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Twee Haagse Hogeschool studenten geven ons inzicht in hun belevingswereld

In de samenwerking met Slachtofferhulp was 
het vanaf het begin duidelijk dat we aan een 
uitdagende missie zouden starten. Niet al-
leen voor hen, maar ook voor 31Volts. Wat als 
het idee om helpers te helpen helemaal niet 
waargemaakt kan worden? Of sterker nog, 
wat als de helpers die we voor ogen hebben 
helemaal niet blijken te bestaan?

Zonder daar te lang bij stil te staan zijn we snel 
naar buiten gegaan. We spraken huisartsen, 
wijkagenten, buurtwerkers, ambulanceme-
dewerkers, vertrouwenspersonen, decanen, 
winkelpersoneel, mantelzorgers, studenten en 
meer. Korte gesprekken hebben geholpen om 
grip te krijgen op de omgeving en leefgebie-
den van slachtoffers.

Waarom deze hands-on-Hup!-naar buiten 
benadering hier zo goed werkte, is omdat er 
al een scherp beeld was van een oplossing 
voor huisartsen. Het probleem was echter 
dat deze (goede) oplossing heel specifiek 
was, voor een hele specifieke doelgroep met 
een specifiek soort issues. Het was nodig om 
uit te zoomen, om het hele spectrum van het 
vraagstuk te leren begrijpen. Aan de hand 
van meerdere workshops waarin we de data 
en inzichten analyseerden kwamen we tot 
het nieuwe frame: ‘Mensen hebben behoefte 
aan ondersteuning bij het herkennen van en 
omgaan met slachtofferschap, maar ervaren 
drempels. Bij zichzelf; om hulp te geven, maar 
ook bij slachtoffers; om hulp te vragen en aan 
te nemen.’

“GOED DAT JE BELT”
Na een succesvol SHN 2.0 project startte Slachtofferhulp 
Nederland met een nieuwe uitdaging. ‘Wat zou er gebeuren 
als wij ons niet alleen zouden richten op het helpen van slacht-
offers, maar ook op de omgeving van het slachtoffer? Wat als 
Slachtofferhulp ook (professionele) helpers van slachtoffers 
zou ondersteunen met nieuwe diensten? 
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Een greep uit de 
mensen die we 

voor het onderzoek 
mochten spreken
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Concepten werken we direct uit

Creatie in dit project
Bij Slachtofferhulp stond de werkwijze van de 
hybride samenwerking al vast. Leren door te 
experimenteren met ideeën, op basis van 
gedegen onderzoek. In het scrum frame-
work van Slachtofferhulp hebben we in een 
aantal sprints oplossingsrichtingen en con-
cepten onderzocht. Het resultaat was een 
rijkheid aan richtingen waar Slachtofferhulp 
waardevolle diensten kan aanbieden aan de 
omgeving van slachtoffers. Richtingen gaan 
bijvoorbeeld over het aanbieden van kennis 
en ervaring aan professionals. Denk hierbij 
aan het signaleren van slachtofferschap en 
de ontwikkeling van gesprekstechnieken. Of 
een ‘expertlijn’ voor professionals waar zij met 
hun specifieke vragen terecht kunnen. 

Experimenten en pilots
Project Step-up, gericht op jongeren, biedt 
Slachtofferhulp ongekende mogelijkheden. 
Je zou er haast een nieuwe organisatie voor 
op willen zetten. Natuurlijk kun je klein starten 
met bijvoorbeeld een gastles, wat we dan 
ook direct hebben getest. Maar we hebben 
ons perspectief zo breed mogelijk gehouden 
omdat de doelgroep groot is en de thematiek 
heel relevant.

Met een interventie op de Haagse Hogeschool 
wilden we kennis opdoen over de onderwerpen 
die jongeren in hun vrije tijd bezighouden. We 
wilden ontdekken of er plek was voor Slachtof-
ferhulp om een rol te spelen in de belevings-
wereld van jongeren en impact te maken.

