo.com

www.thinkplusdo.com

mailto:albert@thinkplisdo.com?subject=
http://www.thinkplusdo.com

