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Digital Open verenigt mensen die aan 
de publieke diensten van morgen 
bouwen, voor en met de burger. Het 
Digital Transformation Office zet al 
sinds 2019 in op user-centered design 
binnen de overheid. Het Digital 
Open-netwerk groeit voortdurend en 
leert continu bij. Ons aanbod en onze 
aanpak evolueren op basis van jouw 
noden.
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Digital Open network manager
Iason Foscolos 

Voorwoord
2020 was een jaar vol verrassingen. Dat hebben we ook bij Digital Open 
gevoeld. Met ons netwerk hebben we als doel om mensen te inspireren 
om gebruikersgericht te werken aan de digitale toekomst van de overheid. 
Hiervoor willen we inspireren, ondersteunen, activeren en connecteren. 
Vooral dat laatste punt werd een uitdaging het afgelopen jaar. Door de 
COVID-19-crisis moesten we onze plannen herzien: zo hebben we vooral 
ingezet op digitale connecties. Het Digital Open-team kijkt vol 
enthousiasme uit naar 2021, een jaar waarin we blijven verderbouwen 
aan onze bestaande digitale kanalen. Zo zal, onder meer, onze website 
een update ondergaan. Daarnaast hopen we elkaar opnieuw fysiek te 
kunnen ontmoeten tijdens opleidingen en andere evenementen. Het blijft 
cruciaal om te investeren in gebruikersgericht werken en dit toegankelijk 
te maken voor de federale overheid. 


Laat ons daarom niet stoppen met transformeren, digitaal of fysiek, voor 
en met de burger!

Een netwerk uitbouwen
Het Digital Open-netwerk wil medewerkers uit 
verschillende organisaties en met verschillende 
rollen verzamelen rond één gemeenschappelijk 
doel: een meer gebruikersgerichte overheid.

16
ambassadeurs deelden 
hun case in 2020

3.454
unieke bezoekers 
vonden hun weg naar 
onze website

medewerkers 
namen dit jaar 
actief deel

Yammer LinkedIn Nieuwsbrief digitalplaybook.be

   



Ervaringen uitwisselen
Tijdens onze lunchtalks brengen we medewerkers die voor 
gelijkaardige uitdagingen staan met elkaar in contact. We 
stellen ons aanbod telkens bij, zodat de doelgroep zijn 
design thinking-competenties opbouwt of verbetert.

5 7x 22inspirerende lunchtalks 
georganiseerd in 2020

gebruikersinzichten 
verzameld dit jaar 

e-learningvideo’s over 
design thinking gelanceerd

quick scan 
resultaten 
gegenereerd

De quick scan is een tool die je kan helpen om de 
digitale maturiteit van je overheidsinstantie te 
meten. Het resultaat is een rapport met jouw 
maturiteitsscore en specifieke aanbevelingen.

via feedbackformulier
Deelnemer lunchtalk

“Het stelt ons in staat om aan de hand van 
voorbeelden buiten ons domein na te denken hoe 
we zelf onze dienstverlening zouden kunnen 
verbeteren.”
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Krachten bundelen

“In het verleden redeneerden we meer 
vanuit de musea zelf, nu staat de gebruiker 
centraal.”

KMKG
Bart Schouppe

KMKG, de groep van vier Brusselse musea, 
schudt met een nieuwe digitale strategie zijn 
oude, stoffige imago voorgoed van zich af. De 
ontwikkeling van verschillende nieuwe 
websites laat een frisse wind waaien.

“Na deze survey gaan we ook op andere 
vlakken samenwerken met de FOD BOSA 
om user research in onze werking te 
integreren.”

FOD Financiën
Matthias Vileyn

De FOD Financiën ging op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om de user experience van 
MyMinfin te verbeteren en de burger op een 
veilige en gebruiksvriendelijke manier toegang 
te verlenen tot overheidsdocumenten.

“Met kleine aanpassingen kun je vaak al 
een groot verschil maken.”

FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg (WASO)
Sandy Deseure

Meteen na de lancering van de nieuwe 
website ging de FOD WASO op zoek naar 
bijkomende verbeterpunten voor de 
bestaande digitale kanalen om zich klaar te 
maken voor de toekomst.

58
projecten over design 
thinking werden 
opgestart met de 
gebruiker centraal

26
teams werkten samen 
met onze ontwerpers aan 
hun uitdaging

16
verschillende 
overheidsinstanties 
investeerden in gebruikers- 
gerichte innovatie

Uitdagingen die we samen 
aangingen in 2020

De toegankelijkheid van digitale contactpunten 
verbeteren.

De connectie tussen fysieke en digitale 
contactpunten binnen een dienstverlening 
optimaliseren.

Een digitale strategie opstellen die gedragen 
wordt door alle interne belanghebbenden.

De gebruikerservaring van digitale tools en 
diensten verbeteren.

We geloven sterk in de samenwerking met 
experten om projecten rond digitale gebruikers- 
ervaring, dienstverlening en strategie naar een 
hoger niveau te tillen.
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