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1. Inleiding 
 
Wat zijn de geleerde lessen van de co-creatie tijdens het eerste semester van het KNOP 
project? Wat kunnen we daarvan leren voor het vervolg van het KNOP project en vergelijkbare 
projecten in de toekomst? Het KNOP project is erop gericht om in co-creatie met de doelgroep 
en therapeuten een preventief beweegprogramma - Functionele training voor Ouderen (FTO) 
- op een duurzame en rendabele wijze te implementeren. FTO is door TNO ontwikkeld en het 
is een effectief bewezen beweegprogramma voor ouderen met beginnende 
functioneringsproblematiek. In de praktijk blijkt het echter lastig om voldoende deelnemers te 
werven en om het FTO op een duurzame en kostendekkende manier te implementeren.1 
Binnen het KNOP project voeren studenten fysiotherapie een onderzoeksproject uit waarbij ze 
via co-creatie aan de slag om FTO in fysiotherapiepraktijken op en duurzame manier te 
implementeren. 
 
In studiejaar 2014  - 2015 zijn de eerste 6 KNOP teams bij Hogeschool Leiden (HL) gestart. 
Elke deelnemende praktijk doorloopt twee semesters van een half jaar namelijk:  

1. voorbereidende stappen bestaande uit een doelgroeponderzoek, afstemmen FTO op 
de doelgroep, ontwikkelen wervingsstrategie en ontwikkelen business case;  

2. implementeren en evalueren van FTO.  
 
Een KNOP team bestaat uit (twee) oefen- / fysiotherapeuten, twee ouderen 
(ervaringsdeskundigen) en vier studenten fysiotherapie. De fysiotherapiestudenten doorlopen 
één semester, de andere team blijven gedurende het hele jaar een team. Co-creatie loopt als 
een rode draad door beide fasen van het KNOP project. Door het toepassen van co-creatie 
wordt het FTO en de implementatie van FTO afgestemd op de doelgroep en de lokale situatie 
en kunnen specifieke lokale knelpunten worden aangepakt. Onderwerpen die in co-creatie 
aandacht krijgen zijn wervingsstrategie, de inhoud en uitvoer van het FTO en het duurzaam 
en rendabel maken van de implementatie van FTO. 
 
1.1 Opdracht en achtergrond informatie voor studenten 
 
De informatie voor studenten was: Het toepassen van methodiek van co-creatie: het unieke 
van dit project is dat ouderen, therapeuten en studenten met hun docenten in co-creatie 
zoeken naar de best mogelijke toepassing van FTO in de lokale situatie. In co-creatie wordt 
er gewerkt aan een wervingsstrategie, het aanpassen van FTO en het ontwikkelen van een 
businesscase voor de praktijk. In dit project willen we bestuderen hoe deze co-creatie 
verloopt en wat het oplevert. Leidt co-creatie bijvoorbeeld tot het vinden van een voor alle 
partijen bruikbaar product? 

o Welke input hebben de ouderen en therapeuten en jullie geleverd? 
o Wat werkte goed en wat kon beter in de co-creatie? 

 
Als achtergrondinformatie werden studenten verwezen naar White paper van NicTiz ‘Co-
creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg. Voorbeelden uit de praktijk’2 en het 
rapport van ZonMW met de titel “Een 10 voor patiënten-participatie3”.  Aan de studenten is 
gevraagd het co-creatieproces te evalueren en te beschrijven in een apart artikel in hun 
rapportage. Aanvullend werd hen geadviseerd een logboek bij te houden om de co-creatie te 
evalueren.  

                                                           
1 Fleuren M.A.H., Vrijkotte S., Jans M.P., et al. The implementation of the functional task exercise programme for 

elderly people living at home. BMC musculoskeletal disorders 2012; 13 
2 NicTiz ‘Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg. Voorbeelden uit de praktijk’ 2013 
3 ZonMW. Een tien voor patiëntenparticipatie. 2016.  
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1.2 Doel rapportage 

 
Deze rapportage geeft inzicht in de geleerde lessen ten aanzien van co-creatie in het eerste 
semester van het eerste jaar. De evaluatie is bedoeld als een terugkoppeling aan de 
subsidiegever (SIA), als evaluatie moment voor HL, als startdocument voor het eerste 
semester van het tweede jaar en om inzichten te krijgen voor volgende projecten waarbij co-
creatie een rol speelt.  

