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Introductie: 

De menselijke maat 
moet terug... 

maar hoe dan?
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De menselijke maat moet 
worden ontworpen

Bij Livework zijn we ervan overtuigd dat dit anders kan! 
Dat de overheid er een kan zijn die mensen hoort. Met 
mensen meedenkt, en diezelfde mensen de ruimte geeft 
om mee te denken over passende oplossingen. Een 
overheid die niet tegenover, maar naast haar burgers 
staat. 

Zo’n overheid is mogelijk door service design in te zetten 
bij de ontwikkeling én uitvoering van beleid. 

Service design is een manier van werken die de 
methodes van ontwerpers toepast om de behoeften van 
groepen burgers diepgaand te doorgronden. 

Door empathie centraal te stellen, écht in gesprek te gaan 
met burgers, en in iteratieve, co-creatieve processen 
te komen tot oplossingen, die zowel aansluiten bij het 
perspectief van burgers als uitvoerbaar zijn voor de 
overheid, wordt een hulpvaardige, dienstbare overheid 
mogelijk. 

Service design wijst de weg naar zo’n overheid, waarin 
ook ambtenaren de ruimte ervaren om hun empathie te 
laten spreken zonder te verzanden in stuurloosheid. Door 
het perspectief van de burger leidend te maken, kunnen 
patstellingen tussen verschillende overheidsorganisaties 
worden doorbroken en oplossingen worden bedacht die 
écht verschil maken in het leven van burgers.

In de afgelopen jaren is de overheid de menselijke maat regelmatig uit het oog verloren. Zo pakte 
wet- en regelgeving voor bijstandsgerechtigden in de praktijk te hard uit. Betaalden slachtoffers 
van de Toeslagen affaire en de gaswinning in Groningen de prijs voor een stelsel dat alleen oog 
had voor efficiency. En heeft iedereen wel eens te maken gehad met een overheid die zich geen 
raad weet met uitzonderingen op de regels. Te vaak kan de overheid nu niet het vangnet, en de 
flexibiliteit bieden die hoort bij een menselijke overheid. 

Foto door Mark Boss
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1. De overheid moest in het afgelopen decennium vooral 
slimmer (lees: goedkoper) werken. Het bedienen van 
burgers werd gezien als een kostenpost. Bijvoorbeeld 
door geen telefoonnummers meer onderaan brieven 
te zetten, en daarmee het telefonische contact sterk te 
verminderen. Deze filosofie zet de overheid op afstand 
en zorgt voor starre dienstverlening;

Wat is er aan de hand?

Een ontwerpende overheid zou een heel ander ideaal 
centraal stellen: niet van bespaarde euro’s per burger, 
maar van geslaagde processen, blije medewerkers en 
goed geholpen burgers. Daarmee worden automatisch 
problemen - en bijbehorende kosten - die ontstaan door 
stroeve en afstandelijke dienstverlening vermeden.

Als de overheid een ontwerpaanpak zou kiezen, zou ze 
tijdens het ontwikkelen van beleid en dienstverlening altijd 
bij de burger beginnen. Door consequent het perspectief 
van de burger als uitgangspunt te nemen, start je met 
vragen als: “Wie zijn deze burgers eigenlijk? Wat kunnen 
ze? Wat vinden ze prettig? Hoe ziet hun wereld eruit?”. 
Vanuit een begrip van de achtergrond van burgers 
kan een proces worden ontwikkeld dat werkt in echte 
mensenlevens, met al zijn complexiteit.  

Een ontwerpende overheid weet dat, naast het innemen 
van het burgerperspectief als uitgangspunt, bij het 
ontwikkelen van beleid en diensten het minstens zo 
belangrijk is om mensen in de uitvoering, achter de balie 
en aan de telefoon, te betrekken. Zij weten namelijk 
precies wanneer een belscript knelt. Waar burgers van 
schrikken. En wanneer goedbedoeld beleid onwerkbaar 
blijkt in de praktijk. Een ontwerpende overheid kiest 
een holistische aanpak en gebruikt de kennis van alle 
betrokkenen om tot een doortastend ontwerp te komen. 
En test dit ontwerp net zo lang, en past aan, tot het werkt 
voor alle betrokkenen: zowel voor als achter de balie. 

Neem je als overheid de rol van een ontwerper aan dan 
zoek je juist de ruimte op om te proberen, te testen, en 
te leren, samen met de doelgroep waarvoor beleid wordt 
gemaakt en diensten worden ontwikkeld. Je gaat samen 
onderweg en stelt tussentijds steeds de vraag: “Zijn we 
nog wel met de juiste dingen bezig?”. 

2. Bij de overheid domineert risico-avers denken en doen. 
De gedachte dat mensen misbruik zouden kunnen maken 
is vaak bepalend voor beleid. Daarnaast heerst er een 
overbewustzijn van mogelijke risico’s gerelateerd aan 
investeringen, vernieuwingen en veranderingen. In het 
verleden is vaak ervoor gekozen om een grote groep een 
veel minder goede ervaring te geven, ter voorkoming van 
eventueel misbruik door een hele kleine groep.

Het is de afgelopen maanden (jaren) veel gezegd in Den Haag: de overheid moet de ‘menselijke maat’ hervinden. 
Intuïtief weten we allemaal wat daarmee wordt bedoeld en kunnen we haarfijn duiden wanneer deze ‘maat’ 
onvoldoende is vertegenwoordigd in een dienst. In de praktijk blijkt het vertalen van de menselijke maat in 
overheidsdienstverlening keer op keer uitdagend. Wij denken dat de volgende oorzaken hieraan ten grondslag liggen:  

3. De overheid is zich dermate bewust van de 
verantwoording voor haar beslissingen dat keuzes voor 
suboptimale oplossingen in de hand worden gewerkt. 
Niet alle goede ideeën zijn volgens de hiërarchische 
structuur te verantwoorden, en soms kan hier 
onvoldoende controle op worden uitgeoefend. Dit doet 
echter niets af aan de kwaliteit van het idee voor  
de burgers. 

Een ontwerpende overheid vertrouwt op haar 
medewerkers om de juiste beslissingen te nemen. 
Geeft haar medewerkers de ruimte om vanuit hun 
vakmanschap en werkethiek, samen met burgers, 
collega’s en andere betrokkenen tot oplossingen te 
komen die een gebalanceerde afweging van belangen 
representeren. 

