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Het gaat niet om de website.



Je wilt studeren.  
Daar heb je geld voor nodig. Stufi.  

Dat kun je regelen op duo.nl.  

Maar jij wilt gewoon studeren. 

http://duo.nl


Het gaat om de verbinding.
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Hoe kunnen wij, als ambtenaren met mekaar, 

een begripvolle digitale overheid ontwerpen?
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je plek in het maken van de digitale overheid



Iedereen koos iets anders. 













Hoe maken de computers van de overheid beslissingen? 



“Ik kwam tot de conclusie dat bij het geautomatiseerd nemen van besluiten 

niet duidelijk is hoe de overheid de wet heeft geïnterpreteerd. Ik kon niet 

onderzoeken of dit goed is gegaan en welke keuzes er zijn gemaakt. Hierdoor 

is de rechtsbescherming voor burgers afgenomen. De burger en ook de 

rechter weten niet waarom de computer tot zijn besluit komt.”









Wie vertegenwoordigt het menselijk perspectief? Ik denk dat we dat allemaal 

zouden moeten vertegenwoordigen. Dat we allemaal begripvolle ambtenaren 

moeten zijn. In eerdere experimenten merkte ik dat we het hier eigenlijk niet 

echt over hebben bij DUO. Er is geen officieel kader wat dat is, begripvol.  

Samen moeten we het ontdekken. 
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Empathie voor een ambtenaar is iets 

heel wankels. Als analist breng ik de 

risico’s van verandering in kaart. En 

dan voor de organisatie en voor de 

techniek. Daar zit begrip nu niet in. En 

dat zou ik wel graag willen. 



Normaal geef je achteraf een naam aan 

een bepaalde architectuur. Dat was barok, 

classisisme, etc etc.  

Bij DUO bedenken we het van te voren. 

Dat is gek. Architectuur hoort te ontstaan. 

Hoort te groeien. Dat doe je door goed te 

luisteren, te meten en de feedbacklus op 

orde te hebben.



Ik wil anderen behandelen zoals ik zelf 

behandeld wil worden. Inlevingsvermogen. 

Maar tot een bepaalde grens. 

Mijn eigen mening is niet relevant,  

want DUO heeft geen mening.  

DUO bekent geen kleur. 



Niet zo’n muur die voor je opdoemt wanneer 

je soms denkt aan de overheid. Zo wil ik zelf 

ook niet zijn. Benaderbaar zijn voor anderen. 

Zodat we beter kunnen samenwerken. Want 

iedereen doet zijn best!



Aan de voorkant van de 

dienstverlening inspireert. Maar je 

moet wel je handen uit de mouwen 

steken. Samen de veranderingen die 

nodig zijn bij DUO vormgeven. 



Begripvol zijn is altijd van het positieve 

uitgaan. Op die manier raak je minder 

snel verbitterd in je werk, ook als de 

organisatie aan je trekt. 



Ik vind het moeilijk om dingen te maken 

waar anderen op moeten klikken, waar ik 

het, niet als ambtenaar, maar als mens, 

niet mee eens ben. 



Werken bij de digitale overheid is vooral 

leuk. Steeds anders. Uitdagend.  

Als developer zelf contact hebben met de 

klant geeft je niet alleen begrip, maar 

maakt ook je werk veel leuker.  

Daar gaat het ook om.



Maar ja, wat ga ik hier nu mee doen?
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