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Samen leren & 
groeien

Werk jij mee aan de dienstverlening van 
de toekomst? Het Digital Open-netwerk 
reikt middelen aan om in jouw 
projecten de burger centraal te stellen. 
Sinds 2019 stoppen we niet met het 
vergroten van onze impact binnen de 
overheid.
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Digital Open network manager
Iason Foscolos 

Voorwoord
2021 zette de nood aan een mensgerichte overheid in de verf. Het Digital 
Open team zette volop in het verbeteren van ons digitale aanbod. Zo 
boden we lunchtalks aan en teste we het formaat van mini masterclasses 
uit, want COVID-19 mag ons niet tegenhouden om te blijven leren. Ook 
kreeg onze website een nieuwe update. 


Daarnaast blijven we hopen om  elkaar opnieuw fysiek te kunnen 
ontmoeten tijdens opleidingen en andere evenementen in 2022. Maar 
deze pandemie brengt ook mooie opportuniteiten met zich mee, zo krijgt 
inclusie meer en meer de aandacht die broodnodig is. Digital Open ziet 
inclusief ontwerpen als één van de pilaren voor een mensgerichte 
organisatie.


Voor het komende jaar wensen we nog meer medewerkers te bereiken en 
te activeren met nuttige instrumenten die ons helpen het vertrouwen van 
de burgers te verkrijgen. Wij hopen op nog meer interessante 
uitwisselingen en uitdagende vragen van ons netwerk, want Digital Open 
blijft groeien dankzij jullie.

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

8
ambassadeurs deelden 
hun case in 2021

7.255
unieke bezoekers op 
onze website in 2021

medewerkers 
namen dit jaar 
actief deel

Yammer e-Campus digitalopen.be

 
Fedweb light 
nieuwsbrief





Ervaringen uitwisselen
Naast onze lunchtalks brachten we dit jaar een nieuw 
formaat uit: de mini masterclasses. Zo konden onze 
deelnemers sommige tools uitproberen onder begeleiden 
van experts én ervaringen uitwisselen met collega’s van 
andere instanties, met gelijkaardige interesses.

6 3inspirerende mini-masterclasses 
georganiseerd in 2021

lunchtalks tijdens de 
middagpauze in 2021

unieke downloads 
van de digitale 
inclusie brochure

169
Via deze brochure delen we de eerste 
lessen over het thema digitale inclusie in 
de Belgische overheid. Wat betekent 
digitale inclusie binnen de overheid en 
over wie gaat het juist?

Interview op afstand
Deelnemer onderzoek Digital Open

“Als alle overheidsdiensten het zo aanpakken, als 
iedereen zo werkt, kan je gelijkaardige resultaten 
voorleggen en elkaar versterken.”

8x gebruikersinzichten 
verzameld dit jaar 
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Krachten bundelen

“We zijn meer dan tevreden met de 
structuur die geleverd werd om de nieuwe 
website te kunnen realiseren. Daarbij werd 
immers optimaal rekening gehouden met 
de noden van de bezoekers én de specifieke 
doelstellingen van de directie 112.”

Communicatieverantwoordelijke AD Civiele Veiligheid bij 
FOD Binnenlandse Zaken

Thomas Biebauw

“Voor JustNew moet digitale toegang een 
fundamentaal recht zijn voor alle burgers.”

Voorzitter van het College van Hoven en 
Rechtbanken

Fabienne Bayard 

“Er circuleert veel desinformatie over de 
asielprocedure in België. Brochures of 
geschreven richtlijnen blijken niet de beste 
manier om heel wat asielzoekers te 
bereiken.”

Communicatiedienst CGVS
Annelies Wynant

56
projecten over design 
thinking werden 
opgestart met de 
gebruiker centraal

22
teams werkten samen 
met onze ontwerpers 
aan hun uitdaging

11
verschillende 
overheidsinstanties 
investeerden in gebruikers- 
gerichte innovatie

Uitdagingen die we samen 
aangingen in 2021

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.

Ook in 2021 maakten we samenwerking met 
experten mogelijk om projecten rond digitale 
gebruikerservaring, dienstverlening en strategie 
naar een hoger niveau te tillen.
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