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HOOFDVRAAG
Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat
voldoet aan de wensen van onze klanten?
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DEELVRAAG  1
Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen
van onze klanten?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

jouw noodzakelijke vraag
het antwoord op jouw noodzakelijke vraag

NOODZAKELI JKE  VRAGEN

Wat moeten we weten om een tiny house te kunnen
ontwerpen en bouwen?

ONDERZOEK

Ga op zoek naar een antwoorden voor jouw
noodzakelijke vragen.
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DEELVRAAG  2
Hoe zijn tiny houses ontworpen en gebouwd?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

de plattegrond die jij gemaakt hebt
beschrijving over de indeling en het gebruik van de ruimte in het tiny
hous

Bron: https://www.tinyhousenederland.nl/roy-shirly-2/
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DEELVRAAG  3
Hoe kunnen we te weten komen wat de wensen zijn van onze klanten
voor hun tiny house?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

vragenlijst voor de klanten
een lijst met antwoorden van de klanten

Mijn vragen voor 
de klanten:
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DEELVRAAG  3
Hoe kunnen we te weten komen wat de wensen zijn van onze klanten
voor hun tiny house?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

vragenlijst voor de klanten
een lijst met antwoorden van de klanten

Waar moeten we aan denken
tijdens het gesprek/interview

met de klanten?
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DEELVRAAG  4
Welke wensen van de klanten kunnen we verwerken in het tiny
house?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

de plattegrond die jullie gemaakt hebben (als team)
beschrijving over de indeling van het huis (als team)

De wensen van onze klanten:

Nodig

(dit moeten we in het tiny house plaatsen)

- Twee bedden

Wensen

(dit willen onze klanten graag in het tiny

house hebben)

- Een plek voor een fiets.

Niet toevoegen

(dit willen onze klanten niet in het tiny house)

- Vloerbedekking
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DEELVRAAG  5
Hoe kunnen we onze tiny houses aanpassen zodat ze perfect zijn voor
de klanten?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

de uiteindelijke plattegrond die jullie gemaakt hebben
het 3D-model van het tiny house
de uiteindelijke beschrijving over de indeling van het huis (als team)

Reflecteren op elkaars werkONDERDEEL                                                  TIJD

TOTAAL

Team 1 vertelt over de wensen van hun klanten, de plattegrond en de
beschrijving van het huis. Team 2 luistert 6 minuten

2 minuten

2 minuten

2 minuten

4 minuten

16 minuten

32 minuten

Team 2 stelt vragen om onduidelijke dingen beter te begrijpen, team 1
geeft antwoord.

Team 2 geeft aan wat ze leuk/mooi/goed vinden aan dit eindproduct,
team 1 luistert.

Team 2 geeft aan wat ze zich afvragen bij dit eindproduct, team 1 luistert.
(Ik vraag me af of ….. wel kan werken. Ik vraag me af of …. hier goed
staat.)

Team 1 en 2 reflecteren samen op de feedback.

Wissel van rol en begin bij het eerste onderdeel

Reflecteren op elkaars werk
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DEELVRAAG  5
Hoe kunnen we onze tiny houses aanpassen zodat ze perfect zijn voor
de klanten?

EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

de uiteindelijke plattegrond die jullie gemaakt hebben
het 3D-model van het tiny house
de uiteindelijke beschrijving over de indeling van het huis (als team)

Feedback die we gekregen hebben:



EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

de presentatie
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DEELVRAAG  6
Hoe kunnen we onze tiny houses delen met onze klanten?

Onze presentatie:
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Feedback van de klanten:



EINDPRODUCT  EN  BEOORDELING  BIJ  DEZE  DEELVRAAG:

reflectie in portfolio
rubriek
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