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Edito 

Service design. Een vernieuwde 
dienstverlening? 

JEAN PIERREVANSPEYBROECK 

hoofdredacteur 

Beste lezer, 

H 
epelijk heeft het bijzondere Im

puls-nummer van maart reeds 

zijn praktische nut bewezen bij 

de verdere uitdieping en een eerste 

implementatie van het Decreet Lo

kaal Bestuur (DLB) . De redactie volgt 

het decreet op de voet. Verder in dit 

nummer vindt u een overzicht van de 

wijzigingen die op 23 mei 11. bij spoed

behandeling werden goedgekeurd in 

het Vlaams Parlement. 

Ik dank ontslagnemend redactielid 

Eric Vermeiren voor zijn deskundige 

opvolging van de DLB-materie, voor 

het gewaardeerde redactionele werk 

en voor diverse sterke bijdragen in 

Impuls, steeds met een gesmaakte 

filosofische toets. 

Een hertekend lokaal bestuur nodigt 

uit tot een reflectie over de huidi

ge dienstverleningsmodellen en de 

wenselijkheid van een verdergaande 

vernieuwing van de dienstverlening 

in de lokale besturen. 

De redactie vond het nuttig om na

der in te gaan op een concept om 

de dienstverlening vanuit het per

spectief van de gebruiker te verbe

teren en te herontwerpen. 'Service 

design' wordt een nieuw kernbegrip 

in de gemeentelijke dienstverlening. 

Hoe kunnen we de gebruiker maxi

maal betrekken bij het hertekenen 

van dienstverlening? Wat is het be

lang van de gebruikersbeleving, van 

de fysieke omgeving en van andere 

contextuele elementen? Wat is het 

nut van visualisaties en typologieën 

van gebruikers bij het uitwerken van 

processen? Wat zijn de praktische 

toepassingsmogelijkheden en hoe 

ver reikt de ruimte voor experiment 

en de tolerantie voor mislukking? 

We bieden de lezer eerst een alge

meen academisch overzicht, waarna 

een drietal voorbeelden volgen uit 

de gemeentelijke praktijk waar reeds 

volop met service design wordt ge

werkt. 

Katrien Verleye, professor service 

innovatie en innovatiemanagement, 

en Kaat De Pourcq, wetenschappe

lijk medewerker, beiden werkzaam 



aan het Center for Service lntelli 

gence - Universiteit Gent, verdui 

delijken wat service design precies 

inhoudt en welke meerwaarde deze 

methode kan bieden. Beide auteurs 

bespreken grondig de drie kern

principes - ook gekend als 'service 

thinking' - en schetsen daarna het 

servicedesignproces en de stapsge

wijze aanpak van het herontwerpen 

van dienstverleningsprocessen. Ten 

slotte ronden zij de grondige verken 

ningstocht af met de beschrijving van 

enkele concrete servicedesigntools. 

Dominique Luyckx, waarnemend 

sectormanager grondgebonden za

ken, en Ria Van den Eynde, sector

manager personeel en organisatie, 

geven aan hoe de gemeente Geel 

werd geïnspireerd door een Europees 

subsidiëringsproject dat betrekking 

had op de versterking van dienstver

lening via service design. De auteurs 

beklemtonen het belang van de in

teractieve en visuele methodes en 

het zo ruim mogelijk betrekken van 

de gebruikers. De auteurs schetsen 

hoe service design de motor werd bij 

het uitwerken van een toekomstge

richte Geelse arbeidsorganisatie met 

nieuwe dienstverleningconcepten 

en hoe service design werd aange

wend om de dienstverlening van de 

ondersteunende diensten te heront

werpen. 

