
Wat na Covid-19? 
Hoe een Design Sprint jouw bedrijf 

opnieuw relevant kan maken.

Reinvent your Business



Woord vooraf
Covid-19 bracht de wereld tot een ongeziene stilstand. Het virus bracht de economie in 

vrije val en ontwrichte heel wat zekerheden in de samenleving. 

Tel daar de klimaatverandering en de ongeziene technologische revolutie bij op en je weet 
het wel: de jaren twintig zullen de veerkracht, het reactievermogen en de wendbaarheid 

van heel wat bedrijven op de proef stellen. 

Maar: je kan deze uitdagingen ook als een kans beschouwen. Een kans om je business 
toekomstbestendig te maken. 

Alles draait om veerkracht
De voorbije weken en maanden zagen we vanop de eerste rij hoe sommige bedrijven een 
enorme veerkracht toonden. Ze slaagden erin om relevant te blijven in turbulente tijden. 

Sommigen wisten hun omzet zelfs te doen stijgen.

Wat deze bedrijven zo succesvol maakt? Niet hun enorme knowhow of grote budgetten.  
Wel hun open, nieuwsgierige en flexibele houding. Eigenschappen die ongetwijfeld ook 

in jouw organisatie sluimeren, maar niet altijd aan de oppervlakte komen.

Kijk met nieuwe ogen
Een Design Sprint helpt je om met nieuwe ogen naar je bedrijf, product of dienst te kijken.  

Dat doe je niet alleen, maar samen met de beste experts uit verschillende vakgebieden.

Op vier dagen tijd keer je de bestaansreden van jouw bedrijf binnenstebuiten. Je vindt je 
bedrijf opnieuw uit en leert hoe je dat proces ook blijvend kan inbouwen in je organisatie.

Aan het werk!
In deze whitepaper staan we eerst stil bij basics van een Design Sprint: wat is het en hoe werkt 

het? Vervolgens analyseren we samen enkele succesvolle cases. Tot slot bereiden we je 
vandaag al voor op je eigen Design Sprint, want er valt geen tijd te verliezen.
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Expert Marketing & Sustainability

Stefaan Van Dist
Expert Foresight and Innovation 

Strategy



Deel 1

Wat is een Design Sprint?
Een Design Sprint is een effectieve manier om de veerkracht van 
je bedrijf te verhogen. Op vier dagen tijd kom je met een kant-en-klare 
oplossing voor een slepend of nieuw probleem. 

Je start bij een strategische uitdaging en eindigt met een oplossing 
die getest is bij een kleine groep (potentiële) klanten of gebruikers. 
Omdat je in een kleine vaste groep werkt en een praktisch, overzichtelijk 
en meetbaar proces volgt, kom je verbazingwekkend snel tot 
verbluffende resultaten.



Maandag
Op de eerste dag breng je jouw 
belangrijkste uitdaging en eerste 
oplossingen in kaart.

Woensdag
Op de derde dag maak je jouw oplossing 
tastbaar. Je eindigt met een prototype dat 
klaar is om getest te worden.

Dinsdag
Op de tweede dag werken je de meest 
aangewezen oplossing uit. Je doet dit 
vanuit het perspectief van je publiek.

Donderdag
Op de vierde dag nodig je vijf tot tien 
mensen uit om het prototype te testen. 
Daarna weet je perfect hoe je het idee 
verder kan uitrollen.



WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN DESIGN SPRINT?

Vind een relevante oplossing
Je brainstormt niet, maar volgt een vooropgesteld proces.  

Er is één duidelijke uitdaging en die staat op elk moment centraal.

Breng mensen samen
Een divers team van experten buigt zich mee over jouw uitdaging. Niet 

wie iets zegt, maar wat iemand zegt is op elk moment doorslaggevend.

Ga supersnel
Vooruitgaan is belangrijker dan gelijk hebben.  

Een Design Sprint bevrijdt je team van meetings en vertragingen.



VOOR WIE IS ZO’N DESIGN SPRINT?

Een Design Sprint is nuttig voor elke organisatie. Of je nu een 
multinational bent of een eenmanszaak, dat maakt echt niets uit. 

De wereld is voortdurend in verandering. Het komt erop aan op het 
goede moment de juiste beslissingen te nemen. Een Design Sprint 
helpt je om het verschil te maken door heel snel en slim te innoveren.

WAAROM NU HÉT MOMENT IS VOOR EEN DESIGN SPRINT

In tijden van crisis is een Design Sprint extra nuttig: het geeft je de kans 
om een probleem razendsnel om te denken tot een opportuniteit. Deze 
reflex maakt het verschil tussen bedrijven die het hoofd krampachtig 
boven water houden en bedrijven die floreren in onzekere tijden.

De driedeling hieronder maakt duidelijk welke organisaties sterker uit 
een crisis komen:

1/ Defensieve organisaties

De meeste bedrijven doen allemaal 
hetzelfde als ze met verandering worden 
geconfronteerd: niets. Ze wachten af en hopen 
dat alles snel overwaait.

