
Virtuele Proeftuin 18 juni

Hi!

Hannah 
Meijer

visual service designer



Wat gaan
we doen

- mijn werk en werkwijze
- visualiseren beleving van  
  de gebruiker in breakout rooms
 in Mural 
- delen



Wat is de mens zijn 
of haar verhaal, 
beleving en behoefte?

Ik onderzoek complexe 
(maatschappelijke) vraagstukken 
en ontwerp oplossingen waarin 
de leefwereld van de gebruiker 
centraal staat.



visual service designer

onderzoek vertalen
naar visualisaties

onderzoek naar (service) ervaring, 
vanuit de perspectief van de gebruiker

=
inzichtelijk
verbinden
gedeeld eigenaarschap over het vraagstuk



Willem de Kooning Academie 
Graphic design & Service design

Design studio’s

Onderzoek -en adviesbureau’s

onder andere gewerkt voor
Ministerie van Algemene Zaken, Gemeente Rotterdam,

Start Foundation, Slachtofferhulp NL, de Rotterdamse Markten, Hivos, 
InHolland, KLM & Ministerie van Economische Zaken



je kan op veel verschillende manieren onderzoek doen ...

klantreizen

personas

service prototype

dagboek studie

empathy map

observatie

interviewstakeholder map
rollenspel



met welke onderzoeksmethode
heb je al eens gewerkt?

chat!



bij alle methodes staat  
de leefwereld

van de gebruiker
centraal

chat!





kan wrijving ontstaan



factor c
kernverhaal 

belangenanalyse
krachtenveld



‘wrijving’ met de Belastingdienst & mijn huurtoeslag

irritatie

boos

machteloos



ik zit vast
in een systeem 

ik heb behoefte
aan begrip 

voor mijn situatie



ik zit vast
in een systeem 

ik heb behoefte
aan begrip 

voor mijn situatie

ik wil meer empathie in het belastingsysteem!



begrijpen

waarom gaat dit zo?

wat is het proces?

met wie heb ik te maken?



begrijpen

waarom gaat dit zo?

wat is het proces?

met wie heb ik te maken?



inzicht

proces

contactmomenten

emotie



verhalen

ervaringen

van anderen



kansen

het onzichtbare 

zichtbaar maken

kans voor 

verbetering
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wachten op behandeling aanvraag wachten op behandeling aanvraag wachten op huurtoeslag
1 min. in
de wacht

15 min. in
de wacht wachten op behandeling aanvraag

wachten op behandeling aanvraag

wachten op behandeling aanvraag

wachten op reactie bezwaarschrift over oktober terugbetalen wachten op reactie bezwaarschrift over oktober terugbetalen

registreren bij 
de gemeente 

bevestiging
per brief

telefoniste
Belastingtelefoon

verhuizing:
1 oktober

huurtoeslag
ontvangen!

huurtoeslag 
niet ontvangen

belasting
belt 

‘s middags

telefoniste

belasting
belt

‘s ochtends

controlen via
www.toeslagen.nl

belasting
bellen

belasting
bellen

belasting
bellen

bericht:
aanvraag in 
behandeling

vriendin
heeft

informatie
& advies

controleren
GBA gegevens
bij gemeente

ontvangen
verhuisbevestiging
van de gemeente

bezwaarbrief
opstellen

bezwaar 
indienen

huurtoeslag
ontvangen!

bevestiging
per brief

telefoniste
Belastingtelefoon

advies
ontvangen

Bericht binnen
4-6 weken.

een nieuwe
woning gevonden!

bericht:
aanvraag in 
behandeling

huurtoeslag
aanvragen 

per 1 oktober

vriendin om 
advies vragen

opnieuw 
huurtoeslag 
aanvragen 

Per 1 november 2014.

Bericht binnen
4-6 weken.

Uw huurtoeslag voor
2013 wordt €772,00
Wij hebben uw huur-
toeslag berekend voor 

de periode vanaf 
1 oktober 2013.

www.rotterdam.nl
Vergeet niet om uzelf 

binnen vijf dagen na uw 
verhuizing bij de gemeente 
in te laten schrijven in de 
Basisregistratie personen 

(BRP).

De huurtoeslag is stopgezet,
er wordt geen reden gegeven...

opheldering 
vragen

Ik ontvang 
mijn huurtoeslag

van oktober,
november en 

december.

