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voor web en mobiel

Informaat ontwerpt digitale diensten

Informaat adviseert over design in de organisatie
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De nieuwe werkelijkheid is digitaal
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Processen 	  & 	   rege ls
Content 	  

Kana len

Back -‐end 	   sys temen

StakeholdersGebru ikers 	  & 	  context

Schermen 	  & 	   in teract ie

Digitale diensten: wat komt erbij kijken?
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Drie grote uitdagingen voor de digitale overheid

1. Welke digitale diensten hebben we (echt) nodig?
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2. Hoe maak je goede digitale diensten?

Drie grote uitdagingen voor de digitale overheid
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3. Hoe doe je dat op een efficiënte manier?

Drie grote uitdagingen voor de digitale overheid
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Betrouwbaar merk

Goede service
Leuke campagnes

Relevante diensten

Behulpzame mensen

Hier kom ik graag terug

Werkt zoals ik dat wil

Ze denken met me mee

Duidelijke informatie

Gebruiksvriendelijk

Beschikbaar waar ik dat wil

Persoonlijk

Mooie producten
Aanbevolen door een vriend

Welke indruk laat je achter bij je klant?

Klantbeleving
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Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

Producten & diensten

Imago & communicatie

Klantbeeld

Cultuur

Mensen

Werkwijzen

Business

Technologie

CX-model
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Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
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Operationeel 
0-1 jaar vooruit 
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Visieverbeelding 
Service design 
 
Merkprincipes 
Merkarchitectuur 
 
Doelgroeponderzoek 
Segmentatie/persona’s 
 
Visieverbeelding 
Veranderplan 
 
Capability matrix 
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Procesanalyse 
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System requirements 
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Referentieontwerp 
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Lead customers 
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Persona's Journeys Ecosysteem Dialogen Wireframes Prototypes Validatie

CX-versneller: Systematische ontwerp aanpak
Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec
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E-dienstverlening UWV — Persona’s AG — r2v3, 01/11/2012

K E N M E R K E N

B E S C H R I J V I N G

D O E L E N  E N  B E H O E F T E N

V A R I A B E L E N

Zelfredzaamheid:

Willen

Nut en noodzaak:

Weten

Motivatie:Kunnen

Taalvaardigheid:Digitale bewustheid:Digitale vaardigheid:

Kans op werk:

Heeft realistisch zelfbeeld: Heeft toekomstbeeld:Heeft beeld van te 
nemen stappen:

Werkvermogen:

 
Leeftijd 38 jaar  

Laatste baan Onderwijsassistente

 Opleidingsniveau Mbo 
Uitkering Wia Gezinssituatie Aleenstaand met 2 

kinderen
 

Woonplaats Amstelveen
 Laatste inkomen € 19.000,–

 Internetgebruik Zelden, alleen het hoogstnoodzakelijke

 
Regelingen Geen loondispensatie

 

 Geen jobcoaching

 

 Geen werkvoorzieningen

Rust en erkenningWerk dat ze kan doen, met een begripvolle 

leidinggevende

Dit is Shereen. Shereen is 38 jaar oud en alleenstaande moeder van 2 dochters. Ze woont met haar dochters in 

een bescheiden huis in Amstelveen. Ze is getrouwd geweest, maar haar ex is al lang uit beeld. 

Shereen is als puber gevlucht uit Iran. Als gevolg daarvan kampt ze nu met posttraumatische stressstoornis en 

concentratiestoornissen. Ze heeft vanaf haar twintigste gewerkt als onderwijsassistent in het lager onderwijs. De 

school wist van Shereens aandoening af en dat was nooit een probleem, totdat een nieuw schoolhoofd aantrad. 

Tijdens een ziekteperiode raakte ze verwikkeld in een strijd om het voortbestaan van haar baan. De enorme 

stress daarover leidde ertoe dat ze langdurig ziek werd en uiteindelijk in de WIA belandde.

Shereen is in haar trots gekrenkt dat ze niet meer werkt en ze wil op zich best werken, maar ze is bang dat ze 

niet meer een baan vindt waar ze rekening houden met haar beperkingen.

SHEREEN AFKARI

“ Ik voel me te ziek 
om te werken. Ik ben slachtoffer van het nieuwe schoolhoofd.”

E-dienstverlening UWV — Persona’s AG — r2v3, 01/11/2012

K E N M E R K E N

B E S C H R I J V I N G

D O E L E N  E N  B E H O E F T E N

VA R I A B E L E N

Zelfredzaamheid:

Willen

Nut en noodzaak:

Weten

Motivatie:
Kunnen

Taalvaardigheid:
Digitale bewustheid:

Digitale vaardigheid:

Kans op werk:

Heeft realistisch zelfbeeld: 
Heeft toekomstbeeld:

Heeft beeld van te 
nemen stappen:

Werkvermogen:

 

Leeftijd 28 jaar 
 

Laatste baan Data-invoer

 Opleidingsniveau Havo
 

Uitkering Wia
 

Gezinssituatie Alleenstaand

 
Woonplaats Purmerend

 Laatste inkomen € 18.000,–

 Internetgebruik Hoog, Jim brengt een 

groot deel van zijn tijd 

op internet door.

 
Regelingen Mogelijk loondispensatie

 

 Geen Jobcoaching

 

 Wel werkvoorzieningen

Dit is Jim. Jim is 28 jaar en geboren en getogen in Purmerend. Jim woont zelfstandig in een appartement, op 

kleine afstand van zijn ouders. Jim heeft zijn Havo diploma gehaald. Na de middelbare school ging Jim werken 

bij een electronicamarkt, waar hij assistent bedrijfsleider werd.

Toen Jim 21 jaar was, raakte hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk en liep een dwarslaesie op. Na een 

revalidatietraject van drie jaar, probeert Jim vanaf zijn 24ste, met de ondersteuning van een Wia-uitkering, voor 

zichzelf te zorgen. Sindsdien deed hij data-invoer voor verschillende werkgevers, maar tijdelijke contracten 

werden niet verlengd.

Jim is er klaar voor om te werken en zou graag een interessante baan vinden met een vast contract.

JIM BADING

“ Ik kan werken. 
Haal mijn drempels 

weg.”

Duurzame plek (vast contract)

Informatie over voorzieningen

Zelfstandig handelen
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Oriënteren Voorbereiden Aanvragen Wachten Gebruiken
OntvangenReageren

mijn gegevens

ik wacht het af
ik heb een vraag

waar vind 
ik ...?

ik snap het niet

wat moet ik 
hebben?

ik schrijf me in

ik log in 

en reageer

Fasen:

ik krijg 
bericht

ik log weer 
in
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Handig zo’n 
overzicht !

Eerst de 
toeslagen !

Nu mijn 
WW 

uitkering !

Ik ga scheiden 
Wat moet ik 

doen? !

Hier heb ik 
een overzicht 

van mijn 
aanvragen!
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Inloggen 

Definitieve 
beslissing 
ontvangen

Bezwaar 
maken

Sollicitaties 
doorgeven

Resultaat 
sollicitaties 
doorgeven

Zoekopdracht 
vacatures 

Stap aan 
takenlijst 
toevoegen

Papieren post

KCC

Werkplein

SMS

Werk.nl

Herinnering 
ontvangen

Vakantie 
melden

Ziek 
melden

Evaluatie-
gesprek 

Nieuwe baan 
doorgeven

Uitkering 
ontvangen

Bericht 'einde 
uitkering' 
ontvangen

Praat met 
familie en 
vrienden

Werkaanbod 
bekijken

Onderzoek 
recht op 
uitkering

Vrijheid

Mijn UWV

Mijn UWV

Vacature sites

Informeer 
persoonlijk 
netwerk

Social networks

Duidelijkheid

Eenvoud

Structuur

Aandacht

Hulp

Snelheid

Voorlichtingsfolder 
inzien

Type aanvraag 
kiezen

Tussentijds 
opslaan

 Aanvraag 
hervatten

Digibetentest 
doen

Verlopige 
berekening 
maken

Overzicht rechten 
en plichten inzien

Takenlijst 
inzien

Taak 
uitvoeren

Taak 
afvinken

Passend 
werkaanbod 
ontvangen

CV linken

Waarschuwing 
ontvangen

Bericht 
handhavings-
maatregel 
ontvangen

Vraag stellen 
aan KCC

FAQ 
raadplegen

Vacatures 
ontvangen

Waardering 
ontvangen voor 
vinden werk

Twitter
Uitzendbureaus

KCC

DigID 
aanvragen

DigID.nl

Werkplein

Netwerken
Profiel 

updaten

ORIENTEREN    
 

 
 

AANM
ELDEN

 
 

 
 

 
 

 

W
ERK VINDEN  

 
    

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Verplichte taken 
 

Ondertekenen 
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Type activiteit kiezen Gegevens type 
'sollicitatie' opvoeren

Bijgewerkt  overzicht 
sollicitatieactiviteiten

ontvangen

Type 
'sollicitatie' 
gekozen?

nee

…

start stop

Bijgewerkte telling van 
sollicitatieactiviteiten 

per periode ontvangen

Bijgewerkte status 
verplichte activiteiten 

ontvangen

Reference dialogs

Desktop computer

Smartphone

Medewerker UWV

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

Benodigde formulier 
voor gekozen activiteit 

ophalen

Benodigde gegevens 
voor gekozen activiteit 

opslaan

Telling van aantal 
sollictiatieactiviteiten 
per periode bijwerken 

en tonen

Overzicht 
sollicitatieactiviteiten 
bijwerken en tonen

ja Kwalitatieve 
steekproef?

