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PROGRAMMA #MHBF2017        
 RONDE 1 

10:30-11:15 

RONDE 2 
11:30-12:15 

Mobile Media Lab 
Buiten, max 10 personen 

Gebruiksonderzoek bij de politie (1) 
Jaap van de Beukel 

Gebruiksonderzoek bij de politie (2) 
Jaap van de Beukel 

Lokaal 1 
Begane grond, max 40 p 

Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens? Overheid: 
durf te doen! (1) 

Philip Helmer 

Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens? Overheid: 
durf te doen! (2) 

Philip Helmer  

Lokaal 2 
Begane grond, max 40 p 

UX voor communicatieprofessionals 
Margot Lagendijk 

De kracht van begrijpelijke taal (1) 
Wessel Visser 

Lokaal 3 
Begane grond, max 40 p 

Klantvriendelijke digitale diensten in een juridisch 
complexe omgeving! (1) 

Bart Oomen 

Hoe het meten van klantbeleving leidt tot meetbare 
verbeteringen 
Hirschel Hessel 

Lokaal 4 
Begane grond, max 40 p 

Ontwerpen voor doven, en voor iedereen eigenlijk (1) 
Marie van Driessche 

Hoe kruip je écht in de huid van de gebruiker? (1) 
Vera Pijl  

Lokaal 5 
Begane grond, max 25 p 

Klantreizen: Van het kastje naar... de website? (1) 
Peter Keur 

Hallway testing: Snel inzicht in jouw klantreizen (1) 
Frank Schaap 

Lokaal 6 
Begane grond, max 40 p 

Praktische kapstok verbindt gebruikers-, organisatie- & 
platformperspectief (1) 

Christiaan Lustig 

De kanarie in de kolenmijn: hoe aandacht voor autisme je 
website verbetert 

Ingrid Claassen 

Lokaal 7 
Begane grond, max 50 p 

Hoe kan beleid bijdragen aan het verhogen van online 
dienstverlening? (1) 

Sanne van der Zanden 

Dag webrichtlijnen, hallo digitale toegankelijkheid (1) 
Kristian Mul 

Lokaal 8 
Begane grond, max 50 p 

De gebruiker centraal zetten vereist radicaal andere 
werkwijze (1) 

Berend Timmer 

Bouw samen aan een toegankelijke digitale overheid (1) 
Petra Doelen 

Vergaderkamer 
Begane grond, max 30 p 

Zorg dat het landt, want de mens staat zó weer niet 
centraal (1) 

Willemijn Bins 

Website verbeteren? Leer hoe je gebruikerservaringen 
kunt meten! 

Tessa van den Berg 

Lokaal 9 
Eerste etage, max 50 p 

"Waarmee kan ik je helpen?": de chatbot als digitale ambtenaar? 
Ineke van Gelder | 2 rondes 

 

Lokaal 10 
Eerste etage, max 40 p 

Verbeter uw prestaties op sociale media via interne 
benchmarking (1) 

Paul Frank 

Verbeter uw prestaties op sociale media via interne 
benchmarking (2) 

Paul Frank 

Lokaal 11 
Eerste etage, max 40 p 

Van wet naar werkelijkheid: regelhulp vanuit 
klantperspectief (1) 

John Galinsky 

De (Virtuele) Taalambassadeur(1)  
Trudi Jeninga 

Lokaal 12 
Eerste etage, max 40 p 

[not] invented here | interactie bibliotheek overheid (1) 
Jeroen Havinga 

MedMij: Meer grip op uw eigen gezondheidsgegevens(1)  
Bram van der Sluijs 

Lokaal 13 
Eerste etage, max 40 p 

Nieuwe technologie voor betere bruikbaarheid voor 
iedereen 

Anita Cremers 

How to get yourtechiesto love UX (English) (1) 
Mark McNally 

Lokaal 14 
Eerste etage, max 40 p 

Maak het bruikbaar, maak het persoonlijk 
Coen de Heer 

Verhoog je digitale innovatievermogen met design 
experimenten (1) 

Floor van Riet 

Lokaal 15 
Eerste etage, max 35 p 

Informatie op maat bij levensgebeurtenissen? Aan de slag 
met Life events! (1) 
Eva Guldenmond 

Schrijven als Einstein (1) 
Marieke Stegenga 

Kantine 
Eerste etage, max 60 p 

Casus Effectievere klantreizen door gebruik van klantinzichten  
Franklin Heijnen | 2 rondes 
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PROGRAMMA #MHBF2017        
 RONDE 3 

