Welke rol wordt belangrijk in je Nieuwe Praktijk?
Kijk naar de competenties die je vaak zult / wilt inzetten en kies passende
gedragsindicatoren. Gebruik passende sleutelwerken
COMPETENTIE: Omgevingsgerichtheid

ROL & ACTIE

Welke acties zijn nodig om je rol
stevig te maken?
WAT:

INDICATOREN

SLEUTELWERKEN

Door het eerst op mijn eigen werk te
betrekken en dat te presenteren op
mijn blog, via youtube en twitter
bereik ik dat makers de discussie aan
te gaan. Daarnaast creëer ik, door op
artikelen van andere (betreft een
soortgelijk onderwerp) te reageren,
meer awerness betreft mijn rol
binnen de community.

Social media kanalen
Lexicon

Een groter platform krijgen zodat
mijn onderzoek uiteindelijk meer
draagvlak krijgt.
Bevestiging op de uitkomsten van
samenwerkingspartners, wederom
om meer draagvlak te creëren.

HOE?

COMPETENTIE: Organiserend Vermogen
INDICATOREN

SLEUTELWERKEN

Ik creëer rust door design sessies zelf
te organiseren. Hierbij houd ik zelf
de controle en laat ik zien aan de
hand van een duidelijke voorzittersrol (leidersrol) dat ik de gene ben die
de kennis over dit onderwerp bezit.
Ik stel gerichte vragen om richting te
geven aan de sessies, maar sta open
voor nieuwe input.

Design sessie #1
Design sessie #2

Mijn ontwerpen meer uitdragen in
de online community. Ook binnen
de Engelstalige platforms. Hierbij is
goed om mijn onderzoek
bijvoorbeeld een keer te bespreken
bij een Design by Fire meeting.

HOE BEINVLOEDT JE
VERANDERENDE ROL DE KOERS
VAN JE ONDERZOEK?

COMPETENTIE: Onderzoekend Vermogen
INDICATOREN

SLEUTELWERKEN

Ik lees veel naslag werken om ervoor te
zorgen dat ik up-to-date ben. Dit zodat ik
niet voor verrassingen kom te staan op het
moment dat ik een gesprek aan ga met
een andere expert of makers. Binnen de
discussie neem ik geen genoegen met een
kort antwoord en probeer altijd een zo
speciﬁek mogelijk antwoord te krijgen, om
zo direct in te kunnen schatten of de
informatie voor mij toepasbaar is.

Design sessie #2
Expertgesprekken
Schets sessie

Op dit moment krijg ik het gevoel
dat het meer gewicht krijgt. Ik heb
meer kennis van het onderwerp en
krijg ook langzaam aan meer
vertrouwen in mijzelf. Hierdoor kan
ik het beter uitdragen.

MAP 2 _ NP2

Daarnaast helpt het dat ik mezelf
centraal heb gezet in het onderzoek.
Hierdoor kan ik het op mezelf
betrekken en ben ik daadwerkelijk
degene met de meeste kennis
hierover, aangezien het over mijn
eigen handelen gaat.