Extra gegevens type 
'sollicitatie' opvoeren

✔

✔

Benodigde extra 
gegevens voor 

gekozen activiteit 
opslaan

Benodigde formulier 
voor extra gegevens 
van gekozen activiteit 

ophalen

Telling van aantal 
verplichte taken 

bijwerken en tonen

ja

nee

D
ia

lo
gs

To
uc

hp
oi

nt
s

Ta
rg

et
 g

ro
up

s
Se

rv
ic

e 
pr

ov
is

io
ns

WW

NUG

AG

WWB

✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔

✔ ✔ ✔✔

. . .
.
. . .

..
. . ....

1

2

3



23

Persona's Journeys Ecosysteem Dialogen Wireframes Prototypes Validatie✓



24

Persona's Journeys Ecosysteem Dialogen Wireframes Prototypes Validatie✓

Overzicht

werken aan perspectief

Mijn omgeving

 Lees voorTekstgrootte

Ik heb een vraag   D

 

 
Welkom op de Mijn omgeving

Mijn uitkering

Mijn omgeving is uw persoonlijke omgeving. U ontvangt 
hier informatie over uw uitkering en kunt hier uw 
sollicitatieactiviteiten doorgeven. Daarnaast vindt u hier 
hulpmiddelen bij uw zoektocht naar nieuw werk. Bekijk de 
video voor een uitleg van de omgeving.

U heeft een WW-uitkering aangevraagd. Op grond van de voorlopige 
beslissing heeft u recht op maximaal 15 maanden WW-uitkering.  
Onderstaande tijdlijn geeft inzicht in het verloop van deze periode.

i

11-11-2015

niet van toepassing

€1.536

Volgende betaling

Vorige betaling

EF Uitkering aanvragen

E  Cv opstellen

Vandaag: 14 oktober 2015

Ingelogd als

Instellingen | Uitloggen 

Johan Janssen
BSN: 224667821

Te doen

Direct doorgeven

A Ziekte

A Vakantie

Sollicitatieactiviteiten 
periode 9 doorgeven
E E E E   Nog 14 dagen

Nog 7 dagen

Afgerond

Er zijn 2 nieuwe berichten 
voor u
 A Naar berichten

Direct vacatures zoeken ?
Zoek in ons bestand met vacatures

Typ een functie, plaats of bedrijfsnaam Zoek

Rondleiding Mijn omgeving
Duur:  
2 minuten

Start 963 4 7 101 5 8 112

Nu

!! !
t/m12 22 maanden

Drie belangrijke stappen om  
sneller nieuw werk te vinden

Stap 1. Stel uzelf een doel

Stap 2. Maak een plan van aanpak 

Werken met de 
Mijn Omgeving
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Procese igenaren  
Bes tuurders  
Techn iek  
Commun ica t ie

S takeho lders

In terne va l idat ie

Burgers  en  andere  gebru ike rs

Quote:
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eid

La
ag

Hoo
g

Ges
lac

ht:

Le
eft

ijd
:
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erk

ing
en

: 

Reli
gie

:

Ach
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nd
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Ad Kops

Geëngageerde
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nd
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 ui
tst

ral
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Bes
ch

eid
en

Geri
ch

t o
p r

ela
tie

Help
t g

raa
g a

nd
ere

n

Atte
nt

Crea
tie

f

Lo
ya

al

Serv
ice

ge
vo

eli
g

Ang
st 

vo
or 

afw
ijz

ing

Kan
 go

ed
 lu

ist
ere

n

Vrijh
eid

 be
lan

gri
jk

La
ng

za
me b

es
lis

se
r

Kies
t o

p b
as

is 
va

n e
moti

e

C1

Man

66
 ja

ar

Ude
n (

Noo
rd-

Brab
an

t)

Getr
ou

wd

Tw
ee

, u
itw

on
en

d

Lic
ht 

sle
ch

tho
ren

d

Kath
oli

ek
e a

ch
ter

gro
nd

Ned
erl

an
ds

Ged
rag

sty
pe

: H
um

an
ist

isc
h

Digitale behendigheid en attitu
de

Ad heeft e
en Blackb

erry 
sm

artphone en thuis h
eeft h

ij e
en co

mputer en laptop met 

Windows 8
.  A

d is 
handig met co

mputers, 
hij h

eeft v
oor zi

jn boekhandel ja
renlang ze

lf 

de automatise
ring geregeld. H

ij w
as e

en va
n de eerste

 winkeliers i
n de buurt d

ie zic
h 

bezig
hield met beveilig

ing va
n de boekhandel. B

eveilig
ingspoortje

s, e
lektro

nisc
he 

kassa
's, 

softw
are vo

or vo
orra

ad- en fin
ancië

le administr
atie: hij h

eeft h
et allemaal 

geïnsta
lleerd en gebruikt.

  

Tegenwoordig gebruikt 
Ad de co

mputer m
inder va

ak. N
atuurlijk

 gebruikt 
hij n

og wel e-

mail e
n wat hij o

ok n
og wel doet is

 zij
n bankza

ken regelen via
 internet. S

oms z
oekt h

ij 

naar erva
ringen va

n anderen mensen als h
ij ie

ts n
ieuws w

il a
ansch

affen en bezoekt h
ij 

het politie
ke forum va

n de gemeente Uden. M
aar ve

rder le
est h

ij e
igenlijk 

liever een 

boek, g
ewoon een papieren boek. 

Biografie 

Ad is 
een vri

endelijke
 en attente man, die altijd

 een luiste
rend oor heeft e

n in is 
voor een 

praatje. H
ij w

oont sa
men met zi

jn vro
uw in Uden, w

aar hij ja
renlang zij

n eigen 

boekhandel heeft g
erund. Zodoende heeft h

ij v
eel co

ntacte
n. 

Sinds e
en jaar is

 Ad met pensio
en. H

ij v
indt het belangrijk

 om iets b
ij te

 dragen aan de 

maatsc
happij, e

n dan lie
fst 

in zij
n eigen omgevin

g. N
a zij

n pensio
nering is 

hij d
aarom 

actie
f geworden in de histo

risc
he kri

ng va
n Uden, w

aar hij le
zin

gen organise
ert e

n helpt 

het histo
risc

h arch
ief op orde te brengen. H

ij v
indt het fij

n om daar m
et een hechte clu

b 

mensen sa
men te werke

n. 

Als o
ud-boekhandelaar le

est A
d graag boeken en hij in

teresse
ert z

ich
 vo

or ku
nst, 

natuur 

en politie
k. A

d en zij
n vro

uw houden va
n mooie, sm

aakvo
lle sp

ullen, en va
n gezellig

heid. 

Hun vo
lwasse

n kin
deren wonen nog in Brabant, z

odat ze
 regelmatig bij e

lka
ar over de 

vlo
er ko

men. 

Voeg toe: co
ntext s

pecifi
eke informatie. O

msch
rijf 

in een paar zi
nnen hoe Ad in 

aanrakin
g is 

gekomen met [o
rganisa

tie]. V
oorbeeld: [P

erso
na] is

 recent door een 

reorganisa
tie werklo

os g
eworden. H

ij h
eeft re

cht op 14 maanden W
W-uitke

ring…etc. 

Erva
ring met dienstv

erlening overheid

Ad kre
eg een half ja

ar vo
or zi

jn 65s
te  ve

rjaardag een brief va
n de Socia

le 

Verze
keringsbank m

et daarin de informatie die nodig is 
om een AOW ve

rze
kering aan 

te vra
gen. A

d heeft d
e aanvra

ag op de sit
e va

n de SVB gedaan, na het in
loggen met 

zijn
 DigiD.

