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Waar werken we naar toe?

Het Kompas van Ddienstverlening

Persoonlijke Dienstverlening
Door te luisteren, te begrijpen en 
oplossingen afgestemd op 
Amsterdammers.

✓

Eenvoudige Dienstverlening
Snel en makkelijk zaken regelen 
door processen die eenvoudig te 
begrijpen zijn.

✓

Toegankelijke Dienstverlening
Wij nemen drempels weg en staan, 
via onze kanalen, klaar voor alle 
Amsterdammers.

✓
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1 Voor iedereen 
duidelijk waar we 

naar streven, 
waarom en wat 
hun individuele 

bijdrage is.

2 Begrijpen en 
intern delen wat 
Amsterdammers 

willen, meemaken 
en tegenaan lopen

3 Inzicht krijgen of 
je je doelen bereikt, 

de gewenste 
ervaring waarmaakt

4 (her)ontwerpen van 
de beleving – wat 
betekent dit voor 

medewerkers, 
processen en systemen

5 Taken en 
verantwoordelijkheden, 
passende organisatie-

structuur, 
samenwerking, 

evalueren

6 Mensen 
inspireren, in staat 

stellen en het 
vertrouwen geven 

om gewenst gedrag 
te vertonen

7 Groep 
mensen die de 

organisatie 
helpt om dit 

waar te maken

Betekenis van de 7-pijlers voor Dienstverlening (CXPA)
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User Experience vs Customer Experience

User Experience (UX) en Customer Experience (CX) zijn zeer 

vergelijkbare concepten, maar de termen zijn niet uitwisselbaar. 

UX is een onderdeel van CX dat gaat over het gebruiksgemak van je 

product of site. 

CX, anderzijds, omvat alle end-to-end klantinteracties en behandelt 

veel raakpunten met de gebruiker, waaronder internet, mobiel, 

brochures en menselijk contact (support en service).
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Creëren van een toegevoegde 
waarde in de leefwereld van de 
Amsterdammer.
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“Persoonlijk, eenvoudig
en toegankelijk"

We willen de beste dienstverlening bieden aan álle Amsterdammers, 

ontworpen vanuit hun leefwereld, zodat zij er optimaal gebruik van 

kunnen maken. 

Niet onze processen staan centraal, maar de gebeurtenissen in het 

leven van Amsterdammers waarbij de gemeente een rol speelt. We 

denken niet alleen vanuit de Amsterdammers, we betrekken ze ook.



Design binnen Gemeente Amsterdam
Design Organisatie
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Omnichannel in vogelvlucht (2020)
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Klantreis als startpunt van een service design proces

Klantreis

KlantbelevingStart

Gebruikerservaring

Touchpoint

Gebruikerservaring

Touchpoint

Gebruikerservaring

Touchpoint

Gebruikerservaring

Touchpoint

+ + + =
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Grip op de totale klantreis

Klantreis

Start

Gebruikerservaring

Brief

Gebruikerservaring

CCA

Gebruikerservaring

Amsterdam.nl

Gebruikerservaring

Bevestiging

+ + + Gebruikerservaring

Mijn Amsterdam

+

?? ✓ ✓ ✓

Gemeentebreed werken aan de beste klantbeleving voor álle Amsterdammers
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Klantgericht designteam

Ideale klantbeleving
Een breed palet aan disciplines die naadloos op elkaar aansluiten en 

werken aan de meest ideale klantbeleving:

UX Researchers/Kwalitatieve onderzoekers (interviews, 

focusgroepen, gebruikersonderzoeken)

Kwantitatieve onderzoekers

Service Designers (klantbeleving/klantreis)

UX Designers (gebruikerservaring/contactmomenten)

Contentdesigners (informatie en communicatie)

Data Analisten (klantfeedback en klantgedrag)

“Voice of the Customer”