Veel jongeren gaven aan dat gastlessen en 
hoorcolleges indruk maken. Meer dan regu-
liere lessen. En dat ze dat enorm waarderen. 
De interactie met ervaringsdeskundigen en 
mensen uit het veld maakt het waardevol en 
betrouwbaar. Helemaal wanneer het gaat om 
echte ervaringen van echte mensen. Daar ligt 
voor Slachtofferhulp een enorme kans, want 
als het om ervaringsverhalen gaat, dan kan 
Slachtofferhulp daarover meepraten.

Hulp voor professionals
De uitdaging bij Platform voor Professionals 
was om professionals te helpen met dien-
sten die hun werk ondersteunen. Omdat deze 
groep erg breed is – van wijkagent tot aan 
eerste hulp verpleegkundigen – was het nodig 
om focus aan te brengen. De eerste stap was 
dus het bepalen voor wie de nieuwe dienst in 
eerste instantie relevant moest zijn. We ko-

zen voor vertrouwenspersonen, bewindvoer-
ders en maatschappelijk werkers. We stelden 
persona’s op en brachten de reis van hun 
werkzaamheden in customer journey maps 
in kaart. Het zijn de journeys die centraal zijn 
komen te staan in het ondersteunen van de 
professionele helpers.

Naast het herontwerpen van de dienstverle-
ning gericht op professionals, hebben we ge-
keken naar manieren om dit bij hen onder de 
aandacht te brengen. Een folder, om te ver-
tellen wat Slachtofferhulp allemaal doet, leek 
ons te makkelijk.

Een toolkit waarmee ze zelf aan de slag zou-
den kunnen gaan geeft meteen handelings-
perspectief. Want waarom vertellen hoe je 
helpt, als je dit ook meteen kan doen? Naast 
dat de toolkit praktische hulp geeft aan de 
professionele helper, hopen we dat het de 
zichtbaarheid en de naamsbekendheid van 
Slachtofferhulp te vergroot.
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Op slachtofferhulp.nl/professionals staat informatie 
waarmee professionele helpers ondersteund worden
Persona’s van professionele helpers maken inzichtelijk 
hoe je het best aan hun behoeftes kunt voldoen
In de helpwijzer lees je wat Slachtofferhulp doet en 
wat jij zelf kunt doen
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Interventie op De Haagse Hogeschool

Het belang van denken in pilots
Je kan een pilot gebruiken om een uitge-
werkt plan in de praktijk te brengen. En dat 
dat voor een bepaalde periode. Het succes 
van de pilot kun je dan op alle vooropge-
stelde criteria beoordelen. 

Een andere manier om hiermee om te gaan 
is wat we hier gedaan hebben. We hebben 
een schets gemaakt van een propositie 
als startpunt om nieuwe diensten 1. uit te 
proberen en 2. vorm te geven door ze te 
bouwen. Het belangrijkste verschil tussen 
beide benaderingen is dat de eerste stuurt 
op validatie van het concept en de tweede 
zich richt op de doorontwikkeling van een 
hypothese, een moeilijke markt of doelgroep. 
En dat aan de hand van - wederom - 
experimenten. (Lees hieronder hoe we met 
de verschillende pilots om zijn gegaan.

Onze voorkeur gaat uit naar de tweede 
vorm van het werken in pilots en dat is dan 
ook wat we hier gedaan hebben. De belang-
rijkste reden hiervoor is dat je op deze ma-
nier de meeste nieuwe dingen leert waar 
plannen alleen maar beter van worden.

Transformatie in dit project
Als service design en design gedreven inno-
vatieprojecten niet gaan om het opleveren 
van een eind-ding, wat dan wel? Als diensten 
gaan over de relatie tussen een organisatie 
en haar klanten, hoe creëer je dan iets nieuws? 
Verandering vraagt om geduld, en een imple-
mentatieplan. Om duurzame impact waar te 
maken is tijd nodig. En een strategie. Een stra-
tegie om van de bestaande naar een nieuwe 
realiteit te komen: transformatie.

