
HOE EEN DOELGERICHTE KLANTINTERACTIE  
LEIDT TOT POSITIEVE ERVARINGEN  
VAN BURGERS. 

Service Design  
helpt overheidsorganisaties 
om effectief én efficiënt de 
dienstverlening  
in te richten



Onze wereldwijde 
ervaringen laten zien 
dat met Service Design 
problematische interacties 
in de dienstverlening 
opgelost of verminderd 
kunnen worden.



Van het betalen van belastingen en 
rekeningen tot het aanvragen van 
uitkeringen, paspoorten en vergunningen: 
jaarlijks vinden er miljoenen transacties 
plaats tussen overheidsinstanties en 
burgers. Een groot gedeelte van deze 
transacties vindt nog steeds plaats via 
traditionele (niet-digitale) kanalen. Door 
dit te verminderen, kan dit de overheid op 
het gebied van productiviteit, efficiëntie, 
gemak en andere voordelen vele 
miljoenen opleveren.

Dienstverlening op maat 

De afgelopen twintig jaar is een grote 
verschuiving gaande naar meer 
persoonlijke dienstverlening door 
bedrijven. Ook de overheid toont zich niet 
immuun voor de krachten die aan deze 
verschuiving ten grondslag liggen. In de 
toekomst worden tientallen interacties van 
overheden met betrekking tot publieke 
dienstverlening gepersonaliseerd: thuis 
of op mobiele apparaten. Steeds meer 
overheidsdiensten zijn beschikbaar daar 
waar de burger deze vraagt. Waarom? 
Omdat grote, centrale kantoren niet zinvol 
zijn wanneer veel functies beter digitaal 
op afstand kunnen worden afgehandeld. 
Denk bijvoorbeeld aan een politieagent 
die een proces-verbaal direct op zijn 
telefoon registreert. Dat beperkt de 

administratieve belasting voor de agent 
en scheelt de burger een bezoekje aan 
het politiebureau.

De komende jaren omarmen de meest 
innovatieve overheden de nieuwe 
mogelijkheden die technologie biedt 
om de burgerlijke betrokkenheid te 
vergroten en zich anders in te richten 
om betere resultaten te bereiken. Veel 
overheidsinstanties nemen vandaag 
al stappen om hun organisatie zo 
aan te passen zodat deze meetbare 
resultaten voor de maatschappij oplevert. 
We verwachten dat er steeds meer 
samenwerking ontstaat rond innovatieve 
oplossingen, die afwijkt van de gebaande 
paden en waarbij de scheidslijnen 
tussen non-profit, bedrijfsleven en 
overheid vervagen. 

De nabije toekomst brengt veel 
onvermijdelijke veranderingen: de 
mogelijkheden om vooruitgang te 
boeken moeten worden benut in het 
belang van de maatschappij. Denk aan 
het vereenvoudigen van communicatie 
met burgers, meer dynamiek in 
personeelsinzet, transparantie over de 
impact van programma’s en een grotere 
burgerparticipatie bij de uitvoering en bij 
de totstandkoming van beleid. De overheid 
heeft geen ruimte om stil te staan. 

Inspelen op de behoeften 
van onze burgers 



DE OVERHEID RAAKT ACHTEROP

40%
van de burgers vertrouwt 
de overheid 3

56%
van besluitvormers bij de overheid 
geeft aan dat tegemoetkomen aan 
de stijgende klantverwachtingen de 
hoogste prioriteit heeft 4

61%
van besluitvormers bij de overheid 
geeft prioriteit aan het verbeteren 
van de klantervaring 4

Service Design (SD) zorgt 
voor meer klanttevredenheid, 
draagvlak, vertrouwen en 
compliance



GEBRUIKERSERVARING VERBETERT ROI

$100
Iedere dollar die wordt 
geïnvesteerd in gebruikservaring 
levert 100 dollar op 5

