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Beste KNOP studenten,  

  

Jullie gaan in co-creatie met fysiotherapeuten en ouderen aan de slag om het beweegprogramma 

Functionele Training Ouderen (FTO) op een duurzame manier te implementeren in de prakrijk. Hiervoor 

hoef je geen co-creatie expert te worden. Wel verwachten we dat jullie basisprincipes van co-creatie 

kennen en toepassen. Dat is niet alleen handig voor dit project. Maar zeker ook als je later zelf 

ondernemend fysiotherapeut wordt.  

  

Waarom vinden we co-creatie zo belangrijk voor KNOP?  

In het KNOP project wordt in nauwe samenwerking met ouderen de basis verstevigd voor het 

duurzaam implementeren van het FTO door fysio- en oefentherapeuten. Het FTO is effectief 

gebleken maar de implementatie stagneert. Dit geldt voor meerdere beweegprogramma’s. Om te 

zorgen dat de implementatie slaagt moeten er antwoorden komen op vragen als "wat willen 

ouderen als het gaat om functioneel trainen?" of "wat zouden redenen van ouderen kunnen zijn om 

wel of niet mee te doen aan FTO?" Maar ook "hoe kunnen we de wensen van ouderen vertalen naar 

een dienstverlening die winstgevend is?" Dat betekent gedegen en onderzoekend te werk gaan. 

Onderzoek voorbereiden en uitvoeren onder ouderen. En uitzoeken wat een business case is. Leren 

hoe je een dienst vermarkt. Zodat je daar goede vragen over kunt stellen aan je doelgroep.   

  

Dat kan je alleen doen. Of met een collega student. Maar het is vele malen effectiever als je die 

gedegen aanpak met alle betrokkenen doet. De fysiotherapiepraktijk is niet (alleen) je potentiële 

werkgever die een nieuwe dienst wil gaan aanbieden. De oudere is niet (alleen) de consument die je 

wil bedienen. Nee! Het zijn je gelijkwaardige partners in het benoemen van de onderzoeksvragen, in 

het vinden en ophalen van data én het vertalen daarvan naar antwoorden op je vragen. De kans is 

daarmee vele malen groter dat je van een effectief beweegprogramma een passende en gewilde 

dienstverlening maakt. Tenminste, als je van co-creatie meer maakt dan "af en toe vergaderen".  

  

Zoals jullie weten is het KNOP project in 2014/2015 al een keer uitgevoerd bij Hogeschool leiden (HL). 

Een belangrijke les die we daaruit hebben geleerd is dat er behoefte is aan meer gestructureerde 

informatie over co-creatie. Carian van de Sman (van CAREAN) heeft samen met de docenten Leontien 

van Wely, Linda Eijckelhof, Saskia Verkleij en Marloes Lap en vier studenten op basis van een co-

creatie workshop de inhoud van deze factsheet vorm gegeven. De factsheet geeft eerst een 

introductie over co-creatie en de basisprincipes. Daarna volgt een voorbeeldproces met handvatten 

voor tijdens het KNOP project. Aan het einde geven we richting over hoe het onderdeel co-creatie te 

evalueren in je eindverslag.  

  

Namens alle KNOP docenten wensen we jullie veel succes en plezier!  

  

Carian van der Sman, deskundige co-creatie  

Arlette Hesselink, onderzoeker lectoraat Eigen Regie  
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Deel I: Bereid je voor op co-creatie!  

  

1. Wat is co-creatie?  

"Not knowing what you'll making together, and doing it anyway"- unknown  

  

Co-creatie is flauw gezegd het tegenovergestelde van zelf creëren. Het betekent letterlijk samen iets 

realiseren. Dit is altijd waardevol, maar zeker in geval van vraagstukken die je niet alleen kunt 

oplossen. Zoals het implementeren van FTO. Co-creatie is een vorm van samenwerken waar alle 

deelnemers even veel invloed hebben op het proces en op de resultaten van het proces. Je gaat als 

gelijkwaardige partners van wens naar realisatie. Dat betekent dus ook dat je aan het begin van het 

traject nog niet weet hoe het eindplaatje eruit zal zien. De mate van participatie van deelnemers 

wordt mooi weergegeven in een veelgebruikte participatieladder1. Wij spreken van co-creatie op de 

hoogste twee treden van de ladder.  

 

 Figuur: Participatieladder1      Figuur: Creative Problem Solving Thinking Skills Model2  

                                                           
1 Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation. In: Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35.  

No. 4, July 1969, pp. 216-224.  
2 Puccio, G.J., Mance, M., Murdock, M.C. (2011). Creative Leadership - Skills that drive change. 2nd edition. Sage 
Publications. Dit werk is op zijn beurt gebaseerd op het werk van "de vader van het brainstormen" Alex Osborn. 

Zie onder andere: Osborn, A. (1953).  Applied Imagination.  

