
Cheatsheet  

Hoe verzamelen we feedback over ons werk?

organisatie cultuur

digital open

Wat is 

een design review?

Waarom organiseren 
 van design reviews?

Introduceren van het project

Voorbereiden van de review 

Kaderen van de review

Faciliteren van de review

Een korte sessie, van 30 minuten tot een 
uur, waarin een kleine groep collega's 
met uiteenlopende expertise wordt 
gevraagd feedback te geven. Voldoet 
het werk aan de bedrijfsdoelstellingen 
en gebruikersbehoeften? Andere termen 
die gebruikt worden zijn design critique 
of design clinic.

Design reviews helpen teams 
problemen te deblokkeren door een 
frisse blik te krijgen. Ze verhogen de 
kwaliteit van het werk en moedigen 
consistentie tussen projecten aan. Ze 
dragen bij tot een gezonde cultuur van 
kennisdeling en versterken de 
samenwerkingsmentaliteit.

 Wat is de omvang van het project
 Voor wie ga je ontwerpen
 Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en 

gebruikersbehoeften
 Wat is de achterliggende gedachte van de oplossing
 Wat zijn je doelstellingen?

 Nodig tussen de 1 en 4 reviewers uit voor je 
design review

 Deel, indien mogelijk, de inleiding van het project 
en het kader van de review in de uitnodiging.

 Naar welke feedback ben je op zoek? Voorbeeld: 
we zijn op zoek naar feedback over de 
duidelijkheid van de informatiearchitectuur

 Naar welke feedback ben je niet op zoek? 
Voorbeeld: we zijn niet op zoek naar feedback 
over de look-and-feel van het concept.

 De presentator presenteert het werk, de 
reviewers schrijven hun feedback op en stellen 
alleen verduidelijkende vragen

 Een voor een delen de critiquers specifieke 
feedback om er zeker van te zijn dat iedereen 
aan bod komt.

De facilitator

Zij richt de reviewers op de 
doelstellingen van de 
review, houdt de tijd in het 
oog, stelt voor om niet-
relevante discussies naar 
een parking te verplaatsen 
en zorgt ervoor dat alle 
reviewers in gelijke mate 
deelnemen. De facilitator 
plant de sessie en zorgt 
voor de follow-up achteraf.

De presentator(en)

Ze leggen duidelijk en kort 
het doel van het project en 
de status ervan uit voordat 
ze in het werk duiken dat ze 
willen laten reviewen. Ze 
luisteren naar de feedback 
van de reviewers en stellen 
alleen verduidelijkende 
vragen. Indien mogelijk kan 
een ander teamlid de rol 
van notulist op zich nemen.

De reviewers

Geven feedback in de vorm 
van vragen en maken die zo 
concreet mogelijk door 
voorbeelden te geven en ze te 
koppelen aan de 
gebruikersbehoeften of 
projectdoelstellingen. Ze zijn 
constructief en onthouden 
zich van oordelen. Het doel is 
om het ontwerp te helpen 
verbeteren, niet om feedback 
te geven aan een persoon.
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