4. Huidig beleid ontstaat vaak door een opeenstapeling 
van processen en systemen, waarbij de burger 
een onhandige optelsom van losse stappen krijgt 
voorgeschoteld wanneer hij iets wil regelen met  
de overheid;

5. Het ontwikkelen van beleid vindt in afzondering van 
de werkelijkheid plaats. Niet naast de burger en de 
uitvoering, maar op een beleidsafdeling of vanuit  
een kamerzetel;
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Voorbeeld: Het vraagstuk dat Livework kreeg 
voorgelegd door de schuldsanering van een 
grote gemeente luidde als volgt: “Waarom 
vragen zo weinig burgers schuldhulpverlening 
aan?”. Betrokken ambtenaren vermoedden 
dat de informatievoorziening naar dit loket 
onvoldoende was en burgers daardoor niet 
de weg naar de schuldhulpverlening konden 
vinden. Livework ging met aanvragers in 
gesprek om hun leefwereld beter te begrijpen 
en ontdekte hun uitdagingen bij het aanvragen 
van schuldhulpverlening.

Om de hulpverlening voor de gemeente 
efficiënt te houden werd mensen die een 
aanvraag indienden gevraagd om in het 
voortraject een map met allerlei formulieren 
in te vullen. Door de jaren heen werden ook 
nog extra formulieren toegevoegd. Zodra 
deze map op orde was kon schuldhulp 
worden geboden door de gemeente. Uit de 
gesprekken met aanvragers kwam al snel 
naar voren wat er aan de hand was. Mensen 

Het volgende voorbeeld uit onze praktijk illustreert hoe de overheid de 
‘menselijke maat’ terug kan ontwerpen door gebruik te maken van de service 
design aanpak zoals we die bij Livework inzetten. 

met schulden ervaren veel stress, en zijn 
als gevolg van deze stress minder goed in 
staat om hun eigen leven te organiseren, zo 
ook hun administratie. Het invullen van ‘de 
veeleisende map’ met talloze formulieren 
vormde in de ogen van de aanvragers vaak 
een zeer hoge, onoverkomelijke drempel. 

De oplossing was daarmee niet de aanvrager 
te voorzien van nóg meer informatie, maar 
het voortraject anders te organiseren door 
aanvragers gerichter te begeleiden in het 
voortraject. 

Pas toen de betrokken ambtenaren weer 
met een frisse blik naar hun aanvragers 
gingen kijken, kwam het besef dat ze beter 
samen mét de aanvragers hun dossiers 
konden invullen. Op het eerste gezicht bracht 
dit aanzienlijke kosten met zich mee, maar 
op termijn wogen die kosten niet op tegen 
de financiële en maatschappelijke baten 
wanneer burgers al in een vroeg stadium met 
hun schulden werden geholpen. 

Bij een inwoner op bezoek. Ze laat de map zien waarin ze haar administratie moet bundelen.
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Waarom kunnen service designers verschil maken?

Als Livework zijn we al 20 jaar bezig met het toepassen 
van service design, in commerciële organisaties en 
de publieke sector. In deze schijnbaar verschillende 
werelden ervaren we iedere keer weer hoe groot de 
meerwaarde van onze manier van werken kan zijn. Zo 
kan service design in de publieke sector (waar de eigen 
systeemwereld vaak heel dominant is) ruimte bieden om 
een stap terug te doen en vragen te stellen zoals: “Zijn we 
nog wel de goede dingen aan het doen?”. 

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk 
waarin service designers bruggen kunnen bouwen tussen 
burgers en overheid door als vertalers van de menselijke 
maat op te treden. Met als resultaat: diensten die burgers 
en hun belangen dienen! 

Burgers krijgen hierdoor niet het gevoel dat de overheid 
een starre bureaucratie is waar ze slechts nummers zijn, 
maar waar samen wordt opgetrokken in het maken van 
beleid, ontwikkelen van, én uitvoeren van diensten.

Voorbeeld: Sinds augustus 2021 is 
Livework betrokken bij de hersteloperatie 
voor de Herijking van de Toeslagen 

Affaire. Ten tijde van de Toeslagen affaire is door 
de overheid snel gehandeld, wat voor- en nadelen 
met zich mee heeft gebracht. 

Van oudsher lag bij de beleidsontwikkeling en 
-uitvoering de focus op de doelmatigheid en 
haalbaarheid van deze operatie. Echter, gaandeweg 
merkten ambtenaren dat ze onvoldoende wisten 
over de getroffen ouders om goede beslissingen 
te kunnen nemen. Ze praatten veel over ouders, 
maar niet met ouders. Dit was het startpunt van de 
herijking en vraag aan Livework om als vertalers 
van het ouder-perspectief op te treden.

Het vormgeven van de ouderbeleving heeft 
Livework ingevuld door veelvuldig in gesprek 
te gaan met ouders. Hen te vragen wat 
ze nodig hebben. Wat volgens hen anders 
en beter kan. Met dit onderzoek heeft 
Livework de slachtoffers een stem gegeven 
in de beleidsontwikkeling, waardoor er 
meer tegenwicht is ontstaan ten opzichte 
van het dominante doelmatigheid- en 
haalbaarheidsdenken. Met deze kwalitatieve 
analyse heeft Livework de ouderbeleving 
inzichtelijk en invoelbaar gemaakt. En daarmee 
ervoor gezorgd dat deze centraal stond bij de 
zoektocht naar, en ontwikkeling van betere 
oplossingen voor herstel. 

Alle ouders die we spraken vroegen we een kaart te kiezen die voor hen hun gevoel weergaf.
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Ontwerpende aanpak

Wat je over elk proces met ontwerpers kunt zeggen is 
dat het perspectief van de eindgebruiker radicaal centraal 
wordt gezet. Dit is het startpunt, de inspiratie en de 
toetssteen gedurende het hele ontwikkeltraject. 

Het centraal stellen van de gebruiker is een waardevolle 
aanvulling op alle bestaande manieren van werken, 
waarbij het per vraagstuk verschillend is in welke mate 
er een volledige ontwerpende aanpak wordt gevolgd, of 
ontwerp-elementen volstaan. 

De mindset, vaardigheden en het proces die we gebruiken 
in service design en bij een ontwerpende aanpak horen, 
kunnen op drie vlakken een cruciale bijdrage leveren: 
tijdens het maken én uitvoeren van beleid:

DE NOODZAAK OM DE 
BEHOEFTE VAN DE 

DOELGROEP (BURGER, OUDER, 
ONDERNEMER ETC.) ECHT TE 
BEGRIJPEN EN DOORVOELEN.

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.

De 7 voornemens van Mark Rutte - 
wat zei de premier precies?

Meer menselijke maat 

„Het belangrijkste is niet de relatie kabinet-
Kamer. Voor mij is het belangrijkste de 
relatie burger-uitvoering, want daar gaat de 

Toeslagenaffaire ook over en daar heeft Pieter Omtzigt 
het ook over.” 

Rutte vindt dat de burgers die geen gehoor krijgen 
bij uitvoeringsorganisaties terecht moeten kunnen 
bij „een club die tussen kabinet en Kamer staat”. De 
overheid krijgt zo weer „een menselijk gezicht”. [...]

Rutte vindt verder dat elke uitvoeringsorganisatie 
„een plan” moet maken om „de menselijke maat” 
weer voorop te stellen.

4. 