  

Deel I: Bereid je voor op co - creatie   

Deel II: co - creatie stap voor stap   

Deel III: Rapportage onderdeel co - creatie   
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Betekent dit dan dat je alles met elkaar moet doen? Continu met elkaar in één ruimte? Nee! Het 

proces van wens naar realisatie kent verschillende fasen. Deze fasen zijn uitgewerkt in deel II van dit 

document en gebaseerd op het Creative Problem Solving Thinking Skills Model , zie bovenstaand 

figuur2. En vertaald naar de opdracht van de KNOP teams.   

  

Niet iedereen wil, kan of hoeft bij elke fase betrokken te zijn bij de uitvoering. Het is belangrijk om 

daar afspraken over te maken. Wie is waar goed in? Bij wie ligt welke taak? Ook is het belangrijk dat 

er consensus in de groep is over de aanpak van een specifieke fase. Maar vervolgens kan een deel 

van het KNOP team het werk uitvoeren en terugkomen met de resultaten naar het team.  

  

2. Wat zijn de elementen van co-creatie?  

Creatie is afgeleid van creëren en creativiteit. Creativiteit is een begrip dat bij veel mensen 

geassocieerd wordt met "out of the box" en artistiek. Vaak wordt creativiteit ook voorbehouden aan 

sommige mensen. Zij zijn creatief, ik niet. Misschien associeer jij FTO implementeren niet meteen 

met (co-)creativiteit. Maar dat is het wel. Het is een proces waarin je met elkaar een dienstverlening 

en bijbehorende "reclame" creëert. Je kleit geen vaas, staat niet op het toneel...... nee je creëert een 

dienst. Een vorm van creativiteit dus.  

  

Creativiteit is onder andere gedefinieerd als C = f a(K,I,E) . Creativiteit is een functie van Attitude 

(a) vermenigvuldigd met  Knowledge (K), Imagination (I) and Evaluation (E)3.  

Ofwel, je bent (co-)creatief als je vanuit kennis over het vakgebied waarin je een oplossing zoekt je 

voorstellingsvermogen kan inzetten (wat is er nog meer of anders mogelijk). Creatief zijn betekent 

niet alleen een hoop mooie en wilde ideeën bedenken maar heeft ook evaluerend of kritisch denken 

nodig om te kijken wat past in de situatie. Om creatief te zijn heb je tenslotte een positieve houding 

(attitude) nodig met een sterke visie en motivatie op wat je wil veranderen en de wil om te blijven 

proberen.   

  

Mel Rhodes definieerde vier afzonderlijke 

onderdelen, de 4 P's, die invloed hebben op het 

ontstaan van creativiteit. Ook zijn benadering 

van creativiteit laat een vollediger beeld zien van 

creativiteit dan de meeste mensen hebben . En 

is het ook toepasbaar op het implementeren van 

een beweegprogramma. En op jou.  

  

  

  

  

               Figuur: 4P model van Rhodes4  

  

Zijn 4 P's staan in het Nederlands voor:  

Persoon:   

                                                           
3 Deze definitie is uit: Puccio, G.J., Mance, M., Barbero Switalski, L., Reali, P.D. (2012) Creativity Rising: 

Creative Thinking and Creative Problem Solving in the 21st Century. Gebaseerd op het werk van Ruth Noles. 4 

Rhodes, M. (1961) An analysis of creativity. Phi Delta Kappan, 42, 305-310  
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Vaardigheden die maken dat iemand creatief denkgedrag laat zien. Patroon doorbrekend of "out-

ofthe-box" én analytisch of oog voor detail en evidence based.  

Proces:   

Creatief denken als proces met verschillende stappen (zie hiervoor in deel I en verder uitgewerkt in 

deel II)  

Product:   

De eigenschappen van een goed creatief resultaat. In het oog springend én effectief. Nieuw én 

bruikbaar.  

Plaats (Klimaat):  

De kenmerken van de omgeving, fysiek en sociaal, die creatief gedrag stimuleert.  

Wat betekent dit voor je voorbereiding?  

Persoon:   

In de eerste plaats betekent dit voor je voorbereiding dat je weet wie er aan tafel zitten. Wie denkt er 

mee? Wie is waar goed in? Welke kennis is er aanwezig? Bekijk de verschillende fasen die beschreven 

zijn in deel II van dit document en breng in kaart wie zich bij welke fase het meeste thuis voelt. Bekijk 

ook de denkspelregels, divergerend en convergerend denken (zie hieronder). Wie is beter in 

divergerend denken? En wie in convergerend denken? Bedenk hierbij dat alle typen nodig zijn: de 

verkenners, de ideeën bedenkers, de ontwikkelaars, de implementators, de evaluators, de out-of-

the-box-denkers én de beide-benen-op-de-grond-we-moeten-niet-vergeten-dat-denkers. Als je van 

jezelf en elkaar weet wie wanneer op zijn best is, is het makkelijker om in de juiste fase de juiste 

mensen in te zetten. En meer resultaat te boeken. Wat overigens niet betekent dat je je dus uit 

andere fasen kunt terugtrekken. Het gaat erom er bewuster mee om te gaan. En het helpt je om 

positief en constructief te blijven in het hele proces en anderen te waarderen om hun talenten.  

