
De inzet van persona`s bij Design Thinking 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathie 

De voor- en achterkant van deze persona 

vormen samen een korte biografie van Anna 

en kunnen worden ingezet in de Empathie fase 

van (Social) Design Thinking. 

Data 

Data uit Geletterdheid in Zicht en het ROA- 

rapport plaatsen Anna in een feitelijk kader. 

Overtuigen 

Op de voorlaatste pagina vind je enkele 

termen die je helpen in te schatten hoe je 

haar het beste aanspreekt in campagne- 

uitingen.  

Design 

De inhoud van haar tas, enkele uitspraken en 

de stijlen en merken die ze interessant vindt 

geven een idee waar Anna in gelooft en waar 

ze voor staat. Wat zijn haar waarden? Is ze 

vooral praktisch ingesteld of geeft ze meer 

om de vorm van dingen? Dat zijn belangrijke 

zaken bij de ontwikkeling van producten,  

apps of websites voor Anna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfredzaamheid 

Pagina twee en drie diepen Anna`s 

persoonlijkheid verder uit. Ze geven meer 

inzicht in de problemen die Anna door haar 

laaggeletterdheid ondervindt op verschillende 

zelfredzaamheidsgebieden. 

We kijken hierbij naar gezondheid, 

huisvesting, financiën, overheidsinstanties, 

werk, opleiding, relatie, gezin, vrije tijd, sociaal 

netwerk en maatschappelijke participatie. Het 

maakt inzichtelijk hoe belangrijk het is om als 

gemeente en netwerk van organisaties 

integraal te werken. 

Daarnaast geeft de tekst enkele non-verbale 

signalen waaruit Anna`s laaggeletterdheid of 

de stress die ze daarbij ervaart te herkennen is 

voor professionals. 

Vindplaatsen 

Aan deze zelfredzaamheidsgebieden koppelen 

we de mogelijke vindplaatsen waar je Anna 

kunt tegenkomen en de professionals die 

Anna`s problemen zouden kunnen herkennen. 

Samen met de cirkel van invloed geeft dat een 

goed beeld van de weg waarop Anna 

hoogstwaarschijnlijk in aanbod terecht zal 

komen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelen 

Op bladzijde vijf en zes 

vinden we per 

zelfredzaamheidsgebied 

haar doel, zorgen, wat ze 

nodig heeft en wat haar 

verwachtingen zijn.  

De doelen zijn zoveel 

mogelijk omschreven 

vanuit het perspectief van 

Anna als gebruiker. In 

welke rol wil ze wat 

bereiken? En hoe kun je 

dit inzetten om haar te 

bereiken binnen 

cursusaanbod? 

 

Prototypes 

Deze pagina`s helpen ook bij het 

brainstormen naar nieuwe ideeën 

in de Ideate fase van (Social) 

Design Thinking en bij het 

ontwikkelen van de eerste 

prototypes. 

De kolom “nodig” en 

“verwachtingen” zijn nog vrij 

beperkt ingevuld. Het aantal 

oplossingen kan natuurlijk nog 

veel verder worden uitgewerkt.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Camouflage)aanbod 

Naast het ontwikkelen van handige hulpmiddelen en een betere dienstverlening is het ook belangrijk om 

stil te staan bij het aanbod dat bij Anna past. Wat is het niveau van haar vaardigheden en hoe bewust is 

ze zelf van haar eigen geletterdheid? Hoe reageert ze als je haar door wil leiden naar aanbod? En wat 

voor aanbod vindt ze aantrekkelijk om te volgen? Hoe leert ze daarbij het meest effectief? 

In combinatie met de kennis van de eerdere vier pagina`s zijn er genoeg voorbeelden te vinden om 

aanbod te creëren dat haar aantrekt op de juiste (vind)plaats. Denk aan haar liefde voor koken of zingen 

of haar problemen met medicijngebruik. Denk aan de kerk, de huisarts en de sportclub van haar dochter 

waar ze vaak komt. Daarmee zijn verschillende originele cursussen te bedenken. Deze pagina kan hierbij 

te helpen. 

Digitaal 

Op pagina zeven 

vinden we haar 

digitale 

vaardigheden en 

een opsomming 

van de apps die ze 

veel gebruikt. 

Zo kunnen we 

daar in de 

ontwikkeling van 

onze apps en 

andere digitale 

prototypes 

rekening mee 

houden door aan 

te sluiten bij de 

stijlen die haar 

aanspreken.  

Daarnaast biedt 

het ons de 

mogelijkheid om 

in ons 

cursusaanbod 

rond digitale 

vaardigheden 

beter aan te 

sluiten bij wat 

Anna al kan en 

graag nog wil 

leren.  



 

 

 

 

 

Netwerk 

De focus ligt hier vooral op hoe professionals onderling en in 

verbinding met haar sociale netwerk goed zouden kunnen 

samenwerken zodat Anna niet halverwege toch weer uit het 

zicht verdwijnt.  

Zo werken we in dit document vanuit  

het niveau van individu naar samenleving. Kies de pagina`s 

die passen bij jouw doel. Wil je een app ontwikkelen? Het 

netwerk activeren? Of als professional nog dichter bij de 

laaggeletterde staan? Het kan allemaal! 

Klantreis 

Op pagina acht en 

negen kijken we naar 

de klantreis die Anna 

maakt als ze 

inderdaad op cursus 

gaat.  

We volgen haar bij 

de bewustwording, 

het onderzoeken van 

haar opties, het 

kiezen, het wachten 

en het starten van 

een cursus.  

Bij deze stappen 

wordt er ingegaan op 

wat ze doet, denkt 

en voelt en met 

welke 

aandachtspunten 

doorverwijzers en 

aanbieders rekening 

zouden kunnen 

houden.  