11 mei 2021 | Petra de Koning & Stéphane Alonsa | Volkskrant

De roep om ‘meer 
menselijke maat’ doet ook 
premier Mark Rutte in zijn 
goede voornemens nav 
de toeslagen affaire. Om 
de overheid een menselijk 
gezicht te geven moeten 
uitvoerings organisaties 
een plan maken.
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Juist binnen de overheid is deze gefaseerde, en iteratieve 
manier van werken wellicht wat onorthodox. Maar, zo 
stelt ook Jasper Kuijk (Volkskrant, 5 november 2021): 
“De overheid is eigenlijk het grootste ontwerpbureau 
van Nederland, met alle juiste spelers aan boord om te 
kunnen innoveren in haar dienstverlening.”  Als Livework 
merken we in de praktijk juist dat met onze methodieken 
en aanpak échte verandering kunnen bewerkstelligen en 
veel impact kunnen maken. 

“Goede dienstverlening 
ontstaat niet per ongeluk. 
Het moet ontworpen 
worden.”

Het model dat Livework gebruikt voor deze ontwerpende 
aanpak is een variant van de ‘double diamond’ van 
de British Design Council. Het iteratieve karakter 
van deze aanpak maakt het mogelijk om met alle 
belanghebbenden naar dezelfde dingen te kijken.  
Oplossingen snel uit te denken, te testen en aan 
te scherpen.

Tijdens de eerste fase ‘Understand’ gaan we op zoek 
naar de vraag achter de vraag. Regelmatig is het 
zichtbare probleem vaak een symptoom van een veel 
dieper liggend probleem. We stellen doorlopend de 
‘waarom’-vraag en verdiepen ons in de belevingswereld 
van de doelgroep, maar ook de belevingswerelden van 
alle andere, betrokken stakeholders. 

Pas als écht helder is waar het knelt, gaan we in de 
tweede fase ‘Imagine’ oplossingsrichtingen verkennen. 

Belangrijk is dat we in de ‘Design’ fase terug gaan naar 
de doelgroep én de stakeholders om de oplossingen 
te toetsen, met als doel een oplossing te kiezen die we 
verder uitwerken.

 Tot slot zien we gedurende de ‘Create’ fase de 
implementatie graag als het duurzame vermogen van 
een organisatie om deze nieuwe diensten te blijven 
leveren en verbeteren. 

Livework



Written by:

Service design

... voor het maken 
van beleid
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Service design in het maken 
van beleid

“Het maken en uitvoeren van mensgerichter beleid is belangrijk, en blijft een afweging van 
verschillende belangen en het zoeken naar oplossingen in uiterst complexe situaties.” Het 
ontwikkelen van beleid, beleidskaders en wetgeving is een complex proces dat een hoge mate 
van zorgvuldigheid vereist in de afweging van veel verschillende, uiteenlopende belangen. 
Als Liveworkers zien wij ook hoe overheden worstelen met het ontwikkelen van beleid voor de 
menselijke maat, in een complex speelveld van stakeholders. We zien daarin drie manieren 
waarop een (service) design aanpak kan bijdragen.

INVULLING GEVEN AAN DE 
‘RADICALE EMPATHIE’,

ONDERSTEUNING 
BIEDEN BIJ HET MAKEN 
VAN GEBALANCEERDE 

AFWEGINGEN

HET VERBINDEND 
PERSPECTIEF BIEDEN 

TUSSEN VERSCHILLENDE 
PARTIJEN

Het is echter geen kwestie van precies doen wat de 
doelgroep wil. Dat is niet de achterliggende gedachte 
van deze (service) design aanpak. Het gaat erom 
diepgaand te doorgronden welke onderliggende 
behoeftes en gedragingen de doelgroep heeft. Het is niet 
het belangrijkst om te achterhalen wat ze willen, maar 
vooral om te snappen waarom ze iets willen. Dat schept 
oplossingsruimte en zorgt voor  
toekomstbestendig beleid.  

Om in beleidsontwikkeling ruimte te maken voor de 
menselijke maat is het belangrijk om vrij letterlijk ruimte 
te maken voor de mensen waarvoor beleid wordt 
ontwikkeld. Door in gesprek te gaan met de doelgroep, 
te luisteren naar hun motivaties, beweegredenen en 
onderliggende behoeften, wordt veel scherper wat ze 
nodig hebben in de toekomst. En welke dienstverlening in 
die behoeften kan voorzien. Hiermee wordt een plek aan 
de beleidstafel gecreëerd voor de menselijke maat. 

Invulling geven aan de ‘radicale empathie’
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Voorbeeld: In de Toeslagen Affaire 
leefde bij de overheid het beeld 
dat getroffen ouders de financiële 

compensatie onvoldoende vonden en daarom 
per definitie ontevreden waren over het proces. 

Livework is met ouders in het hele land in 
gesprek gegaan, individueel of in co-creatie, 
kwalitatief en kwantitatief, en kwam erachter 
dat er een heel palet van onderliggende 
behoeften is waar door de overheid nu niet aan 
wordt tegemoetgekomen. Denk bijvoorbeeld 
aan een heel beschadigd vertrouwen in de 
overheid. De behoefte aan een menselijk 
gezicht gedurende het proces. En bovenal 

erkenning voor het aangedane leed. Omdat 
deze behoeften onvoldoende werden 
geadresseerd restte het ouders enkel om over 
de hoogte van de financiële compensatie hun 
onvrede te uiten. 

De uitkomst in de Herijking van de Toeslagen 
Affaire is een proces waarin de wettelijk 
vastgestelde bedragen niet zijn veranderd, 
maar waarin tijdens het proces veel meer 
ruimte is voor erkenning en persoonlijk 
contact. Additioneel is bij de overheid het besef 
ontstaan dat iedere interactie met ouders een 
moment is om hun vertrouwen terug 
te winnen. 

Binnen overheden zien we regelmatig dat kwalitatieve 
data over doelgroepen wordt onderschat en kwantitatieve 
data leidend is als input bij het maken van beleid. 
Toch is juist kwalitatieve data volgens ons een betere 
toekomstvoorspeller van wat een doelgroep nodig heeft 
aan dienstverlening, omdat op basis van deze data 
woorden worden gegeven aan een onderbuikgevoel over 
de menselijke maat in beleid.  
Deze vorm van onderzoek, bekend als Design Research, 

richt zich op hoe mensen diensten gebruiken en ervaren, 
met als doel om op basis van kwalitatieve inzichten 
tot oplossingen te komen voor dienstverlening die 
verschil maakt. In dit onderzoek is het belangrijk om 
uit te zoomen, en antwoorden te zoeken op de grotere 
vragen. Dergelijke data vraagt, naast het verzamelen, 
ook om een creatieve vertaalslag die nodig is om betere 
beleidsafwegingen te kunnen maken.
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Gebalanceerde afwegingen

Bij het maken, of ontwikkelen van beleid, gaat het steeds om het afwegen van drie belangen die in evenwicht moeten 
zijn om tot het beste resultaat te komen, voor de specifieke doelgroep, de uitvoering én het belang van het hele land. 
Deze drie belangen zijn afgeleid van de ‘Three lenses of Innovation’ volgens IDEO en zouden voor de overheid het beste 
ingevuld kunnen worden als:

Lens Overheidsbelangen Gebaseerd op: 

Desirable Wenselijk / menselijk Is dit wat mensen willen, en zouden gebruiken? Past deze 
oplossing in de context van de doelgroep? Lost deze oplossing  
het onderliggende probleem op en wordt het op een manier 
gedaan die begrijpelijk, toegankelijk, en prettig is voor de 
gebruiker?