50-65%
van alle systeemproblemen kan 
worden voorkomen door een 
beter ontwerp 6

50%
van de ontwikkelingstijd van 
een project wordt besteed aan 
vermijdbaar herstelwerk 7

GEBRUIKERS VERTROUWEN EEN GOED ONTWERP

88%
van online consumenten keert na 
een slechte ervaring waarschijnlijk 
niet terug naar een website 2

48%
van gebruikers geeft aan dat wanneer 
een site niet goed werkt op een 
mobiel apparaat, het bedrijf op hen 
overkomt als niet geïnteresseerd 1

62%
van gebruikers heeft een 
goed gevoel bij een bedrijf dat 
content op maat levert1

GEBRUIKERS HEBBEN HOGE VERWACHTINGEN

94%
van de eerste indruk hangt samen 
met het ontwerp 8

85%
van de gebruikers vindt dat de 
mobiele website van een bedrijf 
net zo goed of beter moet zijn 
dan de desktopversie 9

75%
van het oordeel over de 
geloofwaardigheid van een 
website is gebaseerd op hoe 
de website eruitziet 10



Dankzij onze ervaring met overheidsinstanties 
kunnen we vanaf dag één een vliegende start 

maken door unieke en innovatieve methodes in te 
zetten om de klantervaring, draagvlak, vertrouwen 

en compliance te verbeteren.

Service  
Design gaat  

over mensen



Wat is Service Design?

Service Design verbindt de overheid 
met de mensen aan wie zij diensten 
verleent. Dit houdt onder meer in dat 
er onderzoek wordt gedaan om de 
klant (burger of bedrijf) te begrijpen en 
vervolgens producten en diensten te 
ontwikkelen die echte waarde leveren aan 
de gemeenschap en tegemoetkomen aan 
de werkelijke behoeften van mensen.

Onze diversiteit en sterke cultuur 
maken ons anders

We bieden een unieke combinatie 
van vaardigheden die complexe 
problemen van overheden hanteerbaar 
maken en op een innovatieve wijze 
duurzame verandering. 

We beschikken over het zakelijke 
inzicht van een strategisch adviseur, de 
ontwerpcapaciteiten van een creatief 
bureau en de technische diepgang van 
een technologiebedrijf, en zetten zowel 
fysieke als digitale kanalen in 

Dankzij de 
ontwerpexpertise van 
onze teams en eerdere 
werkervaring voor en 
met overheidsinstanties 
kunnen we direct een 
vliegende start maken 
en unieke en innovatieve 
methodes inzetten om 
projectresultaten van 
hoge kwaliteit neer 
te zetten.



Customer Experience (CX) Design is een 
holistische benadering gericht op de end-to-
end service-ervaring via alle kanalen en op 
alle contactmomenten, vanuit het perspectief 
van een klant en van de organisatie. De blik 
is breed: offline en online. Kernwoorden: 
gebruikersonderzoek, persona’s, klantreizen, 
co-creatie en storyboards.

Customer Experience Design

User Experience Design

User Interface Design

CX

UX

UI

User Experience (UX) Design is het bedenken 
en uitwerken aan welke eisen kanalen en 
diensten moeten voldoen en hoe deze 
gaan werken door het maken en valideren 
van prototypes met de eindgebruiker om 
zo de gewenste (overtreffende) end-to-end 
ervaring te bereiken. Kernwoorden: interactie, 
prototyping, specificaties,  gebruikersvalidatie 
en toegankelijkheid.

User Interface (UI) Design  houdt zicht bezig 
met het ontwerpen van visuele interfaces/
schermen voor websites, apps en meer op 
een manier die zowel gebruikersvriendelijk 
is als het gewenste (merk)gevoel geeft. 
Kernwoorden: interactie, vorm, beelden, merk- 
en stijl (door)ontwikkeling.



