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7 succesfactoren voor service 
design bij grote 
overheidsorganisaties 
Besluitvormers die een manier zoeken om de waarde voor de 
burger de verdriedubbelen – hogere klanttevredenheid, 
efficiëntere processen en verbeterde effectiviteit – kiezen er 
steeds vaker voor om de klant centraal te stellen in het beleid. 1  

In de praktijk passen bedrijven en publieke organisaties 
regelmatig een Design Thinking (mindset) en Service Design 
(aanpak) toe om hun dienstverlening voor burgers en klanten 
te verbeteren. 

In dit artikel delen Franklin Heijnen (Creative director Deloitte 
Digital) en Daniëlle Koning (Manager klantreizen UWV) 
succesfactoren voor het toepassen van Service Design in grote 
overheidsorganisaties.  

Design Thinking 
‘Design Thinking, dat gaat toch over persona’s en 
klantreizen?’ Ja, inderdaad. Zowel bij Design Thinking als bij 
Service Design is dit tastbare ‘output’, maar geen doel op 
zich. Bij Design Thinking gaat het vooral over de manier van 
denken en werken, de ‘mindset’. Een denk- en werkwijze 
waar empathie voor de klant/burger/medewerker centraal 
staat. Hun pijnpunten en behoeften worden omgezet in 
kansen en oplossingen. Deze oplossingen worden snel 
tastbaar gemaakt in prototypes. De prototypes worden 
direct getest en zo snel mogelijk in de echte omgeving live 
gezet. Bij Design Thinking heeft men een brede, holistische 
blik en wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams. In de 
bekende ‘Double Diamond’-aanpak is er ruimte om breed 
te exploreren (divergeren), om daarna weloverwogen 
keuzes te kunnen maken (convergeren). 

1. Tiffany Dovey Fishman, Kristy Hosea, and Amrita Datar, Rx CX: Customer experience as a prescription for 
improving government performance,” Deloitte Insights, August 24, 2016. 



Service design 
Service Design (SD) is een holistische benadering gericht 
op de end-to-end service-ervaring van alle kanalen en 
tijdens elk contactmoment, altijd vanuit het perspectief van 
een klant/burger en de organisatie. Service Design is deels 
(customer) experience design (front-stage) en deels 
business design. Oftewel, wat moet je als 
(overheids)organisatie op orde hebben (backstage) om de 
gewenste burgerervaring (front-stage) te realiseren? Bij de 
backstage ervaring gaat het om mensen, processen en 
systemen, waar veelal outside wordt gewerkt.  Het gaat 
vaak om tientallen systemen die door diverse 
bedrijfsonderdelen worden beheerd. 

Valkuilen service design 
Veel publieke en private organisaties hebben de ambitie 
om te werken vanuit de behoefte van de klant en burger. 
Vaak begint dit met veel goede wil en mooie 
klantreisposters aan de muur. Toch vinden veel 
organisaties het lastig om duurzaam de klant en diens 
wensen voorop te stellen. Wij zien een aantal valkuilen 
voor de implementatie van Service Design: 

Verschillende afdelingen hebben hun eigen persona’s en 
klantreizen en hanteren hun eigen definities hiervan. 

Er is geen eigenaar van de klantreis en de voorgestelde 
verbeteringen op managementniveau. 

Er is geen capaciteit en budget om verbeteringen uit een 
klantreistraject te realiseren. 

In dit artikel delen we 7 succesfactoren om duurzaam te 
werken op basis van de behoeften van de klant en hun 
klantreis. Deze factoren zijn gebaseerd op ervaring van 
Deloitte in de publieke en private sector en het 
implementeren van Service Design bij UWV in het 
bijzonder.  



Service design bij UWV 
Het uitgangspunt van Service Design bij UWV is dat de 
klant/burger centraal staat en dat de klantreis breder kijkt 
dan één divisie en (losse) wetten. Wie langdurig ziek 
wordt, kan te maken krijgen met (o.a.) de Ziektewet en de 
WIA. Ook krijgt de zieke burger te maken met meerdere 
divisies van de organisatie. Bij het in kaart brengen van de 
klantreis wordt gekeken naar de interactie met UWV, los 
van welk bedrijfsonderdeel daar verantwoordelijk voor is, 
of onder welke wet een burger op dat moment valt. 