  

Proces:   

Het proces als in een stappenplan volgt in deel II. Het is belangrijk om elke stap goed voor te bereiden 

en te leiden. Spreek met elkaar af wie de leiding neemt over welke stap. Als je bij elkaar komt, wie 

bedenken dan het programma? Wie is de voorzitter of facilitator die ervoor zorgt dat er in de 

bijeenkomst met elkaar gedacht en gewerkt wordt zoals in het programma bedacht? Dat iedereen 

zijn inbreng geeft? Wie zorgt ervoor dat de uitkomsten vastgelegd en gedeeld worden?  

En als je "op pad gaat" om data te verzamelen dan is de vraag, welke onderzoeksmethoden zetten we 

in? Ook is het belangrijk te verhelderen hoe er wordt gecommuniceerd buiten bijeenkomsten om. 

Komt er een dropbox? een app-groep?  

  

Het inhoudelijke proces start uiteraard met helderheid over wat de bedoeling is. Weet iedereen wat 

FTO is? waar KNOP voor staat? Wat co-creatie is? Wat implementeren is etc.  

  

Product:  

Het product, of dienst is in dit geval FTO inclusief de wijze waarop deze dienst aan de buitenwereld 

kenbaar gemaakt wordt. Dus het programma zelf als ook "reclame-uitingen". Blijf in het hele proces 

voor ogen houden hoe je van FTO iets in het oog springend én effectief kunt maken. Iets dat ouderen 

heel graag willen én wat ze zelfredzamer maakt.  

  

Plaats: het fysieke en sociale klimaat:  

Uiteindelijk valt en staat het bovenal met een creatief klimaat. Tijdens de kick off van het KNOP 

project heb je hiervan kunnen proeven. Wat je concreet met elkaar kunt doen en realiseren is:  
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 afspreken op een plek waar ruimte is voor een flipover standaard en / of om flipovers aan de muur te 

hangen;  

 een plek met voldoende daglicht;  

 voldoende post-its en stiften op tafel om gedachten te vangen en te kunnen clusteren;  

 materiaal om je gedachten te kunnen laten zien (in plaats van alleen verbaal uitleggen) en om op 

nieuwe gedachten te komen, denk aan foto’s, lego, klei, stiften, papier);  

 gebruik warming up oefeningen en energizers. Hiermee kom je los, het helpt je om met je gedachten 

bij het project te komen (zeker als je vlak daarvoor nog heel intensief met iets anders bezig was) en 

het houdt humor in de groep. Kijk bijvoorbeeld op: http://www.101werkvormen.nl/tag/energizer/  

 denk ook aan bovenstaande zaken als je aan het verhelderen bent. Ook in meer analytische fasen van 

creëren / creativiteit is het fijn om meer te hebben dan alleen je mond en schrijfblokken of laptops. 

post-its zijn bijvoorbeeld handig om alle onderzoeksvragen te clusteren. Of met foto's van ouderen 

kan je clusters van doelgroepen laten zien en dan makkelijker bedenken "hebben we de belangrijke 

doelgroepen in beeld?". Om "creatief" materiaal zit je echt nooit verlegen!!;  

 breng elkaars competenties en wensen in beeld. wie is waar goed in? en wie brengt welke kennis in?  

wie zou wat willen doen in dit project? Een voorbeeld werkvorm hiervoor is  

http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/ ;  

 wees nieuwsgierig. heb een open en positieve houding naar de andere groepsleden. onthoud: alleen 

samen hebben we het antwoord;  

 wees niet gehaast, heb geen vooropgezette uitkomst;  

 zorg dat iedereen aan het woord komt. het inzetten van werkvormen kan er voor zorgen dat 

iedereen aan "het woord" komt, bijvoorbeeld doordat iedereen antwoorden op post-its zet;  

 spreek af dat je fouten mag maken en "domme" dingen mag roepen. FAIL staat voor first attempt in 

learning. Je weet niet wat het goede antwoord is op jullie vraagstuk. Daar kom je alleen achter met 

vallen en opstaan. Sta dat jezelf en anderen toe;  

 denk in mogelijkheden, niet in belemmeringen. Als je denkt "ja, maar....." buig dat dan om in een 

vraag "hoe kunnen we.....(oplossen)" of "hoe zorgen we ervoor dat........"  

  

  

  

  

  

http://www.101werkvormen.nl/tag/energizer/
http://www.101werkvormen.nl/tag/energizer/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/dat-ben-ik/
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Figuur: Een co-creatief klimaat is met elkaar bouwen aan een oplossing. Van frankwatching.com  

3. Denkspelregels  

Een belangrijke basis voor succes is dat jullie met elkaar steeds divergeren en convergeren. In elke 

fase. Of je nu aan het verhelderen bent of ideeën zoekt. Jullie hebben dit geoefend tijdens de kick off. 