Feasible Haalbaar / uitvoerbaar Is een oplossing haalbaar voor de organisatie die deze 
moet gaan leveren? En nog beter, draagt de oplossing bij 
aan de ontwikkeling van de sterktes en kwaliteiten van deze 
organisatie? 

Viable Doelmatig / 
verantwoord

Is deze oplossing verantwoord en doelmatig? Is dit te politiek, 
maatschappelijk te verantwoorden? Maar bijvoorbeeld ook, 
is dit een duurzame oplossing? Is dit de beste manier om 
gemeenschapsgeld te besteden?

Menselijk / 
Wenselijk

Doelmatig / 
Verantwoord

Haalbaar /
Uitvoerbaar
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Deze verschillende lenzen laten de kwaliteiten van service design voor het ontwikkelen voor de menselijke maat scherp 
zien.

Voorbeeld: De Herijking Toeslagen Affaire had als doel om te onderzoeken hoe het 
herstelproces beter kon, en moest voor de gedupeerde ouders. Een kernteam werd opgericht met 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties (Ministerie van Financien, Belastingdienst en 

gemeenten) en Livework werd ingeschakeld als vertegenwoordiger van de ‘ouderbeleving’. Daar merkten 
we dat we stukje bij beetje het ouderbelang konden invullen, waardoor het denken over oplossingen die niet 
alleen uitvoerbaar waren, maar waarmee ouders zich ook daadwerkelijk geholpen voelen, mogelijk werd. 
Doordat het belang van ouders op deze manier letterlijk een stoel aan tafel kreeg, kreeg het ouderbelang 
ruimte in de beleidsafwegingen.

Een rijke invulling aan de 
menskant

Ontwikkelen vanuit een gedeeld 
belang

Ondersteuning voor het maken 
van een menselijke afweging

Stemmen voor de haalbaarheid 
en doelmatigheid zijn bij de 
overheid vaak luid en duidelijk 
vertegenwoordigd. Deze belangen 
waren de afgelopen jaren vaak 
leidend om een efficiëntere, 
slimmere en snellere overheid 
te realiseren. Met de (service) 
design aanpak wordt juist meer 
inhoud en invulling gegeven aan de 
wenselijke / menselijke belangen in 
beleidsafwegingen, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Dit perspectief 
geeft richting aan waar mensen 
echt behoefte aan hebben, wat 
het onderliggende probleem is, en 
hoe we dit zo effectief mogelijk 
kunnen aanpakken. Hiervoor is een 
diepgaand begrip van de doelgroep 
en de context van het probleem 
essentieel. Hoe meer je komt te 
weten over de ‘menskant’, des te 
zwaarder dit belang 
gaat meewegen.

Beleid voor de menselijke maat 
is beleid in balans, dus is er 
evenveel aandacht voor de mens-/
wenselijkheid, haalbaarheid en 
de verantwoorde betaalbaarheid 
van beleid in zijn totaliteit, wat 
uiteindelijk leidt tot betere 
beleidsafwegingen. Immers, 
geen enkele burger heeft wat aan 
een onhaalbare, of onbetaalbare 
dienstverlening.

Een service design aanpak kan 
deze belangen verenigen en in 
lijn brengen met elkaar. Hierdoor 
kunnen betrokkenen loskomen van 
dilemma’s waarbij ze rug aan rug 
staan en worden ze in staat gesteld 
om samen win-winsituaties  
te creëren. 

We weten ook dat het maken van 
een dergelijke, integrale weging in 
het beleidsvormingsproces niet over 
één nacht ijs gaat. Het ontwikkelen 
van oplossingen en plannen die in 
balans zijn kan alleen in cycli. De 
doelgroep bevragen en abstraheren, 
conclusies trekken, afwegingen 
maken en weer voorleggen 
enzovoorts. Schipperen tussen wat 
de doelgroep nodig heeft, wil, en wat 
kan. Tijdens het doorlopen van dit 
iteratieve proces, en helder krijgen 
van de behoeften van de doelgroep, 
wordt steeds duidelijker welk beleid 
haalbaar en doelmatig  
(betaalbaar) is.

Wanneer het uitgangspunt van 
ontwikkeling ligt bij een diepgaand 
begrip van de doelgroep is het des 
te noodzakelijker om de dialoog 
met andere stakeholders (de 
uitvoering, andere ministeries, 
gemeenten e.d.) op te zoeken. Dit 
is precies wat inherent is aan de 
service design aanpak. Het dwingt 
tot het vormen van een integraal 
beeld op een beleidsvraagstuk. 
Oplossingen worden ontworpen mét 
de mensen die de diensten gaan 
leveren, met inachtneming van de 
kernkwaliteiten en tekortkomingen 
de organisatie. Daarmee ontwerpen 
we automatisch oplossingen die 
haalbaar en uitvoerbaar zijn. 

Tegelijkertijd reduceren we met deze 
aanpak risico’s op grote missers, 
omdat we alleen oplossingen 
ontwerpen die voorzien in de 
onderliggende behoeften van 
burgers. Er wordt geen enkele 
oplossing geïmplementeerd 
zonder uitvoerig testen en iteratief 
verbeteren totdat het werkt voor 
alle betrokkenen. Dit voorkomt 
verspilling van tijd, geld, middelen 
en energie. 
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Voorbeeld: Tijdens drie herijkingsdagen t.b.v de hersteloperatie voor de Herijking van 
de Toeslagen Affaire heeft Livework samen met ouders, gemeenten, beleidsmakers, en 
vele andere stakeholders oplossingen bedacht om tot verbeteringen te komen voor het 

herstelproces. Door de ouderbeleving als verbindend en gedeeld perspectief voor meer dan 300 
mensen in te zetten, werd het mogelijk om samen de dialoog te voeren zonder dat dit veel tijd 
kostte. Dit samenspel leidde tot oplossingen die én wenselijk waren voor de ouders én door alle 
betrokken organisaties werden gesteund. 

De beste oplossingen komen niet van een tekentafel, 
en kun je alleen ontwikkelen als uitvoerders en andere 
stakeholders zo vroeg, en zo nauw mogelijk worden 
betrokken in het proces. Om dat mogelijk te maken is 
een gemeenschappelijk en verbindend (mens)perspectief 
nodig. 

