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Welkom!

Caroline Beck
Service Design Lead
Livework

Noortje Küppers
Service Designer
Livework
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Wie ben ik?

Caroline Beck
Service Design Lead
Livework

Industrieel Ontwerpen Delft

Service designer sinds 2013 

Begonnen in de publieke sector

Nu 6 jaar bij Livework

Na veel grote & internationale klanten

Terug in de publieke sector 
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Op het programma:

Introductie Service Design & Livework

Ontwerpen voor ouders in de toeslagenaffaire

3 Belangrijkste lessen: mens centraal in de overheid

In gesprek met elkaar
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Service Design & 
Livework
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Service design à Design thinking

discover define design deliver
Inzicht in het 
probleem

Waar ga je 
op focusen

Mogelijke
oplossingen

Oplossing
en die echt
werken

solve the right problem solve the problem right
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Mens Centraal

De menselijke 
beleving staat 

voorop

Service Design Kernkwaliteiten

Co-Creatie & 
Samenwerking

Het faciliteren van 
samenwerking naar 
gezamenlijke doelen

Reframing
& Verbeelden

Herdefiniëren van 
uitdagingen en 
mogelijkheden

Experimenteel
leren

Ontwikkelen en leren 
in experimenten

Structuur
& Context

Bieden van structuur 
on activiteiten in hun 
context te plaatsten

Livework introduction
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Designing at the right altitude

Human
Designing services for the needs 
of people in their context

Consumer
Designing compelling propositions 
in a competitive market

Customer
Designing for value and 
quality of experience 

User
Designing great interfaces 
and interactions

Understand how people 
behave in different roles, 
as humans, consumers, 
customers, and users.

Livework
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Over 
Livework

Wie wij zijn

Livework is een wereldwijde 
service design consultancy. 
Waarijn wij al 21 jaar klanten 
helpen succesvol te zijn en 
blijven. 
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21 Jaar: Creativiteit en Impact

400
clienten

1500
projecten

3
studios

Livework
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Livework

Four challenges we focus on

Sustainable Futures

Ontwikkel een duurzame 
toekomst die werkt voor 
de mens én de planeet

Innovation by Design

Verken en ontdek nieuwe 
diensten en proposities

Digital Acceleration

Ontwikkel digitale 
dienstverlening met de 

mens centraal

Customer Centricity

Ontwikkel en organiseer 
je rondom  the 
klantbeleving

NL Overheidsprojecten
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Even checken…
In hoeverre is dit gesneden koek?
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Ontwerpen voor de 
toeslagenaffaire met 
de ouders centraal
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Menselijke maat moet terug
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Menselijke maat moet worden ‘terug ontworpen’

De noodzaak om de 
behoefte van de 

doelgroep (burger, ouder, 
ondernemer etc.) echt te 
begrijpen en doorvoelen 
én de vertaling kunnen 

maken.

Het besef dat beleid 
ontwikkelen nooit in 

isolatie gaat, maar altijd 
in samenwerking met 

veel verschillende 
partijen.

De afweging van 
belangen in de 

complexe, 
maatschappelijke 
vraagstukken van 

vandaag.
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En toen belde het Ministerie van Financiën…

Juli 2021 

De hersteloperatie van de toeslagenaffaire loopt vast:

Ouders zijn ontevreden én het duurt verschrikkelijk lang voordat alle ouders
kunnen worden geholpen. 

Er komt een herijking en daarin moet de ouder centraal staan

Er moeten oplossingen komen om het herstel beter & sneller te doen

En deze moeten aansluiten bij de behoeften van ouders én ouders moeten
betrokken worden. 
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Ouderbehoefte in de toeslagenaffaire:

Twee doelstellingen voor Livework:

“Alles wat je 
voor mij doet, 
maar zonder 
mij, doe je tegen 
mij” 

M. Gandhi

Ouderbehoeften 
doorgronden 

door met ouders te 
co-creëren

Belangen van ouders 
centraal te zetten in 
het ontwikkelen van 

beleid
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In gesprek met 
ouders

- Keukentafel 
interviews

- Co-creatie sessies 
met ouders

- 1000+ ouders gebeld 
meer dan 1.5 uur
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Wat hebben we gezien?

