CO-DESIGN WORKSHOPS
BURGERPARTICIPATIE IN RANSDAAL
Re-framen, creëren en evalueren: resultaten en inzichten
’t Wouves | 12 maart 17:30 – 21:30 uur | 13 maart 9:30 – 12:30 uur

Inleiding
Waarom – een korte terugblik
Kwaliteit van leven kent vele facetten en betekent voor iedereen iets anders. De samenleving verandert
voortdurend. Vergrijzing, klimaatverandering en krimp zijn slechts enkele voorbeelden van
uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak en visie, waarin zowel burgers als overheden hun
rollen moeten vinden en nemen. Burgerparticipatie lijkt daarbij een centraal thema. Maar wat
betekent dat in de praktijk? Wie heeft er baat bij en hoe geven we hier betekenis aan?
Cube design museum en de gemeente Voerendaal zijn gezamenlijk de uitdaging aangegaan binnen het
Europese project SISCODE (https://siscodeproject.eu/cube/). Het doel is te onderzoeken, hoe co-creatie
tussen burgers, beleidsmakers en andere relevante stakeholders kan bijdragen aan het versterken en
behouden van de leefbaarheid van kleine kernen. Binnen de gemeente staat Ransdaal bekend als een
bevlogen en betrokken dorp, waarin veel initiatieven ontstaan en mensen zich actief inzetten voor de
leefgemeenschap. Samen met de inwoners van Ransdaal zijn we daarom dit onderzoek gestart. We
verkennen hoe co-creatiemethoden deze initiatieven nog meer kunnen stimuleren en faciliteren, en
we testen nieuwe werkwijzen om burgers en beleidsmakers samen de leefbaarheid van het dorp voor
de toekomst te laten vormgeven en behouden.
In november van het afgelopen jaar hebben we de aftrap gedaan met twee co-creatieworkshops in de
Cube design labs en in ’t Wouves. Een groep van bijna 20 deelnemers, bestaande uit een mix van actieve
burgers, ondernemers, ambtenaren en bestuurders, zijn met elkaar aan de slag gegaan met de vraag:
Hoe kunnen we een omgeving creëren, waarin nieuwe oplossingen en ideeën voor nieuwe
(toekomstige) problemen en uitdagingen samen – in co-creatie tussen het dorp en de gemeente –
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worden opgepakt? In deze twee intensieve workshops hebben we processen uit het verleden
gevisualiseerd en gereflecteerd op wensen, behoeften, knelpunten, rollen en verwachtingen. We
hebben op een creatieve manier de toekomst van Ransdaal verbeeld en zijn op een kritische en
constructieve manier de dialoog aangegaan over wat we belangrijk vinden. Prioriteiten van de
gemeenschap zijn duidelijk geworden. De inzichten en ideeën van deze workshops geven de input voor
de volgende stap: het formuleren en concretiseren van kansen en doelstellingen voor de leefbaarheid
van Ransdaal in de toekomst, en het concretiseren en testen van een prototype om deze doelstellingen
te bereiken.

Hoe – design thinking en social design
Om de volgende stap te zetten heeft Cube Wina Smeenk uitgenodigd: sociale innovator en associate
professor in empathic co-design. Zij faciliteert de volgende workshops, waarbij we onder anderen
gebruik maken van co-design werkvormen uit haar boek Shake It! Een design thinking-spel voor
innovatie en transformatie (https://www.businezz.nl/product/100-4496_Shake-it). Het doel van de
workshops op 12 en 13 maart is om de initiatieven die er al zijn en de ideeën die zijn ontstaan op de
bijeenkomsten in november naar een hoger plan te tillen. We willen ideeën concretiseren en vertalen
naar een eerste prototype/model. Dit kunnen we testen met het doel ervan te leren en te komen tot een
nog beter model.