Dit zijn de bedrijven die (vaak noodgedwongen) de 
deuren sluiten en wachten op een signaal van de 
overheid om terug te openen.



3/ Inventieve organisaties

Slechts enkele bedrijven zien kansen waar 
anderen problemen zien. Ze beseffen dat 
de wereld voortdurend verandert, dat niets 
nog wordt zoals vroeger en dat ze elke 
crisis moeten aangrijpen om hun business 
opnieuw uit te vinden.

Dit zijn de bedrijven die volop nieuwe markten 
aanboren en nieuwe noden blootleggen. En daar 
nu al gretig op inspelen.

De wereld verandert steeds sneller. We zijn 
ervan overtuigd dat enkel organisaties met 

een inventieve houding veerkrachtig genoeg 
zullen zijn om te overleven. 

Het goede is dat elk bedrijf die houding 
kan aanleren. 

Een Design Sprint helpt daarbij.

2/ Adaptieve organisaties

Sommige bedrijven passen hun business 
tijdelijk aan. Hoewel ze rekening houden met 
de veranderde omstandigheden, hopen ze snel 
weer aan de slag te kunnen zoals voorheen. 

Dit zijn bedrijven die nu tijdelijk ontsmettende 
handgels of mondmaskers produceren - of 
restaurants die tijdelijk maaltijden aan huis leveren. 



Deel 2

Vijf lessen van veerkrachtige
merken

Laat ons even kijken naar vijf bedrijven die tijdens de coronacrisis hun 
veerkracht en wendbaarheid succesvol hebben aangewend.



1. Nike:  
“Vind een nieuwe  doelgroep uit”

Het probleem
Wie in z’n kot moet blijven, gaat minder sporten. Als ook 
nog eens alle winkels sluiten, dan wordt de afzetmarkt 
van een sportmerk wel érg klein. Toch draaide Nike 5% 
méér omzet tijdens de lockdown.

Het inzicht
Heel wat mensen zitten binnen, maar dat wil niet 
zeggen dat ze de hele dag op de bank moeten 
hangen. Ze kunnen trainen, zich in het zweet werken, 
kracht opbouwen en hier sterker uitkomen. 

De oplossing
In recordtempo bouwde Nike de app ‘Nike Training 
Club’. De app richt zich op een compleet nieuwe 
doelgroep (de huiskameratleet) en verzamelt work-
outs, geeft voedingsadviezen en deelt tips van experts 
voor wie thuis wil sporten.

Bron: www.nike.com/be/ntc-app

http://www.nike.com/be/ntc-app


2. Nature’s Bakery:  
“Creëer nieuwe momenten om 

jouw product te gebruiken”

Het probleem
De scholen gaan dicht. Lastig voor thuiswerkende 
ouders die hun kinderen nu voltijds moeten animeren. 
Maar ook lastig voor een koekjesproducent die inzet op 
kleine snacks voor op de speelplaats.

Het inzicht
Nature’s Bakery speelt in op een heel herkenbaar 
inzicht om haar merk opnieuw relevant te maken: “Hoe 
hou ik die verdomde kinderen toch bezig!?”

De oplossing
Nature’s Bakery lanceert een collectie “snack sized 
adventures”: eenvoudige familie-activiteiten om je 
kinderen tijdens corona te entertainen. En bij zo’n mini-
avontuur… hoort natuurlijk ook een lekkere mini-snack!

Bron: www.whatonearthshouldidowithmykids.com/

http://www.whatonearthshouldidowithmykids.com/


3. Walgreens:  
“Bied een nieuwe service aan”

Het probleem
Tijdens de lockdown gingen heel wat winkels 
onherroepelijk dicht. Ook drogisterij Walgreens mocht 
geen klanten meer ontvangen. En toch draaide de 
winkel een stevige omzet.

Het inzicht
Duizenden mensen zitten nu met vragen over hun 
gezondheid. Walgreens beantwoordt die vragen, stelt 
mensen gerust en helpt hen uit de nood.

De oplossing
Walgreens toverde haar YouTube-kanaal “Ask a 
pharmacists” in geen tijd om tot een content platform 
waar apothekers vragen rond corona beantwoorden. 
Daarnaast werden heel wat van hun (gesloten) 
winkelfilialen ‘drive-thru testcenters’: medisch 
personeel kon zich er gratis en veilig laten testen op 
Covid-19.

Bron: www.youtube.com/user/walgreens

http://www.youtube.com/user/walgreens


4. Rosie on Fire:  
“Speel in op nieuwe behoeften”

Het probleem
Het Britse Rosie on Fire is een luxe kledingmerk. Maar 
wie koopt fancy kleren om de hele dag thuis te zitten? 
Tijd om de strategie om te gooien, dachten ze in 
Londen.