Service designers maken doelgroepen, hun behoeften 
en oplossingen voorstelbaar en invoelbaar voor alle 
betrokkenen. Dit doen we door eenvoudige tools 
als persona’s of klantreizen in te zetten. Uniforme 
raamwerken en methoden waarmee op een 
gelijkwaardige manier door verschillende stakeholders 
kan worden meegedacht en ontworpen. 

Het radicale mensperspectief werkt in dit proces 

verbindend en biedt alle betrokkenen de ruimte om eigen 
organisatiebelangen en eventuele politieke voorkeuren 
te ontstijgen. Dit perspectief kan ook de basis vormen 
voor een gemeenschappelijke taal die verschillende 
stakeholders in het proces van beleidsontwikkeling en 
-uitvoering samenbrengt. Het levert een andere dynamiek 
op en resulteert in beleid dat werkt in de praktijk. 
Tegelijkertijd worden risico’s op grote missers in beleid 
gereduceerd. 

Deze aanpak biedt ruimte om, in de omvangrijke 
systeemwereld van de overheid waarin veel processen 
rechtlijnig zijn bedacht en ingericht, een stap terug te 
doen en je af te vragen: “Zijn we nog wel de goede dingen 
aan het doen?”. Livework draagt graag haar steentje bij 
aan het vormgeven van dit verbindende perspectief. 

Verbindend perspectief

Visualisaties 
uit de 
hereiking om 
de beleving 
van ouders 
voor een 
breed publiek 
invoelbaar te 
maken.
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Voorbeeld: In de hersteloperatie voor 
de Herijking van de Toeslagen Affaire 
was het natuurlijk een uitdaging om 

de behoeften van de ouders zo goed mogelijk 
te doorgronden en hiervoor te ontwerpen. 
Maar als Livework hebben we de grootste 
uitdaging misschien wel ervaren in het door de 
besluitvorming loodsen van de (mensgerichte) 
oplossingen, en deze tot uitvoering brengen. 

Het écht oplossen van de problemen die 
ouders ervoeren is namelijk ministerie 
overstijgend en gaat over het samenwerken 
van gemeenten (VNG)  met de Belastingdienst 
en het Rijk. Daarnaast is er beperkte capaciteit 
in de uitvoering en is de druk op zowel de 
gemeenten als de Uitvoeringsorganisatie 
Herstel Toeslagen (UHT) enorm. Bijkomende 
uitdaging op dit dossier is een verleden 
met niet waargemaakte beloftes en een 
stapeling van lastig te implementeren 
oplossingen. Hierdoor is het denken in 
(radicale) oplossingen lastig en weegt in de 
belangenafweging de uitvoerbaarheid heel 
zwaar.  

Verder zijn we als Livework tegen het 
lineaire karakter van de uitvoeringstoetsen 
aangelopen. Het is natuurlijk heel belangrijk 
om de impact van oplossingen op wetten 
en de organisaties te toetsen. Dat vond de 
Tweede Kamer ook. Maar, het niet-iteratieve 
karakter hiervan leidde ertoe dat op basis van 
aannames en zonder de oplossingen (met 
ouders) verder uit te kunnen werken vooral veel 
tijd en energie in de uitvoeringstoetsen  
ging zitten. 

Een (service) design aanpak introduceren al in de fase 
van beleidsvorming is spannend en uitdagend! Er wordt 
immers afgeweken van de klassieke, planmatige manier 
van werken.  

Een paar hindernissen waar we je graag alvast op willen 
voorbereiden, zijn: 

1.   Domein overstijgend samenwerken

Vanuit het mensperspectief is een vraagstuk altijd groter 
dan aanvankelijk wordt gedacht en raakt het aan veel, 
verschillende domeinen. Dit dwingt je als beleidsmaker 
automatisch om buiten je eigen bubbel te kijken en 
samen aan de slag te gaan. Binnen de systeemwereld 
zoals die nu wordt ervaren, kan dat op de korte termijn 
uitdagend zijn, maar leidt dit op de lange termijn tot veel 
betere oplossingen.

2.   Onduidelijkheid over opdrachtgever / 
probleemeigenaar

Omdat het vraagstuk in al zijn complexiteit groter is 
dan in eerste instantie gedacht, en daarmee valt onder 
de verantwoordelijkheid van meerdere mensen, zul je 
iets met eigenaarschap moeten doen. Het opzetten 
van gedeeld eigenaarschap heeft dan de voorkeur, in 
combinatie met een gezamenlijk, co-creatief proces. 
Echter, soms staat dit haaks op de taakgerichte manier 
van werken zoals beleidsmakers zijn gewend. 

3.   Menselijke maat = precies doen wat mensen 
zeggen

Vaak wordt binnen de overheid de aanname gedaan dat 
‘de menselijke maat’ = precies doen waar burgers om 
vragen. De angst is dat dit tegen de strategische doelen 
van de organisatie in gaat of dat burgers iets zeggen 
wat niet haalbaar, of heel onhandig is. Daarom is er vaak 
weerstand en overheerst een contra-intuïtief gevoel. 

Het tegendeel is echter waar. Precies doen waar burgers 
om vragen is niet de kern van een ontwerpgerichte 
aanpak waarbij de mens centraal staat. Door te luisteren 
gaan we beter begrijpen wat er bij de doelgroep leeft, wat 
ze nodig hebben en belangrijk vinden. Dit gecombineerd 
met de strategische doelstelling van de organisatie, 
helpt ons te komen tot gebalanceerde en innovatieve 
oplossingen die juist een organisatie versterken.

We kunnen stellen dat een (service) design aanpak bij 
beleidsontwikkeling de nodige uitdagingen met zich 
meebrengt en spanning opzoekt. Service designers 

kunnen daarin met beleidsmakers bruggen bouwen 
om samen met alle betrokkenen oplossingen te vinden 
die écht voorzien in de behoeften van een doelgroep, 
en uiteindelijk leiden tot grote verbeteringen van de 
dienstverlening. Waarbij we er zeker nog niet zijn 
wanneer alleen wordt gefocust op het inbrengen van de 
menselijke maat tijdens het maken van beleid, maar ook 
volop aandacht nodig is voor de uitvoering.



Written by:

Service design 

...voor het uitvoeren 
van beleid
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Service design voor het 
uitvoeren van beleid

Ontwerpen voor mensgericht beleid en het vertalen hiervan naar diensten die het gewenste, 
menselijke effect hebben, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Maar hoe kom je als 
overheid tot een dienst die uitvoerbaar is én uitdrukking geeft aan de menselijke maat? 