Ook in gemeente en OCMW Aalter is 

men goed vertrouwd met service de

sign. Luc Jolie, algemeen directeur, 

en Karen Serlet en Els De Wulf, res

pectievelijk directeur beleids- en or

ganisatieopvolging en administratief 

medewerker kwaliteit en ICT, beklem

tonen het belang van een doorleefd 

kwaliteitssysteem. De auteurs geven 

aan hoe het integreren van balies 

en het werken met 'generalistische' 

snelbalies een effectievere dienstver

lening naar de klant mogelijk maakt 

en hoe de clustering van producten in 

organisatie-eenheden (cellen) lokale 

diensten effectief responsabiliseert 

voor het afleveren van een optimale 

dienstverlening. De auteurs verdui

delijken ten slotte hoe service design 

een geïntegreerde dienstverlening in 

functie van de diverse maatschap

pelijke doelgroepen ondersteunt en 

hoe een verregaande integratie van 

softwaresystemen bijdraagt tot een 

betere dienstverlening. 

Lise Hullebroeck, stafmedewerker 

beleidsparticipatie, en Tom Broeks, 
stafmedewerker strategische co

ordinatie, geven aan hoe in de stad 

Gent service design de dienstverle

ning optimaal afstemt op de noden 

van de gebruikers. De auteurs be

schrijven hoe zowel gebruikers als 

personeelsleden vertrouwd raakten 

met de nieuwe methodieken via di

verse experimenten - met trial and 

error -, waarna de design-metho

dologie geleidelijk opschoof van het 

experimentele naar het strategische 

niveau. De auteurs besluiten hun 

bijdrage met een tweetal voorbeel

den van strategische projecten met 

design thinking: een project inzake 

ruimtelijke ordening en coöperatie

ve stadsontwikkeling en een project 

inzake de vermaatschappelijking van 

de zorgdienstverlening. 

De dienstverlening komt ook nog 

aan bod in de rubriek In dialoog. Hoe 

gebeurt dit in de gemeente Herstap

pe? Guy Bodeux, algemeen directeur 

Meeuwen-Gruitrode, vroeg het aan 

zijn collega Ivo Carlens, gemeente

secretaris van Herstappe. Het werd 

een boeiende rondleiding door de 
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kleinste Vlaamse gemeente waar 

burgers zelf mee zorgen voor de 

dienstverlening en waar de 'facilitei

ten' voor specifieke accenten zorgen . 

De auteur kruidt zijn verhaal met 

meerdere vleugjes idylle en vergast 

de lezer voor het overige op heel wat 

wetenswaardigheden over Herstap

pe en zijn gemeentesecretaris. 

Het nummer gaat verder met een 

boeiend beeldverslag van Hilde Van
dervelden, algemeen directeur Neer

pelt, over het ECG-congres dat op 

24 mei 11. plaatsvond in Sint-Truiden. 

De foto's met bindteksten bieden 

een mooi getuigenis van een succes

vol congres. 

Tot slot wordt vanuit de redactie 

een overzicht aangeboden van zeer 

recente wijzigingen aan het Decreet 

Lokaal Bestuur (en enkele andere de

creten) . Dit overzicht volgt de struc

tuur van het DLB-nummer van maart: 

het gaat in op wat er in hoofdlijnen 

wijzigt en wat er concreet van belang 

is voor de algemeen directeur en ein

digt met een to-dolijst. 

Beste lezer, ik hoop dat service de

sign u, van Herstappe tot Antwer

pen, in de komende zomerwarmte 

verfrissende inzichten biedt. 

I lUIDlil C , ND,, ,nUt I 
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Service 
design 
aan de 
stad Geilt 

.. LISE HULLEBROECK 

stafmedewerker beleidsparticipatie stad Gent 

TOMBROEKS 

stafmedewerker strategische coördinatie stad 

Gent 

De overheid verandert. Deze vaststelling is niet nieuw, maar vormde wel 
een van de toekomstige uitdagingen van het recent afgeronde traject 'Gent 
Over Morgen: In voorbereiding van de nieuwe legislatuur bogen meer dan 
driehonderd medewerkers van de Groep Gent zich over de vraag "Hoe kun
nen we onze stad morgen klaarstomen voor de uitdagingen in 2040?': 