Over het algemeen zijn mensen geneigd om gelijk te oordelen. Is dit de juiste onderzoeksvraag? Is dit 

een goed idee? Is dit het juiste om nu te doen? Dit wordt ook wel stop-en-gaan denken genoemd. Je 

roept iets en het wordt gelijk beoordeeld, door jezelf of anderen. Als het oordeel negatief is, moet je 

weer opnieuw beginnen om een optie te bedenken.  Als je op deze manier denkt is de kans klein dat 

je van ‘het gebaande pad’ komt. Divergerend en convergerend denken maakt een scheiding in het 

bedenken van opties (of het nu om onderzoeksvragen of ideeën gaat) en het selecteren van de beste 

opties.  
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Figuur: Divergerend denken (ontdek het goud buiten het gebaande pad) en Convergerend denken (bewerk het 

goud tot iets nieuws en bruikbaars) 4  

  

Divergerend denken betekent dat je eerst zoveel mogelijk opties verkent. Bijvoorbeeld: wat zijn alle 

doelgroepen waar we ons met FTO op zouden kunnen richten? Of wat zijn alle dingen die we zouden 

kunnen doen om aandacht te krijgen voor FTO?  

Het woord "zou" is hierin heel belangrijk. Je pint jezelf en anderen nog niet vast. Je legt eerst alle 

gedachten, ideeën, puzzelstukjes op tafel. Zodat je weet wat er te kiezen is.  

Bij divergerend denken ga je van het gebaande pad af. Op zoek naar het goud. Spelregels 

bij divergerend denken zijn:   

 Stel je oordeel uit  

 Ga voor kwantiteit  

 Bouw voort op wat anderen zeggen  

 Zoek wilde en ongewone ideeën (als je in de ideeën fase zit)  

    

Convergerend denken betekent dat je met focus op je doel de beste optie(s) kiest. Dat je kijkt naar de 

opties met de vraag waar ligt de voorkeur van iedereen? Met een positieve en nieuwsgierige 

mindset. Dat wil zeggen, dat je niet rücksichtslos dingen van tafel veegt die "toch niet kunnen" of 

"nooit gaan werken" of "het budget niet voor is". Maar dat je je nieuwsgierigheid achterna gaat. Dat 

je keuzes maakt met de gedachte "ik weet misschien niet hoe het gaat werken, maar het zou wel 

gaaf zijn als......"  

Spelregels bij convergerend denken zijn:  

 Positieve mindset  

 Oordeel constructief  

 Focus op je doel  

 Verbeter ideeën (zodat ze wel geschikt zijn)  

 Hou vernieuwing levend  

  

In een co-creatie proces wisselen divergerend en convergerend werken elkaar steeds af. Belangrijk is 

dat je elke keer in het proces met elkaar benoemd waar je mee bezig bent: "we zijn nu aan het 

divergeren / convergeren en dat betekent....."  

  

  

                                                           
4 Het figuur en de spelregels zijn net als de eerder genoemde fasen gebaseerd op: Puccio, G.J., Mance, M., 

Murdock, M.C. (2011) Creative Leadership - Skills that drive change. 2nd edition. Sage Publications. En 

wederom gebaseerd op het werk van Alex Osborn. http://www.creatiefdenken.com/alex-osborn.php  

  

http://www.creatiefdenken.com/alex-osborn.php
http://www.creatiefdenken.com/alex-osborn.php
http://www.creatiefdenken.com/alex-osborn.php
http://www.creatiefdenken.com/alex-osborn.php
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Figuur: Als je eerst divergeert met elkaar kom je tot meer en grotere ideeën. Van frankwatching.com  

  

    

Deel II: co-creatie stap voor stap  

  

Jullie opdracht is om van FTO iets te maken dat de door jullie gedefinieerde doelgroep zodanig 

aanspreekt op een specifiek verlangen of behoefte dat ze het "kopen". Dat ze er graag aan meedoen.  

  

Tijdens de aftrap van de KNOP teams hebben jullie een slogan gemaakt. Een groepsvoornemen. De 

opdracht is nu om dat verder te vertalen naar een concrete strategie om de doelgroep te werven. En 

wellicht ook (lichte) aanpassingen aan FTO zodat het programma beter aansluit op behoeften. Welke 

subvragen moet je hiervoor beantwoorden? En waar kunnen de ouderen en therapeuten 

meedenken?  

  

Hoe dat proces er verder uit kan zien lees je hieronder. Tip: lees het eerst helemaal door.  

  

1. Verhelderen - de uitdagingen identificeren  

De start van een co-creatief proces is een vrij analytisch proces. De eerste stap doet in eerste 

instantie een grote aanspraak op je verbeeldingsvermogen. Wat wil je realiseren? Waar wil je over 

een jaar staan? Jullie hebben het daar tijdens de kick of over gehad. "Ons KNOP team gaat er voor 

zorgen dat....."  