Wat zijn randvoorwaardelijkheden voor ontwikkeling van zo’n dienst? Hoe ga je vervolgens 
zo’n mensgerichte dienst daadwerkelijk ontwikkelen? Hoe zorg je bijvoorbeeld ervoor dat je 
die ene dienst in samenhang met de totale dienstverlening ontwikkelt? Dat de uitvoering geen 
opeenstapeling van losse processen wordt? En wat betekent dat voor de interne organisatie 
van een uitvoerende overheid? 

Randvoorwaarden voor een mensgerichte/dienstbare dienst

Volgens ons ziet een dienst waarbij de menselijke maat wordt nageleefd er telkens 
net weer anders uit, omdat geen context of doelgroep hetzelfde is. Tegelijkertijd 
hebben ze wel allemaal dezelfde randvoorwaarden. 

De kwaliteit van een mensgerichte dienst wordt volgens ons bepaald door de mate 
waarin is nagedacht over de volgende randvoorwaarden: differentiatie, ruimte voor 
uitzonderingen & complexiteit, vangnetten & inclusiviteit, en digitalisering. Aspecten 
die vaak niet worden meegenomen bij het inrichten van een dienst, maar wel 
allesbepalend zijn voor de menselijke maat van die dienst. 

Zorg voor differentiatie: One-size fits all past zelden echt bij iedereen. Zeker de 
overheid heeft vaak te maken met grote doelgroepen die verre van homogeen 
zijn. Daarom is het beter om te differentiëren in de dienstverlening. Iedereen heeft 
uiteindelijk recht op hetzelfde, maar heeft niet per se dezelfde behoeften. Door te 
segmenteren op basis van behoeften, en diensten te differentiëren (zonder burgers 
hierin te dwingen), voelt een burger zich begrepen en gekend. Dat scheelt vaak ook 
een hoop werk omdat veel burgers juist minder ondersteuning nodig hebben en er 
bijvoorbeeld online of zelfstandig uitkomen. 

 

Maak ruimte voor uitzonderingen & complexiteit: Hoewel dienstverlening in grote 
mate te standaardiseren valt, zullen er altijd mensen zijn voor wie een dienst toch 
niet past omdat er meer aan de hand is, of sprake is van een hele ingewikkelde 
situatie. In de afgelopen jaren is voor dergelijke uitzonderingsgevallen bij de overheid 
steeds minder ruimte gekomen. Volgens ons is een kwalitatief goede dienst een 
dienst die heel goed is ontworpen voor de overgrote meerderheid, maar net zo goed 
een oplossing biedt voor iedereen waarbij dit niet past.

1.

2. 
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Voorbeeld: De dienstverlening voor de jeugdzorg bij de gemeente Den Haag is hier 
illustratief. Belangrijk bij dergelijke trajecten is dat een ouder te allen tijde mag uitstappen, 
bewust, met gegronde redenen. Maar niet vanwege onvermogen of een ontstane, tijdelijke 

situatie. In zo’n situatie helpt het niet als de dienstdoende ambtenaar een brief stuurt met de 
constatering dat de ouder van de radar is verdwenen. De ervaring leert dat er dan meer aan de hand 
is. Betrokkenheid tonen door te bellen en te informeren naar de omstandigheden van de betreffende 
ouder. Of een huisbezoek brengen en hulp aanbieden waardoor de ouder weer in staat is om aan te 
haken op een traject, is voor alle betrokkenen van onschatbare waarde.

Ontwerp vangnetten & inclusief: Omdat dienstverlening vanuit de overheid voor 
alle burgers toegankelijk moet zijn, kan het niet zo zijn dat een door diezelfde 
overheid voorgesteld proces een beperking vormt voor haar burgers. Processen 
in een dienstverlening moeten daarom worden ontworpen voor zowel mensen die 
zelfstandig het proces kunnen doorlopen als voor mensen die dit nauwelijks, of net 
niet kunnen. Je ontwerpt daardoor inclusief en zorgt daarmee voor  
een vangnet. 

Digitaliseer (alleen) als het waarde toevoegt: Digitalisering is een grote motor 
voor verandering bij de overheid. Echter, in de uitvoering van een mensgerichte 
dienst is het belangrijk om digitalisering alleen dan als middel in te zetten als dit 
daadwerkelijk waarde toevoegt voor de burger. We vinden het allemaal fijn dat onze 
belastingaangifte grotendeels is ingevuld en dat we online een afspraak kunnen 
plannen. Maar bij urgente zaken, of zaken waar we extra tekst en uitleg nodig 
hebben, is digitaal communiceren niet onze eerste keuze.

Deze randvoorwaarden worden meegenomen in een ontwerpende aanpak en 
vragen om een overheid die hierin de kwaliteit van een dienstverlening ziet, en 
waardeert. 

3. 

4. 
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Ontwerp in een journey: Hoewel het uitdenken van een dienst volgens een journey voor de hand ligt, willen we hier toch 
even bij stilstaan. Het perspectief waar iedereen over kan meedenken is het burgerperspectief. De tool bij uitstek die dat 
perspectief centraal zet is een journey of klantreis waarin alles wat de burger meemaakt, zijn interactiemomenten met 
de overheid, over tijd, wordt uitgezet. Deze wordt ontwikkeld op basis van diepgaand begrip van de ervaring, wensen en 
behoeften van de burger. De verdiepende stap van een journey is een blueprint waarin alles wat nodig is om de dienst te 
leveren in stelling wordt gebracht.

Een journey/blueprint ontwerp heeft in vergelijking tot het schrijven van allerlei beleidsnotities drie belangrijke voordelen: 

• De mens wordt automatisch centraal gesteld;

• Stap voor stap wordt bekeken hoe een dienst kan worden geleverd en hoe samenhang tussen stappen 
zichtbaar wordt gemaakt;

• Het is een krachtig communicatiemiddel om met elkaar het gesprek te voeren.

Ontwikkelen voor een mensgerichte uitvoering

DE DIENST TE ONTWERPEN 
ALS EEN JOURNEY

SAMEN TE ONTWIKKELEN 
MET MENSEN DIE DE DIENST 

UITVOEREN

OP EEN ITERATIEVE MANIER 
AAN DE SLAG TE GAAN, 

BLIJVEN TESTEN, PROBEREN 
EN LEREN TOTDAT HET 

WERKT. 

Wanneer je ambieert om een dienst te verbeteren (mensgericht te maken), of nieuw 
(mensgericht) te ontwikkelen, dan is dat volgens ons mogelijk door: 

Tijdens het ontwikkelen/ontwerpen voor uitvoering is mensgericht onderzoek, d.w.z. het doorgronden van de behoeften en 
context van de doelgroep minstens zo waardevol als tijdens de fase waarin het beleid is ontwikkeld. 

Voorbeeld van een journey die gebruikt is bij het Ministerie van Financiën
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Bij de overheid zien we vaak 
dat ideeën voor nieuwe 
diensten aan de tekentafel worden 
uitgedacht, zonder tussenkomst 
van burgers die de dienst ontvangen 
én van mensen werkzaam in de 
uitvoering. 