De overheid verandert, omdat de verwachtingen over de rol van de overheid 
veranderen. Die verandering wordt in grote mate aangestuurd vanuit de 
samenleving, die assertief en deskundig is, die mobiliseert, zelf initiatief 
neemt en oplossingen mee vorm wil geven. Dit beïnvloedt de manier waar
op we als lokale overheid onze dienstverlening zullen aanbieden, maar ook 
hoe we aan beleidsvorming gaan doen. Dienstverlening en beleid moeten 
meer afgestemd worden op noden en behoeften van burgers. Het financieel 
krappere kader waar de meeste overheden mee geconfronteerd worden, 
versterkt deze tendens. 

Het experiment met het Burgerbudget in Gent is wellicht een van de meer 
extreme vormen om diensten en beleid af te stemmen op de noden van de 
burgers. Burgers, bedrijven en organisaties konden immers zelf voorstellen 
indienen en later ook een keuze maken tussen de voorstellen om te bepalen 
welke voorstellen budget zouden ontvangen. 

Naast dergelijke in het oog springende experimenten is er ook nood aan 
nieuwe processen en werkwijzen om diensten en beleid meer burgergericht 
te maken. De uitgangspunten en de methodologie van service design en 
design thinking kunnen hieraan een zeer nuttige bijdrage leveren. 

Dit artikel doet het relaas van een aantal experimenten met service design 
aan de stad Gent en geeft aan hoe de designthinkingmethodologie door deze 
experimenten ook een strategisch instrument wordt. 



Service design als 
experiment 
Experimenteren met service design 

gaat relatief eenvoudig binnen een 

digitale omgeving . Het opleveren 

van een nieuw ontwerp kan snel 

gebeuren, is meteen zichtbaar, kan 

in een aparte omgeving uitgepro

beerd worden en hoeft de lopende 

dienstverlening dus niet te hinderen 

en, niet onbelangrijk, de kosten van 

iteratieve aanpassingen aan het ont

werp blijven beperkt. 

Het is daarom geen toeval dat de 

cocreatie binnen de voorstudie van 

de nieuwe stadswebsite een van de 

eerste experimenten met service 

design binnen het Ghent Living Lab 

was. De methodologie van open in

novatie bij living labs vertoont veel 

overeenkomsten met de methodo

logie van service design . Beide me

thodologieën delen de focus op de 

gebruiker of de klant en streven het 

'outside-in' -perspectief na, waar

bij gedacht wordt vanuit de burger, 

meer nog dus dan enkel burgerge

richt. Het voortraject van de nieuwe 

website zocht via enquêtes, focus

groepen en cocreatieworkshops naar 

trends, evoluties en behoeften van 

zowel interne als externe gebruikers, 

belangrijke functionaliteiten en nieu

we vormen van dienstverlening. 

Ook binnen de meer analoge omge

ving van het beleid werd met service 

design gewerkt. Bij de voorberei

ding van de opmaak van het huidige 

meerjarenplan werd geëxperimen

teerd met storytelling en persona's. 

Daarbij werden tien persena's ont

wikkeld, karakteriseringen van ver

schillende types Gentenaren die een 

doorsnee geven van de bevolking 

1 http://charleslandry.com. 
2 www.wereldvan nestor. be. 

en die de voornaamste. uitdagingen 

waarvoor de stad staat, verpersoon 

lijken. De persena's flankeerden de 

omgevingsanalyse 'Gent in cijfers', 

de consultatie van creatieve stake

helders van binnen en buiten Gent, 

de externe audit 'Creative Cit ies In

dex' door stedelijk expert Charles 

Landry1, het inspraaktraject 'Gent 

over morgen' en het Stadsdebat. De 
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expliciete aandacht voor de burger 

bij de voorbereiding van het meerja

renplan stimuleert het resultaat- en 

impactgericht denken. 