Wat – Hoe kun je…?
Om stappen te kunnen zetten en concreet te worden heb je een richting nodig. Een beproefde manier
binnen design thinking om een eerste richting te bepalen is het formuleren van zogenaamde ‘hoe kun
je-vragen’. Op deze manier vertrek je niet vanuit een probleem, maar ga je op zoek naar nieuwe,
innovatieve mogelijkheden.
Op basis van de inzichten uit de co-creatieworkshops in november en
het overleg van enkele burgerinitiatieven uit Ransdaal met
wethouder Ruud Braun en afdelingshoofd Maatschappelijke
Ontwikkeling Stephanie de Gijsel op 27 februari, heeft Cube samen
met Wina een 8-tal ‘hoe kun je-vragen’ opgesteld. Vier van deze
vragen gaan over nieuwe werkwijzen ten aanzien van
burgerparticipatie en vier vragen zoomen meer in op de inhoud.
Deze vragen vormen het startpunt van de workshop op 12 maart:

Figuur 1: voorbeeld van een ‘hoe kun je-vraag’

WERKWIJZE

INHOUD

Hoe kan je mensen (jong, oud, unusual suspects,
kwetsbare groepen) die we nu missen, betrekken in codesignprocessen?

Hoe kan hergebruik van het voetbalveld de
leefbaarheid in Ransdaal verbeteren?

Hoe kan je als diverse stakeholders met hetzelfde doel
maar een ander belang gelijkwaardig samenwerken?
Hoe kan het meest bevlogen dorp de druk op de
gemeente verminderen zonder initiatiefloos te worden?
Hoe kan je participatie/co-creatie versterken met een
instrument? (KIES ER ÉÉN: denktank/ burgerbegroting
/ digitaal platform / werkboek / programma /
burgercoöperatie / iets anders)

Hoe kan je ervoor zorgen dat initiatieven samen
afstemmen wat ze doen?
Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen die dat wil (op
een passende manier) in het dorp kan blijven wonen
(jong en oud)?
Hoe kunnen we vergrijzing inzetten als kracht?
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Deel 1: re-framen en creëren
1 doel – 3 perspectieven
Op donderdagavond 12 maart nemen negen inwoners van Ransdaal en twee vertegenwoordigers van
de gemeente Voerendaal deel aan de workshop in ’t Wouves. Het doel: gezamenlijk stappen zetten om
te komen tot nieuwe co-creatieve werkwijzen om de leefbaarheid van Ransdaal toekomstbestendig te
behouden. De groep wordt opgedeeld in drie teams om deze complexe uitdaging vanuit drie
verschillende perspectieven te verkennen. Ieder team wordt uitgenodigd om één van de acht ‘hoe kun
je-vragen’ te kiezen, waarbij we idealiter zoeken naar een mix van werkwijze en inhoud. Ieder team
krijgt vervolgens verschillende methodekaarten aangereikt uit het spel Shake It! We maken eerst
gebruik van zogenaamde exploratiekaarten om het vraagstuk van verschillende kanten te verkennen.
Na een herinterpretatie van het vraagstuk, de zogenaamde re-framing, gebruiken we creatiekaarten
om tot nieuwe ideeën te komen.

Team 1 – Wij in Ransdaal…
Hoe kan het meest bevlogen dorp de druk op de gemeente verminderen zonder initiatiefloos te
worden, door de vergrijzende generatie in te zetten als kracht?
Het eerste team kiest ervoor om een vraag over de werkwijze te combineren met een vraag over de
inhoud. Om deze vraag te verkennen maken zij gebruik van de exploratiekaart RITUELEN. Door het
benoemen van rituelen, gewoontes en tradities die gerelateerd zijn aan het probleem en te bespreken
wat de betekenis daarvan is en voor welke mensen dat geldt, kunnen we inzicht krijgen in
diepgewortelde overtuigingen, gewoontes en waarden, en bewustwording genereren van de sociaalculturele context. Vervolgens wordt het team uitgenodigd de oorspronkelijke vraag te re-framen. De
creatiekaart WAT BESTAAT ER AL? wordt ingezet om ideeën te genereren die geïnspireerd worden
door bestaande structuren, constructies of oplossingen. Beter goed gejat dan slecht bedacht!