Service DesignSD
Service Design is net zoals CX gericht op de 
end-to-end service ervaringen, vanuit de 
persfectief van de klant. Service Design voegt 
hier de blik vanuit de organisatie aan toe, en 
kijkt naar wat er in de organisatie, mensen, 
processen en systemen moet gebeuren om 
de gewenste klantervaring waar te maken. 
Service Design is deels customer experience 
(front stage) en deels business design (back 
stage). Kernwoorden: co-creatie, klantreizen, 
medewerkersreizen, techniek en processen.

Organisatie
Organsatie ontwerp
Agile werkwijze

Systemen
ICT architectuur
Systeemintegratie
Applicatieontwikkeling

Mensen 
Veranderingmanagement
High Performance Teams
Training

Data 
Datamanagement
Cybersecurity & privacy
Compliancy

Processen
Procesontwerp
Robotiseringsprocessen



Ervaring &  
creatief ontwerp 

We zetten onze expertise op het 
gebied van user experience en 
onze ontwerpvaardigheden in 
om de digitale betrokkenheid 
van zowel interne als externe 
gebruikers te vergroten.

Organisatiestrategie

Ons zakelijk inzicht garandeert 
dat onze digitale oplossingen 
aansluiten bij de behoeften en 
strategische doelstellingen van 
de organisatie.

Technologie

We maken gebruik van 
bestaande en opkomende 
technologieën, naast 
toonaangevende methoden en 
tools, om praktische en 
innovatieve oplossingen te 
leveren die voldoen aan de 
projectvereisten.

EXPERIENCE DESIGN 
(WENSELIJKHEID)

ONLINE  
BUREAUS

SYSTEEM 
INTEGRATIE

TECHNOLOGIE 
(HAALBAARHEID)

ORGANISATIESTRATEGIE  
(LEVENSVATBAARHEID)

RECLAME 
BUREAUS

We combineren ontwerp, technologie en bedrijfsstrategie 
om onze klanten te helpen hun complexe problemen op 
te lossen. 



Ons uitgangspunt is dat we u helpen om zelf de expertise in 
de organisatie op te bouwen om Service Design in te zetten 
voor burgers bij het creëren, innoveren en veranderen. Met 
ons ervaren team van deskundigen en onze bewezen toolkit 

hebben we laten zien dat succesvol te doen.

Als start bieden we een versneld programma 
Service Design, dat kan worden aangepast aan 
de behoeften van uw organisatie. Of u nu een 
nieuwe ontwerpafdeling opstart, uw bestaande 
vaardigheden verder wilt aanscherpen of mensen 
buiten uw team wilt opleiden: wij helpen u met 
de nieuwste technieken, methoden en kaders 
om cultuur, vaardigheden en een klantgerichte 
instelling te ontwikkelen. 

Vaardigheden en 
deskundigheid opbouwen 

in uw organisatie 



Service design voor leiders

In onze huidige onzekere en complexe 
wereld zijn goed doordachte ontwerpen 
essentieel; alleen handelen is niet genoeg. 
Leiders in de publieke sector moeten 
veranderen van analisten en deskundigen in 
coaches en begeleiders van een strategische 
dialoog binnen de organisatie. Deze sessie 
biedt een overzicht van de basiselementen 
van Service Design, zoals waarom, wat 
en hoe, met de nadruk op ontwerp als 
methodologie en mindset. 

Wanneer gebruiken: de sessie geeft leiders 
essentiële tools in handen om effectief 
leiding te geven aan de ontwerpinspanning in 
een organisatie, afdeling of team.

Visueel denken en storytelling

In deze sessie leren medewerkers 
vaardigheden op het gebied van visueel 
denken en storytelling. Eerst wordt in het 
kort de geschiedenis van de visuele cultuur 
verteld, waarna de medewerkers kunnen 
oefenen met het visuele alfabet. Deelnemers 
aan de sessie doen ook praktische ervaring 
op met het visualiseren van projecten, 
problemen, huidige en toekomstige 
toestand, en oplossingen zoals metaforen 
of concepten die snel weerklank vinden bij 
mensen. De sessie eindigt met een overzicht 
van archetypes in storytelling en elementen 
waarmee inspirerende verhalen kunnen 
worden gecreëerd.

