
COCREATIE
LOKAAL COCREËREN

COCREATIEVE GEMEENTE
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thuis in Gavere



“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
oudere inwoners zich goed voelen 

en langer actief participeren binnen 
onze gemeenschap?”



Mensen	samenbrengen:	Ontmoeting	en	“goesting”



Samen	op	zoek	naar	nieuwe	inzichten
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De nood aan meer 
betekenisvol en 

duurzaam contact 
is vaak hoger dan 
de nood aan zorg.

Er zijn veel mensen 
die vrijwillig een rol 

opnemen in zorg. Zij 
beschouwen dit niet als 

mantelzorg of 
vrijwilligerswerk.

Hoe	oud	je	ook	
bent,	je	kan	nog	
steeds	iets	doen	
voor	een	ander.

Ouderen	willen
het	heft	in	handen	
houden	maar	mogen	

niet	altijd	mee	beslissen
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1. Empathie en begrip voor leefwereld en context

2. Waardering en versterken van vrijwillig engagement

3. Cocreatief en wervend

4. Verbinding en gemeenschapsvormend

5. Duurzame, betekenisvolle contacten en netwerken

6. Maatwerk en antwoorden op individuele zorgvragen

7. Volwaardig actorschap

8. Samenwerking in zorg (gedeelde verantwoordelijkheid)

9. Leefwereldperspectief binnen het beleid



Hoe kunnen we het zorgen 
voor ouderen meer zichtbaar 

maken zodat het anderen 
inspireert?

Samen uitdagingen formuleren

Hoe kunnen we nog meer 
contact creëren tussen jong 

en oud in Gavere?

1 2



Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat ouderen zolang mogelijk 

hun boodschappen zelf 
kunnen doen?

Samen uitdagingen formuleren

Hoe kunnen we mensen 
aanzetten om nog eens langs 
te gaan bij de ouderen die ze 

kennen?

3 4
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Het idee:
- Samenwerking jongeren en ouderen
- Kinderen gaan naar grootouders met hun ideeën
- Grootouders uitnodigen op school, daar een 

aantal mogelijke thema’s lanceren:
- Helpen bij maaltijden
- Helpen bij studie-momenten 
- Helpen bij aan de schoolpoort of bij 

uitstapjes
- Activiteiten rond “groen”: kennis delen rond 

moestuintjes, kippen op school
- Klusjes in en rond de school

Helpen 
met 

klusjes

Kennis delen 
rond 

moestuin en 
kippen 

houden

Helpen aan de 
schoolpoort

Thuiskomen in de school
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Impact
! Duurzame samenwerkingen

! Ondersteuningsbeleid

! Personeelsbeleid

! Betrokkenheid van medewerkers en diensten

! Duurzame contacten en vriendschappen

! Vrijwillig engagement

! Het denken rond participatie

! SMJP
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Human centered design is…



Ruimtelijke ordening



het proces
de dubbele diamant



verbeter of 
bedenk een 

nieuwe 
oplossing

cocreëer
met de 

doelgroep
test - fail fast -

repeat

start bij de 
noden van de 

doelgroep

human centered design

visualiseer en 
maak



leef je in
fase 1



het proces
de dubbele diamant



– Herbert Simon

“Anyone who tries to improve a situation
is a designer” 



beginner’s mindsetbeginner’s mindset



Observaties
Foto met dank aan Greater Good Studio
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Interviews met gebruikers



definieer de uitdagingen
fase 2



het proces
de dubbele diamant





Bouw mij 
een brug

“Waarom?” verbreedt je 
perspectief en helpt je 

meer te verkennen



Formulering is belangrijk!

Wat is de som 
van 

5 en 5?

Welke 2 cijfers 
maken samen 
een totaal van 

10?



Hoe

Veronderstelt
dat een oplossing

bestaat

Kunnen

Ideeën kunnen
werken of

niet werken

We

Gedeelde
verantwoorde-

lijkheid

de start van de ideatie



Hoe we de uitdagingen inzetten

bv. speeddate



bedenk ideeën
fase 3



het proces
de dubbele diamant



mogelijk verloop van een cocreatiesessie 

woordje vooraf

ideeën via speeddate
5

ideeën kiezen
6

ideeën uitwerken
7

onderzoek voorstellen
4

introductie
1

superpower

kennismaking
2

pitch

voorstelling
8

open mic

ventileren
3





prototypeer
fase 4



het proces
de dubbele diamant



safety firstsafety firstsafety first



low fidelity first
maak shitty prototypes!



Dienstomgeving 
en rollenspel



Maquettes van grotere 
omgevingen



Digitale 
oplossingen tonen



Storyboard als 
prototype



105.684 euro
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Buurthuisje voor Wondelgem Nomadic trees



test & evalueer 



COCREATIEVE GEMEENTE 



Intentie
Intensiteit

Methode



O,:11N )4.;,4*,4
$RH,@+,4 1H.J:98 J94.304 :,,N(,@,:-

O,:11N )4.*9;,4(,@8)45
!12@,9+),J,.*+9-
/9;,4S.B,-,48,4S.B,*:)**,4S.@,9:)*,@,4



Witruimte
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het proces
de dubbele diamant



www.twistedstudio.be www.cocreatie.be

Bedankt!

Bekijk onze opleidingen en meetups