Figuur 2: uitkomsten van de exploratieronde RITUELEN
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Het team merkt op dat het prima lukt om verenigingen te verenigingen in een initiatief zoals het
Ranzelfestival om te werken aan een gemeenschappelijk doel. Maar op het moment dat het
gemeenschappelijk doel iets minder tastbaar is blijft iedereen vooral in zijn eigen tuin harken.
Iedereen is op zijn eigen manier met de leefbaarheid van Ransdaal bezig, maar waarom lukt het niet
om deze initiatieven meer te verenigen? Ransdaal is een dorp van “niet lullen maar poetsen”.
We zien een pragmatische houding die zelfs strijdbaar is als de noodzaak er is. De vergrijzende
generatie stond aan de basis van de spirit van het dorp (gespreksgroepen met pittige discussies).
Kunnen we deze spirit van vroeger gebruiken om de nieuwe generatie te activeren? Initiatieven
ontstaan altijd uit een wens of noodzaak. Ieder initiatief deelt het gemeenschappelijke doel
leefbaarheid van Ransdaal; maar waarschijnlijk wordt dit doel steeds anders
gedefinieerd/geformuleerd.
Dus we missen tastbaarheid en een gezamenlijke definitie.
Hoe kunnen we de eilandjes verenigen? Het team ziet een mogelijke oplossing in zogenaamde
sleutelfiguren. Personen met een bepaalde betrokkenheid en affiniteit, maar ook verstand van zaken
en sociaal geaccepteerd in deze rol door het dorp. Het team wil graag een soort filter/trechter richting
instanties creëren; zo kun je als Ransdaal één bepaalde visie uitspreken en op die manier als groep
bepaalde blauwdrukken of protocollen ontwikkelen. Dus in plaats van dat drie buurtverenigingen
apart van elkaar een aanvraag bij de gemeente doen voor een kerstboom in de buurt, kan het dorp dan
gezamenlijk vragen om drie kerstbomen op drie plekken.
Het team sluit af met drie mogelijkheden tot ‘re-framing’:
- Strijdbaar heeft de nasmaak van ‘er is een conflict’  hoe kunnen we dit in de toekomst eruit
halen?
- Coöperatie Ransdaal voor Elkaar  andere invulling; andere vorm?
- Rol van de gemeente  om de druk op de gemeente te verminderen zouden zowel de
initiatieven als de gemeente iets moeten veranderen in hun werkwijze

Figuur 3: uitkomsten van de re-framing en de creatieronde
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Team 2 – Weg van wij vs. zij
Hoe kan je mensen (jong, oud, unusual suspects, kwetsbare groepen) die we nu missen, betrekken in
co-designprocessen?
Het tweede team gebruikt de exploratiekaart BOUWWERK VAN RELATIES om in kaart te brengen uit
welke (groepen van) mensen het ecosysteem Ransdaal bestaat. Het team wordt daarbij uitgedaagd om
fysiek aan de slag te gaan en een ruimtelijk bouwwerk te maken dat de posities, relaties, spanningen
en kansen in het netwerk blootlegt. Ook team 2 krijgt in een tweede ronde de opdracht om de
oorspronkelijke vraag waar mogelijk te re-framen en gebruikt dan de creatiekaart PROTAGONIST –
ANTAGONIST om ideeën te genereren. Het bewust innemen van voor- en tegenposities stimuleert
ideeënontwikkeling en door het debat met elkaar aan te gaan kom je tot standpunten, overtuigingen,
ideeën en concepten voor oplossingsrichtingen. Het debat als ideeëngenerator!

Figuur 4: uitkomsten van de exploratie- en de creatieronde
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Het team weet een complexiteit te visualiseren van ontzettend veel verenigingen, diverse groepen en
onderlinge verbindingen. Er is veel activiteit in het dorp en toch bestaat het gevoel of de ervaring dat
het lastig of lastiger is om nieuwe mensen te activeren. Mogelijk dat dit wordt versterkt door historisch
gegroeide netwerken van families, maar mogelijk dat deze ook kunnen helpen bij het maken van
nieuwe verbindingen tussen mensen en activiteiten.

