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Start hier



1. Focus op drijfveren van mensen.

2. Aansluiten op de latente behoeftes van mensen is essentieel bij innovatie projecten.

Convivial Toolbox – Sanders & Stappers

Mobiliteit & Duurzaamheid



Design Proces



Wat maakt het rijden van een elektrische 
auto waardevol voor de bestuurder?
Doelgroep: Innovators & Early adapters (model Rogers) 



Sensitizer:
Een bijzonder moment met de e-auto



Sensitizer:
Jouw zondagochtend gevoel



Journeymap
Een rit met jouw elektrische auto



What if:
De kosten vijf keer zo hoog worden (2019;)



Bouwen van oplossing:
Een wijk met een centrale bank waar energie wordt verdeeld. 



Concept
Resultaat van terugladen tonen



Concept
Energie bewust kunnen teruggeven.



Inzicht: 

Huidige doelgroep (Innovators & Early Adapters) elektrische autobezitters, 

vooral om het goed doen voor de wereld om zich heen, maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid m.b.t. Innovaties

Uitdaging: 

Hoe om te gaan met de groep: 

Early Majority & Late Majority (±70%)



Ontwerpvoorstellen 
m.b.t. mobiliteit



Geef mensen opties m.b.t. mobiliteit, elke dag is anders en elke context is anders.

Een app waarin verschillende aanbieders van mobiliteit worden gecombineerd om 

een zo een complete oplossing te bieden op basis van de behoefte van de klant.



Vanuit de behoeftes van Utrecht Science Park gebruikers een ontwerpvoorstel voor de WeDriveSolar app. 

• In overzichtelijk stappen door het reserveringsproces

• Heldere ondersteuning bieden tijdens het vertrekken met de deelauto en het beēindigen van de rit.



Bi-directionele laadpaal verder onderzoek nodig qua 

User Experience Design.  

Zowel bediening als gevoel van bi-directioneel laden.

Dashboard Tesla Superchargers

Screenshot Tegenlicht Van Gogh - Roosegaarde fietspad

Philips - Light Blossom (Solar panel/streetlight)



Waar zit de smart in Smart Solar Charging, 

systeem, mens of gemeenschap?



'Smart' volgens Kant?
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