De visie staat. Vervolgens is het de diepte in!  
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a) Doelgroepkeuze  

Bepaal eerst welke specifieke doelgroep je wil verleiden om FTO te gaan doen.  Er is veel kennis over 

segmentaties van ouderen. Zie bijvoorbeeld dit document van de Saxion Hogeschool: Segmentaties 

50+ . Duik de literatuur in, google, praat er met anderen over. Met andere woorden, verzamel 

informatie over verschillende type ouderen.  

  

 

  

Divergeren: maak op basis van eigen inzicht, eigen doelgroepomschrijvingen én data / literatuur een 

overzicht / indeling van mogelijke doelgroepen. Beantwoord de vraag "wat zijn alle  

doelgroepsegmenten waar we ons op zouden kunnen richten?" Laat iedereen zijn antwoorden op 

post-its zetten of vooraf op post-its meenemen.   

  

Convergeren: selecteer 3 tot 5 groepen. Bijvoorbeeld door iedereen in de groep zijn top 3 aan te 

laten geven. Kijk welke 3 tot 5 groepen daaruit voort komen.  

  

Divergeren: Een tweede divergerende vraag is "wat zijn alle redenen / criteria die we hebben om 

voor een bepaalde groep te kiezen?". Ook dit kan je via post-its verzamelen of een lange lijst maken 

op een flipover vel.  

  

Convergeren: selecteer 5 tot 7 criteria. Bijvoorbeeld door iedereen in de groep zijn top 4 aan te laten 

geven. Kijk welke 5 tot75 criteria daaruit voort komen.  

Maak vervolgens een matrix met de belangrijkste keuzecriteria aan de ene kant en de doelgroepen 

aan de andere kant. En beoordeel nu elke combinatie, met bijvoorbeeld ++, +, +/-, -, --.   

  

Kies vervolgens voor de doelgroep die overall het beste scoort. Zie voorbeeld hieronder. De keuze 

zou dan vallen op doelgroep 1. Die heeft de meeste +-en.  

  

  Doelgroep 1  Doelgroep 2  Doelgroep 3  

Criterium 1  ++  ++  +  

Criterium 2  +/-  -  +  

Criterium 3  +  --  --  

Criterium 4  ++  +/-  -  

  

Een aanvullende optie is om van deze doelgroep één of meerdere personas te maken. Breng de 

doelgroep tot leven door er een fictief maar concreet persoon van te maken. zie voor meer 

info bijvoorbeeld:   

http://www.personacompany.com/#!persona/csgz of   

http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-

duurgebruikersonderzoek/  

  

Op de volgende manier kan je in co - creatie de  gegevens over doelgroepen  bundelen    en een  

doelgroep selecteren:   

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgYaQkfLKAhWEXg8KHSz6Cj0QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.55plustoolbox.nl%2Ftoolbox_bestanden%2F1.2A_Segmentaties_V1.pdf&usg=AFQjCNFcqydR0La1xZpD0kRJQIdjngf69w&sig2=dwT9b
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgYaQkfLKAhWEXg8KHSz6Cj0QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.55plustoolbox.nl%2Ftoolbox_bestanden%2F1.2A_Segmentaties_V1.pdf&usg=AFQjCNFcqydR0La1xZpD0kRJQIdjngf69w&sig2=dwT9b
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgYaQkfLKAhWEXg8KHSz6Cj0QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.55plustoolbox.nl%2Ftoolbox_bestanden%2F1.2A_Segmentaties_V1.pdf&usg=AFQjCNFcqydR0La1xZpD0kRJQIdjngf69w&sig2=dwT9b
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCgYaQkfLKAhWEXg8KHSz6Cj0QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.55plustoolbox.nl%2Ftoolbox_bestanden%2F1.2A_Segmentaties_V1.pdf&usg=AFQjCNFcqydR0La1xZpD0kRJQIdjngf69w&sig2=dwT9b
http://www.personacompany.com/%23!persona/csgz%20of
http://www.personacompany.com/%23!persona/csgz%20of
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
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Je kan daarin een eerste stap maken op basis van jullie eigen beeldvorming over deze doelgroep. In 

de volgende stap ga je die beeldvorming toetsen, aanpassen en specifieker maken.  

  

 

  

b) Data verzameling  

De volgende stap in deze fase is om meer informatie te verzamelen. Je wil meer over de gekozen 

doelgroep (klantsegment) weten. Realiseer je dat je binnen je onderzoeksproject maar één keer naar 

de doelgroep toe kan gaan om je data te verzamelen. Zorg er dus voor dat je eerst nog enkele andere 

aspecten van het project uitzoekt. Zo heb je kennis nodig over implementeren en "vermarkten". Wat 

komt er allemaal kijken bij het in de markt zetten van een product en specifiek voor een 

gezondheidsinterventie? Wat zijn alle elementen van een business case?   