13:15-14:00 

RONDE 4 
14:15-15:00 

Mobile Media Lab 
Buiten, max 10 personen 

Gebruiksonderzoek bij de politie (3) 
Jaap van de Beukel 

Gebruiksonderzoek bij de politie (4) 
Jaap van de Beukel 

Lokaal 1 
Begane grond, max 40 p 

Ken je klant en acteer daar naar! Een geslaagd voorbeeld  
Tonnie Willems | 2 rondes 

Lokaal 2 
Begane grond, max 40 p 

Hoe volwassen is jouw organisatie? 
Margot Lagendijk 

De kracht van begrijpelijke taal (2) 
Wessel Visser 

Lokaal 3 
Begane grond, max 40 p 

Klantvriendelijke digitale diensten in een juridisch 
complexe omgeving! (2)  

Bart Oomen  

Hoe alle overheden over een jaar hun online 
dienstverlening meten én verbeteren (2) 

Pieter Pinxten 

Lokaal 4 
Begane grond, max 40 p 

Ontwerpen voor doven, en voor iedereen eigenlijk (2) 
Marie van Driessche 

Hoe kruip je écht in de huid van de gebruiker? (2) 
Vera Pijl 

Lokaal 5 
Begane grond, max 25 p 

Klantreizen: Van het kastje naar... de website? (2) 
Peter Keur 

Hallway testing: Snel inzicht in jouw klantreizen (2) 
Frank Schaap 

Lokaal 6 
Begane grond, max 40 p 

Praktische kapstok verbindt gebruikers-, organisatie- & 
platformperspectief (2) 

Christiaan Lustig 

Met webanalytics eindelijk inzicht hoe webtekst wordt 
gelezen! 

Martijn Warmoeskerken 

Lokaal 7 
Begane grond, max 50 p 

Hoe kan beleid bijdragen aan het verhogen van online 
dienstverlening? (2) 

Sanne van der Zanden 

Dag webrichtlijnen, hallo digitale toegankelijkheid (2) 
Kristian Mul 

Lokaal 8 
Begane grond, max 50 p 

De gebruiker centraal zetten vereist radicaal andere 
werkwijze (2) 

Berend Timmer 

Bouw samen aan een toegankelijke digitale overheid (2) 
Petra Doelen 

Vergaderkamer 
Begane grond, max 30 p 

Zorg dat het landt, want de mens staat zó weer niet 
centraal (2) 

Willemijn Bins 

Content op maat? Ontwikkel een taxonomie  
Jacqueline Ceulemans de Zoete 

Podium Film – I Daniel Blake 
Introductie door Jacques de Wit 

Let op: Deze intro begint om 13:00, een kwartier vóór workshopronde 3. 

Lokaal 9 
Eerste etage, max 50 p 

Het CJIB en een tevreden burger: hoe krijg je dat voor 
elkaar?  

Romkje Dijkstra 

Samen waarmaken, I-overheid en de kabinetswisseling  
Rob Kerstens 

Lokaal 10 
Eerste etage, max 40 p 

Hoe alle overheden over een jaar hun online 
dienstverlening meten én verbeteren (1) 

Pieter Pinxten 

Open Space Sessie: Voorbereiding van de Pitches voor 
Mensen Centraal  

Diversen 

Lokaal 11 
Eerste etage, max 40 p 

Van wet naar werkelijkheid: regelhulp vanuit 
klantperspectief (2) 

John Galinsky 

De (Virtuele) Taalambassadeur (2) 
Trudi Jeninga 

Lokaal 12 
Eerste etage, max 40 p 

 [not] invented here | interactie bibliotheek overheid (2) 
Jeroen Havinga 

MedMij: Meer grip op uw eigen gezondheidsgegevens (2) 
Bram van der Sluijs 

Lokaal 13 
Eerste etage, max 40 p 

Maak het waar:2 bruikbare handleidingen vanuit de 
Rijksoverheid  

Margreet van der Krans 

How to get your techies to love UX (English) (2) 
Mark McNally 

Lokaal 14 
Eerste etage, max 40 p 

How our users helped us design and build a successful 
digital service that meets UK government standards 

(English)  
Sarah Vodden 

Verhoog je digitale innovatievermogen met design 
experimenten (2) 

Floor van Riet 

Lokaal 15 
Eerste etage, max 35 p 

Informatie op maat bij levensgebeurtenissen? Aan de slag 
met Life events! (2) 

Eva Guldenmond 

Schrijven als Einstein (2) 
Marieke Stegenga 

Kantine 
Eerste etage, max 60 p 

Tips van mevrouw De Vries  
Stephan Steinmetz | 2 rondes 

 