Persena's en storytelling werden ook 

gebruikt bij de Wereld van Nestor2, 

een online- en offlinewerkset ter on

dersteuning van de beleidsontwikke

ling en dienstverlening voor ouderen 
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ontwikkeld door OCMW Gent, Pars 

pro toto en Design Vlaanderen. Bij de 

ontwikkeling van de werkset was de 

klantgerichte methode van service 

design het uitgangspunt om een al

ternatief te bieden voor het eerder 

aanbodgerichte denken. De kern van 

het instrument zijn de persona's en 

hun ervaringen op het vlak van huis

vesting, mobiliteit, publieke ruimte 

en gebouwen, sociale participatie, 

respect en sociale betrokkenheid, 

actieve participatie en werkgelegen

heid, communicatie en informatie, 

openbare- en gezondheidsdienstver

lening . Via de persona's en de story

telling kunnen lokale besturen een 

duidelijker beeld krijgen van de leef

wereld van de verschillende types 

ouderen om zo een doelgerichter be

leid uit te werken. 

Tijdelijke invulling van braakliggende 

terreinen en leegstaande gebouwen 

kan ook gezien worden als een expe

riment van service design in een fy

sieke omgeving. Tijdelijke invulling is 

een manier om nieuwe dynamieken 

te genereren in een buurt waar, om

wille van bijvoorbeeld stadsvernieu

wingsprojecten, gebouwen of gron

den tijdelijk onbenut blijven. Om tot 

dynamieken te komen die het sociale 

weefsel of leven in een buurt kun

nen versterken, moeten de noden en 

behoeften binnen de buurt duidelijk 

zijn, en moet de buurt mee betrok

ken worden in het ontwerp of de co

creatie van de plek. Het klakkeloos 

overnemen van het ene concept op 

een andere plaats is dus uit den boze. 

Stadsvernieuwingsprojecten blijken 

een dankbare omgeving om te gaan 

experimenteren met service design. 

Vaak wordt er binnen zulke strategi

sche projecten nog gemakkelijk van 

uitgegaan dat we weten wat de buurt 

nodig heeft. Een meer klantgerichte 

focus, met hier als klant de bewoners 

en de buurt, kan die assumpties wel 

eens uitdagen. Waar in het eerste 

geval veel moet worden ingezet op 

communicatie om een draagvlak te 

creëren voor de plannen, komt dat 

draagvlak er bij cocreatie op een meer 

natuurlijke manier en meer op maat 

van de behoeften van de bewoners. 

De opmaak van het nieuwe Ruim

telijk Structuurplan 'Structuurvisie 

2030 - Ruimte voor Gent' is opge

vat als een mensgericht ruimtelijk 

structuurplan: visie en inhoud zijn 

opgebouwd samen met Gente

naars en Gent-gebruikers. Ruimte 

voor Gent was daardoor uniek in 

zijn soort in Vlaanderen. De aanpak 

voorzag ook een belangrijk luik van 

cocreatie en gedragsmanagement 

voor de uitvoering ervan in Ruimte

piloten. 

Tijdens 'Ruimte voor Gent' werd 

een breed maatschappelijk debat 

op gang gebracht. Naast de project

teams, ambtelijke fora en gemeente

lijke commissie werd een denktank 
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geïnstalleerd met een dertigtal Gen

tenaars, werden er groepsgesprek

ken gehouden met een breed scala 

van organisaties, kennisinstellingen 

en verenigingen, werden er publieks

evenementen georganiseerd en, last 

but not least, konden burgers hun 

ideeën posten op de website3• Er 

werd afgeklokt op 234 uitgewerkte 

ideeën. Deze ideeën werden uitvoe

rig verspreid via sociale media en de 

ideeënsite bereikte meer dan 25.000 

unieke bezoekers. 