  

  
Figuur: Het Business Model Canvas5  

Voor meer informatie over marketing verwijzen we ook naar de presentatie van Peter Rijcken tijdens 

de kick off. Kijk ook naar wat er bekend is over het implementeren van gezondheidsinterventies. Kijk 

bijvoorbeeld op de website van ZonMw of bijvoorbeeld naar de implementatiewijzer van het VUMC.  

  

Als je een beeld hebt over implementeren en vermarkten dan kan je bepalen wat je allemaal wil 

weten van je doelgroep of klantsegment.  

Wat zijn onder andere hun: gedachten, ideeën, behoeften en overtuigingen ten aanzien van 

belangrijke normen en waarden, wat ze graag doen, zelfstandigheid, mobiliteit, sporten / trainen, het 

FTO programma, betalen voor bewegen etc.  

  

Onderzoekstechnieken  

Je kan "gewoon" met de doelgroep gaan praten of ze een vragenlijst sturen. Je kan ook echt in hun 

wereld duiken. Kijk voor meer informatie over "diepe" en "creatieve" manieren om met de doelgroep 

in gesprek te op deze site van de TU Delft:  http://contextmapping.com/  

  

 De onderzoeksaanpak kan je in co-creatie bepalen. Als je eenmaal je data hebt kan je deze  

vervolgens op de volgende manier in co-creatie bundelen en keuzes maken:  
   

                                                           
5 Het Business Model Canvas komt uit: Osterwalder,A., Pigneur, Y. (2009) Business Model Generatie - Een 

handboek voor Visionairs, Game Changers en Uitdagers.   

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBp4LuvIjLAhVCPRoKHTc9C10QjRwIBw&url=http://15km.nl/blog/11/act_fast_fail_fast_learn_fast&bvm=bv.114733917,d.d2s&psig=AFQjCNFwQl5kapP30hzsR92Uydh9tS7k1Q&ust=1456131006095054
http://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/informatieenmaterialen/Tebestellenmaterialen/Implementatiewijzer-innovaties/
http://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/informatieenmaterialen/Tebestellenmaterialen/Implementatiewijzer-innovaties/
http://contextmapping.com/
http://contextmapping.com/
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Divergeren doelgroep:  wat zijn alle kenmerken, behoeften, overtuigingen van de doelgroep die jullie 

naar boven hebben gehaald? Zorg dat iedereen het overzicht kan zien. Bijvoorbeeld door ze op een 

flapover te schrijven of op post-its.  

  

Divergeren vermarkten: wat zijn alle zaken waar we keuzes in moeten maken ? (bijvoorbeeld, de plek 

van de training, samenwerkingspartners, reclame maken....)  

  

Convergeren doelgroep:  breng je doelgroep verder tot leven door aanpassing / aanvulling van de 

persona. Of beschrijf op basis van je data "een dag in het leven van...."  

  

Convergeren vermarkten: dit volgt in het laatste deel van deze fase.  

  

 

  

c) Van data naar uitdagingen  

De laatste stap in de fase van verkennen gaat om de gegevens die je nu hebt om te zetten naar 

uitdagingen. Of liever gezegd, uitnodigingen om op zoek te gaan naar ideeën, oplossingen en een 

concreet aanbod.  

  

Een open uitdaging start met:  

 Hoe kunnen we.....    (HKW)  

 Hoe zouden we....       (HZW)  

 Wat zijn alle manieren om....  (WZAMO)  

  

 

  

Divergeren: wat zijn al onze uitdagingen als we kijken naar de doelgroep / onze persona en het 

vermarkten van FTO?  

Schrijf zoveel mogelijk uitdagingen op. Ga voor minimaal 50 uitdagingen.   

  

Beperk jezelf niet door gelijk de uitdaging helemaal goed te willen hebben. Ofwel, denk niet te hard 

over de precieze formulering na. Ga voor kwantiteit! Zet ze op post-its. Regels: 1 uitdaging per post 

it. En beperk je uitdaging tot 1 "probleem". Het is heel goed om een uitdaging op meerdere manieren 

te omschrijven. Voorbeelden van uitdagingen:  

 HKW FTO aan huis geven?  

 HKW zorgen dat onze doelgroep naar de FTO locatie kan komen?  

 WZAMO de prijs van FTO voor deelnemers te verlagen (zonder dat we er zelf minder op verdienen)?  

 Wat zijn mogelijke financiers in FTO?  

  

Convergeren: cluster met elkaar de uitdagingen. Welke lijken op elkaar? Welke gaan over hetzelfde 

probleem? Kies de belangrijkste. Bijvoorbeeld door iedereen 1 tot 3 voorkeuren aan te laten geven. 

Kom tot een uiteindelijke selectie van 3 tot 5 uitdagingen.  