Daarop volgt dan een (vaak eenmalige) 
pilot die niet als doel heeft om 
het concept te verbeteren, maar 
bedoeld is om te achterhalen of het 
al uitgedachte ontwerp werkt, of niet. 
Met als resultaat: death by pilot! Pilots 
mislukken en mensen worden pilot-
moe. De oplossing, eerst prototypen.

Foto: Prototypen in Amsterdam op 
straat. 

Iteratief ontwikkelen: Als je mensgericht diensten wilt inrichten, dan is het belangrijk om op de juiste 
manier gebruik te maken van pilots en prototypen. Daarmee kun je op een iteratieve wijze testen wat 
werkt in de praktijk, wat beter kan, of het voor iedereen werkt e.d. (is ook goed mogelijk achter gesloten 
deuren). Goed prototypen vergroot de kans op een mensgerichte dienstverlening die werkt voor 
iedereen.

Wil je als overheid écht aan de slag met het inrichten van mensgerichte diensten, en deze meetbaar 
maken, dan is het belangrijk om pilots niet bij implementatie van een dienst in te zetten (als generale 
repetitie), maar al tijdens het ontwikkelproces. Ga niet alles aan de voorkant dicht redeneren, maar 
maak juist gebruik van de ruimte om samen uit te proberen, te testen en te experimenteren.

Door op deze manier aan de slag te gaan – van idee, naar prototypen, naar pilot – ben je als overheid 
in staat om accurate inschattingen te maken van kosten en baten, lange termijn effecten nauwkeurig 
te identificeren en diensten op te schalen. 

Met de uitvoerders: Mensgerichte diensten zijn niet alleen fijn voor de burgers, maar ook fijn voor 
medewerkers om in te werken omdat zij de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Door 
uitvoerders in het gehele ontwikkelproces te betrekken, betrek je als het ware experts die weten wat 
wel en niet werkt en geef je hen de vrijheid om eigen werkzaamheden vorm te geven. Er wordt ingezet 
op vakmanschap en vertrouwen, om samen met burgers tot oplossingen komen die passen bij hun 
situaties. 

Death by pilot
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Bouwstenen voor een mensgerichte organisatie

VISIE & STRATEGIE: 

Een mensgerichte organisatie moet 
bottom-up én top-down worden 
aangevlogen. In alle richtinggevende 
instrumenten wil je de centrale ambitie 
formuleren om meer mensgericht te 
werken. In elk beleidskader zou hier ruimte 
voor moeten zijn, of worden gecreëerd. Dit 
heeft als resultaat dat in de uitvoering ruimte 
is, en wordt gevoeld, om hier invulling aan te 
geven.

MINDSET & CULTUUR:  

Om als organisatie consequent de keuzes te kunnen 
maken voor de  menselijke maat is het belangrijk dat 
er een cultuur heerst die dit ondersteunt. Een cultuur 

waarbij empathie en vertrouwen niet in de 
weg zitten, maar als kernwaarden worden 

gezien  en waar optimisme is om dingen 
anders te durven proberen.

Vaak genoeg krijgt Livework de vraag om een 
dienst te ontwikkelen, of een probleem op 
te lossen waarbij de burger, ouder of mens 
centraal wordt gesteld. Natuurlijk kunnen we 
dan één losse dienst ‘vermenselijken’. Alleen, om 
deze dienst duurzaam te kunnen blijven leveren 
is een organisatie nodig die in zijn geheel de 
menselijke maat omarmt. 

Dit vraagt om visie, inzet en een transformatie 
die vraagt om het zetten van stappen op veel 
verschillende niveaus. Niet een stap weg van 
efficiëntie, haalbaarheid of betaalbaarheid, maar 
juist een stap naar een gebalanceerde kijk op 
de waarde die wordt geboden voor burgers 
(menswaardigheid) en hoe dit zo slim mogelijk 
te kunnen doen. 

Met de volgende bouwstenen kan een overheid 
het fundament leggen om keer op keer de juiste 
keuzes te maken, de juiste successen te meten 
en de juiste kwaliteiten te ontwikkelen.
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DESIGN FACILITEREN: 

Het (service) designproces leent zicht uitstekend voor 
het handen en voeten geven aan de ontwikkeling van 
mensgericht beleid en het ontwerpen van diensten. Om 
impact te kunnen hebben is structuur en (interne)  
capaciteit nodig.

INZICHT & METINGEN: 

Hoe een organisatie zijn successen meet is heel 
bepalend voor de kwaliteit van de diensten die burgers 
uiteindelijk ervaren. Vaak zien we dat de manier waarop 
metrics en KPI’s zijn ingestoken niet bijdragen aan een 
overheid waarbij het belang van de burger centraal staat. 
Er wordt gestuurd op efficiency, kostenbesparing, maar 
niet op waarde voor de burgers. Wat wij voorstellen is 
dat je kijkt naar efficiëntie van de beoogde kwaliteit. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar hoeveel ouders écht zijn geholpen 
door het herstelproces in plaats van alleen maar 
financieel zijn gecompenseerd. Of, kijk naar hoe we zo 
snel mogelijk vragen of klachten van burgers écht kunnen 
oplossen in plaats van zo kort mogelijke gesprekken 
voeren. Die kwaliteit kent vele vormen en is per dienst 
weer net anders.

IMPLEMENTATIE: 

Mensgerichte diensten kan je niet vanaf papier 
implementeren. De implementatie is daarom een 
belangrijk onderdeel bij het vormgeven van de 
uiteindelijke dienst. En betekent dat je al in een vroeg 
stadium start met uitproberen, prototypen en piloten. 
Dit kan bij overheden uitdagingen met zich meebrengen, 
omdat gedetailleerde plannen en uitvoeringstoetsen 
de norm zijn. Echter, onze ervaring is dat hier ook 
tussenvormen in te vinden zijn. 

Livework weet dat een mensgerichte dienst inrichten en 
structureel goed uitvoeren, geen sinecure is. Bijvoorbeeld 
bij een gemeente of uitvoeringsorganisatie heb je al 
deze design bouwstenen op hun plek nodig. Pas dan 
ontwikkel je ontwerpende slagkracht en ben je in staat 
om structureel een mensgerichte dienst te leveren aan je 
burgers.



Aan de slag!

...met service design 
binnen de overheid
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Aan de slag!

Veel overheden staan aan de vooravond van een grote transitie. De leefbaarheid van steden, 
de energietransitie, mobiliteit, verschillen tussen arm en rijk, jeugdcriminaliteit. Allemaal 
vraagstukken waar de overheid als taak heeft om het goede te doen, door de mens centraal te 
stellen. Dat vraagt om een andere manier van kijken en werken, waarmee overheden minder op 
afstand blijven, meer aan het roer staan, en meer standvastig en betrokken zijn. 

(Service) Designers bieden deze andere manier van kijken en werken, aanvullend op bestaande 
werkwijzen en kunnen bij dergelijke complexe vraagstukken het verschil maken.