Uit die ideeën selecteerde de denk

tank Ruimte voor Gent samen met de 

Stad er enkele om er samen met de 

indieners en externe experten verder 

onderzoek aan te koppelen . Samen 

met de indieners van deze Ruimtepilo

ten kwam een proces van cocreatie op 

gang. Hun ideeën verbeelden een mo

gelijke toekomst voor Gent. Ze zetten 

aan om over concrete oplossingen na 

te denken en tonen wat er mogelijk is : 

een interactieve maquette en een 

animatiefilm zullen een potentieel 

scenario tonen wanneer we een 

stuk snelweg weghalen uit een 

woonwijk (E17 in Gentbrugge); 

een ander proefproject toont hoe 

leegstaande kerken op een andere 

manier kunnen worden ingezet; 

een groep die een idee voor kor

teketenlandbouw indiende, gaat 

ook daadwerkelijk aan de slag op 

een braakliggend terrein; 

een volledige wijk wordt ruimte

lijk onder de loep genomen en 

er wordt onderzocht hoe we on

gebruikte binnengebieden beter 

kunnen benutten . 

Deze bottorn-upideeën bieden in

spiratie voor de Structuurvisie 2030 

en zeggen iets over de ruimtelijke 

krachtlijnen voor de toekomst. Het 

3 www.ruimtevoor.gent. 
4 http://stad.gent/ mmm. 

vernieuwende aan deze methodiek is 

dat ideeën tijdens de uitwerkingsfase 

op hun haalbaarheid getest worden 

door relevante technische expertise 

(externe bureaus en relevante stads

diensten) te confronteren met kennis 

vanuit het gebruik (bewoners/groe

pen). Door deze werkwijze worden 

de betrokken partijen uitgedaagd 

buiten de gekende denkkaders te 

werken, wat ruimtelijke instrumen

ten oplevert die ernaar streven de 

kwaliteit van het dagelijkse ruimte

gebruik te verhogen. 

Van experiment naar 
strategie 
De positieve ervaringen via de expe

rimenten met service design leiden 

ertoe dat de veranderende rol van de 

overheid niet enkel als externe nood

zaak gezien wordt, maar ook als een 

interne deugd. Door de experimen

ten raakten medewerkers ook meer 

vertrouwd met service design en de 

voordelen ervan. Dit werd verder ver

sterkt door het organiseren van oplei

dingen design thinking en cocreatie. 
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De opleidingen zijn er niet op gericht 

mensen op te leiden tot service de

signers, maar ze maken wel duidelijk 

waar service design, design thinking 

en user-centered design een meer

waarde kunnen bieden. En gelukkig 

weten we ons goed omringd door ser

vicedesignbureaus en vinden we ook 

aansluiting bij netwerken als Ministry 

of Makers, Service Design Netwerk 

Belgium en Design Factory Ghent. 

Dit alles zorgt ervoor dat binnen de 

stad Gent de designmethodologie 

van het experimentele naar het stra

tegische niveau opgeschoven is. 

Ter illustratie hiervan schetsen we 

twee strategische projecten die de

sign thinking in de kern hebben : het 

grootschalige stadsvernieuwings

project 'Muide Meulestede Morgen' 

en het collaboratieve innovatieplat

form 'City of People'. 

Stadsvernieuwingsproject 
'Muide Meulestede Morgen'4 

De wijk Muide Meulestede ondergaat 

een hele transformatie. Het uitzicht 
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van de wijk zal ingrijpend veranderen 

door een resem grote infrastructuur

werken, woonprojecten, de herin

richting van het openbaar domein, 

de ontwikkeling van de Oude Dokken 

enz. 

Een aantal inwoners uit de wijk trok 

naar de stad met de vraag om een 

conceptstudie. Ze zagen van alles 

bewegen in hun wijk, maar misten 

overzicht en ze wilden vooral graag 

meedenken over de toekomst van 

hun wijk en samen antwoorden zoe

ken op de uitdagingen rond mobili

teit, groen, sociaal weefsel enz. 