Erkenning

Betrouwbaarheid & 
Veiligheid

Menselijkheid

Steun voor kinderen

In verbinding blijven

Je leven weer 
oppakken 

(Rehabilitatie)

Duidelijkheid & 
eerlijkheid

Zijn allemaal voorwaardelijk voor herstel, waarvan financieel herstel slechts een onderdeel is. 
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Maar: Ouderbehoefte centraal zetten in deze
systeemwereld is niet makkelijk

Systeemwereld: 
BSN, KPI’s, Politiek 
Uitvoeringstoetsen

Ouderbeleving: 
Behoeften, Emoties, 
Intentie, Relatie
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Het vraagt een transformatie voor én achter de schermen

Voor: In kamerbrieven, herijkingsdagen 
In technische briefings en debatten 

Achter: Vanuit onze rol 
‘ouderbeleving’ in alle werkgroepen, 

clusters, stuurgroepen etc. 
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Eerst gedeeld met ouders, en ook met de kamer

Ontwerpen in 
transparantie

RłơĢóĞŶāł�āł�ĢùāāČł�ƑÖłŽĢŶ�óŋ̖óũāÖŶĢā�ŭāŭŭĢāŭ�ĿāŶ�ŋŽùāũŭ

+VSRMRKIR

%PQIVI

6SXXIVHEQ

(IZIRXIV

-R�WEQIR[IVOMRK�QIX�LIX�9,8�IR�&3MR/�LIIJX�0MZI[SVO�GS�GVIEXMI�WIWWMIW�HSSV�LIX�LIPI�PERH�KISVKERMWIIVH��SQ�QIX�KIHYTIIVHI�SYHIVW�MR�KIWTVIO�XI�KEER�
SZIV�LIX�LIVWXIPTVSGIW��,IX�HSIP�[EW�SQ�KI^EQIRPMNO�LIX�LIVWXIPTVSGIW�OVMXMWGL�SRHIV�HI�PSIT�XI�RIQIR��QIX�LMIVMR�HI�FILSIJXI�ZER�SYHIVW�EPW�WXEVXTYRX��

8MNHIRW�HI�WIWWMIW�MW�WEQIR�FIWTVSOIR�LSI�LIX�LYMHMKI�TVSGIW�FIPIIJH�[SVHX��QEEV�ZSSVEP�[EX�IV�FIXIV�OER�SQ�LIX�LIVWXIPTVSGIW�IR�LYPT�ZSSV�KIHYTIIVHI�
SYHIVW�XI�ZIVFIXIVIR�

3T�HI^I�TSWXIV�PEXIR�[I�^MIR�[IPOI�XLIQEƅW�YMX�HI�KIWTVIOOIR�REEV�ZSVIR�O[EQIR�HMI�ZSSV�SYHIVW�RSSH^EOIPMNO�^MNR�ZSSV�IIR�KSIH�TVSGIW��
4IV�XLIQE�FVIRKIR�[I�HEEVREEWX�HI�MHIIȘR�MR�OEEVX�HMI�XMNHIRW�HI�WIWWMIW�HSSV�SYHIVW�^MNR�KIRSIQH�

%HWURXZEDDUKHLG�	�9HLOLJKHLG

0HQVHOLMNKHLG
3YHIVW�ZSIPIR�^MGL�IIR�&72�RYQQIV�IR�LIFFIR�

ZIIPZYPHMK�XI�QEOIR�QIX�SR�IQTEXLMWGLI�
GSRXEGXTIVWSRIR�HMI�^I�RMIX�ZIVHIV�OYRRIR�SJ�[MPPIR�

LIPTIR��1IRWIPMNO�GSRXEGX�QIX�IQTEXLMI�ZSSV�LIR�EPW�
TIVWSSR�IR�LYR�TIVWSSRPMNO�WMXYEXMI�[SVHX�WXIVO�KIQMWX��

XIV[MNP�HMX�IIR�IRSVQ�ZIVWGLMP�OER�QEOIR�ZSSV�LIX�
LIVWXIP��-IHIV�RIKEXMIJ�GSRXEGX�FVIRKX�STRMIY[�

WGLEHI�XSI�EER�LIX�ZIVXVSY[IR�
IR�LIVWXIP�ZER�SYHIVW�

6WHXQ�YRRU�NLQGHUHQ
(I�MQTEGX�HMI�HI^I�EJJEMVI�LIIJX�ST�OMRHIVIR�VIMOX�

SRKIPSSƼMNO�ZIV��:ER�KIIR�IXIR��WGLSSPWTYPPIR�SJ�ƻIXW�
XSX�KIIR�ZIMPMKI�[SSRSQKIZMRK�SJ�SRFI^SVKH�WTIPIR�
QIX�ZVMIRHNIW��,IX�KIZSIP�ZER�XIOSVXWGLMIXIR�IR�JEPIR�
EPW�SYHIV�MW�IRSVQ��3YHIVW�^IXXIR�EPPIW�ST^MN�ZSSV�LYR�
OMRHIVIR�IR�[MPPIR�HI�ZIV[SIWXXI�NIYKH�ƄKSIH�OYRRIR�

QEOIRƅ��)\XVE�WXIYR�ZSSV�OMRHIVIR�ZSSV�IIR�
^SVKIPS^I�V�XSIOSQWX�MW�IIR�ZYVMKI�[IRW�

,Q�YHUELQGLQJ�EOLMYHQ
%PW�KIHYTIIVHI�SYHIV��OSQX�EPPIW�MR�IIR�ERHIV�

HEKPMGLX�XI�WXEER��,IX�FIIPH�HEX�NI�ZER�HI�[IVIPH�LEH��
OPSTX�RMIX�QIIV��3YHIVW�ZSIPIR�^MGL�EPPIIR�WXEER��(I�
IRMKI�[IK�LMIVYMX�MW�SQ�MR�GSRXEGX�XI�OSQIR�QIX�HI�

NYMWXI�QIRWIR�ST�LIX�NYMWXI�QSQIRX�IR�QIX�HI�NYMWXI��
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JHOGVWURPHQ��5XVW���YHUWURXZHQ�YRRU�
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[EEVHMKLIMH�EPW�QIRW��,IX�QEEOX�NI�
GSQTPIIX�QEGLXIPSSW��3YHIVW�^MNR�ST�^SIO�
REEV�HI�SSV^EEO�ZER�HI�IPPIRHI�IR�[MPPIR�
FI[MNW�HEX�^MN�LMIV�RMIX�WGLYPHMK�EER�^MNR��
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%P�HI^I�MHIIȘR�IR�XLIQEƅW�^MNR�QIIKIRSQIR�MR�HI�
,IVMNOMRK�ZER�HI�,IVWXIPSTIVEXMI��(MX�FIXIOIRX�RMIX�
EYXSQEXMWGL�HEX�^I�EPPIQEEP�YMXKIZSIVH�^YPPIR�[SVHIR�
QEEV�[IP�HEX�^I�WIVMIYW�[SVHIR�SZIV[SKIR��
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Wat heeft het opgeleverd?

En lessen over ontwikkelen voor de 
menselijke maat in de overheid

• Geen sneller, maar wel echt een beter proces voor ouders

• Team bezig met duurzame ouderbetrokkenheid in het ministerie

• Gedeelde kennisbasis over ouderbehoefte (kwantitatief & kwalitatief) ministerie

VNG en UHT/Belastingdienst

• Bewustwording over hoe en wat om ouderbelangen echt centraal te zetten
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3 Belangrijkste lessen
1. Gebalanceerde afwegingen voor de menselijke maat
2. Dienstbare diensten ontwikkelen & uitvoeren
3. Duurzaam vermogen van organisaties voor menselijke maat
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1. Gebalanceerde afwegingen

Feasible

Desirable ViableMens centraal
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1. Gebalanceerde afwegingen

Feasible

Desirable Viable
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Heb je dit ook wel eens gehoord?