Wanneer gebruiken: in deze sessie 
leren medewerkers de vaardigheden om 
helder en beknopt een boodschap over te 
brengen. Met deze vaardigheden kunnen 
ze presentaties maken en klantverhalen en 
onderzoek presenteren aan bestuurders 
of collega’s. 

Mensgericht ontwerponderzoek 

Ontwerponderzoek en een ‘evidence-based’ 
benadering zijn doorslaggevend voor 
succesvolle overheidsinitiatieven. De opzet 
van deze sessie is om medewerkers te leren 
hoe ze verschillende onderzoeksmethoden 
kunnen gebruiken, hoe ze ontwerponderzoek 
uitvoeren, hoe ze bevindingen samenvoegen 
en vervolgens vastleggen en communiceren 
als overtuigende verhalen die inzichten 
bieden en kunnen worden gebruikt om 
innovatiemogelijkheden vast te stellen voor 
de oplossing van complexe problemen.

Wanneer gebruiken: deze sessie moet 
worden doorlopen voorafgaand aan het 
uitvoeren van gebruikersonderzoek en is 
in het algemeen vooral geschikt voor het 
beginstadium van een project.

Prototyping 

Deze sessie begeleidt medewerkers in 
het proces van prototyping, dat bestaat 
uit ontwerpen, valideren en itereren. De 
medewerkers werken met echte projecten 
en passen prototyping-methoden toe om 
een mogelijke oplossing te ontwikkelen, 
testen en verfijnen. Prototyping is bezig de 
standaard te worden voor alles wat digitaal 
is, omdat het medewerkers de gelegenheid 
geeft ideeën snel tastbaar en testbaar 
te maken.

Wanneer gebruiken: zorg voordat er 
prototyping-activiteiten worden uitgevoerd 
dat medewerkers over de juiste tools en 
kennis beschikken om de klus effectief 
te klaren.



Intensieve Service Design training 

Een intensieve training die medewerkers 
inzicht geeft in en praktische ervaring 
biedt met de belangrijkste stadia in het 
ontwerpproces dat Deloitte gebruikt: 
Ontdekken, Definiëren, Ontwikkelen 
en Leveren. Met deze training worden 
medewerkers ondergedompeld in de 
ontwikkeling en de praktijk van Service 
Design. Op deze manier zorgt de organisatie 
er niet alleen voor dat medewerkers nieuwe 
vaardigheden leren, maar ook dat Service 
Design in de organisatie wordt geïntegreerd.

Wanneer gebruiken: deze sessie draagt bij 
aan het ontwikkelen en integreren van een 
Design Thinking-cultuur en mindset, met de 
Service Design vaardigheden. 

Journey maps 

Journey maps zijn een combinatie van 
visualisatie en storytelling. Ze helpen 
medewerkers de behoeften van de burger 
te begrijpen en daarop te focussen. In 
deze sessie komt zowel de theorie als de 
praktische toepassing aan de orde. Alle 
stadia komen aan bod, van de vaststelling 
van een probleem tot de effectieve 
implementatie van een oplossing. Door 
de focus te leggen op het begrijpen 
van de behoeften van de burger zien 
medewerkers hoe ze de dienstverlening 
zo kunnen ontwerpen dat deze de 
verwachtingen overtreft.

Wanneer gebruiken: in deze sessie leren 
medewerkers hoe ze zelf journey maps 
kunnen maken. Ze leren het proces helemaal 
doorgronden en kunnen journeys van 
burgers effectief communiceren.