Voeg toe: omsch
rijf 

in een paar zi
nnen welke

 erva
ring Ad heeft m

et [o
rganisa

tie] en 

welke
 houding Ad aanneemt te

n opzic
hte va

n [organisa
tie].

Voorbeeld: [P
erso

na] is
 al eerder een ko

rtere periode werklo
os g

eweest, 
hij v

ond het 

toen prettig
 dat …

 W
at w

el la
stig

 was …
 Hij h

ad lie
ver …

Hij v
oelde zic

h…etc.

•
Gehoord en begrepen worden

•
Het gezic

ht achter een 

organisa
tie

•
Meningen va

n anderen

•
Weten wat anderen zo

uden doen 

in so
ortgelijke

 sit
uatie

Voeg toe: behoeftes e
n ve

rwachtingen va
n 

[perso
na] m

et betrekki
ng tot [o

rganisa
tie] en/

of sp
ecifi

eke dienstv
erlening.

•
---

•
---

•
---

Behoeftes e
n ve

rwachtingen va
n de dienstv

erlening overheid

Quote:

Kenmerken en bijzo
nderheden

Vaardigheden en nive
au

Opleidingsniveau

Inkomensniveau 

Internetvaardigheid

Leesvaardigheid

Computervaardigheid

Laag

Hoog

Geslacht:

Leeftijd
:

Woonplaats:

Burgerlijk
e sta

at:

Kinderen:

Beperkingen: 

Religie:

Achtergrond: 

Amaya Nakamura 

Luxezoeker

Asse
rtie

f

Resultaatgerich
t

Neemt graag ris
ico

Ongeduldige uitst
raling

Sterk gemotive
erd

Gerich
t op co

mpetitie

Leergierig

Houdt va
n uitdagingen

Goede planner

Snelle beslis
ser

Kiest o
p basis 

van ratio

Vrouw

18 jaar

Zeist 
(Utrecht)

Ongehuwd (si
ngle)

Geen

ADHD

Geen

Japans

B2

Gedragsty
pe: C

ompetitie
f

Digitale behendigheid en attitude

Amaya is opgegroeid met het internet, ze is een Digital native. Amaya gebruikt haar 

nieuwe Macbook en haar al wat verouderde Iphone dan ook vooral voor het internet: 

ze post regelmatig wat op Facebook, blijft i
n contact met vriendinnen via Whatsapp en 

haar studie heeft ze ook online uitgezocht. Ze houdt gedurende de dag het nieuws bij 

op haar IPhone, meestal op Nu.nl. Verder gebruikt ze Twitter, vooral om bekende 

Nederlanders te volgen. Amaya wil binnenkort een duurder abonnement afsluiten in 

combinatie met de nieuwste Iphone. Die vindt ze wel erg gaaf.

Op school heeft ze geleerd om digitale filmpjes te maken en dat gebruikt ze nu om zelf 

mode- en reclamefilmpjes te maken en op Youtube te zetten. Door haar ADHD kan ze 

zich hier echter niet te lang op concentreren. Ze is snel afgeleid.

Biografie 

Amaya heeft hoge ambities, ze vindt het belangrijk dat ze later succesvol zal zijn. Haar 

ouders hebben beiden een goede baan en Amaya is opgegroeid met luxe. Ze houdt niet 

van stil zitten en ook door haar ouders is ze altijd gestimuleerd om haar best te doen op 

school. Twee jaar geleden heeft ze de Mavo afgerond. Ze was de beste van de klas.

Een beetje rebels is ze wel; ze zoekt uitdaging en neemt het niet nauw met algemene 

gedragsregels. Ze is maatschappelijk geïnteresseerd en haalt veel informatie uit het 

nieuws en kijkt programma's als 'De wereld draait door'. Z
e besloot na brede oriëntatie 

om te beginnen aan de MBO opleiding voor marketing medewerker in Utrecht.

Haar ouders hebben een appartement in de stad geregeld voor haar en een vriendin. Zo 

hoeft ze niet elke dag te reizen en kan ze zich concentreren op haar studie. Zelf heeft ze 

voor een MacBook Air gespaard: mooi, super handig en licht!

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in
 een paar zinnen hoe Amaya in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Ze heeft re
cht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheid

Amaya is nog jong en heeft nog niet zoveel te maken gehad met de overheid. Wel 

heeft ze zelf haar studiefinanciering geregeld. Ze was blij dat ze hier op tijd aan had 

gedacht, want het was nog een hele opgaaf om DigiD aan te vragen.

Voeg toe: omschrijf in
 een paar zinnen welke ervaring Amaya heeft m

et [organisatie] en 

welke houding Amaya aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, ze vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Ze had liever …Ze voelde zich…etc.

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

•
Duidelijkheid

•
Rationele opties

•
Efficient proces

•
Productiever worden

•
Superieure service

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 

[persona] met betrekking tot [organisatie] en/

of specifieke dienstverlening.

•
---

•
---

•
---

Quote:

Kenmerken en bijzonderheden

Vaardigheden en niveau

Opleidingsniveau

Inkomensniveau 

InternetvaardigheidLeesvaardigheid

Computervaardigheid

Laag

Hoog

Geslacht:

Leeftijd:

Woonplaats:

Burgerlijke staat:

Kinderen:

Beperkingen: 

Religie:

Achtergrond: 

Patrick Leman

Zakelijke

Assertief

Resultaatgericht

Neemt graag risico

Ongeduldige uitstraling

Sterk gemotiveerd

Gericht op competitie

Leergierig

Houdt van uitdagingen

Goede planner

Snelle beslisse
r

Kiest op basis van ratio

C1

Man

29 jaar

Rotterdam (Zuid-Holland)

Ongehuwd (samenwonend)

Geen

Kleurenblind

Geen

Indonesisch

Gedragstype: Competitief

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

• Duidelijkheid

• Rationele opties

• Efficiënt proces

• Productiever worden

• Supérieure service

Digitale behendigheid en attitude

Patrick is een echte techneut. Hij heeft een fascinatie voor de laatste technische 

snufjes en wil daar alles van weten. Vaak koopt hij online. Hij heeft een Nokia Lumia 

smartphone en thuis een PC met Windows 8 en een Nexus 7 tablet. Op het werk zit hij 

praktisch de hele dag achter de computer en gebruikt hij programma’s als Excel, Word 

en MSProject, maar ook een paar specialistische programma’s. 

In zijn vrije tijd onderhoudt hij de webshop van zijn vriendin waarmee zij uit Indonesië 

geïmporteerde sieraden verkoopt. Hiervoor heeft Patrick zich in Wordpress verdiept en 

hij zoekt continu naar mogelijke verbeteringen, zo wil hij de site  ook geschikt gaan 

maken voor een smartphone.

Biografie 

Patrick is een assertieve, ambitieuze, zakelijke en hard werkende man. Hij heeft 

Scheepsvaarttechniek gestudeerd aan de Hogeschool in Delft. Na zijn afstuderen is hij in 

dienst gekomen bij Heerema Marine Contractors. Daar heeft hij een tweejarig 

trainneeprogramma gevolgd en momenteel is hij er werkzaam als project engineer. 

Patrick woont samen met zijn vriendin, die ook druk is met haar carrière. Het stel woont 

in een smaakvol ingericht, modern en ruim appartement met uitzicht over Rotterdam. 

Patrick houdt ervan om nieuwe spannende dingen uit te proberen. Zo hebben zijn 

vriendin en hij afgelopen jaar hun duikbrevet gehaald en zijn ze in Egypte op 

duikvakantie geweest. Het was een volledig verzorgde vakantie in een luxe hotel. 

Patrick's vader is als kind met zijn ouders en zussen vanuit Indonesië naar Nederland 

geëmigreerd. Op feestdagen komt de hele familie samen en worden er heerlijke, 

Indonesische gerechten gemaakt. 

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in een paar zinnen hoe Patrick in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Hij heeft recht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheid

Patrick heeft onlangs nog bij het gemeentehuis z’n nieuwe paspoort opgehaald, hij 

baalt wel een beetje van de 50 euro die het hem heeft gekost en dat terwijl hij zo lang 

moest wachten. Hij vraagt zich af waarom dat niet efficiënter en goedkoper kan.

Voeg toe: omschrijf in een paar zinnen welke ervaring Patrick heeft met [organisatie] en 

welke houding Patrick aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, hij vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Hij had liever …Hij voelde zich…etc.