1. Train een team en begin klein 
Service Design raakt alle aspecten van de klantinteractie en de 
organisatie. Je kunt eindeloos discussiëren over hoe je dit 
moet aanpakken. Ontsnap aan de dans van PowerPoints en 
overleggen en ga bij wijze van test aan de slag. Train een team 
in de basis van Design Thinking en Service Design, maar doe 
dit niet alleen theoretisch.  

Pak direct een klantreis op met een team dat enthousiast is. 
UWV is in 2016 samen met Deloitte gestart met een Service 
Design training en is daarna aan de slag gegaan met de WIA 
(Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) klantreis. Door 
in de praktijk te ervaren hoe zo’n aanpak werkt en wat de 
resultaten zijn, doet de organisatie ervaring op en is de kans 
groot dat er enthousiasme ontstaat voor vervolgtrajecten.  



2. Een governance structuur zorgt 
voor helderheid in definities en 
verantwoordelijkheden 
Bij grote (overheids)organisaties is natuurlijk geen sprake van 
één of twee klantreizen, maar zijn het er vaak tientallen. De 
eerste stap is om ervoor te zorgen dat men binnen de 
organisatie dezelfde taal spreekt omtrent klantreizen. Vind de 
persoon die het meeste enthousiasme toont voor het gebruik 
van klantreizen en vraag die persoon om de organisatorische 
basis vast te leggen. Hierbij gaat het om zaken als:  

Definities (Wat is een klantreis, sub-klantreis, proces, etc.?) 

Het klantreis portfolio (Welke klantreizen zijn er? Hoe raken 
de diverse klantreizen elkaar?) 

Wie is op management/directieniveau eindverantwoordelijk 
voor een klantreis?  

Hoe maken klantreizen deel uit van jaarplannen en de 
operatie? 

Kortom, allemaal zaken die vallen onder de noemer 
‘governance’. 

Bij UWV is een portfolio gemaakt van 12 primaire 
klantreizen en 6 algemene klantreizen. Voorbeeld van een 
primaire klantreis is ‘Ik word werkloos’ of ‘Ik zoek werk’. 

‘Ik ben het niet eens met een beslissing’ is een voorbeeld 
van een algemene klantreis. Algemene klantreizen kunnen 
onderdeel zijn van primaire klantreizen.  

Ook is in kaart gebracht welke divisies betrokken zijn bij de 
18 verschillende klantreizen en is er bepaald welke divisie 
– en dus welke directeur – eindverantwoordelijk is voor een 
klantreis. 



3. Stel een kader om prioriteiten te 
bepalen  
Succesfactor 3 gaat over het vaststellen welke klantreizen 
prioriteit hebben om aangepakt te worden door een 
multidisciplinair team. Hierbij gaat het om een strategische en 
operationele focus. 

Na de introductie van het klantreis portfolio kreeg de 
klantreismanager al snel de vraag ‘wanneer klantreis X’ 
opgepakt. Het prioriteringskader helpt om de juiste selectie 
te maken. Zo wordt gekeken naar de klanttevredenheid van 
de 18 klantreizen, waar is er sprake van een lage 
klanttevredenheid of is een daling zichtbaar. Op strategisch 
niveau wordt gekeken naar de jaarplannen van de organisatie 
en diverse divisies. Welke projecten staan er op de planning 
waar een klantreis een bijdrage aan kan leveren. Tenslotte 
wordt gekeken naar de haalbaarheid van het in kaart brengen 
va de klantreis en de wijze waarop het verschil gemaakt kan 
worden voor de klant. 



4. Ontwikkel een eenduidige 
aanpak met tools een templates 
Een eenduidige werkwijze met tools en templates zorgt ervoor 
dat een team zich volledig kan richten op de inhoud van de 
klantreis. Het bekende Double Diamond-model (Design 
Thinking) van de British Design Council wordt vertaald naar 
weekschema’s voor een Service Design team. Afhankelijk van 
de problematiek vraagt iedere fase (ontdekken, definiëren, 
ontwerpen en leveren) één tot twee weken. 

