
Service Design Basis is een traject om snel en met een beperkt budget te schakelen van 
een high level concept naar een gedetailleerd en haalbaar initiatief. 


Van idee naar project 
in 6 stappen

Service design is denken vanuit de burger. Meer bepaald: 
hoe bereikt hij zijn doel, en hoe kunnen we daarbij alle 
hindernissen wegnemen. In die zin is service design geen 
methodologie maar eerder een mentaliteit.


In het digitale tijdperk komt de beleving van de gebruiker 
eerst, al de rest volgt. Het leven makkelijker maken voor 
burgers, ondernemingen en personeel wordt het focuspunt.



Service Design Basis
Een accelerator voor je project

De projecteigenaars brengen de uitdaging in kaart, net 
als de reeds vergaarde inzichten, de context en 
afhankelijkheden. 


De stakeholder map legt vast wie bij de journey 
betrokken moet worden zodat niemand zich uitgesloten 
voelt.

Intake Empathy
We verzamelen de behoeften, de verwachtingen en de 
gebruikerskenmerken die invloed kunnen hebben op de 
gebruikersbeleving aan de hand van desk research, 
nieuw gebruikersonderzoek en interviews met de juiste 
stakeholders.

Een user journey creëren gebeurt in een 
co-creatie-proces in de vorm van een design sprint, of 
in de vorm van één of meerdere co-creatie-sessies 
indien meer flexibiliteit nodig is.


User journey Roadmap
Met de roadmap bieden we een grafisch overzicht van 
huidige en toekomstige projecten. Dat is handig om 
verwachtingen te beheren en plannen af te stemmen.

We beschrijven de ontwerp-oplossing zodat het voor 
ontwikkelaars duidelijk is hoe de oplossing zich moet 
gedragen naar de eindgebruiker toe.

Requirements Debrief

1. 2.

3. 4.

5. 6.
We verzamelen de inzichten uit het project en kijken 
samen naar de volgende stappen om tot actiegerichte 
oplossingen te komen.



Met Service Design Basis bieden wij templates, richtlijnen en 

training in de vorm van workshops en co-creatie-sessies, 

gefaciliteerd door medewerkers ervaren met service design 

en gebruikersempathie.

Service Design extra modules
Om een Service Design Basis-traject verder te verdiepen, 

kan het uitgebreid worden met extra modules: 

M1070@bosa.fgov.be

Meer weten over 

Service Design? 

Een concreet idee voor 

een project?


Laat het ons weten op 

! 


Gebruikersonderzoek Stakeholder management

Core content model Prototyping

Visie en strategie Roadmap coaching

Quality assurance Functionele analyse

  Unpack 
We nemen samen alle bestaande informatie door en komen tot een consensus over de 
scope van de user journey.


  Sketch 
Individueel of in groep ontwikkelen we nieuwe ideeën aan de hand van schetsen, nota's, 
discussies, storytelling …


  Storyboard 
We elimineren de ideeën die niet haalbaar zijn en prioriteren de user stories die 
overblijven. De focus ligt op actiegerichte ideeën.


  Prototype 
We ontwerpen de user journey en illustreren deze met eenvoudige prototypes.


  Evaluate 
We testen onze ideeën met echte gebruikers. Wat inspireert? Wat werkt?

Dag #1

Dag #2

Dag #3

Dag #4

Dag #5

Een design sprint is een tijdsgebonden proces in vijf fases om 
kritische businessvragen te beantwoorden door middel van design, 

prototyping en ideeën te evalueren met eindgebruikers.

1-week design sprint

om de customer journey te ontwerpen 
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Service Design Basis 

€ 30.000
Prijs


+4 weken
Doorlooptijd