  

Op deze manier kan je in co - creatie uitdagingen formuleren  en selecteren:   
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Maak van iedere geselecteerde uitdaging 1 definitieve formulering. Let daarbij op de volgende zaken:  

 De start van de formulering, die moet beginnen met HKW. HZW, WZAMO  

 Dat er 1 specifiek probleem of doel in wordt benoemd  

 Dat de uitdaging je verbeelding aanspreekt   

 De uitdaging ambitieus is  

Een voorbeeld. Stel je persona heet Kees:  

"hoe kunnen we alle Kees-en in wijk...... twee keer per week FTO oefeningen laten uitvoeren?"  

 alle Kees-en = ambitieus  

 2 keer per week = specifiek doel (en ambitieus)  

  

Je kunt deze uitdaging nog meer tot de verbeelding laten spreken door te zeggen  

"hoe kunnen we alle Kees-en in wijk...... twee keer per week een six-pack bier 20 keer van de grond op 

laten tillen?"  

 Het six pack bier spreekt meer tot de verbeelding dan FTO oefeningen. Toch? Misschien niet een 

goed voorbeeld voor jullie gekozen doelgroep. Maar dit is dus het idee van "verbeelding 

aanspreken".  

  

  

  
  

  

2. Van uitdagingen naar ideeën - opties genereren  

Deze fase is de fase waarin je "echt" creatief gaat denken. Al het voorgaande is ook creatief denken, 

maar wat je nu gaat doen is wat de meeste mensen "creatief" vinden. Je gaat voor elk van je 

uitdagingen apart ideeën / antwoorden bedenken. Ook wel brainstormen genoemd.  

  

 

  

Divergeren: geef zo veel mogelijk antwoorden op je uitdaging (1 uitdaging per brainstorm).  

Bedenk 20 tot  40 (en hoe meer hoe beter) antwoorden op bijvoorbeeld de uitdaging:  

"hoe kunnen we alle Kees-en in wijk...... twee keer per week een six-pack bier 20 keer van de grond op 

laten tillen?"  

  

Werk ook hier weer met post-its. 1 idee per post-it. Het idee / antwoord moet zo omschreven zijn dat 

het duidelijk is voor iedereen. En specifiek. Ofwel, duidelijk in wat je voor ogen hebt. Dus 

bijvoorbeeld "een six-pack laten ontwerpen waarop 5 oefeningen staan". Of "een six-pack challenge 

organiseren in de wijk".   

  

    

Op deze manier kan je in co - creatie ideeën brainstormen:   
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Voor je begint: start met een opwarmer. Met iets wat 

helemaal niets met FTO te maken heeft. En liefst met 

humor. Bijvoorbeeld: Stel je komt 's ochtends in je 

badkamer en er zit een nijlpaard in je bad. "wat zijn 

alle mogelijke manieren om dit nijlpaard uit je bad te 

krijgen?"  

Roep met elkaar zoveel mogelijk antwoorden in 1 

minuut.  

Daarna ben je klaar om in circa 20 tot 30 minuten 

zoveel mogelijk antwoorden te bedenken voor jullie 

uitdaging.  

  

  

Je hebt vele werkvormen om je te helpen bij het divergerend denken. Kijk bijvoorbeeld op  

http://www.creatiefdenken.com/creatieve-technieken.php  

Een zeer geschikte om mee te beginnen en zeker voor mensen die niet vaak brainstormen is  

"brainwriting". Zie ook op bovengenoemde website. Tip: gebruik post-its. Dus plak rijen van 3 post-its 

op een blad.  

  

Convergeren: Kies vervolgens de beste ideeën. Een mooie werkvorm hiervoor is de COCD box. Hoe 

die precies werkt zie je hier: http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/  

Of je deze werkvorm wel of niet gebruikt, eindig met een top 5 tot 10 van ideeën per uitdaging  

  

  

 
3. Ontwikkelen - van ideeën naar concept  

Als je voor je belangrijkste uitdagingen ideeën heb bedacht is het nu tijd om deze te combineren tot 

een concept. Hier komen de details om de hoek kijken. Wat gaan we precies doen? Hoe ziet FTO en 

de werving ervan er precies uit?   

  

 

Convergeren: Schrijf bovenaan een bladzijde de volgende startzin "wat wij onszelf zien doen is......" 

Vervolgens beschrijf je met zoveel mogelijk detail wat jullie allemaal gaan doen om mensen te 

werven en om FTO op de gekozen plaats en tijd te kunnen aanbieden.  

  

Verwerk hier dus de geselecteerde ideeën in. Als je met de COCD box hebt gewerkt. Neem dan 1 

rood idee (origineel en uitvoerbaar, je merkt een bepaalde aantrekkingskracht, geeft een 

‘WOW’gevoel). Beschouw dit als je hoofdingrediënt. Combineer dit met andere ideeën (ingrediënten, 

kruiden...) tot een totaalplaatje.   