Wanneer je als opdrachtgever afstapt van 
het denken in producten, biedt dit veel mo-
gelijkheden. Tegelijkertijd vraagt het ook veel 
van een organisatie om te denken in dien-
sten. Want wat als je een maakbedrijf bent 
en de bedrijfscultuur een focus heeft op en-
gineering, materialen en afwerking? Of wan-
neer jouw organisatie heel transactioneel is 
ingericht en de dienstverlening gaat over het 
uitvoeren van taken en het volgen van check-
lists en protocollen? Het introduceren van een 
nieuwe dienst vraagt daarom om inzet en ge-
duld. De beste manier om binnen bestaande 
organisaties nieuwe diensten te introduceren 
is door middel van pilots. Een pilot geeft je de 
kans en ruimte om een businesscase in de 
praktijk uit te ontwikkelen.
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We zijn strategische ontwerpers 
voor organisaties die van 
betekenis en waarde willen zijn 
voor mensen.

Design in the service of people. Dat is de 
kortste samenvatting van wat we doen. 
Ontwerpen doe je nu eenmaal voor anderen, 
voor gebruikers, klanten, medewerkers. Bij 
onze aanpak staan mensen dan ook altijd 
centraal, daar draait het om. 

“Maar wát ontwerpen jullie dan precies?” 
wordt ons regelmatig gevraagd. Het ant-
woord daarop kunnen we niet altijd heel pre-
cies geven, zeker niet vooraf. En we kunnen 
hem al helemaal niet beantwoorden met een 
product, een poster, een app of een interieur. 
Hoewel die dingen best onderdeel kunnen zijn 
van een oplossing. 

Maar wat doen we dan wel? We ontwerpen de 
relatie tussen organisaties en mensen. Of die 
mensen nou klanten, leerlingen, collega’s, pa-
tiënten, leveranciers of gebruikers zijn. Dat ziet 
er dus in iedere sector en in ieder project weer 
anders uit. 

Stellen we de juiste vraag?
Het begint altijd met de uitdaging, het pro-
bleem. Daar besteden we veel aandacht en 
tijd aan. Dat is waar service design zich on-
derscheidt van andere vormen van design. 
Begrijpen we echt waar de uitdaging over 
gaat? Hoe ziet dat eruit vanuit het perspectief 
van de eindgebruiker? Wie is die gebruiker ei-
genlijk? Welk probleem willen we oplossen?

We komen op die manier op veel bijzondere 
plekken. Van de straten van Caïro tot scholen 
in Noord-Brabant. En van de F-Pier op Schiphol 
tot de machinekamer van een lift op de Zuid-
as in Amsterdam. Van vrijwilligers bij Slacht-

offerhulp Nederland tot ambtenaren van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
in Den Haag. We dompelen onszelf volledig 
onder in de belevingswereld van gebruikers 
en de klanten van onze klanten.

We onderzoeken hoe mensen zich verhouden 
tot de organisatie en het merk van onze op-
drachtgevers, hoe ze zich bewegen, waar ze 
behoefte aan hebben. Daarna brengen we 
kansen in kaart voor verbetering of innovatie. 
Dan kan het gaan over diensten, producten, 
processen of businessmodellen.

Design is een werkwoord
Voor ons is design de werkwijze, de aanpak en 
de benadering. Design is een werkwoord. We 
betrekken mensen in het ontwerpproces. Van 
onderzoek via co-creatie en prototypen tot 
aan implementatie, we doen het samen.

Een ontwerpje is zo gemaakt, een ‘oplossing’ 
zo bedacht. “Oplossingen zijn het probleem 
niet,” roepen we vaak tegen elkaar. Wij den-
ken en werken pas richting oplossingen als 
we echt heel goed begrijpen wat de werkelij-
ke uitdaging is en als we de belevingswereld 
en behoeftes van mensen helemaal scherp 
op ons netvlies hebben. In welke richting lig-
gen de antwoorden? Welke oplossingen zijn 
er nodig om waarde te creëren voor de eind-
gebruiker én voor onze opdrachtgever. En nog 
veel belangrijker: hoe maken we dat waar? 

Wanneer we de impact en het succes van de 
ingezette oplossingen kunnen zien en meten, 
pas dan ronden wij een project af.



31Volts
Schaverijstraat 11
3534 AS Utrecht

info@31v.nl
030 8903220


