
De waarde van 
Design Sprint  
in Scrum

angi studio



De trein rijdt…  
jump on board ⏱





Waar gaan we 
nou heen? "



We gaan in ieder geval 
rijden… dan zien we het 

straks wel.



Experimenteren?  
Dat doen we later… #





Design Sprint?



Een nieuw concept 
ontwikkelen en testen 

in slechts 5 dagen



John Zeratsky

Jake Knapp
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Langdurige concept 
ontwikkeling
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Enkele maanden verder…
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Sluit het eigenlijk wel 
aan?
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In 5 dagen



Maar 5 dagen?





Voorbereidingen



“War room”



1. Decider 

2. Facilitator 

3. Experts vanuit organisatie

Team (max 7 
mensen)



› Heeft expertise en visie 

› Maakt de moeilijke beslissingen 

› Hele sprint betrokken1 Decider



2 › Verantwoordelijk voor het proces 

› Onpartijdig 

› UX designer

Facilitator



› Marketing 

› Klantenservice  

› Financiën 

› Tech/logistiek 

3 Experts vanuit 
organisatie



1. Maandag 
Kennis delen, problemen begrijpen en 

een target kiezen



Waarom doen we dit project?
Long term goal
$







Waar zou het fout kunnen gaan?
Nu even pessimistisch…

%





Overzicht van de huidige journey

Customer journey map
&





Niemand weet alles, dus we delen informatie

Ask the experts
'



How might we?
› Notities schrijven als open vraag 

› Van problemen naar mogelijkheden







Waar gaan we ons deze sprint op focussen?

Pick a target
(





2. Dinsdag 
Focus op oplossingen en nieuwe 

ideeën schetsen



Inspiratie opdoen
Lightning demos

⚡



Remix & improve



› Remix and improve 

Inspiratie 
opdoen



Schetsen
In 4 stappen

*







Crazy 8s





…

Story schetsen



1. De schets spreekt voor zich 

2. Blijf anoniem 

3. Lelijk mag 

4. Woorden zijn belangrijk 

5. Geef het een pakkende titel

Regels



3. Woensdag 
De beste oplossing kiezen en een solide plan 

maken voor het prototype



Art museum
Welke ideeën hebben we allemaal bedacht?

+





Sticky decision
Snel beslissingen maken in een grote groep

+





Super votes!



Rumble vs. All-in-one
Wat willen we testen?

+





Storyboard
Op basis van winnende concepten

✍







4. Donderdag
Van storyboard naar prototype













5. Vrijdag
Leren van eind-gebruikers



5 gebruikers zijn genoeg om 
de belangrijkste patronen te 

achterhalen

TESTEN MET GEBRUIKERS



www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/





Na de userchecks weet je wat 
je volgende stappen zijn

EN NU?



Quick Wins          Must haves          

Money pit          Low hanging fruits         

Im
pa

ct

Effort

LAAG

HOOG

MAKKELIJK MOEILIJK

Effort - impact scale



Learnings



Neem je tijd het probleem 
te begrijpen.



Creëer focus en benut kennis 
binnen de organisatie



Maak de switch naar een 
‘prototype mindset’.



Fail fast. Learn fast.



Bedankt!
Vragen?