Figuur 5: uitkomsten van re-framing

Het re-framen van de vraag leidt tot een focus op de intrinsieke motivatie van mensen om zich ergens
voor in te zetten. Maar de vraag hoe krijgen we ze intrinsiek gemotiveerd om mee te doen leidt ook tot
discussie over wie zijn eigenlijk ‘ze’ en ‘we’?
Het team benoemt drie niveaus waarop mensen bezig zijn of kunnen zijn met leefbaarheid:
- Het strategische kader (de gemeente met een mooie omgevingsvisie)
- Het operationele niveau (mensen die op zoek zijn naar concreetheid en willen aanpakken
- En daartussenin zit het tactische niveau: dit lijkt de missende schakel te zijn waar het dorp
behoefte aan heeft; wie kan die twee andere niveaus bij elkaar brengen en verbindingen
leggen?
Op het tactische niveau is het heel belangrijk om te gaan luisteren en het gesprek aan te gaan. Je moet
de mensen zien te vinden die willen meedenken en die zicht hebben op wat er allemaal speelt; mensen
die hun problemen of vragen of zorgen hebben over leefbaarheid. Daarom is het belangrijk om na te
denken over ‘vindplekken’. Luisteren is de basis voor co-creatie. Dan hoor je waar iedereen zich
zorgen over maakt of waar iedereen mee bezig is en kun je de gemeenschappelijke deler vinden hoe
en of je verder kunt bouwen.
Maar wie is ‘je’ in dit verhaal? Het team denkt na over een mogelijke derde partij; misschien wel iemand
van buiten die onafhankelijk is. Mogelijk ook dat de coöperatie hierin een rol zou kunnen vervullen.
Of wellicht is het interessant om het gezelschap van vanavond daarvoor op pad te sturen? Iedereen lijkt
het er in ieder geval over eens dat je meer mensen bereikt door ze op te zoeken in de context
(bijvoorbeeld bij de verenigingen), dan door ze op te roepen naar je toe te komen in een bijeenkomst.
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Team 3 – Een helder proces
Hoe kan je participatie/co-creatie versterken met een instrument?
Het derde team start met een rondje verhalen vertellen met de exploratiekaart FEITEN EN FABELS.
Zowel waarheid als fantasie over het probleem bevat interessante informatie. Door te bespreken
waarom iets feit of fabel is kom je tot nieuwe inzichten, kennis, verwachtingen en wensen ten aanzien
van het probleem. De wens is de vader van de gedachte! Dit helpt weer om het vraagstuk te re-framen
en in de volgende ronde wordt het team uitgedaagd om inspiratie op te doen met de creatiekaart
HELDENDADEN. Hoe zou een held, rolmodel of antiheld de re-framing kunnen helpen oplossen?
Welke acties zou hij/zij ondernemen? Wat zou hij/zij doen, ontwikkelen, organiseren en op welke
manier precies?

Figuur 6: uitkomsten van de exploratieronde FEITEN EN FABELS

Door te reflecteren op de verhalen komt het team tot een aantal inzichten en voorwaarden om
participatie en co-creatie mogelijk te maken dan wel te versterken. Zij komen tot het inzicht dat er in
eerste instantie een verbinding nodig is tussen passie, de persoon die zich inzet, en het doel.
Bovendien moet er een heldere besluitvorming zijn. Randvoorwaarden moeten duidelijk zijn en een
helder kader kan bijvoorbeeld worden gemaakt door te bepalen wat wij samen als dorp belangrijk
vinden ten aanzien van de leefbaarheid. Dit moet verder reiken dan de plannen voor het komende jaar.
Maar er wordt ook gewaarschuwd voor het gevaar van ‘verzanden in ideeën ophalen’. Er is mogelijk
deskundige hulp nodig om tot consensus te komen en om een plan of initiatief los te koppelen van het
persoonlijke.
Het team concludeert dat we een helder co-creatieproces moeten inrichten van idee tot realisatie.
Daarbij kijken ze naar kwaliteiten en eigenschappen die hun helden hebben die kunnen bijdragen aan
een dergelijk proces.
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Het team identificeert verschillende groepen mensen binnen dit proces in het dorp:
-

-

In een co-creatieproces moeten er mensen zijn die inspireren, die zien wat er leeft en denken
hier moet wat gebeuren. [de mensen van ‘yes we can’]
Deze mensen krijgen een groep actieven om zich heen; zij moeten gemotiveerd blijven. [de
mensen van ‘Oh yeah!’]
Zij hebben te maken met zowel dwarsliggers in het dorp [dat zijn de lui van ‘oh ja?’], als met
mensen die vooral aan de bak komen als het hun goed uitkomt, de consumenten [zij zeggen
‘huh?’]. Deze twee groepen hebben vooral commentaar op dat proces.
De gemeente heeft goed oren naar wat er allemaal gebeurt; de deur staat altijd open. Dat
betekent ook dat iedereen daar altijd naar toe gaat en dat het gevaar bestaat dat het overzicht
en de rode draad kwijtraakt.