 

2. Methode 
 
De volgende ingangen en bronnen zijn gebruikt om de geleerde lessen voor deze rapportage 
op te halen:  
 

a. Studenten: Op basis van het eindverslag, inclusief het onderdeel over co-creatie (n=6) 
en logboeken, notulen van de bijeenkomsten van de KNOP-teams en aanvullende 
activiteiten van studenten om co-creatie te bestuderen / beschrijven. In paragraaf 3.1.2 
wordt beschreven welke activiteiten er door studenten zijn uitgezet om co-creatie te 
evalueren.  

b. Therapeuten: de docenten (LE, LW en SV) hebben per KNOP-team met één of 
meerdere therapeuten een afsluitend interview gehouden. Eén van de onderdelen van 
het interview was de evaluatie van de co-creatie. Dit interview heeft plaatsgevonden aan 
de hand van een topiclijst. Twee interviews zijn samengevat door de onderzoeker en vier 
interviews zijn letterlijk uitgeschreven door studenten uit het betreffende KNOP-team van 
semester 2.  

c. Docenten: de docenten hebben op basis van de analyse die op de bronnen onder a en b 
zijn uitgevoerd de ontbrekende informatie aangevuld. Ook heeft er een focusgroep 
gesprek met de docenten plaatsgevonden. De volgende topics zijn hierbij besproken: 
evaluatie co-creatie door studenten (voldoende informatie voor overall evaluatie co-
creatie binnen KNOP); toepassing co-creatie (wat ging goed en wat kan beter?); 
participatieladder; samenstelling van de teams, voorbereiding alle KNOP team leden 
(juiste informatie, kennis, vaardigheden, verwachtingen, capaciteit) en proces 
(bijeenkomsten, taakverdeling en tijdslijn).  
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3. Resultaten 
 
3.1 Beschrijving co-creatie   
 
3.1.1 Hoe zien de KNOP teams eruit 

 
In tabel 1 wordt het aantal praktijken per KNOP team en de deelnemers per team 
beschreven.  

 
Tabel 1.  De samenstelling van de verschillende KNOP teams 

KNOP team 1 2 3 4 5 6 

       

Aantal praktijken 21 1 211 2 1 1 

       

Studenten fysiotherapie 4 4 4 4 4 4 

Docent HL 1 1 1 1 1 1 

Betrokken therapeuten: 
oefentherapie Mensendieck /  
fysiotherapeuten 

2/0 0/1 0/422 0/6 1/1 0/3 

Ouderen 2 21 2 3 2 3 

       
  

 
Het streven was om twee fysiotherapie praktijken per KNOP team te laten deelnemen. Bij 
drie KNOP-teams is dit gelukt en bij de andere drie KNOP-teams nam één praktijk deel. 
Redenen waarom praktijken niet deelnamen of zijn afgehaakt: geen geïnteresseerde / 
geschikte praktijk gevonden of praktijk is afgehaakt omdat hun praktijkvoering teveel van de 
andere praktijk verschilden. Per praktijk nam één oefen- of fysiotherapeut deel aan het 
KNOP-team. In enkele team hebben op eigen initiatief van de praktijk meerdere therapeuten 
deelgenomen.  
 
Er hebben in elk KNOP-team in ieder geval twee ouderen deelgenomen. In enkele teams zijn 
ouderen gestopt en vervangen in de loop van het project. Redenen voor ouderen om te 
stoppen waren: ziekte, geen tijd te druk of onbekend. 

 
3.1.2 Evaluatie co-creatie door studenten  

Om de co-creatie te evalueren is aan de studenten gevraagd een logboek bij te houden. 
Verder zijn er geen afspraken gemaakt over hoe de co-creatie te evalueren. Studenten 
hebben de dataverzameling voor de evaluatie van de co-creatie op verschillende manieren 
uitgevoerd. In tabel 2 wordt beschreven welke manier per team is toegepast.  
 
Tabel 2. Instrumenten die door studenten zijn ingezet om de co-creatie te evalueren 

KNOP-team 1 2 3 4 5 6 

Logboek bijhouden X X - - X - 

Notulen KNOP bijeenkomsten (N) 1 4 ? ?   1 ? 