In de zomer van 2015 startten Ndvr 

en Architecture Werkroom met de 

opmaak van een conceptstudie met 

een gedragen visie voor de toekomst 

van de wijk. Bewoners, Stad en ver

schillende actoren in de wijk gaven 

deze visie vorm. In het hele traject 

stonden participatie en samenwer

king centraal. 

Het stadsvernieuwingsproject Muide 

Meulestede Morgen is daardoor een 

coöperatief stadsontwikkelingspro

ject geworden. Vertrekkende vanuit 

een Agenda voor de wijk, waarin de 

grote lijnen van de toekomst, de con

crete uitdagingen en de suggesties 

voor de oplossingsrichtingen be

schreven staan, wordt het program

ma voor het stadsvernieuwingspro

ject samengesteld. Het idee van de 

coöperatieve stadsontwikkeling stelt 

een aantal eisen aan dat programma: 

coproductie staat voorop: extra 

aandacht voor het bereiken en 

betrekken van alle bewonersgroe

pen in de wijk om gebruik te kun

nen maken van lokale kennis; 

de wijk als geheel wordt versterkt: 

wijkbrede actieprogramma's acti

veren plekken en actoren, zodat 

.het geheel is meer dan de som 

van de afzonderlijke projecten en 



de hele wijk een nieuwe dynamiek 

kent; 

nadruk op het proces: door de 

focus op werkwijze en actiepro

gramma biedt het project maat

werk in plaats van standaard

oplossingen. 

De conceptstudie resulteerde in 

drie actieprogramma's met concrete 

projecten en uitdagingen die enkel 

door samenwerking kunnen worden 

gerealiseerd. Dat gebeurt door ho

rizontale samenwerking en uitwis

seling, door de koppeling te maken 

tussen de ind ividuele projecten en 

de wijkbrede agendapunten en door 

lopende en nieuwe projecten en 

wijkin itiatieven en hun stakeholders 

te verbinden en zichtbaar te maken. 

Dit is de opdracht van het Atelier, 

een intermediair wijkplatform tus

sen stedelijke diensten, bewoners, 

middenveld en ondernemingen . Het 

Atelier laat toe om 'van binnen naar 

buiten' en 'van buiten naar binnen' te 

denken. 

De zichtbaarheid van de projecten 

en de sociaal-ruimtelijke oplossingen 
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meteen tastbaar maken is belangrijk 

voor het slagen van het project. Om 

de oplossingen te concretiseren in de 

fysieke omgeving doet het stadsver

nieuwingsproject een beroep op co

creatieve en designthinkingtechnie

ken. Zo zullen er concrete prototypes 

van oplossingen uitgewerkt worden, 

waardoor de oplossing meteen kan 

worden getoetst aan de noden en 

doelstellingen, en eventueel kan 

worden bijgestuurd. De prototypes 

kunnen allerlei vormen aannemen : 

een tijdelijke installatie, een spel, de 

uitwerking van een dienst enz. De 

uitwerking van een dienstverlening 

of de inplanting van een prototype 

op een centrale plek in de wijk kan 

de bredere betrokkenheid van wijk

bewoners en de ontmoeting tussen 

de verschillende groepen bewoners 

stimuleren. Het maakt meteen ook 

de verbondenheid tussen de ver

schillende werven en projecten tast

baarder. 

In dit stadsvernieuwingsproject wor

den de lokale wijkactoren dus niet 

enkel betrokken bij het bedenken van 

de oplossingen, maar ook bij de uit

voering en bijsturing ervan . Daardoor 

gaat Muide Meulestede Morgen heel 

wat verder dan wat er gewoonlijk via 

service design beoogd wordt. Het 

gaat hier namelijk niet enkel om het 

uitvoeren van doelgroeponderzoek 

om empathie te ontwikkelen, maar 

om het gedeeld eigenaarschap dat 

van onderuit ontstond, te versterken 

en verbreden. Door iedere belang

hebbende mede-eigenaar te maken 

van het project, en dus van de wijk, 

wordt het draagvlak uitgebouwd. De 

directe betrokkenheid van de doel

groep creëert bovendien een natuur

lijke empathie. 

