
Een duidelijk 
doel

Menselijke 
ervaringen

Empathie

Veerkracht

Zorg

gebaseerd op individuele, 
organisatorische en 
maatschappelijke 
behoeften en 
verwachtingen.


die je gebruikt om de 
mensen die je dient 
goed te begrijpen.

voor de ervaring van de 
diverse teams in de 
organisatie, jouw klanten en 
gebruikers.

die vlot, zinvol en 
begrijpelijk zijn voor 
mensen.

gebouwd door 
voortdurend te 
experimenteren, te 
herhalen en te leren, om 
het risico van innovatie te 
verminderen.

digital open

...en hoe er naartoe te werken?
Je gebruikt mensgericht ontwerpen in al uw innovatie- en 
operationele activiteiten. Deze zijn afgestemd op 
individuele en maatschappelijke behoeften, verwachtingen 
en wensen.


Een mensgerichte organisatie vraagt een continue inspanning, dus 
begin met kleine experimenten in verschillende aandachtsgebieden 
om vervolgens op te schalen voor een wijdverspreide impact.

Wat betekent het...

Gedeelde methodologie, 

duidelijk eigenaarschap
Pas je regelmatig de methodologie van het 
mensgericht ontwerpen toe in jouw projecten?

Agile project management
Plan je projecten met een iteratieve/agile aanpak? Neem 
je mensgerichte ontwerpactiviteiten op in jouw jaarlijkse 
budgettering? 

Impactvolle reporting
Gebruik je indicatoren om de kwaliteit 

en impact van jouw activiteiten te meten?

Mensgerichte HR
Do you actively include human-centred design 
competencies in the hiring, onboarding, 

training processes?

Interne & externe 

samenwerking
Wissel je regelmatig vruchtbaar van gedachten met 
collega's, externe partijen en gebruikers?

Diepgaand klanten & 

gebruikersinzicht
Verzamel je regelmatig feedback van jouw klanten en 
gebruikers, verwerkt en deel je die binnen uw 
organisatie om het algemene aanbod te verbeteren?

Actief kennisbeheer  

& -deling
Beschik je over formaten om ervaringen te delen, en 
over een opslagplaats om ze toegankelijk te maken 
voor de organisatie? 

Gezonde 

feedbackcultuur
Vraagt, geeft en ontvangt u feedback aan uw collega's, 
als een standaardpraktijk om uw collectieve prestaties 
te verbeteren?

Begrip van 

de organisatie visie
Heb je een duidelijk inzicht in de visie en strategie van 
jouw organisatie?

Bewustzijn van 

sociale netwerken
Heb je een duidelijk beeld van hoe je dingen gedaan 
krijgt binnen de organisatie?

Mensgericht denken
Zijn mensgerichte benaderingen verankerd in de 
processen en governance van jouw organisatie?

Hecht je waarde aan experimenteren, co-creatie, 
samenwerking en leren van falen?

Mensgericht doen
Zijn mensgerichte benaderingen de kern van jouw 
processen en werkwijzen? Stel je menselijke behoeften 
centraal in al jouw processen, hulpmiddelen en 
procedures?

Team

Je creëert een samenhangende sfeer 
waarin individuele teamleden zich 
kunnen uiten, kunnen samenwerken en 
zich kunnen ontplooien.

1

Organisatie

Je stimuleert een op samenwerking 
gerichte, bevredigende omgeving, waar 
alle activiteiten op een menselijke schaal 
worden vormgegeven en medewerkers 
graag willen blijven.

2

Ecosysteem

Je betrekt jouw partners, klanten of 
medewerkers op een participatieve en 
transparante manier.

3

Samenleving

Je kijkt voortdurend naar de 
maatschappelijke behoeften om diensten 
aan te bieden die mensen laten gedijen.

4

Wat je waardeert Wie je waardeert 1. Werkmethodologie 3. Samenwerking & participatie

4. Organisatie bewustzijn

5. Organisatie mindset & governance

2. Mensen

Organisatiecultuur

Is jouw organisatie ?mensgericht


