
Digitale vaardigheden?  
Met technologie alleen 
kom je er niet! 



Hallo!  
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Ik ben Saskia, ik wil vandaag een oproep doen 
voor meer ‘design’ in de overheid! 



“ 
Het einddoel moet zijn de burger 
en onderneming beter ten dienste 
te zijn. 

(Minister Digitale Agenda A. De Croo, 2017) 

3 
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Samenwerken 

Creativiteit 

Empathie 
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Missie:  
het stimuleren van User 
Centered Design in de 
overheid! 



Wat is design? 
“ Design wil alleen maar zeggen 
ontwerp, dus is alles wat ontworpen 
is design. Het schijnt dat sommige 
ontwerpen wat meer design zijn dan 
andere en dat er dus ook een 
hogere prijs voor wordt betaald/
gevraagd. ” 

“ Design betekent gewoon 
vormgeving. Dus als je deze 
betekenis in je achterhoofd neemt 
dan is alles wat je om je heen ziet 
design. “ 

“ Niet alles is design. Design is 
vernieuwend, gemaakt met passie 
en een gevoel. “ 
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“ De kreet 'design' pretendeert dat 
het de status van 'half kunst, half 
gebruiksobject' heeft. “ 

“ Eeuwenlang heeft de mens zijn 
wereld ingericht; objecten en 
diensten ontwikkeld die hem veilig, 
gezond en comfortabel houden. 
Juist producten die ontwikkeld zijn 
vanuit een human need, maken het 
verschil in de wereld. “ 

“ Design prikkelt alle zintuigen en 
blijft je verbazen. “ 



7 

Design = de menselijke ervaring 
beter maken voor een specifiek 
probleem 
▫  Focus op de gebruiker 
▫  Complexe problemen, diverse belangen 
▫  Balans tussen menselijke, en technologische, economische,… 

factoren 
▫  Creativiteit 
▫  Samenhangend geheel 
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Service design = 
design toepassen 
op 
dienstverlening 



Het gebeurt overal! 
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Uitproberen… 
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Enkele resultaten: 
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!  Validatie concept door burgers 

!  Herbeginnen na prototype wegens andere verwachtingen van burger 

!  Hogere verwachtingen van burgers tov bestaande dienstverlening (roadmap!) 

!  Eerste stap in anders samenwerken met andere overheidsinstanties (idee/
business) 

!  Inzage in gevoeligheden binnen de organisatie, ontbrekende elementen, 
stappen tot validatie 

!  Identificatie van relevante cases 

!  Andere behoeften vanuit de privé-bedrijven 
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EU - Single Digital Gateway Regulation: 
- gebruikers centraal 
- in contact met de overheid 
- transparantie 



User Centered  Design in de 
overheid? 
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Zullen we eraan beginnen? 
(1) 
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▫  DG Digitale Transformatie: uitbouw expertisecentrum rond user centered 
design 

▫  OPROEP:  
▫  Gebruik expertise uit raamcontract ‘User centered design’ (*) 
▫  Laat horen van uw ideeën: (technologische) use cases in 

innovatielabs 
▫  Alle kennis en lessons learnt worden terug ter beschikking gesteld 

(*) beperkt tot organisaties binnen de federale overheid 



Zullen we eraan beginnen?(2) 
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▫  SDG (*) Governance Team: Kanselarij en DG Digitale Transformatie 
▫  Visie: SDG = opportuniteit voor een betere digitale overheid ten dienste 

van burgers en ondernemingen 
▫  OPROEP: teken mee in op onze aanpak voor uw SDG implementatie! 

▫  Meldt u aan als enthousiaste medewerker voor uw organisatie 
▫  Start een pilootproject met ons 
▫  Installeer user centered design! 

(*) SDG = Single Digital Gateway 
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Danku! 
Vragen? 
▫  Saskia.Verbeeren@bosa.fgov.be 
▫  0496 20 01 22 


