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Cliëntenparticipatie

Cocreatie

wat is het

wat maakt de deelnemer mee

wat maakt de organisatie mee

wat kan de organisatie met de resultaten

wat is er ooit al mee bereikt

Cocreatie betrekt verschillende deelnemers binnen de organi-

saties bij het vormen van nieuw beleid. Zij ontwikkelen geza-

menlijk ideeën en gaan op zoek naar slimmere en creatievere

toepassingen van bestaande middelen.

Een deelnemer raakt makkelijker intrinsiek gemotiveerd om ten

volle achter een standpunt, oplossing of actie te staan, wanneer

hij of zij als gelijkwaardige partner participeert in het bedenken

van dat standpunt, die oplossing of actie. Cocreatie is uitermate

geschikt om vanuit deelnemers innovatieve ideeën te laten

opborrelen en met elkaar oplossingen te bedenken, draagvlak

te creëren en actie te ondernemen.

Door middel van cocreatie brengt een organisatie samen met

alle betrokkenen wensen en knelpunten in kaart. Bijvoorbeeld

door het opzetten van een klankbordgroep die bestaat uit een

aantal vaste deelnemers in combinatie met personen die flexi-

bel participeren. Dit laatste verlaagt de drempel voor deelname.

Door klankbordgroepleden ruimte te geven bij de uitwerking van

onderdelen, neemt de betrokkenheid van cliënten of burgers

toe en verkrijgt de organisatie zinvolle informatie en draagvlak

voor de gekozen oplossing.

Producten, hulpmiddelen, (zorg)woningen, openbare gebou-

wen,  leefomgeving, werkplekken en openbaar vervoer worden

toegankelijker en gebruiksvriendelijker als (eind)gebruikers

betrokken worden bij het ontwerpproces. Hoe eerder zij betrok-

ken zijn, hoe beter het eindproduct en hoe minder aanpassing-

en er achteraf nodig zijn.

In 2008 heeft de gemeente Wageningen drie klankbordgroepen

georganiseerd om input te krijgen voor het visiedocument bij

het vormgeven van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Wageningen. De drie klankbordgroepen bestonden uit: jong-

eren, ouders en instellingen. Uit elke klankbordgroep kreeg de

gemeente informatie over de visie, uitgangspunten, uitstraling,

werkwijze, locatie,  sollicitatieprocedure en inrichting van het

CJG. Hiermee werd een visiedocument samengesteld voor de

inrichting van het CJG.

tips & trucs

In een cocreatief proces kan

het handig zijn om gebruik te maken van één of

meer specifieke methoden, zoals Open Space,

Scenarioplanning, Versnellingskamers of het

World Café. Kijk voor meer informatie op

www.cocreatie.net.