Is dit al wel gecheckt met..?

Klopt dit wel met het beleid?

Maar werkt dit wel voor 
iedereen?

Maar er kan vast ook
misbruik van gemaakt
worden!

We kunnen niet van richting
veranderen tijdens het 
proces!

En het beginsel van gelijke
behandeling dan?
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1. Rijke en ‘zwaardere’ invulling geven
aan de menskant

2. Ontwikkelen met een gedeeld belang
dus ook haalbaar- en doelmatigheid

3. Beleid voor de menselijke maat is 
beleid in balans

4. Nieuwe dingen kun je moeilijk ‘wegen’ 
op uitvoerbaarheid en doelmatigheid. 

1. Gebalanceerde afwegingen
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Randvoorwaarden voor een dienstbare dienst

• Zorg EERST dat het de behoefte vervuld

• Zorg voor differentiatie (het mág verschillen)

• Maak ruimte voor uitzonderingen & complexiteit

• Ontwerp vangnetten & inclusief

• Digitaliseer (alleen) waar het waarde toevoegt

(want eigenlijk zijn we hier als mensen juist heel erg goed in!)

2. Menselijke maat = 
dienstbare diensten
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2. Het ontwikkelen van een dienstbare dienst 
doe je zo:  

Dienst ontwerpen 
als een journey

Samen ontwikkelen 
met mensen die de 
dienst uitvoeren

Iteratief aan de slag 
gaan, en blijven proberen 
totdat het werkt.
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2. Pas op voor …
Death by pilot

Bij de overheid wordt vaak veel op een tekentafel uitgedacht, getoetst en besloten

Dan wordt een pilot gedaan als voorportaal van implementatie

Wanneer deze faalt, en het beleid kan in de prullenbak

Zo krijg je pilot-moeheid bij de uitvoerders en veel mislukte oplossingen

Idee →
oplossing

Beleid �
Haalbaarheids 
toetsing

Pilot

Be
sl

ui
t
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2. Pas op voor …
Death by pilot

Oplossing Prototypen Pilot

Spring niet van oplossing naar pilot

Ga een co-creatie prototype fase in

Waarin je wenselijk/haalbaarheid en doelmatigheid bij elkaar brengt

Doe als sluitstuk een pilot voor schaalbaarheid, draagvlak en training
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3. Met één menselijke 
dienst ben je er niet:

De menselijke maat structureel als uitgangspunt

Alleen ‘beter ontworpen diensten afleveren’

Dat  vraagt om een organisatie transformatie
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Visie & Strategie:
In elk beleidskader zou hier ruimte voor moeten zijn, of worden gecreêerd. 

Mindset & Cultuur: 
Een cultuur waarbij empathie en vertrouwen als kernwaarden worden gezien en waar 
optimisme is om dingen anders te durven proberen.

Design Faciliteren:
Het (service) designproces leent zicht uitstekend voor het handen en voeten geven aan de 
ontwikkeling van mensgerichte diensten, maar moet wel gedaan worden

3. Met één menselijke dienst ben je er niet: 
duurzaam je organisatie bouwen.  
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Inzicht & Metingen:
Wat je meet telt en maakt dus uit. Meet de dingen die belangrijk zijn voor de 
doelgroep. 

Implementatie:
Doorlopende iteratieve verbeteringen, leren en doorontwikkelen van de 
dienstverlening, met de uitvoering.

3. Met één menselijke dienst ben je er niet: 
duurzaam je organisatie bouwen.  
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Aan de slag!
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Nog helemaal 
niet klaar voor de 
menselijke maat

Al helemaal
klaar voor de 
menselijke
maat

Al lekker bezig!

Eerst maar eens:
Zijn jullie al klaar voor het ontwikkelen met de mens centraal? 10 min
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Waar zit jullie grootste uitdaging?
Bespreek in een groepje de vragen, hoe werkt dit bij jullie?

10 min

Design 
faciliteren

Visie en
strategie Inzicht en

metingen

Implementatie Mindset en
cultuur

10 min
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Bedankt!

Voor vragen of doorpraten, we horen graag van je