Evaluatie co-creatie tijdens (laatste) 
bijeenkomst KNOP team 

X X    01 

Focusgroep KNOP team   X  X3 X3 

Enquête KNOP team     X3 X 

       
1. Wel gepland maar niet doorgegaan omdat het niet lukte een moment te vinden waarop iedereen kon.  
2. Geen documentatie gevonden / niet beschreven in het artikel  
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Logboek 
Drie knopteams hebben een logboek bijgehouden. Drie teams hebben geen logboeken 
bijgehouden. De docenten geven aan dat er mogelijk niet op de juiste manier aandacht is 
besteed aan de logboeken. Het doel, de vorm en de inhoud van de logboeken verschilden 
per team. Bij twee teams werd het logboek ingezet voor hun eigen evaluatie van de co-
creatie en als communicatiedocument met de docent. Bij het andere team werd het als 
naslagwerk gebruikt voor KNOP team leden die niet aanwezig waren bij een vergadering. Zij 
zagen het als een soort continue evaluatie waar elk KNOP team lid op kon reageren. De fora 
waar de logboeken op gedeeld werden zijn Dropbox en ‘One drive’.  
 
Het logboek blijkt geen goed communicatie instrument binnen het KNOP project te zijn. 
Vooral omdat de lezer er zelf steeds actief in moet kijken. Dat is tijdens het KNOP project 
door alle partijen – docenten en therapeuten – te weinig gebeurd. Daarbij bleek dat veel 
ouderen vaak niet digitaal onderlegd genoeg waren om gebruik te maken van dit digitale 
logboek. Ook bij de overstijgende evaluatie over co-creatie binnen alle KNOP teams hebben 
de logboeken in de huidige vorm weinig meerwaarde.  
 

 
Fragment uit artikel studenten: ‘Het logboek en tussentijdse bestanden zoals het 
onderzoeksvoorstel zijn op Dropbox geplaatst zodat het hele KNOP-team deze kon inzien en waar 
nodig aanvullen. In het logboek is het hele proces met bijbehorende data verwerkt.’ 
 

 
 

Notulen van KNOP bijeenkomsten 

Er zijn voor de start van het KNOP project geen duidelijke afspraken gemaakt over het 
schrijven van notulen. In ieder geval zijn door drie KNOP teams notulen geschreven van de 
KNOP-bijeenkomsten. De kwaliteit van de notulen verschillen sterk van elkaar. In notulen 
staan vooral de besluiten die genomen zijn en niet het proces. Wanneer er een specifieke 
vorm van co-creatie wordt toegepast staat dat ook in de notulen. ‘In notulen worden vaak de 
uitkomsten beschreven en minder het co-creatieproces.’ Notulen zijn dus niet geschikt voor 
de evaluatie van co-creatie.  
 
Overige methoden 
Eén KNOP team heeft halverwege en aan het einde van het onderzoek een enquête via de 

mail afgenomen om het proces van co-creëren te evalueren. In deze enquête werd naar de 

mening van de KNOP team leden gevraagd. Er werden vragen voorgelegd en team leden 

werden verzocht om per vraag een cijfer en een toelichting geven. De onderwerpen die aan 

bod kwamen waren: algemene indruk co-creatie proces, gezamenlijk logboek, vergaderingen 

met het KNOP-team, normale bijeenkomsten met het KNOP-team, contact binnen het 

KNOP-team, informatieverstrekking vanuit de opdrachtgever, inhoud verkregen informatie 

opdrachtgever, delen van bestanden via Dropbox en OneDrive en inbreng in het onderzoek. 

Een voorbeeld is te vinden in het blok hieronder.  
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Fragment uit een artikel studenten: Eén team studenten heeft alle deelnemers halverwege en aan 
het einde van het KNOP traject gevraagd om ten aanzien van negen thema’s een cijfer en daarbij 
tips en tops te geven. Hieronder staat één uitgewerkte vraag. 
   