Figuur 7: uitkomsten van de creatieronde

Daarom is er behoefte aan een goed, duidelijk co-creatieproces. Het team is ervan overtuigd dat een
beleidsvrij dorpsbudget voor co-creatie of innovatie, waar burgers over kunnen beslissen, hierbij kan
helpen (bijv. 1% van het totale budget voor Ransdaal). Dit voorstel leidt tot een discussie met de
gemeente over het wel of niet beschikbaar zijn van een dergelijk budget. Inwoners benadrukken dat
het in deze fase van het proces belangrijk is om te kunnen blijven dromen en dat deuren open moeten
blijven staan om het gesprek aan te gaan. Leefbaarheid is een opgave die niet alleen gerelateerd is aan
het sociale domein maar net zo goed raakvlakken heeft met bijvoorbeeld ruimtelijk ordening en
veiligheid. Een dorpsbudget zou dan ook niet enkel en alleen uit het op dit moment vaststaande
leefbaarheidsbudget gefinancierd hoeven te worden.
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Tot slot leren de inzichten van dit team ons dat er wellicht andere (creatieve) manieren nodig zijn om
een groter deel van het dorp mee te krijgen en mee te laten denken. Veel mensen hebben een
‘lokmiddel’ nodig om gemotiveerd te raken. Dit kan geld zijn (een dorpsbudget) of iets eenvoudigs
zoals een feest – participizza! 😉

Conclusie van de avond
Het doel van deze avond was om leefbaarheid door middel van burgerparticipatie en co-creatie in
Ransdaal vanuit verschillende perspectieven te verkennen, om zo de oorspronkelijke vraag te reframen en eerste concrete ideeën uit te werken. Het valt op dat er onder de deelnemers een sterke
voorkeur bestaat voor het uitwerken van een nieuwe werkwijze ten opzichte van het focussen op de
inhoud van meer concrete projecten. Er is duidelijk behoefte aan het uitwerken van het
overkoepelende kader. De uitdaging is om dit kader concreet en werkbaar te maken.
Het uitgangspunt van de avond vormden drie verschillende vragen die door de teams met behulp van
verschillende methoden zijn verkend. Het is interessant om te zien dat ondanks de verschillen in vraag
en aanpak, de uitkomsten en inzichten sterk in elkaars verlengde liggen.
Meer dan eens wordt benadrukt dat Ransdaal een actief dorp is dat van aanpakken weet – ‘niet lullen,
maar poetsen’. Om dit ook voor de toekomst zo te houden is er enerzijds behoefte aan prioritering/
filteren en anderzijds is er behoefte aan een groter bereik en groter draagvlak onder verschillende
groepen inwoners van Ransdaal. De ideeën van de avond kunnen worden samengevat in een drietal
thema’s:
1. Mensen
Om meer mensen te bereiken en in beweging te krijgen moeten we naar de mensen toe.
Daarom is het belangrijk om ‘vindplekken’ te benoemen (denk aan verenigingen). Ook is het
idee van ‘sleutelfiguren’ ontstaan, die kunnen inspireren en zorgen voor de verbindingen
tussen mensen, groepen en ideeën. Bovendien is het belangrijk om te weten wat de behoeften
van mensen in Ransdaal zijn, wat hen motiveert en hoe daarop in te spelen.
2. Proces
Er is behoefte aan het uitwerken van een helder co-creatieproces van idee tot realisatie. Dit
faciliteert besluitvorming en bepaalt de randvoorwaarden. De inhoud bepaalt de urgentie voor
mensen om mee te doen.
3. Ideeën
Ideeën zijn er genoeg. Hoe kom je tot realisatie in en met het dorp? Een dorpsbudget biedt een
mogelijkheid om initiatieven te ondersteunen en gezamenlijk keuzes te maken. Daarnaast lijkt
er behoefte aan deskundige ondersteuning om ideeën en initiatieven te plaatsen binnen het
overkoepelende kader van leefbaarheid en daarmee los te koppelen van de persoonlijke
motivatie van een klein groepje initiatiefnemers.
Deze inzichten vormen de input voor het vervolg op vrijdagochtend 13 maart in ’t Wouves. Niet
iedereen heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen; daarom gaan we met een kleiner groepje
aan de slag. Helaas kan in verband met de ontwikkelingen rondom de coronacrisis de gemeente
Voerendaal niet aanwezig zijn. Het getuigt echter van vertrouwen dat de workshop ook zonder de
gemeente doorgang kan vinden. Wethouder Ruud Braun geeft aan blij te zijn met de benoemde
ingrediënten van vanavond om mensen te mobiliseren iets voor de leefbaarheid van het dorp te doen.
Hij benadrukt dat de gemeente daarbij graag partner is in het gesprek – met elkaar en niet tegen elkaar.
Het is een gezamenlijke opgave om Ransdaal toekomstbestendig leefbaar te houden.
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Deel 2: toekomst verbeelden en evalueren
Perspectief op de toekomst
Vrijdagochtend werken we in een kleine setting met vier inwoners van Ransdaal om de inzichten van
de vorige avond samen te brengen, te evalueren en te vertalen naar iets tastbaars dat we de komende
periode kunnen testen. Tevens sluit Linda Frints (manager projecten bij Neimed en strategisch
adviseur bij de gemeente Gulpen-Wittem) een deel van de ochtend aan, om op het proces en de ideeën
te reflecteren vanuit haar expertise op het gebied van de veranderende rol tussen overheid en burger
en sociaal ondernemerschap. We starten met een reflectie op de vorige avond en proberen deze te
vertalen naar een aansprekend toekomstperspectief dat helpt om een visie en concept te
communiceren. Binnen het Design Thinking spel Shake It! wordt dit ENVISAGING genoemd. Dit kan
in de vorm van een visualisatie of een verhaal.