Segmenteren en personaliseren 

Bij het leveren van de beste ervaring voor 
de burgers is er steeds minder sprake van 
‘one size fits all’. Steeds vaker zal de ervaring 
worden afgestemd op het profiel en context 
van de klant. Bij een burger die beduidend 
minder digitaal vaardig is zal het niet 
bijzonder effectief zijn om alle interacties via 
digitale kanalen te sturen. Met deze training 
leren medewerkers de basisvaardigheden 
voor segmentatie en personalisatie.

Wanneer te gebruiken: deze sessie 
maakt de koppeling tussen het gebruik van 
journeymaps en klantprofielen zodat de 
ervaring van de burger wordt afgestemd in 
een persoonlijk profiel en context.



Service Design kan het volgende betekenen voor de overheid:

• Investeringen verbeteren en de kloof 
tussen strategie en implementatie 
verkleinen 

• Impactvolle verbeteringen doorvoeren 
in de customer experience dankzij een 
diep inzicht, op basis van informatie

• De focus verleggen van ‘op tijd leveren’ 
naar ‘waarde leveren’ 

• Oplossingen afstemmen binnen 
de context van het ecosysteem en 
investeringsresultaten en voordelen 
doormeten. 

  S E R V I C E
D E S I G N

C U S T O M E R
E X P E R I E N C E

B U S I N E S S
D E S I G N

Service Design is een holistische benadering gericht op 
de end-to-end service-ervaring via alle kanalen en op alle 

contactmomenten, vanuit het perspectief van een klant en van 
de organisatie. Service Design is deels customer experience 

(front stage) en deels business design (back stage).

Wat is 
Service Design?





OPZET END TO END

Gebruikersonderzoek 

Geef de eindgebruiker een stem in 
het ontwerp en de implementatie 
van diensten door middel van 
onderzoek, inzichten uit data en co-
creatie waarbij de gebruiker centraal 
staat. Maak gebruik van een arsenaal 
aan kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden om de 
behoeften, emoties, motivaties 
en het gedrag van mensen vast te 
stellen. Gebruik data-analyse om de 
behoeften van burgers te in kaart te 
brengen, te valideren en beslissingen 
met betrekking tot investeringen 
en ontwerp op alle niveaus in de 
organisatie te sturen (portefeuille, 
programma, team).

We hebben de volgende producten en diensten ontwikkeld om overheden te helpen de kracht 
van mensgericht ontwerp in te zetten. Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek over de 
voordelen die dit uw organisatie kan brengen. Door onze raamcontracten zijn wij de vaste 
partner van de Rijksoverheid op het gebied van UX-onderzoek en Webanalyse.

Wij helpen de overheid 
bij de overgang naar een 
cultuur die holistischer is en 
meer wordt gedreven door 
customer experience

CX-transformatie: 
Gebruikersbehoeften vertalen 
naar producten en dienstverlening

Voer impactvolle verbeteringen door 
in de kwaliteit van de geleverde 
ervaring, door een geïnformeerd en 
diepgaand begrip van hoe de huidige 
dienstverlening wordt ervaren. De 
focus verleggen van ‘op tijd leveren’ 
naar ‘waarde leveren’.

Snelle prototyping: Oplossingen 
testen met gebruikers 

Met bewezen tools en methoden 
(GovLab 13) worden innovatieve 
oplossingen ontworpen voor 
complexe problemen in de publieke 
sector. Laat eindgebruikers 
concepten en prototypes snel testen 
alvorens tot realisatie over te gaan, 
om verbeteringen te ontwerpen die 
beter inspelen op ‘pains & gains’ bij 
de burger. 

Tools: Gebruikersonderzoek 
(kwalitatief), co-creatie workshops, 
data-analyse.

Wanneer gebruiken: als u wilt 
begrijpen wat uw gebruikers doen en 
nodig hebben en waarom.

Tools: Persona’s, empathy maps, 
scenario’s, journey maps, service-
blauwdrukken, value propositions, 
data-analyse, CX-meting.