De telefoniste kan de 
reden ook niet 
achterhalen.
Ze gaat het 

uitzoeken en belt 
mij de volgende 

middag.

De telefoniste
belt ‘s ochtends.

Ik kan niet opnemen.

De telefoniste belt mij in 
de middag. Ze vertelt

dat er iets fout is gegaan 
in het toeslagen systeem, 
maar ze weet niet precies 

wat. Ik ontvang 
geen advies.

Ik probeer het nog
een keer om een 

advies te ontvangen.

Het is te druk. 
Ik word gevraagd 

om later terug 
te bellen.

De telefoniste leest in het 
systeem dat ik word geacht alle 

ontvangen huurtoeslag moet 
terugbetalen. Ik heb blijkbaar 
geen recht op op huurtoeslag.

opnieuw 
huurtoeslag 
aanvragen 

Ik word 1 minuut in 
de wacht gezet.

Ik krijg het advies
om opnieuw mijn
huurtoeslag aan 

te vragen. Dit keer
vanaf 1 januari. 

Per 1 januari 2014.

Ik spreek een vriendin.*
 Zij adviseert om te wachten 

tot er uitspraak gedaan wordt 
voor de nieuwe aanvraag. 
Maar gaat wel informeren 

naar oktober.
* jurist, verleden 

medewerker Belastingdienst

Mijn vriendin heeft de regels
nagevraagd bij een collega
intern: over oktober kan ik 

huurtoeslag ontvangen 
omdat ik mij voor de 5e van 
de maand heb ingeschreven.

Advies 1
Een bezwaar brief opstellen en

bij de Gemeente Rotterdam
mijn officiël verhuisdatum 

opvragen.

Advies 2
Vanaf november 

heraanvraag doen van 
huurtoeslag in plaats van
januari wat de telefoniste

mij adviseerde.

Ik dien een bezwaar
in over het terug

betalen van toeslag
oktober. Daarbij zwart 

op wit verhuis-
bevestiging van de 

gemeente.

Ik ontvang huurtoeslag 
van de maanden 

januari, februari en 
maart met terugwerk-

ende kracht

nog geen
reactie op 

mijn bezwaar
ontvangen

BRP - H. Meijer
datum aanvang

verhuizing:
5-10-2013

gemeente van
inschrijving:

Gemeente Rotterdam

Mijn vriendin helpt mij 
meteen goede brief en

formulering. Ik ontvang een 
bevestiging dat ik recht 

heb op huurtoeslag.

understanding 
the system:
experience
journey
Tijdens de contactmomenten met de Belastingdienst (telefonisch, website, brieven) heb ik veel verschillende emoties 
ervaren waarbij boosheid wel de overhand had. Ik ben gaan onderzoeken waar dit gevoel precies vandaan kwam. 
Ik ben begonnen mijn contactmomenten met de Belastingdienst te visualiseren in een customer journey. Dit geeft een 
gestructureerd overzicht mijn relatie met de Belastingdienst, maar ook mijn emoties heb ik verbeeld. Waar komen deze 
gevoelens vandaan. Waarom heb ik deze gevoelens?  Mijn ervaring met de Belastingdienst neem ik als vertrekpunt voor 
het verbeteren van het contact tussen de gebruiker en de Belastingdienst.



empathisch onderzoek

altijd op zoek naar
de beleving van de 

gebruiker



convergeren & divergeren

inl
ev

en

omschrijven ide
ëe

n

testen



wat heb ik gezien en gehoord?
wat zijn mijn conclusies?
hoe kan ik deze informatie organiseren?

wat wil ik vertellen?
wie ga ik dit vertellen; wie wil ik hierbij betrekken?
hoe kan ik dit het beste vertellen?

wat zijn de volgende stappen van de visualisatie: 
hoe 'open' is het, wil ik nog meer informatie ophalen?

onderzoek vertalen naar visualisaties



Mitsubishi Electric Elevators
Een service gedreven organisatie









pijnpunten benoemen
en vertalen naar kansen

verschillende ‘reizen’ 
van de gebruiker

nieuwe lift / vastzitten / renovatie ...





Gemeente Rotterdam
Procesontwerp voor de bijstand



Evelien (51) zit in de bijstand.
Wat is haar verhaal?