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 

[persona] met betrekking tot [organisatie] en/

of specifieke dienstverlening.

• ---

• ---

• ---

Quote:

Kenmerken en bijzonderheden

Vaardigheden en niveau

Opleidingsniveau

Inkomensniveau 

Internetvaardigheid

Leesvaardigheid

Computervaardigheid

Laag Hoog

Geslacht:

Leeftijd:

Woonplaats:

Burgerlijke staat:

Kinderen:

Beperkingen: 

Religie:

Achtergrond: 

Vriendelijke uitstraling

Bescheiden

Gericht op relatie

Helpt graag anderen

Attent

Creatief

Loyaal

Servicegevoelig

Angst voor afwijzing

Kan goed luisteren

Vrijheid belangrijk

Langzame beslisser

Kiest op basis van emotie

A

Man

55 jaar

Zaandam (Noord-Holland)

Getrouwd

Drie, één thuiswonend

Beginnende rugklachten

Moslim

Marokkaans

Gedragstype: Humanistisch

Behoudend

Mounir Tahiri

Digitale behendigheid en attitude

Mounir heeft een computer met Windows Vista gekregen van de buurvrouw, omdat zij 

een nieuwe had gekocht. Hij maakt er weinig gebruik van. Voor sommige dingen 

ontkom je er niet aan en soms is het ook best handig, maar over het algemeen heeft 

Mounir weinig op met computers en met internet. Als hij websites bezoekt heeft hij veel 

moeite om de teksten goed te begrijpen, dus als het kan laat hij het zijn kinderen 

uitzoeken. Mounir gebruikt wel regelmatig e-mail en skype om contact te houden met 

familie in Marokko. Mounir heeft van zijn zoon een verouderde mobiele telefoon 

gekregen; een Sony Ericsson uit 2006. 

Biografie 
Mounir is een familieman. De geborgenheid van zijn gezin gaat boven alles. Mounir heeft 

een dubbele baan om zijn gezin te onderhouden. Er is stabiliteit. Mounir is bescheiden, 

valt liever niet op. Het gezin is hecht en op zondag komt nog altijd de hele familie bij 

elkaar. 

Mounir houdt zich zo goed mogelijk aan de normen en regels en mengt zich liever niet in 

gevaarlijke situaties en discussies. Eén keer per jaar, in de zomer, gaan ze op vakantie 

naar Marokko. 

Thuis is het altijd netjes. Met een opgeruimd huis is het beter ontspannen. Met een 

dubbele baan heeft Mounir maar weinig vrije uren, maar als hij thuis is kijkt hij graag tv. 

Satelliet. Mounir spaart structureel. Enige luxe vindt Mounir nog wel belangrijk en ja, de 

kinderen willen ook wat natuurlijk. 

Mounir houdt zich niet veel bezig met politiek, hij is enigszins teleurgesteld in de 

maatschappij en hoe hij wordt behandeld. 

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in een paar zinnen hoe Mounir in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Hij heeft recht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheid

Mounir heeft lang geleden voor zijn eerste kind de kinderbijslag aangevraagd bij de 

Sociale Verzekeringsbank. Hij heeft hiervoor het kantoor in Zaanstad bezocht. Een 

buurvrouw had destijds uitgezocht waar Mounir heen moest. Ook op het kantoor werd 

hij goed geholpen, dat was fijn, want de taal was moeilijk te volgen.

Voeg toe: omschrijf in een paar zinnen welke ervaring Mounir heeft met [organisatie] en 

welke houding Mounir aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, hij vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Hij had liever …Hij voelde zich…etc.

• Gehoord en begrepen worden

• Het gezicht achter een 
organisatie

• Meningen van anderen

• Weten wat anderen zouden doen 

in soortgelijke situatie

• Eenvoudige taal of gesproken 

uitleg

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 

[persona] met betrekking tot [organisatie] en/

of specifieke dienstverlening.

• ---

• ---

• ---

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

Quote:

Kenmerken en bijzonderheden

Vaardigheden en niveau

Opleidingsniveau

Inkomensniveau 

Internetvaardigheid

Leesvaardigheid

Computervaardigheid

Laag
Hoog

Geslacht:

Leeftijd:

Woonplaats:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Beperkingen: 
Religie:

Achtergrond: 

Marije Witteman
Genieter

Enthousiast
Positief, optimistisch
Leeft in het moment
Intense manier van pratenGericht op doen

Hoog tempo
Goed van vertrouwen
Flexibel

Wil niets missen uit het levenImpulsief; neemt snel een beslissing Kiest op basis van emotie

Vrouw

36 jaar

Roermond (Limburg)
Partnerschap
Twee, thuiswonend
Geen

Geen

Nederlands

B1

Gedragstype: Spontaan

• Persoonlijke benadering• To the point
• Goede service
• Zekerheid
• Fouten kunnen herstellen• Niet teveel tekst, maar afbeeldingen en filmpjes

Digitale behendigheid en attitudeMarije heeft van haar man een Samsung Galaxy gekregen. Ze gebruikt deze voor 

Facebook, Whatsapp en de camera, dat vindt ze wel oké, maar bellen vindt ze wel zo 

gemakkelijk. Ze vergeet haar telefoon ook nog wel eens op te laden. Thuis heeft het 

gezin een laptop, deze gebruikt ze om te shoppen en om een vakantie uit te zoeken. 

Ze leest niet graag dus ze bekijkt vooral de filmpjes en foto's. 

Biografie 
Marije is een echt gezelligheidsdier. Ze richt haar leven in rond haar eigen plezier. Ze 

werkt parttime als verkoopster bij de Douglas. Haar man is de kostwinner; hij werkt 

fulltime in een drukke baan. Via Facebook houdt ze contact met vriendinnen en is ze snel 

op de hoogte van wat iedereen doet. Als het uitkomt zien ze elkaar, soms bij elkaar thuis, 

maar liefst in de stad. Vaak gaat dat gepaard met winkelen en een hapje en een drankje. 

Daar geeft ze best veel geld aan uit, maar dat is het haar waard; ze geniet hier altijd 

ontzettend van. 
Haar uiterlijk vindt ze belangrijk. Ze gaat graag naar de kapper en 

schoonheidsspecialiste. Ook is ze sportief. Ze gaat twee keer in de week samen met een 

vriendin naar de sportschool en volgt daar lessen kickfun en bodypump. 

Met haar kinderen van 2 en 4 jaar gaat ze graag naar buiten om iets te ondernemen: 

naar de kinderboerderij, het zwembad of de speeltuin. De uurtjes die Marije vrij heeft kijkt 

ze tv. Ze volgt verschillende programma's, zoals The Voice of Holland, So you think you 

can dance en Expeditie Robinson. Journaal kijken doet ze ook wel, maar alleen om een 

beetje op de hoogte te blijven, ze is niet echt geïnteresseerd in de achtergronden.

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in een paar zinnen hoe Marije in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Ze heeft recht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheidMarije heeft recentelijk gezocht op een lijst van basisscholen in de buurt, maar die was 

niet zo makkelijk te vinden. Ze kwam terecht op een pagina waar ze een formulier met 

onduidelijke invoervelden moest invullen. Onpersoonlijk.Voeg toe: omschrijf in een paar zinnen welke ervaring Marije heeft met [organisatie] en 

welke houding Marije aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, ze vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Ze had liever …Ze voelde zich…etc.

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 
[persona] met betrekking tot [organisatie] en/
of specifieke dienstverlening.

• ---
• ---
• ---

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

Quote:

Kenmerken en bijzonderheden

Vaardigheden en niveau

OpleidingsniveauInkomensniveau 

Internetvaardigheid

Leesvaardigheid

Computervaardigheid

Laag

Hoog

Geslacht:Leeftijd:
Woonplaats:Burgerlijke staat:

Kinderen:Beperkingen: Religie:
Achtergrond: 

Grietje HovingZorgzame

EnthousiastPositief, optimistisch
Leeft in het moment

Intense manier van praten

Gericht op doenGoed van vertrouwen
Flexibel

Wil niets missen uit het leven

Impulsief; neemt snel een beslissing 

Kiest op basis van emotie

B1

Vrouw
78 jaar

Beilen (Drenthe)VerweduwdVier, uitwonendBeginnende staar
ChristelijkNederlands

Gedragstype: Spontaan

Digitale behendigheid en attitude

Grietje heeft sinds twee jaar de oude computer van haar zoon in huis. Haar zoon heeft 

destijds gelijk een internetaansluiting voor haar geregeld. Ze heeft twee 

computercursussen gevolgd in Beilen via de stichting Welzijn ouderen, maar ze vindt 

het allemaal best nog lastig en belt vaak met haar zoon voor hulp. Ze vindt het wel heel 

handig dat ze nu zelf de treintijden op de website van de NS kan opzoeken.