  

Divergeren en convergeren om details te finetunen:  

Als je het verhaal hebt dan kan je dit verhaal met een zogenaamde POINT analyse evalueren.  

POINT staat voor: Plusses, Opportunities, Issues en New Thinking.  

    

Op deze manier kan je in co - creatie een concept beschrijven op basis  van je ideeën:   

http://www.creatiefdenken.com/creatieve-technieken.php.
http://www.creatiefdenken.com/creatieve-technieken.php.
http://www.creatiefdenken.com/creatieve-technieken.php.
http://www.creatiefdenken.com/creatieve-technieken.php.
http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/
http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/
http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/
http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/
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Je kijkt eerst met elkaar wat de Plusses zijn. Wat is er allemaal goed aan jullie plan. Vervolgens kijk je 

naar de Opportunities ofwel kansen. Wat zou er kunnen gebeuren als je dit plan uitvoert? Dan kijk je 

naar de Issues. Ofwel, welke haken en ogen zie je nog aan het plan? Deze issues kan je vervolgens 

ombuigen naar uitdagingen (Hoe kunnen we....., wat zijn alle manieren om.....). En ideeën 

brainstormen waarmee je de issues kunt oplossen. Dit werkt dus hetzelfde als je eerder gedaan hebt 

op je uitdagingen.  

 

Figuur: laat je inspireren door deze video. Is jullie concept ook zo ludiek? Bekijk de video  

  

4. Van concept naar actie  

De voorgaande fasen gaan allemaal over de voorbereiding. Nu volgt het doen! De projectmatige fase 

van realisatie. Er moet een concreet actieplan komen en worden uitgevoerd om de werving van 

ouderen te starten en startklaar te zijn om FTO te gaan uitvoeren.  

  

  

 

  

  

Divergeren: bekijk met elkaar wat alle acties zijn om jullie plan uit te voeren. Het werkt heel goed om 

alle acties op post-its te zetten en die vervolgens op een tijdlijn te plakken. Probeer zo specifiek 

mogelijk te zijn voor een actie. Dus niet " ouderen werven", maar bijvoorbeeld, flyer laten 

ontwerpen, flyer drukken, flyers uitdelen op plek x etc. etc.  

  

Uiteindelijk kan je alle acties in een tabel zetten, met duidelijk wie de actie uitvoert, wanneer deze 

klaar moet zijn en wie degene is die checkt of het gedaan is.  

  

  

  

  

  

  

  

Op deze manier kan je in co - creatie een actieplan maken:   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bGJSEEx2pXc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bGJSEEx2pXc
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  Wie?  Wanneer ?  Check door...?  

Actie 1.....        

Actie 2......        

Actie 3......        

etc        

  

  

 

  

  

5. Evalueren   

Tot slot eindigt het proces opnieuw analytisch. Wat ging er goed? Welke potenties heeft de aanpak? 

Wat waren de issues. Om vervolgens opnieuw ideeën te gaan bedenken hoe je de potenties waar 

kunt maken en de issues kunt aanpakken (zie de POINT analyse onder stap 3).  

  

De periode van het KNOP project zal niet lang genoeg zijn om op basis van evaluatie de aanpak bij te 

schaven. De evaluatie zal leiden tot "lessons learned" en adviezen aan de fysiotherapie praktijk. De 

eisen waaraan de projectevaluatie moet voldoen staan in een apart document.  

  

    

Deel III: Rapportage onderdeel co-creatie!  

  

Naast het hoofdartikel schrijven jullie ook een gedetailleerd verslag over de co-creatie. Dit wordt een 

bijlage bij jullie artikel. De belangrijkste aanbevelingen komen wel terug in jullie hoofdartikel 

(afhankelijk van de onderzoeksvragen in methode, resultaten en/of discussie).   

  

Hieronder geven we een leidraad om het co-creatie proces te beschrijven:  

  

 Per onderwerp (inzicht in de doelgroep, wervingsstrategie, inhoud FTO en business case):  

- welke vragen zijn geformuleerd?;  

- wat heb je gedaan om te divergeren en convergeren?; - 

wat ging goed en wat ging minder goed (tips en tops)? en;  

- wat zijn de resultaten / antwoorden op de vragen?  

  

 Verder willen we dat je te weten komt hoe de andere KNOP teamleden het proces van co-creatie 

hebben ervaren en wat hun tips en tops zijn.  
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 Aanvullend willen we jullie uitdagen om de participatieladder6 erbij te pakken en overall en per 

onderwerp (inzicht in de doelgroep, wervingsstrategie, inhoud FTO en business case) te  beschrijven  

en beargumenteren welke trede van de lader jullie binnen het KNOP team hebben bereikt.  

  

 Ter onderbouwing voeg je de notulen van alle KNOP bijeenkomsten toe aan het verslag over co-

creatie.  

  

  

  

  

                                                           
6 Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation. In: Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35. 

No. 4, July 1969, pp. 216-224.  

Veel co - creatie p lezier en succes!!   