Een beter gesprek voeren
en kijken naar zijn/haar 
competenties.
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Doorontwikkeling Profielupdate
Perspectief op Maat | 10-10-2019

Gesprek 
ontwikkelingen 

met Evelien

(optioneel aanwezig)
Gesprek ontwikkeling  

met Evelien

Gesprek over
ontwikkelingen 

met casemanager

Bespreekt 
ontwikkelingen 

met casemanager

Bespreekt
ontwikkelingen 

met Evelien

Stelt doelen
vast met

casemanager

Stelt doelen
vast met
Evelien

Ontvangt  
uitnodiging 

intakegesprek
en de vraag:  

hoe voel je je?

Intakegesprek 
met aanbieder X

Intakegesprek, 
bespreken samen 

de doelen

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien voor  
intakegesprek

Stuurt verslag  
van intake naar 
casemanager

Kiest  
instrument met 

casemanager

Kiest  
instrumenten  

met Evelien en 
meldt haar aan bij 

aanbieder X

Ontvangt  
instructies waar 
Evelien aan wil 
werken en haar 

gegevens

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden instrument x

Start bij  
aanbieder X met 

instrument X

Start traject  
met Evelien

#9a Waar ik aan werk

#9a Waar ik aan werk

#8 Hoe voel je je? 75%

0%

0%
10%

34%

toelichting

stemmen met
elkaar af

over Evelien 

Ontvangt intake 
verslag van
aanbieder x

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

Ontvangt link
‘Profielupdate’ : 

hoe gaat het  
met je?

Ontvangt link
Profielupdate: 
hoe gaat het  
met Evelien?

5 mnd

Ontvangt van 
aanbieder X

feedback over
Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Stuurt  
tussentijds  

verslag naar
casemanager

Hoe voel je je?

toelichting

Instrument X Competenties Hoe  
gemotiveerd 
ben je nu?

Evelien, jouw  
ontwikkelingen  
zijn verwerkt!Heb je het gevoel

dat je op weg bent?

Waar ik aan werk: 

Inzicht van aanbieder x Inzicht van aanbieder x Inzicht van aanbieder x

toevoegen toevoegen

toevoegen toevoegen
toevoegen toevoegen

+ + 

+ + 
+ + 

Profielupdate!Profielupdate: hoe gaat het met je?

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#8 Hoe je je voelt

#9a Waar ik aan werk

veranderlijk ontwikkeling/instrument 

100%

25%

40%
10%

100%

=Financieel
Huisvesting
Sociaal netwerk
Lichamelijk
...

Is er in jouw 
situatie iets 
veranderd  
en kloppen je 
gegevens nog?

Competenties
waar Evelien
aan werkt:

Waar Evelien
aan werkt:

Hoe vind je 
het gaan met 
Evelien?

Bericht  
voor de  
casemanager

Kort verslag 
over  
voortgang

nieuwe toevoegen

nieuwe toevoegen

+ 

+ 

100%

Hoe 
gemotiveerd  
is Evelien?

Ontvangt  
tussentijds  
verslag van  
aanbieder x

is continu aanpasbaar
in profiel!

altijd mogelijk om  
een bericht te sturen!

dit is altijd
mogelijk!

frequentie:
3 maanden!

Hoe voel je je? Is er in jouw
situatie iets
veranderd?
Financieel
Huisvesting
Sociaal netwerk
Lichamelijk
... 

toelichting

Instrument X Competenties Hoe  
gemotiveerd 
ben je nu?

Zijn jouw 
gegevens nog
hetzelfde?Hoe vond je het gaan?

Waar ik aan  
heb gewerkt:

Evaluatie van aanbieder 
x

Evaluatie van aanbieder Evaluatie van aanbieder

toevoegen toevoegen

toevoegen toevoegen
toevoegen toevoegen

+ + 

+ + 
+ + 

Profielupdate: Afronden instrument X

veranderlijk gegevens(werk) ontwikkeling

100%

25%

40%
10%

100%

Ontvangt mail 
evaluatie

van instrument X

Ontvangt mail 
evaluatie
Evelien

Eindgesprek
met Evelien

Ontvangt van 
aanbieder X

evaluatie van
Evelien

Evaluatie 
bespreken

met Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Wat zijn de 
competenties 
van Evelien?

Eind- 
resultaten van 
Evelien:

Hoe vond je 
het gaan met 
Evelien?

Bericht  
voor de  
casemanager

nieuwe toevoegen

nieuwe toevoegen

+ 

+ 

100%

Hoe 
gemotiveerd  
was Evelien?