Haar zoon heeft haar recent geholpen met het aanmaken van een Facebook account, 

zodat ze de belevenissen van haar kinderen en kleinkinderen kan volgen. Ook kijkt ze 

regelmatig op online foto-albums van familie. Grietje heeft jaren geleden voor haar 

verjaardag een digitale camera gekregen, maar de bediening daarvan vindt ze ook 

lastig. Het aan- en uitzetten van de flits stelt haar soms al voor een raadsel.

Biografie Grietje is een spontane, sociale en zorgzame, gulle vrouw die altijd voor iedereen 

klaarstaat. Ze is al tien jaar weduwe en leeft van de AOW en het kleine pensioentje van 

haar man. Grietje heeft als jonge vrouw in een verpleeghuis gewerkt, maar toen ze ging 

trouwen is ze gestopt met werken en werd haar man kostwinner. Zo ging dat vroeger. Al 

snel kwamen vier kinderen en had ze haar handen vol. Grietje is gewend aan een sober 

bestaan. Zij en haar man hadden het niet breed, maar ze heeft ook geen grote wensen.

Toen de kinderen groter waren is ze begonnen met vrijwilligerswerk voor de kerk. 

Momenteel past ze nog 1 dag per week op haar jongste kleinkinderen, die in de buurt 

wonen. Ook gaat ze bijna dagelijks bij haar oudere zus langs, die in een verzorgingshuis 

woont. Als ze daar toch is doet ze vaak wat uitvoerende klusjes, zoals koffie 

rondbrengen. Grietje hecht veel waarde aan tradities. Die geven rust en zekerheid in het 

leven. Bijna elke zondag gaat ze naar de kerk en ze zingt ook nog steeds in het kerkkoor

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in een paar zinnen hoe Grietje in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Ze heeft recht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheid

Door verschillende waarschuwingen die Grietje op televisie zag over de gevaren op 

internet, is ze gaan lezen op de site www.veiliginternetten.nl die in de reclame van de 

overheid stond. Hoewel ze de meeste nieuwe termen hierop niet kende, verandert ze 

wel regelmatig haar wachtwoord.

Voeg toe: omschrijf in een paar zinnen welke ervaring Grietje heeft met [organisatie] en 

welke houding Grietje aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, ze vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Ze had liever …Ze voelde zich…etc.

• Persoonlijke benadering

• To the point• Goede service
• Zekerheid• Fouten kunnen herstellen

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 

[persona] met betrekking tot [organisatie] en/

of specifieke dienstverlening.
• ---

• ---
• ---

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

Quote:

Kenmerken en bijzonderheden

Vaardigheden en niveau
Opleidingsniveau

Inkomensniveau 

Internetvaardigheid

LeesvaardigheidComputervaardigheid

Laag

Hoog

Geslacht:
Leeftijd:Woonplaats:

Burgerlijke staat:

Kinderen:
Beperkingen: 

Religie:Achtergrond: 

Barbara van Laar 

Ruimdenker

Behoeftes en verwachtingen van de dienstverlening overheid

•
Gedetailleerde informatie

•
Achtergronden

•
Procesinformatie

•
Informatie over termijnen

•
Hard bewijs

•
Maatschappelijk bewust handelen

ZakelijkGoed georganiseerd

Gedisciplineerd

FeitelijkFormeel, wat afstandelijk

Angst voor verrassingen

Wat argwanend, eerst zien dan geloven

Langzame beslisser

Kiest op basis van ratio

C2

Vrouw44 jaarBennekom (Gelderland)

Gescheiden
GeenReumaHumanistische overtuiging

Nederlands

Gedragstype: Methodisch

Digitale behendigheid en attitude

Barbara heeft een PC thuis met Windows 7 en een verouderde Iphone. Recent heeft 

ze een mini Ipad gekocht. Ze is een frequente internetgebruiker. Niet alleen voor haar 

werk maar ook prive. Ze is behoorlijk informatiegericht en zoekt regelmatig informatie 

op het internet. Verder is ze actief binnen de LinkedIn groep van antropologen. Ze 

koopt veel bijzondere boeken, tijdschriften en films via internet. Ze heeft recent voor 

het eerst geld gegeven aan een crowd-funding voor een antropologisch filmproject.

Soms heeft Barbara last van pijnlijke handen en vingers door de reuma en gaat het 

werken en internetten allemaal niet zo fijn. Ze heeft dan vooral problemen met het 

hanteren van de muis. Ze gebruikt ter afwisseling de tablet met touch-bediening. 

Biografie 
Barbara heeft antropologie gestudeerd en gewerkt als 'project volunteer' voor Peace 

Brigades International. Ze heeft daarvoor een aantal jaren in Zuid-Amerika gewoond en 

in die tijd hield ze een blog bij om de buitenwereld op de hoogte te houden van haar 

ervaringen. Momenteel woont ze in Bennekom en werkt ze als onderzoeks-coördinator 

bij de Universiteit Wageningen. Barbara is vijf jaar getrouwd geweest met een voormalig 

studiegenoot, maar helaas is het huwelijk vorig jaar stuk gelopen. 

Barbara is erg gesteld op haar vrijheid. Ze houdt van een gevarieerd leven en vindt het 

heerlijk om haar eigen gang te gaan. Ze leest veel over zaken die haar bezighouden, 

bezoekt musea en kijkt graag naar bijzondere films en documentaires.

Barbara heeft een flexibele instelling en een moderne kijk op het leven. Ze staat open 

voor de wereld om zich heen en hecht veel waarde aan de termen begrip en diepgang. 

Aan vooroordelen heeft ze een uitgesproken hekel.

Voeg toe: context specifieke informatie. Omschrijf in een paar zinnen hoe Barbara in 

aanraking is gekomen met [organisatie]. Voorbeeld: [Persona] is recent door een 

reorganisatie werkloos geworden. Ze heeft recht op 14 maanden WW-uitkering…etc. 

Ervaring met dienstverlening overheid

Barbara vindt het erg prettig dat je tegenwoordig via DigiD veel velden al kan laten 

invullen, maar helaas klopt het niet altijd. Barbara wil graag details weten en stap voor 

stap door het proces worden geholpen.

Voeg toe: omschrijf in een paar zinnen welke ervaring Barbara heeft met [organisatie] en 

welke houding Barbara aanneemt ten opzichte van [organisatie].

Voorbeeld: [Persona] is al eerder een kortere periode werkloos geweest, ze vond het 

toen prettig dat … Wat wel lastig was … Ze had liever …Ze voelde zich…etc.

Voeg toe: behoeftes en verwachtingen van 

[persona] met betrekking tot [organisatie] en/

of specifieke dienstverlening.

•
---•

---•
---

✓ Externe va l idat ie✓



Standaardiseer het cx-proces 

Publiceer een korte procesbeschrijving met voorbeelden en templates 

Verwijs naar het proces bij het vieren van je successen

26CX-versneller: Standaard cx-design proces

Persona's Journeys Ecosysteem Dialogen Wireframes Prototypes Validatie

Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec



27CX-versneller: Persona’s voor burgers en ambtenaren

Nederlands

66 jaar

Woonplaats Uden (Noord-Brabant)

Achtergrond

Gepensioneerd

Levensovertuiging

Man

Carrière status

Katholiek

Getrouwd

Bijzonderheden

Kinderen

Lich
t sle

chthorend

Twee, uitwonend

Leeftijd

Burgerlijke staat

Geslacht

AD KOPS

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: HUMANISTISCH

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

Vriendelijke uitstr
aling

Helpt graag anderen

Angst vo
or afwijzin

g

a

a

Kiest op basis v
an emotie

Gericht op relatie

Ongeduldig

a

a
Service

gevoelig

a

a

Loyaal

a

Bescheiden

a

a

a

Creatief

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE

Ad is h
andig met co

mputers. V
roeger deed hij dan ook zelf de automatisering voor 

zijn boekhandel. Hij was een van de eerste winkeliers in
 de buurt die zich

bezighield met beveiliging van de boekhandel. Beveiligingspoortjes, elektronisch
e

kassa's, s
oftware voor vo

orraad- en financiële administra
tie: hij heeft het allemaal

geïnstalleerd en gebruikt. 