Algemene indruk co-creatie proces: 
Cijfer: 6,4 
Tips: 

- Om co-creatie goed te laten verlopen moeten er genoeg bijeenkomsten zijn 
- Alle leden moeten actief blijven deelnemen 
- Communicatie via de mail kan beter tussen alle leden van het KNOP-team 
- Zorg dat alle deadlines worden behaald 
- Blijf tijdens de bijeenkomsten goed samenvatten om een uiteindelijk eenduidig beeld 

 naar buiten te brengen 
Tops: 

- Het betrekken van ouderen geeft specifieke informatie die van alle 
kanten bekeken wordt 

- De vergaderingen waar alle leden aanwezig zijn, zijn heel nuttig 
- Goed om iedereens mening onafhankelijk van elkaar in overweging te nemen 

 

 
 
Beschreven in artikel van de studenten 
De studenten moesten in een aparte bijlage / rapportage de evaluatie van het co-creatie 
proces beschrijven. De vorm en kwaliteit waarin de rapportage van de co-creatie is 
beschreven verschilt sterk van elkaar. Per team wordt hier de indeling beschreven:  

1. Inleiding, logboek, opsomming positieve en verbeterpunten per deelnemende; 
discipline - therapeut, student en ouderen, korte evaluatie en aanbevelingen; 

2. Inleiding, evaluatie en uitgebreide notulen van de KNOP-bijeenkomsten;  
3. Inleiding, methode en SWOT analyse: beschrijving van de sterkte, zwakte, 

bedreigingen en kansen; 
4. Beschrijving sterktes en zwaktes van co-creatie per discipline en dit overstijgend 

samengevat; 
5. Beschrijving resultaten enquêtes (op twee momenten gehouden), presentatie van het 

logboek en puntsgewijze beschrijving van de successen en aandachtspunten.   
6. Inleiding, evaluatie therapeuten en ouderen samen, evaluatie studenten en 

aanbevelingen.     
Het lijkt voor de overall evaluatie geen probleem te zijn dat ieder team haar eigen rapportage 
vorm heeft gekozen. Wel verschilt de kwaliteit en van rapporteren en is meer sturing op de 
inhoud belangrijk voor de overstijgende evaluatie.     
 
Wat mag je verwachten van studenten  
Docenten gaven aan dat het erg ingewikkeld is voor een student om het co-creatie proces te 
beschrijven. ‘Het is een beetje een vreemde eend in de bijt’. Daarbij geven ze aan dat 
studenten vaak zelf ook niet goed weten wat co-creatie is en wat daaronder valt. Als 
voorbeeld noemt een docent ze bij een bijeenkomst was waar geen sprake was van co-
creatie maar alleen van informeren terwijl de studenten zelf wel het idee hadden met co-
creatie bezig te zijn: ‘mijn ervaring bij een bijeenkomst was dat het gewoon zenden was 
vanuit de studenten met af en toe wat discussie’. Daartegenover kan co-creatie ook juist heel 
klein zijn, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met één deelnemer uit de doelgroep. De 
docenten vragen zich af in hoeverre je aan studenten kan vragen het co-creatie proces goed 
in beeld te brengen. Docenten geven aan dat het goed is om hier voor de volgende groepen 
beter over na te denken: ‘Voor volgend jaar samen af te spreken van wat hebben we nou 
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nodig om de vinger aan de pols te houden, is dit de goed manier of kunnen we dat op een 
andere manier ondervangen en studenten wat vrijer laten en het met in de OWG groepen te 
bespreken en ze er een verslag van te laten maken.’ 
 
3.2 Co-creatie in de praktijk 
 
3.2.1 De meerwaarde van co-creatie 
 
Co-creatie werd als positief ervaren 
De belangrijkste meerwaarde van co-creatie was dat er vanuit verschillende kanten naar de 

verschillende aspecten binnen het FTO werd gekeken. Vooral het meenemen van de het 

standpunt en de mening van de doelgroep, de ouderen, werd als meerwaarde gezien. 

Studenten en therapeuten geven aan dat het eindproduct nu beter aansluit bij de 

eindgebruiker waardoor de kans op een succesvolle implementatie groter wordt. Verder 

wordt aangegeven dat er door co-creatie een beter en realistischer inzicht is gekregen in de 

doelgroep waardoor er meer gefundeerde beslissingen genomen konden worden. Ook 

geven studenten aan dat het netwerk van de KNOP teamleden een belangrijke meerwaarde 

heeft. Dit netwerk is vooral ingezet voor het bereiken van de doelgroep, het afnemen van 

enquêtes en het werven van deelnemers.  

 
Fragment uit artikel studenten: het netwerk van de ouderen is ingezet om deelnemers te werven voor 
het uitzetten van de enquête. Ook hadden de ouderen goede ideeën over waar en wanneer de 
enquête te verspreiden. Verder hebben studenten geoefend met de ouderen uit het KNOP-team voor 
het afnemen van de interviews en houden van focusgroepen met de doelgroep.  