Bij UWV is gekozen voor een vierweekse service design aanpak 
onder de naam Klantreis Kickstart. In deze vier weken vinden 
(oa) de volgende activiteiten plaats: 

• Desk research 

• Kwalitatief en kwantitatief klantonderzoek 

• Creatie persona’s 

• Creatie huidige en toekomstige klantreis 

• Co-creatie van verbeter-initiatieven 

• Prioritering via UWV onderzoekspanel 

• KPI definitie en creatie klantreismonitor 

• Roadmap planning 

UWV heeft een herbruikbare toolbox met trainingen en 
workshop-materialen zodat een team direct aan de slag kan 
gaan met het in kaart brengen en verbeteren van een klantreis. 

Voorbeeld van een concept storyboard tool



5. Een aanvoerder met een multi-
disciplinair team 
Succesvolle klantreis trajecten hebben een gemotiveerde 
aanvoerder die met de (nieuwe) werkwijze aan de slag wil 
gaan en van het management de vrijheid krijgt om dit te 
doen. De rol van management is om ervoor te zorgen dat 
deze persoon kan werken met de juiste teamleden en dat het 
team de vrijheid krijgt om aan de slag te gaan.  

Succesvolle teams combineren kennis en kunde van 
meerdere bedrijfsonderdelen. Ook belangrijk is dat het team 
een goede hiërarchische en geografische weergave is van de 
hele organisatie. In de praktijk betekent dit een goede mix 
van management en diverse andere collega’s uit het land – 
om te voorkomen dat het een ‘hoofdkantoor feestje’ wordt. 

Voor aanvang van de klantreis is het daarom belangrijk om 
met de opdrachtgever af te stemmen welke medewerkers 
een rol spelen in de klantreis en uitgenodigd moeten 
worden voor één van de workshops.  

We zien dat in de eerste fase van klantreis-projecten de 
aanvoerder vaak nog zijn of haar ‘oude’ werk moet doen. 
Naarmate de organisatie service design serieuzer neemt, 
wordt klantreis-manager een nieuwe rol en krijgt het team 
meerdere vaste medewerkers.  

Waar UWV is gestart met 1 klantreismanager, staat er na 
anderhalf jaar een team van 3 klantreismanagers, een 
service design expert en communicatieadviseur onder 
leiding van een manager klantreismanager. Dit team werkt 
nauw samen met het team marktonderzoekers, 
gedragswetenschappers, innovatiemanagers en analisten.   



6. Zorg voor feitelijke onderbouwing 
en maak de klantreis meetbaar 
Het effect van succesvolle klantreis-trajecten is meetbaar. Dat 
begint in de ‘Ontdekken’-fase door feiten en cijfers te 
koppelen aan een klantreis. Bij overheidsorganisaties en 
financiële instellingen zien we dat voor de start reeds veel 
onderzoek en data beschikbaar is. Niet zelden begint zo’n 
klantreis met de analyse van tientallen bronnen en 
documenten.  

Een belangrijke factor voor succes is dat het klantreisteam zelf 
de analyse doet van deze bronnen en hieruit de significante 
conclusies trekt. Werken met compacte inzichtkaarten helpt 
hierbij. Overheidsorganisaties zijn gewend om (uitgebreide) 
notities en rapporten te schrijven en het gebruik van 
inzichtkaarten dwingt de deelnemers om inzichten compact en 
actiegericht te formuleren.  

Leg de inzichten vast in een (digitale) ‘factbase’ zodat ze 
tijdens (en na) het project nog vindbaar zijn.  

Het werken vanuit de klantreis is geen eenmalige exercitie. 
Bij UWV wordt in de laatste week van de Klantreis Kickstart 
door het team een klantreis ‘monitor’ (visueel dashboard) 
ontworpen. Hierin worden alle belangrijke klantwaarden 
en klantfeedback van een specifieke klantreis 
weergegeven zodat de resultaten eenvoudig gedeeld 
kunnen worden binnen de organisatie.  

Voorbeeld van van insightscards op de klantreis.

