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Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)

RIO = Methodiek om tot systeem-
innovatie te komen

• Reflexief: Voortdurend bestaande 
kaders tegen het licht houden. 

• Interactief: Samen met gevestigde en 
innovatieve partijen. 

• Ontwerpen: D.m.v. ontwerpen van 
nieuwe sociaal- technische 
oplossingen

Kern: Ruimte creëren voor het ontwikkelen en 
realiseren van nieuwe, synergetische oplossingen

Bos, A. P. (2010). Reflexive interactive design (RIO)= Reflexive
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RIO = Ruimte maken voor systeem-innovatie

• Reflexief: Er vindt continue reflectie plaats. Hierbij kan buiten bestaande  

denkkaders worden gedacht. Ongebruikelijke oplossingen worden serieus 

overwogen en structurele aanpassingen worden niet op voorhand uitgesloten. 

• Interactief: Samen met belanghebbenden worden uitdagingen geformuleerd en 

oplossingen gezocht waarin verschillende perspectieven zijn vertegenwoordigd. 

• Ontwerpen: Het ontwerpproces verloopt niet lineair, maar iteratief. Mogelijke 

oplossingen worden steeds een stukje verder uitgewerkt, waarbij ze ook in meer 

of mindere mate kunnen veranderen. 



Basis principes

1. Onduurzaamheden gevolg van historische ontwikkelingsgang, waarin 
probleemdefinitie, praktijken en structuren samen zijn geëvolueerd (co-
evolutie).

2. Systeeminnovatie omvat niet alleen aanpassingen in technologie en infra, maar 
ook in regels en routines (structuur-aanpassingen)

3. Betrokkenheid verschillende actoren is cruciaal, om kennis bij elkaar te 
brengen, en om veranderingen te kunnen bewerkstelligen  

4. Iteratie nodig om nieuwe inzichten en ontwikkelingen te verwerken (leren) 

5. Ten alle tijden is maatwerk vereist; werken aan systeemverandering vanuit 
specifieke ruimtelijke of thematische context
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