
Cocreatie met 
mantelzorgers

Wat is cocreatie?
De kern van cocreatie is dat u in een vroeg stadium van de 

beleidsvorming samen met betrokkenen wensen, succes-

sen en knelpunten in kaart brengt, tot oplossingsrichtingen 

komt én actie onderneemt. Cocreatie omvat daarmee méér 

dan de bekende participatievormen meedoen, meedenken 

en meebeslissen. Bij cocreatie komt er nog één bij, namelijk 

meeproduceren.

Waarom cocreatie?
Cocreatie biedt mogelijkheden om burgers met 

diverse achtergronden te betrekken bij het vormgeven 

van nieuw beleid en dienstverlening. Samen met 

mantelzorgorganisaties én mantelzorgers zelf gaat u 

op zoek naar slimmere en creatievere toepassingen van 

bestaande middelen. U koppelt direct kennis en ervaring uit 

de praktijk aan beleid. De betrokkenen worden daarmee 

coproducent van beleid. Door samen met hen aan de slag te 

gaan, kunnen innovatieve oplossingen ontstaan, vergroot u 

draagvlak voor en betrokkenheid bij uw beleid én deelt u de 

verantwoordelijkheid om het nieuwe beleid vorm te geven. 

Zelf aan de slag met cocreatie?
De mantelzorgers centraal stellen in uw beleid is en blijft  

een uitdaging. Gemeenten kunnen hier verschillende vragen 

en/of zorgen over hebben. Hebben mantelzorgers voldoende 

kennis van beleid? Willen zij meedoen? Hoe nodig je ze uit? 

Schept dit niet allerlei verwachtingen? Begin daarom klein. 

Niet alleen voor gemeenten, ook voor de burger is cocreatief 

werken een nieuw fenomeen. Probeer daarom eerst met een 

experiment te onderzoeken hoe het precies werkt en wat 

do’s and dont’s zijn. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het 

verzamelen van ideeën onder een beperkt aantal mantel-

zorgorganisaties en mantelzorgers. Hoe willen zij betrokken 

worden bij beleid? Onderstaand stappenplan kan u verder 

helpen bij het organiseren van cocreatie. 

Cocreatie in 10 stappen
1 Denk goed na over uw eigen opvattingen voordat u aan 

cocreatie begint. Bij cocreëren gaat u ervan uit dat iedere 

deelnemer een bijdrage kan leveren op basis van gelijk-

waardigheid én er sprake is van een gezamenlijke verant-

woordelijkheid om tot een oplossing te komen. 

2 Accepteer dat cocreatie tijd kost. Op de langere termijn 

zult u echter zien dat beleid dat gebaseerd is op cocreatie 

met de doelgroep effectiever is.

3 Draag zorg voor een heldere doelstelling ofwel een ant-

woord op de vraag wat u aan het eind van het traject be-

reikt wilt hebben. Bijvoorbeeld: samen met mantelzorgers 

en mantelzorgorganisaties behoeften in kaart brengen en 

komen tot gedragen verbetersuggesties voor beleid. 

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dat 

is natuurlijk niet een taak van de gemeente alleen. De kanteling die de Wmo beoogt, 

vraagt om nauwe samenwerking mét mantelzorgorganisaties én mantelzorgers. 

Cocreatie is daarbij een beproefde aanpak.
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4 Beschrijf de doelgroep waar u zich op richt. Richt u zich 

op alle mantelzorgers in uw gemeente? Op specifieke 

groepen? Of ook op mantelzorgorganisaties? 

5 Beschrijf ook waar u de door u geformuleerde doelgroep 

kunt vinden en hoe u ze het beste kunt bereiken. 

Achterhaal ook wat eventuele motieven kunnen zijn voor 

de doelgroep om mee te doen. En speel hier op in. 

6 Denk goed na over de boodschap die u aan de doelgroep 

mee wilt geven. Wat houdt het cocreatietraject precies in? 

Wat gaat u doen met de input die eruit voortvloeit? Wat is 

de planning? Wat kan wel en wat niet? 

7 Hoe kunt u het cocreatietraject het beste organiseren? 

Hoe zorgt u dat de aanpak die u kiest laagdrempelig en 

toegankelijk is en niet te veel tijd kost? Welke werkvorm 

kiest u? Denk hierbij aan brainstormsessies, werken 

met dialoogtafels of laat u ambtenaren mantelzorgers 

interviewen. 

8 Analyseer, waar mogelijk samen met de doelgroep, de 

uitkomsten en vertaal deze in concepten, scenario’s of 

concrete verbeterscenario’s. U legt dit in een sessie voor 

aan de doelgroep en verwerkt hun feedback. Draag er 

tevens zorg voor dat u een klankbordgroep formeert van 

mensen die u kunt raadplegen in het vervolg van het 

proces.

9 U past uw beleid aan en vraagt aan de klankbordgroep 

dit ook te monitoren. Periodiek komt u bij elkaar voor 

evaluatie. Communiceer eerlijk en open aan de rest van de 

doelgroep hoe de voortgang is. Transparantie is essentieel 

en draagt bij aan vertrouwen, over en weer.

10 Deel en vier successen samen met de doelgroep.

Goed voorbeeld
Ouderen die in de regio Eindhoven op hogere leeftijd 

zelfstandig wonen, doen meer beroep op familie en 

vrienden en weinig op het bestaande dienstenpakket van 

zorg- en welzijnsinstellingen. Hoe kan dit? Deze vraag stond 

centraal in dit cocreatieproces met senioren, ondersteuners 

uit hun sociaal netwerk en professionele dienstverleners. 

In een aantal sessies zijn concepten voor nieuwe diensten 

ontwikkeld: persoonlijke berichtenservice, estafetteradio 

en matchmaker. De kracht van deze aanpak zit in de 

gezamenlijkheid en het benutten van de ervaring en kennis 

van de gebruiker en de professional.

Ons aanbod
Kijk voor meer informatie op www.prestatieveld4.nl. 

Daarnaast kunt u met vragen over cocreatie  

contact opnemen met Christine Kuiper (030 789 21 03, 

c.kuiper@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt u 

op www.movisie.nl.




