
Is Design Thinking gebaseerd op dr. C.G. Jung? 

Steven M. van der Minne, 26 oktober 2019 

Bij Avans neemt Design Thinking een steeds grotere vlucht. Dat is mooi, vanuit het idee 

dat het oplossen van problemen vaak geen lineair proces is, en ook riskant omdat we bij 

het strak volgen van deze methodiek de lineaire benadering door de achterdeur weer naar 

binnen dreigen te halen. 

Nieuw historisch perspectief 

Design thinking is vrij nieuw, denken wij, maar laat ik nu ‘toevallig’ een brief van 20 augustus 

1937 hebben opgespoord van C.G. Jung aan P.W. Martin, oprichter van ‘the International 

Study Centre of Applied Psychology, over de gevoelige onderhandelingen met de schaduw. 

Jung zou dit geen toeval hebben genoemd, maar dat nu even terzijde. 

C.G. Jung heeft veel brieven nagelaten. De brief die hier geciteerd is, is te vinden in Letters 

Vol. I, Pages 233-235.  

De gevonden parallellen 

In het volgende is de brief in stukken verdeeld en zijn tussendoor de stappen van Design 

Thinking beschreven. 

Dear Mr. Martin, 

It is a very difficult and important question, what you call the technique of dealing with the 
shadow. There is, as a matter of fact, no technique at all, inasmuch as technique means that 
there is a known and perhaps even prescribable way to deal with a certain difficulty or task. 
It is rather a dealing comparable to diplomacy or statesmanship.  

There is, for instance, no particular technique that would help us to reconcile two political 
parties opposing each other. It can be a question of good will, or diplomatic cunning or civil 
war or anything. If one can speak of a technique at all, it consists solely in an attitude.  

Dit is een introductie die parallel loopt aan ons idee dat we vooral geen lineair proces 
doorlopen. Het gaat om de onderzoekende houding die een verdieping zoekt, door wil 
dringen tot de kern. 

First of all one has to accept and to take seriously into account the existence of the shadow.  

Empathyze  

Kort gezegd, we omschrijven de context van een vraagstuk, de belangen, de beleving 
daarvan in de omgeving. 

Secondly, it is necessary to be informed about its qualities and intentions.  

Analyze 

Deze stap zijn we gewend, maar nu nemen we bewust mee wat we in de vorige stap geleerd 
hebben. Daarbij waken we voor het fenomeen dat we bestuderen wat we zien, kennen en 
weten, zonder ons af te vragen wat we missen. 

Thirdly, long and difficult negotiations will be unavoidable. 

Ideate 



Op basis van wat we nu hebben gevonden, steeds divergerend, komen we tot een 
praktische synthese, een plan van aanpak, als fundament voor een oplossing. 

Nobody can know what the final outcome of such negotiations will be. One only knows that 
through careful collaboration the problem itself becomes changed. Very often certain 
apparently impossible intentions of the shadow are mere threats due to an unwillingness on 
the part of the ego to enter upon a serious consideration of the shadow.  

Such threats diminish usually when one meets them seriously. Pairs of opposites have a 
natural tendency to meet on the middle line, but the middle line is never a compromise 
thought out by the intellect and forced upon the fighting parties.  

It is rather a result of the conflict one has to suffer. Such conflicts are never solved by a 
clever trick or by an intelligent invention but by enduring them. 

Prototype 

Enkel op basis van de theorie kennen we hooguit de ingrediënten, zonder zeker te zijn of we 
volledig zijn en we kennen nog helemaal niet hoe deze zich dynamisch ten opzichte van 
elkaar verhouden. Daarom maken we eerste een model. 

As a matter of fact, you have to heat up such conflicts until they rage in full swing so that 
the opposites slowly melt together. It is a sort of alchemistic procedure rather than a 
rational choice and decision.  

The suffering is an indispensable part of it. Every real solution is only reached by intense 
suffering. The suffering shows the degree in which we are intolerable to ourselves.  

Test 

Wat Jung een lijdensweg noemt, en waarin ik de christelijke traditie herken, kan gezien 
worden als een zuivering, waarmee elke oplossing door het vagevuur mag voordat we zeker 
weten of we zowel bij het vraagstuk als de mogelijke oplossingen bij de kern blijven. Een 
andere boodschap is dat zowel vraagstuk als oplossing binnen onszelf liggen en de 
onderzoekers in wezen introspectief bezig zijn. Laat dit voer zijn voor filosofen. 

“Agree with thine enemy” outside and inside! That's the problem! Such agreement should 
violate yourself as little as your enemy.  

I admit it is not easy to find the right formula, yet if you find it you have made a whole of 
yourself and this, I think, is the meaning of human life 

Na de test gaat de voorgestelde oplossing op nieuw door de molen, met de nieuwste kennis 

kan elke stap worden doorlopen en bijgesteld om zo tot een nieuw prototype te komen, net 

zo lang totdat de oplossing acceptabel is voor dat moment. 

Nabeschouwing 

‘Design Thinking’ als zodanig werd pas ongeveer 90 jaar later gemeengoed. Toch grappig om 

te zien hoe de achterliggende gedachten van eerdere wetenschappers toen nog nieuw en 

onbekend, na enige rijping alsnog gemeengoed lijken te worden. Daarbij spreek ik de hoop 

uit dat de tijdsdruk en de waan van alle dag ons niet weerhoudt van de oprechte intentie 

om door te dringen tot de kern, ondanks dat dit een lijdensweg kan zijn. Het goede nieuws 

is dat de lijdensweg, zoals beschreven, betrekking heeft op het ego. De bijdrage aan de 

wereld vraagt geduld en levert geen roem, eer en rijkdom op. Het door willen, kunnen, 

mogen en durven dringen is daarmee enkel voor hen die intrinsiek gemotiveerd zijn. 