Uitdaging VERKENNING
Ontdekken & Definiëren Monitoren1 OPLOSSING

Ontwikkelen & Opleveren 8

Betrokkenen in
kaart brengen 2

Behoeften in
kaart brengen 3

Beperkingen in
kaart brengen 4

Ideeën vormen 5

Conceptualiseren 6

Implementeren 7

Klantbelevingsproces (wendbaar & klantgericht)
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Double diamond design methode (Design Counsel)

“Design the right thing” “Design things right”



Uitdaging VERKENNING
Ontdekken & Definiëren Monitoren1 OPLOSSING

Ontwikkelen & Opleveren 8

Betrokkenen in
kaart brengen 2

Behoeften in
kaart brengen 3

Beperkingen in
kaart brengen 4

Ideeën vormen 5

Conceptualiseren 6

Implementeren 7

KPI meeting

Contextmapping

Big data onderzoek

A/B testen

Observeren

Co-creatie

Etnografisch onderzoek

Diepte interviews

Co-creatie

Usability test

Feedback loops

Focus groups

User interviews

Social media outreach

Klantbelevingsproces (wendbaar & klantgericht)
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Continu betrekken van de gebruiker



15Mobiel KlantenLab KlantenLab 2.0Huis van de Stad Stadsloket 2.0

Het KlantenLab

Het (mobiele) KlantenLab van Dienstverlening zorgt dat de Amsterdammer betrokken 

wordt bij het ontwikkel- en verbeterproces en waardoor de Amsterdammer en 

Ambtenaar dichter bij elkaar komen.

Daarnaast wordt er bewustwording gecreëerd bij ambtenaren door de 

Amsterdammer centraal te stellen in hun dagelijkse werk (klantgericht denken).

Wens 2022: één centrale herkenbare locatie, zichtbaar voor Amsterdammers en Ambtenaren, 

waar gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar klantbehoefte en -gedrag.



Inclusieve dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente moet voor iedereen eenvoudig, 

toegankelijk en persoonlijk zijn. 

Want voor veel Amsterdammers met een fysieke of cognitieve 

beperking of die minder taal- en digivaardig zijn is het nog altijd 

lastig om volwaardig mee te doen.

Door veel onderzoek leren wij ook steeds beter wat zij ervaren als ze 

in contact staan met de gemeente. Middels deze inzichten kunnen 

wij nog klantgerichter ontwikkelen en verbeteren.

16“Voor álle Amsterdammers…"



Creëren van consistente dienstverlening
Gemeente Amsterdam
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DesignSystem.Amsterdam.nl
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Design System
Voor zowel designers als developers en 
dient tevens als een verbindende factor.

NL Design System
https://designsystem.gebruikercentraal.nl/

Een design system bevat beschrijvingen van principes, handvatten, elementen, 
patronen en richtlijnen. Allemaal basisonderdelen waarover je goed afspraken kunt maken.



Borgen van kwaliteit en delen van kennis

Denk hierbij aan onder andere:

Designprincipes

Designmethodiek

Toegankelijkheid (inclusive design)

Design System Amsterdam

Onboarding Designers (intern en extern)

UX Profielen en Competenties

Persoonlijke groei en specialisatie

Review- en Kennissessies

Tooling (deelbaar maken van desings)

Design Competence Center
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Hoe zorg je voor bewustwording zodat de organisatie gaat bewegen

Ontwikkel een design strategie op basis van de missie, visie en 

strategie van dienstverlening en zorg dan design hieraan bijdraagt

Kwantitatieve en kwalitatieve inzichten dienen als bewijs

Start op een eenvoudige manier met het valideren van designs 

(liefst intern) en betrek zoveel mogelijk collega’s

“Spread the word” binnen de organisatie (deel inzichten)

Zoek binnen de organisatie naar medestanders en laat 

tegenstanders/twijfelaars met rust

Delen van kennis en inzichten in 2022!
https://www.linkedin.com/in/martijnsmits/
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Experience Design Manager
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