Project 'City of People' 
In het rec;ent opgestarte project 'City 

of People' bundelt de stad Gent de 
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kraahtén met haar stakeholders (bur

gers, bedrijven, kennis- en onder

zoeksinstellingen, maatschappelijke 

verenigingen en organisaties) om 

innovatieve oplossingen te zoeken 

voor de complexe maatschappelijke 

uitdagingen voor de toekomst van 

de stad. Participatie en cocreatie zijn 

hierbij cruciaal, want deze aanpak 

maakt het mogelijk om vernieuwen

de ideeën vanu it de stakeholders te 

benutten en verder uit te werken. 

In een eerste pilootproject worden 

oplossingen gezocht voor de uitda

gingen rond de vermaatschappe

lijking van de zorg. Via het project 

'City of People' wil de stad Gent haar 

stakeholders mobiliseren om onder 

andere via innovatieve technologie, 

maar ook via sociale innovatie, een 

betere omkadering en ondersteu

ning te bieden aan zorgbehoeven

den, zorgverleners, mantelzorgers 

en vrijwilligers . In het pilootproject 

zal gezocht worden naar een betere 

match tussen het zorgaanbod en de 

zorgvraag en aan het versterken van 

het sociaal kapitaal en de actieve 

participatie van de Gentenaar in de 

zorg. 
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EN 
ROUTE 

In het project worden design- en in

novatie-instrumenten gebruikt die 

de gebruikers centraal stellen . Het 

vertrekt vanuit een analyse van de 

concrete situaties en problemen 

waarmee de doelgroep geconfron

teerd wordt en een analyse van de 

trends en toekomstscenario's binnen 

de zorgsector. Hierdoor willen we de 

oplossingen die door iteratieve co

creatie ontwikkeld zullen worden, zo

wel laten voldoen aan een concrete 

nood als toekomstbestendig maken. 

Lessen en conclusies 
De aangehaalde voorbeelden gaan 

vaak verder dan service design ' in 

strikte zin'. 

In de eerste plaats gaat het om meer 

dan dienstverlening op zich. Het gaat 

ook over beleid. Achter de dienstver

lening schuilen immers beleidskeu

zes. 

Service design is ook meer dan de

sign van nieuwe diensten of beleid. 

Service design staat voor een itera

tieve manier van werken, van con

stant ontwerpen, prototyping, tes

ten, leren en verbeteren. Het gaat 

dus ook over het tastbaar maken van 

beleidskeuzes en het succesvol im

plementeren van beleid . 

Service design gaat over meer dan 

een verzameling instrumenten, tech

nieken, persena's ... Het kan niet los 

gezien worden van andere tools bin

nen de overheidssector, zoals bur

gerparticipatie, lean management 

enz. Het gaat over een meer klant

gerichte houding en een overheid die 

haar burgers en andere stakeholders 

in de stad centraal stelt. De metho

dologie gooit de manier van werken, 

van dienstverlening en van beleid om 

en keert de blik van buiten naar bin

nen om zo oplossingen te bedenken 

en uit te voeren op maat van de con

text en leefwereld van burgers. 

Service design is 'trial and error'. Je 

kan enkelleren door te doen. Er moet 

ruimte blijven voor experiment. Dat 

vraagt om een mentaliteitswijziging, 

zowel bij ambtenaren, politici, bedrij

ven en burgers. Ruimte vrijmaken 

voor experiment is niet altijd evident 

in budgettair krappe tijden. Maar de 

mentaliteitswijziging is ook nodig 

om tijdens een experiment snel te 

kunnen schakelen, aan te passen en 

bij te sturen, en om oplossingen van

uit andere contexten aan te passen 

aan wat zin heeft in de eigen lokale 

omgeving, voor het eigen DNA van 

de stad. Kleine experimenten creë

ren zo de capaciteit voor grotere ver

anderingen. 
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