Hoewel hij tegenwoordig een smartphone, een computer en een laptop met 

Windows heeft, g
ebruikt Ad de computer toch minder vaak. Hoofdzakelijk om te 

e-mailen en bankzaken te regelen. Soms zo
ekt hij naar ervaringen van anderen 

mensen als hij iets nieuws wil aanschaffen en bezoekt hij het politieke forum van 

de gemeente Uden. Maar verder leest hij eigenlijk liever een boek, gewoon een 

papieren boek.

(RECENTE) ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEID

Ad kreeg voor zijn
 65ste verjaardag een brief van de Sociale Verzekeringsbank met

daarin de informatie over het aanvragen van AOW. Op de site
 van SVB heeft A

d 

zich
 eerst r

ustig georiënteerd over de mogelijkheden en het proces va
n aanvragen. 

Ad vindt dat je de tijd
 moet nemen voor dit so

ort za
ken. Als je

 je niet haast, d
an is 

het goed te doen. Hij heeft uiteindelijk de aanvraag gedaan met zijn
 DigiD.

BEHOEFTEN

Ik wil graag gehoord en begrepen worden en de meningen van anderen over 

een specifieke zaak te weten komen. Ook wil ik weten wat anderen zouden 

doen in een soortgelijke situ
atie.
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BIOGRAFIE

Ad is e
en vriendelijke en attente man, die altijd een luisterend oor heeft en in is 

voor een praatje. Hij woont samen met zijn
 vro

uw in Uden, waar hij jarenlang zijn
 

eigen boekhandel heeft g
erund. Zodoende heeft hij ve

el contacten. Zijn 

kinderen wonen ook in Brabant, zo
dat ze regelmatig bij elkaar over de vloer 

komen.

Sinds een jaar is A
d met pensioen. Hij vin

dt het belangrijk om iets bij te dragen 

aan de maatsch
appij, en dan liefst in

 zijn
 eigen omgeving. Na zijn

 pensionering is 

hij daarom actief geworden in de historisch
e kring van Uden, waar hij lezingen 

organiseert en helpt het historisch
 archief op orde te brengen. Hij vin

dt het fijn 

om daar met een hechte club mensen samen te werken. Als oud-boekhandelaar 

leest A
d graag boeken en hij interesseert zi

ch voor kunst, n
atuur en politiek. Ad 

en zijn
 vro

uw houden van mooie, sm
aakvolle spullen, en van gezelligheid.

BURGERPERSONA'S

AMAYA NAKAMURA

Japans

18 jaar

Woonplaats Utrecht (Utrecht)

Achtergrond

Studerend

Levensovertuiging

Vrouw

Carrière status

Geen

Ongehuwd (single)

Bijzonderheden

Kinderen

ADHD

Geen

Leeftijd

Burgerlijke staat

Geslacht
KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: COMPETITIEF

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

B2

Kiest op basis van ratio

a

a

Sterk gemotiveerd
Neemt graag risico

a

a

a

a
Snelle beslisse

rHoudt van uitdagingenGericht op competitie

a

a

a

Ongeduldige uitstra
lingResultaatgericht

a

Assertief

Leergierig

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE

Amaya wil binnenkort een duurder abonnement afsluiten in combinatie met één 

van de nieuwste smartphones. De smartphone die ze nu heeft vindt ze wat traag 

en daar is ze al een beetje op uitgekeken. Financieel gaat het ook wat makkelijker 

nu ze niet meer hoeft te sparen voor de nieuwe MacBook Air die ze net gekocht 

heeft. 

Amaya is opgegroeid met het internet, ze is een Digital native. Via Tumblr en 

Instagram blijft z
e in contact met vriendinnen. Ook videootjes versturen via Vine 

vindt ze gaaf, lekker kort en snel. Facebook gebruikt ze minder vaak, omdat ze 

geen zin heeft om het bij te houden. Verder gebruikt ze Twitter, vooral om 

bekende Nederlanders te volgen. Via nu.nl houdt ze gedurende de dag het nieuws  

bij op haar smartphone, meestal via nu.nl. Ze probeert graag nieuwe 

internetdiensten uit om te kijken of en hoe ze bruikbaar zijn voor 

marketingdoeleinden.

(RECENTE) ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEID

Amaya is nog jong en heeft nog niet zo veel te maken gehad met de overheid. 

Wel heeft ze zelf haar studiefinanciering geregeld. Ze was blij dat ze hier op tijd 

aan had gedacht, want het was nog een hele opgaaf om DigiD aan te vragen.

BEHOEFTEN

Ik wil graag duidelijkheid van zaken in alles wat ik voor de kiezen krijg en dat mij 

rationele opties worden gegeven in ieder besluitproces. Ook wil ik dat iedere 

online handeling een efficiënt proces zal zijn.

‘Ik ben "#$
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BIOGRAFIE

Amaya is een rebelse meid en in haar zoektocht naar uitdagingen neemt ze het 

niet nauw met algemene gedragsregels. Ze is maatschappelijk geïnteresseerd en 

haalt veel Informatie uit het nieuws en programma's als 'De wereld draait 

door'. Dat gaat haar beter af dan het lezen van de krant of een boek, omdat ze 

door haar ADHD snel afgeleid is.

Amaya heeft hoge ambities en houdt niet van stilzitten. Ze vindt het belangrijk dat 

ze later succesvol zal zijn. Net als haar ouders die beiden een goede baan hebben. 

Door haar ouders is z
e altijd gestimuleerd om haar best te doen op school. Twee 

jaar geleden heeft ze de Mavo afgerond. Ze was de beste van de klas. Vervolgens 

heeft ze na een brede oriëntatie besloten om te beginnen aan de MBO opleiding 

voor marketing medewerker in Utrecht. Ze heeft altijd in luxe geleefd en ook nu 

regelen haar ouders nog genoeg. Zo hebben ze nu een appartement in de stad 

geregeld voor haar en een vriendin. Dit heef wel grote voordelen, want ze hoeft 

nu  niet elke dag te reizen en kan ze zich concentreren op haar studie. 

BURGERPERSONA'S

BARBARA VAN LAAR

Formeel, wat afstandelijk

a

Feitelijka

a

Angst voor verrassingen

Wat argwanend, eerst zien dan 
geloven

Goed georganiseerd

Kiest op basis van ratio

a

a

a

a

Langzame beslisser

Zakelijk

a

a

Gedisciplineerd

Nederlands

44 jaar

Woonplaats Bennekom (Gelderland)

Achtergrond

Werkend

Levensovertuiging

Vrouw

Carrière status

Humanistisch

Gescheiden

Bijzonderheden

Kinderen

Reumatisch

Geen

Leeftijd

Burgerlijke staat

Geslacht

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: METHODISCH

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

C2

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE
Barbara heeft een PC thuis met Windows en een verouderde smartphone. Om 
haar pijnlijke handen en vingers te ontzien heeft ze recentelijk een tablet 
gekocht, zodat ze niet alleen hoeft te muizen. 

Ze is een frequente internetgebruiker, wat begon toen ze als vrijwilliger voor 
familie en vrienden een blog bij hield over haar ervaringen bij het PBI. Nu gebruikt 
ze het als middel om informatie in te winnen en te delen, bijvoorbeeld via de 
LinkedIn groep van antropologen. Hoewel het vinden van informatie voor haar de 
hoofdtaak van internet is koopt ze ook veel bijzondere boeken, tijdschriften en 
films via internet. Daarnaast heeft ze recent voor het eerst meegedaan aan een 
crowd-funding voor een antropologisch filmproject.

(RECENTE) ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEID
Barbara vindt het erg prettig dat je tegenwoordig via DigiD veel velden al kan laten 
invullen, maar helaas klopt het niet altijd. Barbara wil graag details weten en stap 
voor stap door het proces worden geholpen.

BEHOEFTEN
Ik wil graag gedetailleerde informatie ontvangen van zaken, waarbij 
achtergronden uit de doeken worden gedaan. Tevens wil ik toegang tot de 
volledig procesinformatie.

‘Ik !"#p $ %&g ' ( )*# + 
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BIOGRAFIE
Barbara houdt van een gevarieerd leven, staat open voor de wereld om zich 
heen en hecht veel waarde aan de termen begrip en diepgang. Aan 
vooroordelen heeft ze een uitgesproken hekel. Het is dan ook niet gek dat ze 
antropologie is gaan studeren en een tijdlang 'project volunteer' was voor 
Peace Brigades International in Zuid-Amerika. 