Wanneer gebruiken: om 
belangrijke gebruikerstypen en hun 
echte ervaringen te begrijpen en 
erover te communiceren.

Tools: Journey maps, 
prototypes (digitaal en 
fysiek) bruikbaarheidstesten, 
labonderzoeken.

Wanneer gebruiken: om ideeën en 
oplossingen te testen met klanten en 
hypotheses te valideren. 



VAARDIGHEID VERBETEREN 

Digitalisering van de 
dienstverlening: gebruikmaken 
van mensgerichte 
ontwerpmethoden en 
-technologie

Verbeter de service-ervaring door 
laagwaardige taken te digitaliseren, 
burgers digitale opties aan te 
bieden en op het juiste moment 
in hun klantreis een strategisch 
‘digitaal duwtje in de rug te geven’. 
De acceptatie van digitale diensten 
wordt bevorderd door ze gemakkelijk 
en intuïtief ervan gebruik te laten 
maken en zo de ROI te vergroten. 

CX-vaardigheden opbouwen in 
uw organisatie 

Uw teams leren hoe ze Service 
Design kunnen inzetten voor creatie 
en innovatie. We geven uw teams 
een versnelde training in Design 
Thinking en Service Design. Hierdoor 
denken ze als een ontwerper 
en gaan ze gebruik maken van 
methodologieën en tools om 
uw organisatie klantgerichter en 
innovatiever te maken.

Storytelling: communicatie 
en afstemming rond een 
bepaalde visie

We helpen u een complexe 
boodschap van uw organisatie 
eenvoudig en aantrekkelijk op te 
stellen en te communiceren aan 
uw medewerkers of burgers die 
aankomt in het hart en hoofd van 
uw mensen.

Tools: Journey maps, co-
creatie workshops, prototypes, 
bruikbaarheidstesten, technische 
analyses en implementatie, 
automatisering met robotica. 

Wanneer gebruiken: om de 
ROI te vergroten en laagwaardige, 
repetitieve taken om te zetten naar 
digitale kanalen. 

Tools: Ervaringsonderwijs en Service 
Design toolkit.

Wanneer gebruiken: om cultuur, 
vaardigheden en een klantgerichte 
mentaliteit te ontwikkelen.

Tools: storytelling, video, animatie, 
infographics, posters, etc.

Wanneer gebruiken: om 
een visie te delen met het doel 
overeenstemming en duidelijkheid 
te verkrijgen.



We helpen overheidsorganisaties om openbare diensten te 
ontwerpen volgens de overheidsrichtlijnen:

9 Maak het toegankelijk 

Ontwerpers bij Deloitte Digital 
Nederland zijn getraind en 
gecertificeerd in het ontwerpen en 
toetsen van toegankelijkheid van 
digitale kanalen op WCAG 2.0 en 
hebben een geavanceerd mobiel 
usability lab ter beschikking.

Begrijp tools en systemen

Deloitte heeft toegang tot en is zeer 
deskundig in digitale technologieën, 
software en systemen.

4

Veiligheid als prioriteit

Deloitte is zich zeer bewust van 
het belang van de bescherming 
van persoonsgegevens en is goed 
ingevoerd in de wetgeving rond 
juridische en veiligheidsvereisten. 

5 Test de dienstverlening

Deloitte beschikt over sterke UX-
ontwerpvaardigheden en werkt samen 
met eindgebruikers in een iteratief 
proces totdat het gewenste resultaat 
is bereikt. 

10

Onze aanpak is gericht 
op de hele overheid

Begrijp de behoeften van de 
gebruiker

Deloitte houdt diepte interviews 
met klanten om de behoeften en 
verwachtingen van de gebruiker te 
begrijpen. 

1 Consistent en responsief ontwerp

Deloitte levert werk vanuit een 
(responsief) design systeem wat zorgt 
voor consistentie en realisatiesnelheid.