#4 Competenties  

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

Ontvangt  
uitnodiging 

intakegesprek
en de vraag:  

hoe voel je je?

Intakegesprek 
met aanbieder Y

Intakegesprek, 
bespreken samen 

de doelen

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien voor  
intakegesprek

Kiest  nieuw  
instrument en  

opdracht  
(vrijwilligerswerk) 
met casemanager

Kiest  
nieuw instrument 

met Evelien en 
vrijwilligerswerk 

en meldt haar aan 
bij aanbieder Y

Ontvangt  
instructies waar 
Evelien aan wil 
werken en haar 

gegevens
instrument y |  6 weken

instrument y  |  6 weken

Start bij  
aanbieder Y met 

instrument Y

Start traject  
met Evelien

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#9b Waar ik aan werk

#9b Waar ik aan werk

#8 Hoe voel je je? 75%

0%

0%
10%

34%

toelichting

Stuurt verslag  
van intake naar 
casemanager

Ontvangt intake 
verslag van
aanbieder y

fe
ed
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ck

 v
an

 a
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er
 y

Ontvangt van 
aanbieder X

feedback over
Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Evelien, jouw  
ontwikkelingen  
zijn verwerkt!

Profielupdate!

Profielupdate:  
hoe gaat het met je?

Profielupdate:  
hoe ging het  
met Evelien?

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#8 Hoe je je voelt

#9b Waar ik aan werk

Bericht  
voor de  
casemanager

Ontvangt link
afronden 

instrument Y 
door Evelien

Ontvangt link
over afronden
instrument Y

instrument z
1 dag

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien met  
informatie  
cursusdag

Ontvangt  
Evelien’s  

aanmelding en 
gegevens van de 

casemanager

Cursusdag  
instrument 

Hoe vond je 
het gaan met 
Evelien?Bericht 

invullen evaluatie
Evelien

instrument z
1 dag

Ontvangt  
uitnodiging,

dag/tijd/plaats
cursusdag

Bericht 
behaald badge
instrument Z

Kiest  
nieuw instrument 
met casemanager

Start bij  
aanbieder Z met 

instrument Z

Instrument Z
Afgerond en  
badge           ontvangen!

Inzicht van aanbieder z

100%

Kiest  
nieuw instrument 

met Evelien en 
meldt haar aan bij 

aanbieder Z

regie ligt
bij 

casemanager
!

OPDRACHT / vrijwilligerswerK     |  2 maanden

Einde 
vrijwilligerwerk

Opdracht
Afgerond en  
badge           ontvangen!

100%

Start 
vrijwilligers-

werk

Evelien, dit is 
jouw profiel.

Profiel

Profiel

#4 Competenties

#4 Competentie test

#3 Drijfverentest

#2 Iets met .. test

#1 Foto test

#5 Situatie

#5 Situatie test
#6 Motivatie

#6 Motivatie test

#7 Gegevens

#7 Gegevens

veranderlijk

sterke punten kansen

Ontvangt  
uitnodiging 

profielopbouw

Bouwt  
profiel op

Bespreekt  
resultaten met 
casemanager

Bespreekt  
resultaten met 

Evelien en  
mogelijke acties
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Doorontwikkeling Profielupdate
Perspectief op Maat | 10-10-2019

Gesprek 
ontwikkelingen 

met Evelien

(optioneel aanwezig)
Gesprek ontwikkeling  

met Evelien

Gesprek over
ontwikkelingen 

met casemanager

Bespreekt 
ontwikkelingen 

met casemanager

Bespreekt
ontwikkelingen 

met Evelien

Stelt doelen
vast met

casemanager

Stelt doelen
vast met
Evelien

Ontvangt  
uitnodiging 

intakegesprek
en de vraag:  

hoe voel je je?

Intakegesprek 
met aanbieder X

Intakegesprek, 
bespreken samen 

de doelen

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien voor  
intakegesprek

Stuurt verslag  
van intake naar 
casemanager

Kiest  
instrument met 

casemanager

Kiest  
instrumenten  

met Evelien en 
meldt haar aan bij 

aanbieder X

Ontvangt  
instructies waar 
Evelien aan wil 
werken en haar 

gegevens

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden instrument x

Start bij  
aanbieder X met 

instrument X

Start traject  
met Evelien

#9a Waar ik aan werk

#9a Waar ik aan werk

#8 Hoe voel je je? 75%

0%

0%
10%

34%

toelichting

stemmen met
elkaar af

over Evelien 

Ontvangt intake 
verslag van
aanbieder x

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

instrument x |  8 maanden

Ontvangt link
‘Profielupdate’ : 

hoe gaat het  
met je?