Het inzicht
Rosie on Fire besefte al snel dat mooie kleren geen 
issue zijn, maar er wel nieuwe noden ontstaan bij 
consumenten die noodgedwongen thuis zitten.

De oplossing
Rosie on Fire stampte een nieuw merkje uit de grond: 
Supply Drop. Thuisblijvers kunnen er verschillende 
‘Lockdown Kits’ bestellen, met daarin alles om een 
Date Night te organiseren of voor Birthday Party. Tien 
procent van de opbrengst gaat trouwens naar het 
goede doel.

Bron: supplydrop.me

http://supplydrop.me


5. Zyng:  
“Durf je business helemaal 

omdenken”

Het probleem
Zyng is een app die al je verschillende digitale 
kalenders synchroniseert. Handig! Tot niemand nog 
plannen maakt natuurlijk...

Het inzicht
Bij Zyng beseften ze meteen dat, als niemand 
buitenshuis nog plannen maakt, hun markt smelt als 
sneeuw voor de zon. En dus boorden ze een nieuwe 
markt aan. Met succes.

De oplossing
Verdient Zyng de award voor snelste omschakeling 
ooit? Ze lanceerden hun app in januari 2020, maar 
enkele maanden later hadden ze hun business al 
helemaal omgekeerd. Zyng voegde een video chat-
functie toe en legden de focus van de app op het 
maken van virtuele meetings met vrienden en collega’s. 

Bron: zyng.app

http://zyng.app


Deel 3

Aan de slag: 
bereid je nu al voor op een  
Design Sprint



Stap 1: Bepaal je sprint-uitdaging

Een goede sprint-uitdaging formuleren is niet makkelijk. 

Een goede sprint-uitdaging 

is heel erg to the point 

is eenvoudig te begrijpen - zelfs voor een leek

is concreet genoeg om mee aan de slag te kunnen

BASEER JE OP DEZE VOORBEELDEN

Probeer jouw uitdaging daarom in één vraagzin te formuleren. We 
geven enkele voorbeelden ter inspiratie.

1.  Hoe verkopen we als autodealer iedere auto duizend keer in 
plaats van slechts één keer?

2.  Hoe creëren we ‘slimme daken’, en welke relevante functies voor 
bewoners, eigenaars en overheden brengen we dan samen?

3.  Hoe geven we saaie seminaries de aantrekkelijkheid van een 
Amerikaanse late-night show?

4.  Hoe zorgen we ervoor dat bouwbedrijven kiezen voor onze 
circulaire campus als broedplaats voor innovatie en experiment 
rond circulair bouwen?

5.  Hoe herontwerpen we straten tot een levenskwaliteit vergrotende 
en klimaatbestendige omgeving?

6.  Hoe maken we van deze deprimerende open ruimte een 
ingetogen blauw-groen spektakel?

Jouw beurt nu!

Jouw sprint-uitdaging: 



Stap 2: Stel een sprint-team samen

Eén van de redenen waarom een Design Sprint zo efficiënt is, is omdat 
we het team bewust klein houden. 

Stel hieronder je eigen dreamteam samen.

De belangrijkste decision maker in je bedrijf:  

Iemand die het product heel goed kent:  

Iemand die de doelgroep door en door kent: 

Op basis van je sprint-uitdaging vullen wij het team aan met creatieven, 
ontwerpers, psychologen, marketeers, ...

Stap 3: Prik een week

Een Design Sprint is een intens proces. Drie belangrijke personen binnen 
jouw organisatie zullen een week lang onbereikbaar zijn. Prik een week 
waarin je hun afwezigheid het makkelijkste kan opvangen en bereid je 
daar intern op voor.

Dit is mijn week:



Stap 4: Bekijk de gratis demo

Een Design Sprint is een ingrijpende oefening voor het hele bedrijf. We 
kapen drie cruciale werknemers een week lang van de werkvloer. Het is 
dan ook belangrijk dat iedereen in het bedrijf overtuigd is van het nut 
van zo’n Design Sprint.

 Wat kan helpen is om de Design Sprint voor te stellen als een 
experiment: baat het niet, dan schaadt het niet (spoiler alert: het 
zal baten, geloof ons). 

 Daarnaast kan je ook de case studies uit deze whitepaper 
aanhalen om je collega’s te overtuigen 

 Maar de ultieme manier om je baas en je team te overtuigen? 
Dat is door jouw gratis demo aan te vragen. We zetten een mini 
Design Sprint op poten en op amper een uur tijd, maken jij en je 
team kennis met alle aspecten van problem solving. 

Je kan jouw Design Sprint demo  
nu al gratis inplannen

Plan jouw gratis demo in

Day Two is een samenwerking 
tussen communicatiebureau 

bigtrees en toekomstverkenner 
Stefaan Vandist.

https://www.daytwo.be/ask-a-demo
http://bigtrees.be
http://stefaanvandist.eu

