
D R .  J O B  V A N  T  V E E R   
V E E R J @ N H L . N L

MENSGERICHT 
ONTWERPEN 
IN DE SOCIALE  
PSYCHIATRIE

mailto:veerj@nhl.nl?subject=


MENS | GERICHT | INNOVEREN

➤ Technologische innovatie in de 
zorg begint bij…..?

➤ Wat is ‘mensgericht innoveren’? 
➤ Waarom is het nodig?

➤ Enkele praktische uitgangspunten  
➤ Voorbeelden uit de praktijk



• Mogelijkheden van eHealth

• Proces vaak niet heel erg user-centered 

• Weinig eHealth-interventies zijn  
evidence based 

        Wat weten we van de effecten (als deze er zijn)  
             en welke elementen hier aan bijdragen? 

Past een oplossing wel bij de vraag?

HUMAN CENTRED DESIGN IN DE (GEESTELIJKE)GEZONDHEIDZORG: WAAROM?



DESIGN FOR WICKED PROBLEMS

OPEN 

COMPLEX 

DYNAMIC

NETWORKED

CHANGES OVER TIME 

NO BOUNDARIES

MANY ELEMENTS & INTERACTIONS

ACROSS ORGANISATIONS, POLITICS





– Paul MacCready

‘THE PROBLEM IS, WE DON’T 
UNDERSTAND THE PROBLEM’



IF I HAD ASKED PEOPLE WHAT THEY 
WANTED, THEY WOULD HAVE SAID 

“FASTER HORSES”.

– Henry Ford



– Charles Kettering (1876-1958)

‘A PROBLEM WELL STATED 
IS A PROBLEM HALF SOLVED’





PROJECT SOVATASS
DESIGNING SOCIAL SKILLS  INTERVENTIONS 
FOR & WITH KIDS (10-12 YRS) WITH AN AUTISM 
SPECTRUM DISORDER 

(RE)FRAMING THE PROBLEM



“ISLAND GAME”



ASCAPE-GAME



(RE)FRAMING THE PROBLEM





WEES “KRITISCH CREATIEF”:

FRAME HET PROBLEEM  RE



LOVE THY USERS

➤ Observe the lives  
➤ See patterns 
➤ Question their explanations 
➤ Don’t believe predictions about 

future behaviour 
➤ Design ≠ democratie 

Nielsen (1995)

➤ Mensen doen en ervaren anders dan ze er 
over vertellen 

➤ “Hoe zou mevrouw Wiersma dit ervaren?”      
“Hoe zou ze er over vertellen?”

➤ Gevoel ontwikkelen voor de 
gebruikersdoelgroep

➤ ECHT begrijpen vereist iets anders 
(observeren, stalken, dingen laten doen)

PATIENTGERICHTHEID = EMPATHIE



EMPATHY AS A WEAPON



HIER FOTO VAN 
DEURSTICKERS  





JORIS VISSER

“Waarom zou ik moeten 
veranderen? Ik vind andere 
kinderen vaak veel raarder”

leeftijd 
geslacht 

bij wie woon je 
wat wil je worden 

stom

11 
jongen 
papa, mama & broertje 
game bedenker 
alleen zijn

Joris is 11 jaar en woont in Drachten, samen met zijn vader 
en moeder en zijn broertje Teun van 8. Joris deelt zijn 
slaapkamer met zijn broertje, dit vindt hij gezellig, maar 
soms vindt hij het ook vervelend als hij liever even alleen wil 
zijn. Daarnaast heeft de familie Visser twee katten. Joris is 
gek op beide katten en kan uren met ze spelen.  

Als Joris thuis is speelt hij vaak games op de computer of 
tablet. Hij speelt dan vaak met andere mensen die hij online 
heeft ontmoet. Joris gamet ook regelmatig samen met zijn 
broertje. Verder is Joris gek op paardrijden. Hij krijgt 2 keer 
in de week paardrijles bij een manege in de buurt. Hij praat 
weinig met de andere kinderen die les krijgen, maar wel heel 
veel met de paarden.  

Joris speelt soms met zijn buurjongetje, Stefan. Joris zou best 
vaker met hem willen spelen, maar Stefan gaat vaak naar 
andere kinderen toe om daar te spelen. Joris zou best een 
keer mee willen, maar hij vindt het erg spannend om te 
vragen. “Ik ken die andere kinderen niet zo goed, misschien 
willen zij wel niet dat ik mee ga.”

