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“Co-creatie is een
gezamenlijke activiteit om 
de waarde van diensten in 
het publieke domein te
verhogen en
machtsongelijkheid te
verminderen. 

Onder waarde verstaan we 
meer welzijn en een
gedeelde visie op het 
gemeenschappelijk belang
die leiden tot inclusiever(e) 
beleid, strategie, regulerend
kader of nieuwe diensten”.



▪ Co-creatie is een leidend principe in 
samenwerking tussen alle betrokken partijen 
bij een project, bij een publieke dienst, in een 
organisatie, samenleving of beleid. 

▪ Het is gericht op het betrekken van de mensen 
waarvoor publieke dienstverlening, sociale 
interventies of beleid zijn bedoeld. 

▪ Het systeem beziet mensen vaak als “lastig te 
bereiken”. Werken in co-creatie vraagt om 
omkering van dit perspectief: diensten en 
overheden zijn lastig te benaderen en mee om 
te gaan. Pas dan kun je aan de slag.



▪ Ervaring uit CoSIE heeft ons geleerd dat co-creatie geen 
eenduidige route is. Het kan het beste worden gezien als 
een praktische ontwikkeling waarbij verschillende 
processen naast elkaar kunnen bestaan. (zie plaatje 
hiernaast)

▪ Om cocreatie te laten werken moeten professionals, 
dienstverleners, beleidsmakers bereid zijn risico’s te nemen 
en om verantwoordelijkheid, macht en middelen te delen 
met mensen, groepen en partners die bij co-creatie 
betrokken zijn. 



▪ Het ethisch kompas: Sociale rechtvaardigheid, 
gelijkwaardigheid, dialoog, wederkerigheid zijn 
termen die bij co-creatie horen. 

▪ Wees alert op machtsverhoudingen.

▪ Zorg dat alle stemmen worden gehoord, dus: 
luisteren en vertellen. 

▪ Zorg voor openheid over het proces, besluitvorming 
en co-creatie. Dit vergroot vertrouwen. 

▪ Zorg voor gelijkwaardig gesprek zodat iedereen 
mee kan doen. 

▪ Succesvolle co-creatieve projecten betekenen 
cultuurverandering en reflexiviteit van betrokkenen. 
En dus een verschuiving in machtsverhoudingen én 
verandering in werkprocessen! 



Wie zet de eerste stap in co-creatie? 

Inzetten van catalysatoren om co-creatie te starten, via storytelling 
(media, foto, kunst, spel):

1. verhalen en inzichten verzamelen, 

2. vervolgens gemeenschappelijke betekenisgeving wat is 
verteld, en wat betekent dit?

3. dialoogsessies voeren om verbetering/ verandering te 
realiseren in beleid, dienst, buurt

Living lab sessies om inzicht te krijgen in machtsverhoudingen

Narratieve rituelen en werkprocessen uitproberen in de 
(werk)praktijk om hierarchie te doorbreken

TIP: Gebruik de Road Map Toolkit om zelf te starten 

of de MOOC om over Co-creatie te leren! Results CoSIE

https://cosie.turkuamk.fi/results/


Co-creatie draagt bij tot: 

▪ Democratisch vorm geven van beleid en praktijk

▪ Herstellen van vertrouwen tussen burgers en professionals, tussen 
burgers en overheid, tussen professionals en overheid, maar ook tussen 
professionals onderling in de eigen organisatie of in de buurt.

▪ Een reflexieve en responsieve (werk) houding op alle niveaus, ook 
binnen organisaties en overheid. 

▪ Een gelijkwaardige verhouding, gebaseerd op kansen en ontwikkeling 

▪ Inzetten op voortdurend praktiseren en innoveren van beleid ten 
behoeve van de praktijk,(kwaliteit van leven)

▪ In plaats van te werken aan output en resultaatgerichte interventies 
draagt co-creatie bij tot heruitvinden van de publieke waarden en 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

▪ DEMOCRATIE IS EEN WERKWOORD! 


