
Bijlage 

Canvassen/ werkbladen 
 
Canvassen en werkbladen om aan de slag te gaan met public design 



Voorwoord 
 

 

 
Meer weten? 

Het cluster communicatieonderzoek van  

de Dienst Publiek en Communicatie (DPC)  

werkt aan het toepassen van het design denken 

bij maatschappelijke vraagstukken met veel 

betrokkenen. We hopen dat deze bijlage en de 

handreiking input geeft voor jouw werk. Op 

www.communicatierijk.nl/vakkennis/publicdesign 

vind je meer informatie over design denken bij de 

(Rijks)overheid.  

 

Succes!  

 

Marit Groeneveld, Lizet van Tilburg en Margot 

Lagendijk  

Voor wie zijn deze canvassen/ 

werkbladen? 

Deze canvassen en werkbladen zijn onderdeel 

van de handreiking Design bij de 

(Rijks)overheid. Ze zijn bedoeld voor iedereen 

die aan de slag wil gaan met een vraagstuk en 

het daarbij belangrijk vindt om mensen 

centraal te zetten of dit nou eindgebruikers, 

collega’s of andere belanghebbenden zijn.  

 

We hopen je hiermee te enthousiasmeren 

voor een aanpak waarin alle betrokken 

partijen een rol hebben bij het vinden van de 

juiste opgave van een vraagstuk. Maar ook bij 

het herkennen van een goede oplossing bij 

deze opgave. Een aanpak waarin recht wordt 

gedaan aan de behoeften, gevoelens en 

onderliggende emoties van de diverse 

belanghebbenden. 

 
 

 

 

Hoe verhouden deze canvassen zich tot 
de handreiking? 
In de handreiking lees je meer over design 
denken, de vraagstukken waarbij je dit kunt 
toepassen en hoe je hiermee aan de slag kunt 
gaan binnen de context van de 
(Rijks)overheid. In de handreiking 
presenteren we ook onze eigen werkwijze het 
‘Public Design Wiel’. Het Public Design Wiel 
bestaat uit zes fases. Per fase beschrijven we 
wat het doel is van deze fase en waarom 
bepaalde werkvormen en canvassen/ 
werkbladen daar goed bij aansluiten.  
 
In deze bijlage zijn alle canvassen en 

werkbladen overzichtelijk per fase van het 

Public Design Wiel terug te vinden waarnaar in 

de handreiking verwezen wordt. 

 

 

 

http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/publicdesign


In Handreiking 
 

• Stakeholder mapping 
canvas 

• Context map canvas 
• Empathy map 
• Persona canvas 

 
 
 
 
 

Welke canvas in welke fase? 
Hieronder wordt aangegeven welke canvassen je zou kunnen gebruiken in de verschillende fasen van het Public Design Wiel. In het  

eerste deel staan de canvassen die we hebben beschreven in de handreiking (pagina’s 4 t/m 15). Daarnaast zijn er nog vele andere 

canvassen beschikbaar. Een aantal nuttige canvassen en werkbladen (per fase) zijn te vinden in het tweede deel (pagina’s 16 t/m 44). 

De juiste uitdaging vinden De uitdaging juist oplossen 

Ambitie Empathie Test & evaluatie (Her)definitie Ideeëngeneratie Tastbaar concept 

Andere canvassen 
 

• Five bold steps 
• Challenge canvas 
• Golden circle canvas 
• Stakeholder canvas 
• Ringen van invloed 
• Persona canvas 
• Doelroep analyse canvas 
 
 
 

In Handreiking 
 

• Customer journey canvas 
• Customer insights canvas  
 
 
 

Andere canvassen 
 

• Customer journey canvas 
• Experience tour 
• People shadowing 
• Job-to-be-done 
 
 
 

In Handreiking 
 

• Define challenge canvas 
 
 
 
 

Andere canvassen 
 

• CVP canvas 
• Framing canvas 
• Cover story vision canvas 
 
 
 

In Handreiking 
 

• Wall of ideas 
• Ideation sketch 
 
 
 

Andere canvassen 
 

• Fast idea generation 
• Thinking hats 
• Idea creation canvas 
• Storytelling canvas 
• Now-wow-how matrix 
• Blank canvas 
 
 
 

In Handreiking 
 

• Digital prototype canvas 
 
 
 
 

Andere canvassen 
 

• Prototype canvas 
• Design creation canvas 
• Magic 8-ball canvas 
 
 
 

In Handreiking 
 

• Experiment canvas 
• Business model canvas 

 
 
 
 
 
Andere canvassen 

 
• Value proposition canvas 
• Innovation matrix 
• AD LIB 
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Overige canvassen 
Er zijn online nog allerlei andere canvassen, werkbladen of varianten van canvassen te vinden. We konden niet alles 

opnemen in deze bijlage van de handreiking. Een aantal canvassen en werkbladen die ook goed gebruikt kunnen worden 

bij een public design traject zijn in dit deel op een rij gezet. Voor de overzichtelijkheid hebben we per fase van het Public 

Design Wiel aangegeven (zie steeds het lint bovenin de sheet) welke canvassen en werkbladen goed bruikbaar zijn.  

 

Meer informatie over de extra canvassen, vaak inclusief uitleg hoe ze te gebruiken, is te vinden op: 

• https://www.designabetterbusiness.tools/tools/  

• https://www.strategyzer.com/canvas 

• https://diytoolkit.org/ 

• http://www.innovatietoolkit.org/  

• https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods  

• https://novum.nu/challenge-canvas-nl/ 

• https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/factor-c 

• https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi 
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Ringen van invloed 
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Jobs to be done 
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Colofon  

 
Dit project is een initiatief van:  
Ministerie van Algemene Zaken 

Dienst Publiek en Communicatie, cluster communicatieonderzoek 

communicatieonderzoek@minaz.nl  

 

In samenwerking met: 

Perspective (www.perspective.amsterdam) 

 
 
Vormgeving: VALLEYFIVE 
Mei 2020 

 

 