Ontvangt link
Profielupdate: 
hoe gaat het  
met Evelien?

5 mnd

Ontvangt van 
aanbieder X

feedback over
Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Stuurt  
tussentijds  

verslag naar
casemanager

Hoe voel je je?

toelichting

Instrument X Competenties Hoe  
gemotiveerd 
ben je nu?

Evelien, jouw  
ontwikkelingen  
zijn verwerkt!Heb je het gevoel

dat je op weg bent?

Waar ik aan werk: 

Inzicht van aanbieder x Inzicht van aanbieder x Inzicht van aanbieder x

toevoegen toevoegen

toevoegen toevoegen
toevoegen toevoegen

+ + 

+ + 
+ + 

Profielupdate!Profielupdate: hoe gaat het met je?

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#8 Hoe je je voelt

#9a Waar ik aan werk

veranderlijk ontwikkeling/instrument 

100%

25%

40%
10%

100%

=Financieel
Huisvesting
Sociaal netwerk
Lichamelijk
...

Is er in jouw 
situatie iets 
veranderd  
en kloppen je 
gegevens nog?

Competenties
waar Evelien
aan werkt:

Waar Evelien
aan werkt:

Hoe vind je 
het gaan met 
Evelien?

Bericht  
voor de  
casemanager

Kort verslag 
over  
voortgang

nieuwe toevoegen

nieuwe toevoegen

+ 

+ 

100%

Hoe 
gemotiveerd  
is Evelien?

Ontvangt  
tussentijds  
verslag van  
aanbieder x

is continu aanpasbaar
in profiel!

altijd mogelijk om  
een bericht te sturen!

dit is altijd
mogelijk!

frequentie:
3 maanden!

Hoe voel je je? Is er in jouw
situatie iets
veranderd?
Financieel
Huisvesting
Sociaal netwerk
Lichamelijk
... 

toelichting

Instrument X Competenties Hoe  
gemotiveerd 
ben je nu?

Zijn jouw 
gegevens nog
hetzelfde?Hoe vond je het gaan?

Waar ik aan  
heb gewerkt:

Evaluatie van aanbieder 
x

Evaluatie van aanbieder Evaluatie van aanbieder

toevoegen toevoegen

toevoegen toevoegen
toevoegen toevoegen

+ + 

+ + 
+ + 

Profielupdate: Afronden instrument X

veranderlijk gegevens(werk) ontwikkeling

100%

25%

40%
10%

100%

Ontvangt mail 
evaluatie

van instrument X

Ontvangt mail 
evaluatie
Evelien

Eindgesprek
met Evelien

Ontvangt van 
aanbieder X

evaluatie van
Evelien

Evaluatie 
bespreken

met Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Wat zijn de 
competenties 
van Evelien?

Eind- 
resultaten van 
Evelien:

Hoe vond je 
het gaan met 
Evelien?

Bericht  
voor de  
casemanager

nieuwe toevoegen

nieuwe toevoegen

+ 

+ 

100%

Hoe 
gemotiveerd  
was Evelien?

#4 Competenties  

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

Ontvangt  
uitnodiging 

intakegesprek
en de vraag:  

hoe voel je je?

Intakegesprek 
met aanbieder Y

Intakegesprek, 
bespreken samen 

de doelen

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien voor  
intakegesprek

Kiest  nieuw  
instrument en  

opdracht  
(vrijwilligerswerk) 
met casemanager

Kiest  
nieuw instrument 

met Evelien en 
vrijwilligerswerk 

en meldt haar aan 
bij aanbieder Y

Ontvangt  
instructies waar 
Evelien aan wil 
werken en haar 

gegevens
instrument y |  6 weken

instrument y  |  6 weken

Start bij  
aanbieder Y met 

instrument Y

Start traject  
met Evelien

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#9b Waar ik aan werk

#9b Waar ik aan werk

#8 Hoe voel je je? 75%

0%

0%
10%

34%

toelichting

Stuurt verslag  
van intake naar 
casemanager

Ontvangt intake 
verslag van
aanbieder y

fe
ed

ba
ck

 v
an

 a
an

bi
ed

er
 y

Ontvangt van 
aanbieder X

feedback over
Evelien

alleen zichtbaar voor casemanager

Evelien, jouw  
ontwikkelingen  
zijn verwerkt!