Figuur 8a: aantekeningen van de syntheseronde

Figuur 8b: aantekeningen van de syntheseronde
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Het toekomstperspectief voor Ransdaal start vanuit de erkenning dat inwoners het goed hebben en dat
ook graag zo willen houden op de lange termijn. In contact blijven, weten wat er speelt en met elkaar
samenwerken is daarvoor essentieel. Maar hoe doe je dat? Wat betekent samenwerken?
In eerdere bijeenkomsten en ook tijdens de vorige avond is naar voren gekomen dat er behoefte is aan
concreetheid. Ransdaal is een dorp van ‘niet lullen, maar poetsen’. Inwoners van Ransdaal hebben
geen enkel probleem om hun handen uit de mouwen te steken, mits er een bepaalde noodzaak of
urgentie is. Het langetermijndenken op het gebied van leefbaarheid heeft die urgentie niet of heeft in
ieder geval dat gevoel van urgentie niet. Kun je de actiebereidheid van Ransdaal ook omdraaien? Hoe
kun je samen denken over en samen werken aan de toekomst VOORDAT de noodzaak er is? Hoe kun
je het gesprek aangaan?
We zijn op zoek naar een helder co-creatieproces waarin iedereen mee kan doen en waar geen sprake
is van ‘wij’ tegen ‘zij’. Eén van de centrale vragen die in dit kader steeds weer aan de orde komt is wie
met wie in gesprek moet gaan en hoe de dialoog gevoerd en gefaciliteerd kan worden. Welke rol spelen
sleutelfiguren hierin? Er lijkt eensgezindheid over de behoefte aan een onafhankelijk professional die
naar de mensen toe gaat en die gevoel krijgt voor wat er leeft en wat de rode draad door de hele
gemeenschap is. Voorbeelden van een dergelijk professional vinden we in de ‘brookers’ in Heerlen1 of
de participatiemedewerkers binnen woningcorporaties. Hij of zij zou bijvoorbeeld aangesteld kunnen
worden binnen/door de gemeente en de functie van verbinder kunnen vervullen voor alle kernen. Hier
liggen mogelijk ook kansen om de verbinding te zoeken met de Provincie. Uit gesprekken met partners
binnen het netwerk van Cube blijkt dat ook op provinciaal niveau interesse is in nieuwe vormen van
en methoden voor burgerparticipatie.