6

Gebruik open standaarden en 
gemeenschappelijke platforms

Deloitte werkt met u samen om 
ervoor te zorgen dat waar passend 
overheidplatformen en standaarden 
worden gebruikt.

7Zorg voor een multidisciplinair 
team

Het gevarieerde serviceaanbod 
van Deloitte garandeert een 
multidisciplinaire aanpak voor al het 
werk dat we doen.

2

Een agile proces waarbij de 
gebruiker centraal staat 

Ontwerpmethodologieën waarbij 
de gebruiker centraal staat zijn diep 
geïntegreerd bij Deloitte en garanderen 
dat de focus bij ontwerp, ontwikkeling 
en implementatie altijd op de 
gebruiker ligt. 

3 Maak broncode open

Waar relevant zorgen we dat code open 
source beschikbaar wordt gesteld.

8



Meet de prestaties

Deloitte beschikt over analyse expertise 
en tools om te meten of uw product 
naar verwachting presteert.

11

Vergeet de niet-digitale  
ervaring niet 

Het ontwerpteam van Deloitte kijkt 
op een holistische manier naar uw 
dienstverlening. 

12

Moedig iedereen aan de  
digitale dienst te gebruiken 

Deloitte kijkt waar de contactmomenten 
tussen uw diensten en de gebruikers 
zijn, en stimuleert het gebruik van de 
digitale kanalen. 11

13

Ontwerp van de dienst en 
leveringsproces

We willen betere oplossingen ontwerpen 
en leveren, en kijken daarom naar de 
ervaringen van gebruikers. Op basis 
daarvan ontwerpen we openbare diensten 
voor de overheid op een iteratieve manier, 
waarbij de gebruiker centraal staat. Teams 
kunnen daardoor klein beginnen en snel 
leren. Zo kunnen ze diensten ontwikkelen 
die snel kunnen worden geleverd en 
bovendien geld besparen, omdat de 
dienstverlening minder vaak hapert. 
Er zijn vier stadia: 

ONTDEKKEN
Schets eerst het bredere 
dienstenlandschap, onderzoek de 
echte behoeften en problemen van uw 
gebruikers en medewerkers, begrijp 
wat de bedoeling van het beleid is 
en wat de technologische kansen en 
beperkingen zijn.

DEFINIEREN
In deze fase gebruiken we de 
klantinzichten om een klantreis en 
gebruikerstypen in kaart te brengen. 
Dit koppelen we ook aan de huidige 
processen en technieken. We krijgen 
inzicht in ‘pains & gains’ bij klanten en 
inventariseren de mogelijke kansen 
voor verbetering. Alle verbeterideeën 
en thema’s worden geprioriteerd en 
de beste worden meegenomen in 
de ontwerpfase.

ONTWERPEN
We ontwerpen een prototype dat een 
aantal verbeteringsmogelijkheid bevat 
zodat deze getest en gevalideerd 
kunnen worden.

REALISEREN 
In de laatste fase definiëren we 
de eerste versie van de nieuwe of 
verbeterde service op basis van de 
inzichten van de vorige fases. Er wordt 
getest en gevalideerd met de klant en 
medewerker. Daarnaast wordt er een 
back log en roadmap gecreëerd voor de 
ontwikkelfase hierna.



We werken samen met uw teams om empathie bij de gebruikers 
op te bouwen en we leren snel. Zo kunnen we waardevolle 
diensten creëren die snel kunnen worden geleverd en de ROI 
verbeteren door kosten vanwege gebrekkige dienstverlening 
terug te dringen.

De klant begrijpen is essentieel 

Als we de behoefte, de motivatie en het 
gedrag van de klant begrijpen, kunnen 
we zorgen voor meer acceptatie en meer 
tevredenheid. Zo helpen we klanten om 
hun doelen gemakkelijker te bereiken. 
Design Thinking en Service Design 
kunnen overheden helpen om obstakels 
weg te nemen en intuïtieve, innovatieve 
gebruikerservaringen te creëren. Deze 
aanpak laat teams op nieuwe manieren 
samenwerken, terwijl het risico wordt 
teruggedrongen door onderzoek en 
inzicht in de klant, co-creatie, prototyping 
en structureel testen met eindgebruikers. 