Profielupdate!

Profielupdate:  
hoe gaat het met je?

Profielupdate:  
hoe ging het  
met Evelien?

#4 Competenties

#5 Situatie

#6 Motivatie

#7 Gegevens

#8 Hoe je je voelt

#9b Waar ik aan werk

Bericht  
voor de  
casemanager

Ontvangt link
afronden 

instrument Y 
door Evelien

Ontvangt link
over afronden
instrument Y

instrument z
1 dag

Stuurt 
uitnodiging naar 

Evelien met  
informatie  
cursusdag

Ontvangt  
Evelien’s  

aanmelding en 
gegevens van de 

casemanager

Cursusdag  
instrument 

Hoe vond je 
het gaan met 
Evelien?Bericht 

invullen evaluatie
Evelien

instrument z
1 dag

Ontvangt  
uitnodiging,

dag/tijd/plaats
cursusdag

Bericht 
behaald badge
instrument Z

Kiest  
nieuw instrument 
met casemanager

Start bij  
aanbieder Z met 

instrument Z

Instrument Z
Afgerond en  
badge           ontvangen!

Inzicht van aanbieder z

100%

Kiest  
nieuw instrument 

met Evelien en 
meldt haar aan bij 

aanbieder Z

regie ligt
bij 

casemanager
!

OPDRACHT / vrijwilligerswerK     |  2 maanden

Einde 
vrijwilligerwerk

Opdracht
Afgerond en  
badge           ontvangen!

100%

Start 
vrijwilligers-

werk

Evelien, dit is 
jouw profiel.

Profiel

Profiel

#4 Competenties

#4 Competentie test

#3 Drijfverentest

#2 Iets met .. test

#1 Foto test

#5 Situatie

#5 Situatie test
#6 Motivatie

#6 Motivatie test

#7 Gegevens

#7 Gegevens

veranderlijk

sterke punten kansen

Ontvangt  
uitnodiging 

profielopbouw

Bouwt  
profiel op

Bespreekt  
resultaten met 
casemanager

Bespreekt  
resultaten met 

Evelien en  
mogelijke acties









Hogeschool InHolland
Service design, lean & scrum



Afstuderen met een experimenterende 
houding.Leren door te doen en op ‘doen’ 
reflecteren.
 
 
Het sneller uittesten van ideeën in de praktijk 
met echte eindgebruikers. 





snel iets neerzetten

bouwen
testen
leren



welke stappen
doorloopt de
gebruiker?





Gemeente Rotterdam
Bijzondere bijstand



proces verbeteren van aanvragen bijzondere bijstand

35 interviews
door het team zelf

verzamelen: verhalen / emoties / momenten / quotes 





Slachtofferhulp Nederland
Een nieuw online platform



hoe voer
je een hulp 
gesprek
als je iemand
zijn gezicht
niet ziet?



Ministerie van Algemene zaken
Welke ‘toon’ moet de Berichtenbox krijgen?



de Berichtenbox
als persoon

in een sollicitatiegesprek



tips!
voor
empathisch
onderzoeken



voorbij aannames



divers team
(de gebruiker!)



in gesprek gaan
(weg van je bureau!)



kijken en luisteren
(ook naar de stiltes)



blijven checken
(bij alle stakeholders)



mens zijn
(hey, hoe ervaar jij

dit eigenlijk?)



oefenen
@ Mural

leefwereld
van een 
gebruiker







case bepalen

- een dilemma van 
één van de deelnemers

- een case in de organisatie

bijvoorbeeld:

- Ik ben meneer Uleb en wil een  
ondergrondse contrainer plaatsen

- Ik ben mevrouw Janssen en wil graag 
een dakopbouw plaatsen.

Of heel iets anders!



1
6 groepen in breakout rooms  

in zoom

2
link van mural wordt  
gedeeld in de groep

3
elke groep heeft eigen 

 ‘Mural’ bord

4 
je overlegt via zoom en werkt in mural!



rond 14:50 weer bij elkaar

maak een foto van de opbrengsten in mural!



De inhoud van deze presentatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.  
Alle ideeën en ontwerpen zijn beschermd door het auteursrecht.

Hannah 
Meijer visual service designer

Virtuele Proeftuin 18 juni