Figuur 9: uitkomsten van de syntheseronde ENVISAGING

Al brainstormend wordt deze ochtend de misschien wel belangrijkste spagaat benoemd: We zijn op
zoek naar een proces dat recht doet aan langetermijndenken. Maar als het niet concreet/urgent is
haken mensen af. En als we in concrete/ urgente projecten blijven hangen komen we niet verder met
de langetermijndoelen. Ondanks deze lastige spagaat slaagt de groep erin om het een en ander te
concretiseren en te visualiseren in de vorm van drie parallelle lijnen (zie fig. 10).
1

https://www.neimed.nl/sites/neimed.nl/files/GBB_Van%20weiland%20naar%20wij-land.pdf
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De basislijn gaat over weten wat er speelt in het dorp, waar wel en geen behoefte aan is onder de
mensen en welk animo er is om mee te doen en de schouders eronder te zetten. Deze lijn versterkt de
andere twee lijnen, waarbij wellicht een onafhankelijk persoon nodig is om inzichten op te halen en
de verbinding met de andere twee lijnen te leggen. De tweede lijn betreft burgers die ofwel vanuit een
concrete noodzaak of een breder toekomstperspectief actie ondernemen en projecten initiëren. De
uitdaging hier gaat over initiatieven die er al zijn, maar die niet verder komen of elkaar beconcurreren
in plaats van versterken. Hoe kun je het enthousiasme, de proactieve houding en de energie
vasthouden en tevens keuzes maken? Hier is behoefte aan een duidelijker proces en verbinding, zowel
met elkaar als met andere partners zoals de gemeente. De derde lijn tenslotte gaat over de concrete
uitvoering van projecten. Hier is wederom de vraag wie doet er mee en waarom.

Figuur 10: uitkomsten van de syntheseronde ENVISAGING

Prototype van een werkwijze
In de middelste laag (zie fig. 10) is behoefte aan samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle
betrokken partijen. Vanuit de groep ontstaat het idee om regelmatig en structureel maar niet te vaak –
bijvoorbeeld twee keer per jaar gedurende twee jaar – een nader vorm te geven bijeenkomst te
organiseren, waarin alle initiatieven zich aan elkaar voorstellen en met elkaar bepalen of en hoe
samenwerking met gemeente en andere stakeholders wenselijk en mogelijk is. Hoe kan deze
interactie gefaciliteerd worden?
Wina introduceert een model dat kan dienen als tool om een co-creatieproces vorm te geven en te
evalueren. Dit model is gebaseerd op een artikel van Lee et. al. (2018)2, waarin verschillende dimensies
van co-creatie worden verkend en de daarmee gepaard gaande ontwerpkeuzes worden benoemd en
onderzocht. Het model vertrekt vanuit het doel, een ontwerpvraag of uitdaging; m.a.w. het
veranderdoel. Voordat bepaald kan worden welke concrete co-creatieactiviteiten op welke manier
uitgevoerd moeten worden, moet eerst helder zijn wie er bij het proces betrokken is, welke kennis en
kunde deze mensen meebrengen, wat hun belang is om deel te nemen en hoe de machtsverhoudingen
in elkaar steken. Bovendien is het belangrijk om te bepalen wat het gewenste resultaat is en daarbij

2

https://www.researchgate.net/publication/327338557_Design_Choices_Framework_for_Co-creation_Projects
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een onderscheid te maken tussen output (de tastbare resultaten) en outcome (de impact die je wilt
maken en de betekenis van de resultaten).
Het idee ontstaat om (een deel van) dit model in te zetten als reflectie- en planningsinstrument om
de samenwerking en het gesprek op te starten. Zo kan het ook helpen om de huidige initiatieven
breder in gesprek te laten gaan met dat deel van de bewoners waarvan we nu niet goed weten welke
behoeften zij hebben.