Maar jij kunt dat ook! Vandaag nog. Samen met jouw collega’s. Ben je nieuwsgierig 
naar hoe jij jouw ontwerpende vaardigheden kunt ontwikkelen? Beantwoord dan eens 
de volgende vragen voor jouw organisatie:

Bouwstenen Vragen

Visie & strategie Is er ruimte in onze ambitie/visie voor mensgericht ontwikkelen?

      Indien nee: Hoe zouden we die ruimte kunnen krijgen/creëren?

      Indien ja: Wat is onze positie daarin?

Waar staan we nu op het gebied van mensgericht ontwikkelen?

Hebben we een gedeelde, scherpe en uitvoerbare visie op onze ‘klant’, de 
burger? En wordt die visie ook daadwerkelijk breed gedeeld?

Mindset & cultuur Zijn we nieuwsgierig en handelen we daar naar richting onze doelgroep?

Hebben we een cultuur waar je mag uitproberen en experimenteren? 
Mogen we fouten maken? Voelen we dat ook zo binnen onze afdeling/
organisatie?

Hebben we een menselijke cultuur waarin ruimte is voor emoties, verhalen 
en beleving? 



26 Livework studio © 2022

Afhankelijk van je functie/rol/positie binnen de overheid, 
kunnen deze vragen jou helpen om als overheid vandaag 
al het tij wat meer richting de menselijke maat te keren. 
Maar deze vragen zetten ook aan tot samen nadenken 
over het aanwijzen van de pioniers in deze koerswijziging 

van een bureaucratische naar een responsieve overheid, 
inclusief het daadwerkelijke koers zetten en het 
daadwerkelijk anders doen in het leveren van diensten 
aan burgers. 

Design faciliteren Op welke ontwikkeltrajecten/projecten zouden wij ons meer ontwerpend 
kunnen opstellen? 

Beheersen we design methoden, tools en processen?

Wie (gelijkgestemden of ambassadeurs) zouden we kunnen benaderen 
om samen met ons stappen in het ontwikkelen onze van ontwerpende 
slagkracht te zetten? 

Hebben we designers of design researchers in huis of in ons netwerk?

Inzicht & metingen Wat is ‘succes’ voor de menselijke maat binnen onze organisatie?

Is de eerder gedeelde, scherpe en uitvoerbare visie op onze ‘klant’, de 
burger, geworteld in onderzoek?

Begrijpen we de correlatie tussen menselijkheid en onze KPI’s e.g. kosten 
besparen door verminderen van klachten of het versnellen van processen 
door zelfredzaamheid van burgers? Zijn dit altijd de goede KPI’s, of 
moeten we anders gaan meten?

Vertalen we dit ‘succes’ naar onze targets en/of richtlijnen?

Begrijpen we genoeg van de mensen die we bedienen om überhaupt 
succes te kunnen meten?

Implementatie Welke rol spelen klanten bij de ontwikkeling van diensten? En, hoe vaak 
betrekken we klanten daarbij?

Welke rol spelen onze eigen mensen bij de ontwikkeling van diensten? En 
hoe vaak betrekken we de mensen van de uitvoering daarbij?

Hoe vaak toetsen we bij klanten en onze eigen mensen of iets past?
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De menselijke maat terugbrengen in alle gelederen van de overheid is onze ambitie bij Livework. 
Het maakt ons nieuwsgierig en daagt ons uit om vanuit service design perspectief verschil te 
maken in de (werkende) levens van de inwoners van Nederland, en daarbuiten. Dit doen we op 
twee manieren:

Wat doet Livework vandaag?

1. Door diensten te ontwikkelen voor overheden waarbij de 
menselijke maat centraal staat in beleid en uitvoering; 

2. Door ‘ontwerpende slagkracht’ te ontwikkelen binnen 
de overheid die teams en individuen zelf in staat stelt 
om menselijk en dienstbaar beleid en dienstverlening te 
ontwikkelen.
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Dat doen we op Rijks-, Provinciaal, gemeentelijk 
niveau én op het niveau van uitvoeringsorganisaties. 
Op vraagstukken waar de mens of het nou de burger, 
ondernemer, ouder, medewerker of klant is,  altijd dé 
sleutel tot succes vormt.

Een greep uit onze protfolio ter illustratie: Op Rijksniveau 
is onze betrokkenheid bij de hersteloperatie voor de 
herijking van de Toeslagen Affaire, in opdracht van 
het Ministerie van Financiën, een mooi voorbeeld. 
Vanaf augustus 202, zijn we hier de rol van vertalers 
van het ouderperspectief. Om dit terug te brengen in 
beleidsontwikkeling, en uitvoering. Door diepgaand 
onderzoek en cocreatie met ouders, is er met een 
breed veld aan stakeholders tot verbeteringen van het 
herstelproces gekomen. 

Op gemeentelijk niveau heeft Livework in 2019 bij de 
gemeente Den Haag meegewerkt aan het opzetten 
van het team ‘Innovatie & dienstverlening’, waarmee in 
de organisatie ontwerpende slagkracht is ontwikkeld, 
en geborgd, om zowel beleidsvorming als uitvoering te 
verbeteren. 

Livework heeft meegedacht over het opzetten van een 
werkwijze, het opleiden en aannemen van mensen, 
alsook het verder brengen van projecten. En zijn we bij 
de gemeente Rotterdam in allerlei projecten rondom 
armoede en duurzaamheid betrokken. Ook hebben 
we een assesment gemaakt van de (service) design 
capaciteiten van de gemeente Rotterdam, en advies 
gegeven hoe deze bestendigd kunnen worden in de 
toekomst. 

Voor de gemeente Amsterdam hebben we pilots 
gedaan rondom de beleving van drukte en hoe ‘crowd 
management’ daar invloed op kan hebben. En werken 
we samen met de VNG om gemeentes te trainen in hun 
service design vardigheden. 

In onze studio in Londen werkt bijvoorbeeld in 
digitaliserings programma’s van het Britisch Parliament 
om deze mensgericht te maken en de innovatiekracht 
die in deze trajecten schuilt te richten op oplossingen 
die echt helpen. En hebben we veel werk gedaan in het 
activeren van langdurig werklozen, en het immigratie 
proces. Telkens pasten wij onze service design 
methodieken toe om de overheden, menselijker en 
dienstbaar te maken. 

Als deze whitepaper jou heeft geïnspireerd om in jouw 
overheidsorganisatie aan de slag te gaanmet het 
terugbrengen van de menselijke maat. En je wil hierover 
van gedachten wisselen, of meer weten over hoe wij 
dat bij Livework aanpakken. Voel je dan uitgenodigd om 
contact op te nemen. 

Caroline Beck

Juni 2022

Caroline Beck 
Service Design lead

Rotterdam

Caroline@liveworkstudio.com

Bedankt voor je 
aandacht!
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