De customer experience meten om op 
het goede spoor te blijven

Het meten van de customer experience 
geeft organisaties inzicht in de mate 
waarin ze erin slagen hun doelen te 
bereiken en aan de verwachtingen van de 
klant te voldoen. Het laat ook zien waaraan 
ze in de toekomst wellicht meer aandacht 
moeten besteden.

Stel de klant centraal en integreer dit 
in de cultuur

Wanneer mensgericht ontwerp wordt 
geïntegreerd in de cultuur van de 
overheid, kan de kloof tussen de 
verschillende silo’s worden gedicht en 
ontstaat de mogelijkheid samen te werken 
aan het gemeenschappelijke doel: waarde 
leveren voor de klant. Daarnaast kan 
door middel van krachtige storytelling 
invloed worden uitgeoefend op belangrijke 
stakeholders, en wordt het mogelijk de 
klant in alle processen centraal te stellen.12

Wij helpen u bij de 
overgang naar een cultuur 
die holistischer en meer 
CX-gedreven is



We gebruiken Service Design om de integrale 
ervaring te definiëren en User Experience (UX) om 
de contactmedia te ontwerpen. We baseren onze 
aanpak op de strategie, die de visie bepaalt voor 
het leveren van betere producten en diensten op 
basis van een diepgaand begrip van de behoeften 
van onze klanten. 

Bestuurlijk team neemt een 
strategische beslissing om 
de omnichannel-ervaring te 
onderzoeken en verbeteren. 

Er wordt Service Design- 
onderzoek gedaan naar 
de huidige ervaring en 
wat dit betekent voor 
eindgebruikers.

UX-ontwerp en testen vinden 
plaats, waarbij de resultaten 
uit het onderzoek worden 
toegepast, om de toekomstige 
ervaring te creëren en 
valideren en waarde aan 
klanten te leveren. 

USER EXPERIENCE 
ontwerpt het  
contactpunt

SERVICE DESIGN  
bepaalt de ervaring

STRATEGIE  
bepaalt de visie 

ABSTRACT 

 
CONCREET 



Door middel van het ontwerp vergroten wij de 
klantbetrokkenheid en het draagvlak, zowel bij de 

Rijksoverheid en in de publieke sector. Bijvoorbeeld 
bij het UWV. 

We brengen 
een schat aan  

overheidservaring 
mee



Uitdaging

UWV wil als 1 organisatie werken, denken 
en klantgericht interacteren met haar 
klanten. UWV had in een aantal pilots 
ervaren hoe Service Design een bijdrage 
kon leveren aan het verbeteren van 
de dienstverlening. UWV wilde een 
gestandaardiseerde methodiek hanteren 
en zorgen voor een solide inbedding in de 
processen binnen de organisatie.

Oplossing

Samen met UWV is een portfolio 
van 18 klantreizen opgesteld zodat 
overzicht ontstond. Daarnaast is een 
gestandaardiseerde werkwijze van 4 
weken ontwikkeld, de klantreis kickstart, 
met trainingen, workshops, tools en 
methodieken om met een multidisciplinair 
team de huidige klantreis in kaart te 
brengen alsmede de toekomstige klantreis 
inclusief verbeterpunten.

Resultaat

De klantreis kickstart is inmiddels voor 
twee klantreizen uitgevoerd en heeft 
geleid tot een breed gedragen inzicht 
in ‘pains & gains’ bij klanten en een 
toekomstige klantreis met de nodige 
verbeterinitiatieven. Ook is een klantreis 
monitor ontwikkeld waarmee de klantreis 
is voorzien van meetbare succes 
klant indicatoren. 

UWV Service Design kickstart
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