Figuur 11: uitkomsten reflectie op model co-creatieproces

De volgende stap: testen in de praktijk
Het ontwerpen en realiseren van (een instrument voor) een helder co-creatieproces is een project van
lange adem. Je kunt een dergelijk proces niet in één keer in zijn volledigheid testen. Tijdens de
bijeenkomsten op 12 en 13 maart is duidelijk geworden dat er een concrete behoefte is aan een
instrument om het gesprek aan te gaan met het doel om initiatieven te laten samenwerken, te
evalueren en met elkaar te laten afstemmen. Daarbij is ook gesproken en gediscussieerd over het idee
of een app of ander digitaal instrument hierbij kan helpen. De vorm heeft echter weinig waarde en
betekenis zonder inhoud. In de volgende fase willen we daarom de inhoud testen: in hoeverre kan een
deel van het model (zie fig. 11) ingezet worden als instrument voor planning, gesprek en evaluatie?
We ontwerpen hiervoor een Cube co-design canvas (zie afbeelding volgende pagina) dat door de
verschillende stakeholders samen besproken en ingevuld kan worden om ofwel een project te
evalueren dat al gestart is ofwel om een nieuw initiatief te plannen. De volgende stap is dan ook dat
verschillende initiatieven én de gemeente het canvas met elkaar bespreken, ondersteund door Cube,
waarna we in een volgende (mogelijk virtuele) bijeenkomst de input uit het canvas gebruiken om met
elkaar het gesprek aan te gaan/ voort te zetten. Uiteindelijk zou dit een instrument kunnen worden
voor gemeente, bewoners en andere belanghebbenden om beter te kunnen communiceren en
samenwerken; een instrument dat spanningen en machtsverhoudingen inzichtelijk maakt om ervoor
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te zorgen dat ieders stem gehoord wordt; kortom een instrument dat inzicht geeft in de verschillende
parameters die invloed hebben op het proces en dat daarmee ook een gemeenschappelijke taal kan
bieden.
Op basis van de huidige resultaten en de mogelijkheden en beperkingen voor de komende 2-3
maanden, kunnen we nu de focus van SISCODE concreter afbakenen. Op basis van de huidige
inzichten is het haalbaar om de werking van het canvas als instrument voor planning, gesprek en
evaluatie te toetsen en te concretiseren. In een vervolgproject – wellicht in de vorm van een
ontwerpopdracht voor studenten bij Cube – zou de vorm van dit instrument (al dan niet digitaal) verder
uitgewerkt en getest kunnen worden. Daarnaast is duidelijk geworden dat er meer dan één canvas en
instrument nodig is om het co-creatieproces te stroomlijnen. Zo liggen er nog kansen en
mogelijkheden op het gebied van de inzet van een professional als verbinder tussen bewoners en
gemeente die in gesprek blijft met de gemeenschap. Dit zou weer een volgende stap kunnen zijn, die
door de gemeente – mogelijk in samenwerking met Neimed en/of de Provincie en/of andere partners
– verder opgepakt zou kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de vraag of een dorpsbudget wenselijk/
haalbaar is.
Kortom, de test die we binnen de looptijd van deze pilot kunnen uitvoeren richt zich op voornamelijk
het ‘mensdeel’ van co-creatie. Co-creatie betekent samenwerken op een gelijkwaardige manier; dus is
inzicht in verschillende posities essentieel. Met de test kunnen we evalueren in hoeverre dit canvas
helpt om initiatieven, bewoners en gemeente beter zicht te geven op wie waarom meedoet (belang),
wie waar invloed op heeft (macht) en wie welke kennis heeft om zo toekomstige problemen voor te
zijn en daarmee ook beter te kunnen bepalen welke focus, resultaat en impact dan realistisch is.
Bovendien kunnen we evalueren in hoeverre het canvas ook al helpt om andere stakeholders en
bewoners te betrekken en te enthousiasmeren.
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Een moment van reflectie
Aan het eind van de ochtend heeft iedereen het gevoel dat we flinke stappen hebben gezet. De
deelnemers kijken terug op een fijne, interessante en leerzame ochtend met een mooi resultaat. Maar
de deelnemers waarschuwen ook voor het creëren van een vergadercultuur. Bewoners steken veel tijd
en positieve energie in dit proces; zelfs tijdens het begin van een pandemie. We beseffen dat co-creatie
en leefbaarheid complexe materie is en de deelnemers zien het nog als een flinke uitdaging om het
hele dorp en de gemeente hierin samen mee te krijgen.
Co-creatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we
machtsverhoudingen en rollen opnieuw moeten bekijken en dat we open en eerlijk moeten
communiceren over wederzijdse verwachtingen t.a.v. gewenste resultaten, impact en inzet van een
ieder. We hopen allemaal dat een instrument daarbij kan helpen. De test van het eerste prototype – het
Cube co-design canvas – zal moeten uitwijzen in hoeverre het voorgestelde instrument hierbij
ondersteunend is. De kracht van Ransdaal is dat deze kern de toon kan zetten voor andere dorpen, om
met een instrument en betere onderlinge samenwerking een betekenisvol co-creatieproces vorm te
geven, waarbij alle partijen weten wat er van hen verwacht wordt.
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