BIOGRAFIE

Joris zit in groep 8 van basisschool Het Anker in Drachten. Hij zit nog maar net op deze school. 
Joris zat namelijk eerst op een andere school, maar hier vond hij het niet leuk. Hij werd vaak 
gepest en de meesters en juffen konden Joris hierbij niet goed helpen. De kinderen in de nieuwe 
klas van Joris zijn aardig tegen hem. Joris hoopt dat hij snel vrienden maakt in de nieuwe klas, 
maar dit vindt hij erg spannend. “Ik ben bang dat de kinderen mij niet leuk vinden en dat ik er niet 
bij hoor.” Verder gaat het heel goed op school. “Ik vind de opdrachten echt makkelijk!” De 
favoriete vakken van Joris zijn tekenen en schrijven. ‘Dit vind ik heel leuk, omdat hij bij deze 
vakken veel tijd krijg om heel net te werken.” Met de nieuwe meester kan Joris het goed vinden. 
“De meester is heel duidelijk en kan goed uitleggen.”

SCHOOL

Joris speelt veel verschillende games. Zijn favoriete games zijn Roblox, Minecraft, Hay Day en 
Need for Speed. “Wat ik vooral leuk vind aan deze spelletjes, is dat ik deze spelletjes met andere 
mensen kan spelen, online of met mijn broertje.” Joris geeft aan dat hij het gemakkelijk vindt om 
met onbekende mensen te praten tijdens het gamen. “We praten dan vaak over de game en 
daardoor kunnen we het vaak goed met elkaar vinden of worden we zelfs vrienden.” Joris komt ook 
wel eens vervelende mensen tegen tijdens het gamen, maar deze negeert of blokkeert Joris dan 
gewoon. Verder vindt Joris het leuk als je in een spel zelf dingen kunt veranderen, zoals de auto of 
het poppetje waar je mee speelt. “Ik vind het leuk als ik mijn auto kan ‘tunen’ of mijn poppetje 
andere kleren andere kleren aan kan doen. Het is ook leuk als het als je de auto waar je mee rijdt 
sneller kunt maken, zodat je steeds beter wordt.” De game moet ook een leuk verhaal hebben en 
de levels moeten steeds iets moeilijker worden, zodat het spelen van het spel een uitdaging blijft. 
“Het is ook leuk als er in het spel zo nu en dan leuke filmpjes zitten, dan kan ik het filmpje 
bekijken en ondertussen even chillen.”

GAMES

Vier maanden geleden heeft Joris een SoVa-training gevolgd. “Ik ging hier naar toe, omdat ik het 
moeilijk vind om vrienden te maken.” Vooraf vond Joris het erg spannend, maar hij raakte al gauw 
gewend aan de andere kinderen en de begeleiders, daardoor werd de training steeds leuker. “Eén 
van de dingen die ik heb geleerd is dat ik mensen meer moet aankijken als ik met ze praat, dit deed 
ik eerst bijna nooit.” Joris merkt dat de training er voor gezorgd heeft dat hij gemakkelijker met 
andere kinderen kan praten. “Ik heb bij de training ook twee vrienden gemaakt. Wij spreken nu 
elke maand een keer in het weekend met zijn drieën af en dan gaan we de hele dag leuke dingen 
doen.”

SOVA-TRAINING

SOVATASS





EMPATHIE ALS ‘WAPEN’
KEN JE GEBRUIKER    



WE CANNOT THINK ABOUT SOLUTIONS UNTIL 
WE UNDERSTAND THE PROBLEM 

& 
WE CANNOT UNDERSTAND A PROBLEM UNTIL 

WE THINK ABOUT SOLUTIONS

DESIGNER’S PARADOX









DOEN IS HET NIEUWE DENKEN
PROBEER EN COCREER





➤ De kennis en wijsheid van de 
professionals!

➤ Meedenken helpt het meeveranderen

➤ Van ontwerp van ‘dingen’ naar ontwerp van 
services

SOCIALE INNOVATIE



CUSTOMER JOURNEY MAP





DOEL & OPBOUW IN DE DEELSESSIES

NABESPREKEN,  
AANVULLENDE OEFENINGENWIJZE VAN INTRODUCEREN OEFENING UIT TOOLBOX



SOCIALE INNOVATIE

OOG VOOR DE ORGANISATORISCHE & 
PROFESSIONELE CONTEXT



FRAME HET PROBLEEM  RE

PROBEER EN COCREER
EMPATHIE ALS WAPEN

MENSGERICHT ONTWERPEN

OOG VOOR CONTEXT



What are your questions? 