Hoewel ze het spijtig vindt dat haar huwelijk met een voormalig studiegenoot 
vorig jaar is stuk gelopen, ervaart ze nu ook meer vrijheid, waardoor ze beter haar 
eigen gang kan gaan.

Tegenwoordig werkt ze als onderzoek-coördinator bij de Universiteit Wageningen. 
Dit past ook heel goed bij haar, want ze is een echte planner: ze maakt liever 
afspraken en laat niet graag iets aan het toeval over. In haar vrije tijd leest ze veel 
over zaken die haar bezighouden, bezoekt musea en kijkt graag naar bijzondere 
films en documentaires.

BURGERPERSONA'S

Achtergrond Nederlands
ChristelijkReligie

Beperkingen Geen
Kinderen Twee

Burgerlijke staat Getrouwd

Zoetermeer (Zuid-Holland)
Woonplaats

52 jaarLeeftijd

Geslacht Vrouw

NICOLETTE DE VOS

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: COMPETITIEF

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Kiest op basis van ratio
a

a

Sterk gemotiveerd

Neemt graag risico
a

a

a

a Houdt van uitdagingen

Goede planner

Gericht op competitie

a

a

Ongeduldige uitstraling

Resultaatgericht

a

Assertief

Leergierig

a

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE

Nicolette heeft wel wat computerervaring die ze vooral heeft opgedaan door van 

alles uit te proberen. Thuis zit ze regelmatig op het internet en e-mailt ze veel. 

Daarnaast heeft Nicolette een digitale camera, waar ze goed mee overweg kan. 

Hoewel Nicolette digitaal ervaren is, typt ze nog steeds met twee vingers.

ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEID

Het belangrijkste doel wat Minke tot nu toe met het intranet had was het leren 

kennen van BZK en de bedrijfsstructuur. Daarnaast heeft ze gebruik gemaakt van 

FacilityNet om haar bureau te laten verstellen. In de toekomst zal ze het intranet 

vooral gebruiken om het nieuws te lezen en Emplaza te gebruiken. Ook heeft ze al 

wat informatie gelezen over de IKAP-regeling.

Het intranet ondersteunt Minke bij het opdoen van kennis over BZK, de structuur 

en de informatievoorziening. Het intranet is voor Minke nu voor veel zaken de 

uitvalsbasis. Minke vindt Wie-Wat-Waar echt ideaal, zo kan ze haar collega’s wat 

beter leren kennen.

BEHOEFTEN

Ik wil graag duidelijkheid van zaken in alles wat ik voor de kiezen krijg en dat mij 

rationele opties worden gegeven in ieder besluitproces. Ook wil ik dat iedere 

online handeling een efficiënt proces zal zijn.

‘Ik ben "#$%&, $s ' (u #)" 
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BIOGRAFIE

Nicolette is een carrièrevrouw die haar zaakjes goed op orde heeft, ze 

functioneert goed op haar werk, kan werk goed delegeren en heeft ook nog 

genoeg tijd voor haar privéleven. Ze houdt erg van reizen en vindt het ook leuk om 

af en toe eens lekker te gaan winkelen met haar dochters. Nicolette is erg stipt, 

houdt niet van slordig werk en houdt van snel werken zonder al te veel gedoe. 

Nicolette is 23 jaar geleden bij BZK begonnen als beleidsondersteunend 

medewerker en heeft daarvoor enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Dit beviel 

haar absoluut niet, ze had al snel door dat ze als vrouw weinig mogelijkheden had 

om carrière te maken èn goed voor haar gezin te zorgen.

Omdat Nicolette het druk heeft, zorgt ze ook dat ze alleen de informatie leest 

die ze nodig heeft. Ze houdt daarom niet van lange stukken tekst en gaat vaak 

direct naar de samenvatting of conclusie. Het liefst krijgt ze de informatie in één 

oogopslag in een tabel of via een afbeelding. Nicolette heeft echt een hekel aan 

lange stukken tekst, helemaal wanneer deze geen samenvatting bevatten. Ook 

vindt Nicolette het vervelend om lang op informatie te wachten of naar informatie 

te moeten zoeken. Als ze informatie zelf niet snel kan vinden, vraagt ze haar 

secretaresse om dit te doen. Nicolette is redelijk ongeduldig en ook een beetje 

eigenwijs.

AMBTENAARPERSONA'S

Achtergrond Nederlands

GeenReligie

Beperkingen Geen

Kinderen Geen

Burgerlijke staat Samenwonend

Den Haag (Zuid-Holland)
Woonplaats

27 jaarLeeftijd

Geslacht Vrouw

MINKE JANSSEN

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: METHODISCH

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Formeel, wat afstandelijk

a

Feitelijka

a

Angst voor verrassingen
Wat argwanend, eerst zien dan geloven

Goed georganiseerd

Kiest op basis van ratio

a

a

a

a

Langzame beslisser

Zakelijk

a

a

Gedisciplineerd

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDEMinke heeft vanuit haar studie wel computerles en een typecursus gehad, maar 
doet naast haar dagelijkse werkzaamheden en wat e-mailen thuis niets op de 
computer. Thuis kijkt ze veel televisie of huurt ze met haar vriend een leuke film.

ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEIDHet belangrijkste doel wat Minke tot nu toe met het intranet had was het leren 
kennen van BZK en de bedrijfsstructuur. Daarnaast heeft ze gebruik gemaakt van 
FacilityNet om haar bureau te laten verstellen. In de toekomst zal ze het intranet 
vooral gebruiken om het nieuws te lezen en Emplaza te gebruiken. Ook heeft ze al 
wat informatie gelezen over de IKAP-regeling.
Het intranet ondersteunt Minke bij het opdoen van kennis over BZK, de structuur 
en de informatievoorziening. Het intranet is voor Minke nu voor veel zaken de 
uitvalsbasis. Minke vindt Wie-Wat-Waar echt ideaal, zo kan ze haar collega’s wat 
beter leren kennen.

BEHOEFTEN
Ik wil graag persoonlijk benaderd worden bij nieuwe ontwikkelingen en ik wil 
dat de informatie ‘to the point’ wordt geleverd.

‘M!o’

B2
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BIOGRAFIE
Minke werkt net 2 weken bij BZK, ze is er binnengekomen via een vriendin van 
haar, die ook bij BZK werkt. Minke moet erg wennen aan de structuur van BZK, 
weet nog niet welke afdeling wat doet en verbaast zich over het vele gebruik van 
afkortingen. Haar vriendin heeft haar de tip gegeven om de Naslagwerken 
Afkortingen BZK te gebruiken en dat doet ze ook veel. Haar collega’s helpen 
haar en geven haar tips, zoals met FacilityNet en Emplaza. 
Nadat Minke zag dat andere afdelingen een eigen site hadden, wilde ze haar 
eigen afdelingssites zoeken maar die bleek er niet te zijn. Dit vindt ze erg jammer, 
hierdoor kan ze minder goed informatie opzoeken en blijft ze niet zo goed op de 
hoogte. De meeste informatie krijgt ze eigenlijk via haar collega’s. Minke vindt de 
afdeling waar ze zit tot nu toe erg gezellig. Ondanks dat ze even moet wennen, 
vindt ze het werk ook erg leuk.

Minke vindt het prettig dat ze dicht bij huis werkt, zo heeft ze veel tijd om bij haar 
vriend te zijn. Minke en haar vriend wonen sinds een half jaar samen en hebben 
het erg naar hun zin samen met de 2 katten. Minke houdt ervan om het gezellig 
te maken in huis, lekker te kokkerellen en vrienden of familie uit te nodigen voor 
eten. Minke is echt een gezelligheidsmens.

AMBTENAARPERSONA'S

DAVID HUGHES

Functie / rol Beleidsuitvoerder

Leeftijd

Werkgever

Woonplaats

Man

38 jaar

Burgerlijke staat

Engels-Nederlandse achtergrond

Leiden (Zuid-Holland)

Levensovertuiging

1Kinderen

Getrouwd

Geen

UWV

Geslacht

Bijzonderheden

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAUOpleidingsniveau

Inkomenssniveau

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

C1

GEDRAGSTYPE: SPONTAAN

Kiest op basis van emotie
a

Impulsief; neemt snel een beslissing

a

Gericht op doen

a

Intense manier van praten
a

a

Goed van vertrouwen

Positief, optimistisch

Wil niets missen in het leven

a

a

a

Flexibel

Enthousiast

a

a

Leeft in het moment
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BEHOEFTEN
Ik wil graag gedetailleerde informatie ontvangen van zaken, waarbij 

achtergronden uit de doeken worden gedaan. Tevens wil ik toegang tot de 

volledig procesinformatie.