Voorbeeld concept 
brainstorm klantreis 
monitor



7. Shout it out 
Laat de organisatie zien dat er op een andere, klantgerichte, 
manier gewerkt wordt en gebruik hiervoor alle middelen die 
in jouw mogelijkheid liggen. Het begint al met de fysieke 
ruimte; een prachtig voorbeeld is hoe een bank haar eerste 
klantreisprojecten letterlijk in de hal van het hoofdkantoor 
organiseerde. Een klantreisteam bij een pensioenfonds 
nestelde zich midden in het pand, naast het 
vergadercentrum, zodat iedereen kon zien dat een 
multidisciplinair team op een nieuwe manier werkte. 

Succesvolle klantreis-managers gaan met hun verhaal op pad 
naar andere afdelingen en gebruiken bijvoorbeeld 
afdelingsvergaderingen om te vertellen hoe Service Design 
werkt. Het organiseren van interne evenementen of een 
‘townhall meeting’ is ook een toegankelijke manier om de 
werkwijze en resultaten te delen.   

Om de klantreis denk- en werkwijze bekend(er) te maken 
verzorgt UWV op het hoofdkantoor als in de vestigingen 
presentaties om de toegevoegde waarde van klantreizen aan 
te tonen. Met name in het begin is het van belang om zoveel 
mogelijk mensen mee te krijgen. Niet alleen presentaties 
helpen hierbij maar ook door het inplannen van koffie-
afspraken met de belangrijke spelers binnen de organisatie. 

Daarnaast maakt UWV gebruik van: 

• Intranet 

• Email nieuwsbrieven 

• Uitleg en inspiratie video 

• Workshops en presentaties 

• Externe artikelen 

Organiseer een intern event of ‘townhall meeting’ om 
de werkwijze en resultaten te delen. 



Samenvatting 
Nog even alle succesfactoren op een rij. 

1. Train een team en begin klein 

2. Een governance structuur zorgt voor helderheid in 
definities en verantwoordelijkheden 

3. Stel een kader om prioriteiten te bepalen 

4. Ontwikkel eenduidige aanpak met tools een templates 

5. Een aanvoerder met een multi-disciplinair team 

6. Zorg voor feitelijke onderbouwing en maak de klantreis 
meetbaar 

7. Shout it out! 

Toekomst 

Een ontwikkeling in de Service Design aanpak is dat techniek 
(software ontwikkelaars) steeds vaker deel uitmaakt van 
klantreisteams, zodat de verbeteringen sneller hun weg vinden 
naar de klant/burger. Ambitieuze organisaties zorgen ervoor dat 
binnen een periode van 8-12 weken de klant daadwerkelijk de 
verbeteringen kan ervaren. Een andere ontwikkeling die we zien, 
is dat klantreizen steeds minder een one-size-fits-all operatie zijn. 
Steeds vaker wordt communicatie en content aangepast aan de 
persoonlijke context van de klant/burger. 

Bij overheidsorganisaties zien we dat verbeteringen direct na een 
sprint door content- en communicatie medewerkers worden 
opgepakt om (content)verbeteringen snel online zetten.  

UWV maakt bijvoorbeeld gebruik van design sprints van één week 
om verbeteringen tastbaar te maken. In zo’n sprint wordt een 
prototype van bijvoorbeeld een website of app gemaakt en 
binnen de sprintweek gevalideerd met klanten.  

Heeft UWV nog wensen voor de nabije toekomst? Zeker, één van 
de vernieuwingen is het inrichten van een continue ‘experience 
center’ voor klantreizen en klantonderzoek in de entree van één 
van de kantoren – zodat meer collega’s kunnen ervaren hoe het is 
om te werken vanuit de blik van de klant. 



Wil je verder praten over service design bij overheidsorganisaties. 
Neem contact met ons op! 

Daniëlle Koning 
Manager klantreizen UWV 
danielle.koning@uwv.nl 

Franklin Heijnen 
Creative director Deloitte Digital 
fheijnen@deloitte.nl

Hier kunt u de Deloitte whitepaper over service design bij 
overheidsorganisaties downloaden. 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/public-sector/articles/service-design-effectief-en-efficient-overheidsdienstverlening-inrichten.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/public-sector/articles/service-design-effectief-en-efficient-overheidsdienstverlening-inrichten.html