WERK
David begint zijn ochtend altijd met het bekijken van het laatste nieuws en het 

controleren van zijn e-mail. Hij kijkt vaker op het intranet dan hij zelf denkt, 

gemiddeld 1,5 uur per dag. David zoekt zelf actief naar informatie, hij wacht niet 

tot het naar hem toe komt. Doordat David al een tijdje bij BZK werkt, weet hij 

precies op welke afdelings(site) hij welke informatie kan vinden.
David werkt al 6 jaar bij BZK, waarvan 4 jaar op deze afdeling. Hij is bij het 

uitvoeren van zijn werk sterk afhankelijk van collega's op andere afdelingen. Als hij 

niet snel genoeg een antwoord krijgt of iets niet snapt gaat hij gewoon even 

langs. Hierdoor kent hij de meesten wel die betrokken kunnen zijn bij een dossier. 

Net als al zijn collega's beschikt David over een desktop pc. Wel neemt hij ook zijn 

tablet mee, waarmee hij op het netwerk kan en gebruikt als 'naslagscherm'.

David zoekt heel erg veel ontwerpbesluiten op het intranet en bekijkt de 

afdelingssite veel. Daarnaast gebruikt hij FacilityNet en het juridische forum 

(Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid) veel. David is graag van alles op de hoogte en 

vindt dit ook één van de belangrijkste doelen van het intranet. Daarnaast heeft hij 

vaste sites waar hij informatie haalt (wetten.nl, szw.nl, tweedekamer.nl) en 

gebruikt Google veel. Hoewel David de informatie redelijk gemakkelijk kan vinden, 

ergert hij zich eraan dat de informatie zo verspreid staat over alle afdelingssites. 

Ook ergert hij zich aan de zoekmachine, daarom gebruikt hij deze nooit.

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE
David is erg ervaren met computers, vindt het leuk om dingen uit te proberen en 

houdt van nieuwe snufjes en gadgets. David heeft een eigen website, met 

vakantiefoto’s, foto’s van zijn gezin en vrienden en al het nieuws rond Arsenal. 

BIOGRAFIE
David is de lolbroek van de afdeling en is recht voor zijn raap. Zijn collega’s zijn 

erg op hem gesteld, bij David weet je altijd waar je aan toe bent en hij zorgt voor 

veel vrolijkheid op de afdeling. David is gek op voetbal, Arsenal is zijn favoriete 

club. Iedere donderdagavond voetbalt hij met zijn vriendenteam. David is half-

Engels en is tweetalig opgevoed.
Voor BZK heeft David een paar jaar bij het UWV gewerkt en twee jaar in een 

kroeg. David heeft lang over zijn studie rechten gedaan, heeft nog een jaar door 

Australië gereisd en zijn bachelor in Engeland gehaald, wat iets langer duurde dan 

gepland. In de verre toekomst zou David wel in het bedrijfsleven willen werken, 

maar voorlopig heeft hij het hier nog erg naar zijn zin. Bovendien heeft hij nu de 

tijd en mogelijkheid om zijn Master te halen.

AMBTENAARPERSONA'S

MARIJE  WITTEMAN

DIGITALE BEHENDIGHEID EN ATTITUDE

Marije heeft van haar man een smartphone gekregen. Erg handig, want er zit een 

camera op en via Facebook en Whatsapp is ze snel op de hoogte van wat iedereen 

doet. Maar bellen vindt ze ook wel zo gemakkelijk. 

Ze vergeet haar telefoon ook nog wel eens op te laden. Thuis heeft het gezin een 

laptop, deze gebruikt ze om te shoppen en om een vakantie uit te zoeken. Ze 

leest niet graag dus ze bekijkt vooral de filmpjes en foto's.

(RECENTE) ERVARING MET DIENSTVERLENING OVERHEID

Marije heeft recentelijk gezocht op een lijst van basisscholen in de buurt, maar die 

was niet zo makkelijk te vinden. Ze kwam terecht op een pagina waar ze een 

formulier met onduidelijke invoervelden moest invullen. Ze was liever op een wat 

persoonlijkere manier geholpen.

BEHOEFTENIk wil graag persoonlijk benaderd worden bij nieuwe ontwikkelingen en ik wil 

dat de informatie ‘to the point’ wordt geleverd.

‘Ik !"# $ %!ה'
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BIOGRAFIEDe man van Marije heeft een drukke baan waarmee hij goed verdient. Zij zelf 

werkt parttime bij de Douglas. Hierdoor heeft ze voldoende tijd in haar leven voor 

de kinderen en andere leuke dingen in het leven. Zo ziet ze, wanneer het 

uitkomt, haar vriendinnen. Soms bij elkaar thuis, maar het liefst in de stad. Vaak 

gaat dat gepaard met winkelen en een hapje en een drankje. Daar geeft ze best 

veel geld aan uit, maar dat is het haar waard; ze geniet hier altijd ontzettend van. 

Met haar kinderen van 2 en 4 jaar gaat ze graag naar buiten om iets te 

ondernemen: naar de kinderboerderij, het zwembad of de speeltuin. 

Haar uiterlijk vindt ze ook belangrijk, wat blijkt uit de regelmatige bezoekjes aan 

de kapper en schoonheids-specialiste. Om in vorm te blijven gaat ze twee keer per 

week samen met een vriendin naar de sportschool om lessen kickfun en 

bodypump te volgen. In de overige uurtjes kijkt Marije tv. Ze volgt verschillende programma's, zoals The 

Voice of Holland, So you think you can dance en Expeditie Robinson. Journaal 

kijken doet ze ook wel, maar alleen om een beetje op de hoogte te blijven, ze is 

niet echt geïnteresseerd in de achtergronden.

Nederlands

36 jaar
Woonplaats Roermond (Limburg)

Achtergrond

Bewust Parttimer

Levensovertuiging

Vrouw
Carrière status

Geen

Partnerschap

Bijzonderheden

Kinderen

Geen

2, thuiswonend

Leeftijd

Burgerlijke staat

Geslacht

KENMERKEN EN BIJZONDERHEDEN

VAARDIGHEDEN EN NIVEAU

GEDRAGSTYPE: SPONTAAN

Opleidingsniveau

Inkomenssniveau

Technische leesvaardigheid

Internetvaardigheid

Computervaardigheid

B1

Kiest op basis van emotie

a
Impulsief; neemt snel een beslissing

a

Gericht op doen

a

Intense manier van praten

a

a

Goed van vertrouwen

Positief, optimistisch

Wil niets missen in het leven

a

a

a

Flexibel

Enthousiast

a

a

Leeft in het moment

BURGERPERSONA'S

Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec
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Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec



Analyseer de dialogen met de klant (over instanties heen) 

Modelleer de gemene deler op een hoger niveau 

Stel referentie ontwerpen op voor deze dialogen

29CX-versneller: Referentie ontwerp voor generieke dialogen

Aanvragen

Aanvragen  
omgevingsvergunning

Aanvragen 
uitkering

Aanvragen nieuw 
paspoort

Aanvragen 
verblijfsvergunning

Info 
opvragen

Pers. 
gegevens

Contro-
leren

Bevestig-
en

Overzicht 
vereiste 

documenten 

 Gegevens 
van de 

aanvraag

Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec
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Dialogue templates  
< …/> 

CSS & 
Front-end code 

Herbruikbare 
ontwerpproducten 

Herbruikbare code 
snippets 

Personas Dialogue overview Service 
ecosystem 

Ux-principles 

Style guide en 
design patterns 
& componenten 

 Patterns Components Styles & colors Widgets 

Heading 1 
Heading 2 
Heading 3 

Paragraph 
Error text 

Button 

Inform Calculate 
Optional 

Concept ontwikkeling 

Uitvoering projecten 

< … /> 

1.   Digitaal is default 
2.   Uniforme processen 
3.   Nooit 2x 
4.   Persoonlijk 

Strategisch 
2-5 jaar vooruit 

Tactisch 
1-2 jaar vooruit 

Operationeel 
0-1 jaar vooruit 

ProduImago KlCMWeBTec



De overheid moet in 2017 100% digitaal zijn. De burger verwacht een excellente dienstverlening. 

Gebruik een systematische ontwerpaanpak. 

Bouw aan een gezamelijk CX-fundament!

31Een CX-fundament loont



Creatief    Systematisch   Duurzaam   

info@informaat.nl  

+31 35 543 1222 

Jacob van Lenneplaan 57  3743 AP Baarn
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