 
 

Onderwerpen van co-creatie 

In tabel 3 worden de activiteiten die in co-creatie zijn uitgevoerd beschreven en beoordeeld. 

De waarde (++, +, +/-, -, --) die aan de activiteit is gekoppeld is gebaseerd op 

studentartikelen, interviews met de therapeuten en het oordeel van de betrokken docenten.  

 

Tabel 3. In hoeverre zijn onderdelen tot stand gekomen met behulp van co-creatie  
KNOP-team 1 2 3 4 5 6 

Netwerk +  +/-  ++ ++ ++ 

Onderzoeksstrategie om inzicht te 
krijgen in de doelgroep 

+ +  ++ ++ ++ 

Ontwikkelen enquête ++ + -  ++ ++ 

Opstellen topiclijst focusgroep of 
interview 

    ++ -- 

Ontwikkelen wervingsstrategie + + +  ++ ++ 

Ontwikkeling materialen zoals 
flyers en posters 

+  +   + + 

Business case - -  - + - 

Aanpassing FTO - +   + ++ 

Implementatie advies nvt nvt nvt nvt nv nvt 

Evaluatie onderzoek nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

       

++ veel, + genoeg , +/- weinig, - bijna niets, -- niets 

 
Co-creatieactiviteiten waren gericht op het zoeken naar een geschikte onderzoeksstrategie 
om inzicht te krijgen in de doelgroep, wervingsstrategie, vorm en inhoud van de enquête voor 
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ouderen in de wijk, inhoud topiclist voor de interviews met ouderen in de wijk, en meningen 
en visie over de ontwikkelde flyers en posters. Bij geen enkel team is de business case een 
echt onderwerp van co-creatie geweest.  
 

 
Fragmenten uit artikelen van studenten waaruit blijkt dat co-creatie niet altijd goed geïnterpreteerd / 
toegepast is:  
 
Bij het onderdeel schrijven/nakijken onderzoeksvoorstel verliep de co-creatie uitstekend. De 
studenten waren druk met het schrijven van het voorstel en de ouderen en de fysiotherapeuten 
waren enthousiast en snel met het nakijken van de gestuurde stukken.  
 
Als er gekeken wordt naar de zwaktes van de co-creatie dan zien we dat deze bij de studenten 
voornamelijk bij de enquêtes liggen. Er bleken veel spelfouten in te zitten, ook na een aantal 
verbeterde versies.  
 
Co-creatie buiten de geplande bijeenkomsten was niet optimaal. Buiten de geplande bijeenkomsten 
was het moeilijk om met de fysiotherapeuten in contact te komen, waardoor het afnemen van de 
interviews en het plannen van de focusgroep veel tijd in beslag nam. 

 

 
 

Naast co-creatie binnen het KNOP team zijn ouderen in de wijk bij het KNOP project 

betrokken via enquêtes, interviews of focusgroepen. In tabel 4 wordt per team weergegeven 

wat ze hebben gedaan en hoeveel ouderen ze hebben bereikt.  

 

Tabel 4.  Instrument dat ingezet is bij dataverzameling en aantal bereikte ouderen 
KNOP team 1 2 3 4 5 6 

      N 

Enquête (n=ingevuld) 143 48 64 59 54 45 

Interview ouderen 8   4 4  

Interview therapeuten    1   

Focusgroep   3   7 

       

 
In elk team is een enquête uitgezet onder de doelgroep. Bij één team werd in het artikel 
opgemerkt dat de ouderen enkele vragen uit de enquêtes niet snapten waardoor ze deze 
vragen niet goed konden beantwoorden. Enkele therapeuten gaven aan dat ze het invullen 
van de vragenlijst beter hadden moeten begeleiden. Ook gaven enkele therapeuten aan dat 
interviews mogelijk een geschikt instrument was geweest om informatie bij de betreffende 
doelgroep op te halen.  
 
3.2.2  Evaluatie samenstelling KNOP-team 
 
Samenstelling KNOP-team 
De samenstelling van het team werd als positief beoordeeld. Er werd een grote meerwaarde 
gezien in de aanwezigheid van verschillende deelnemers met de verschillende 
achtergronden, invalshoeken en visies. Wel blijkt dat deelnemers op zoek geweest zijn naar 
hun rol en houding in het traject. Ook ervoeren enkele teams dat je een klik moet hebben 
met de mensen in het KNOP-team om wat met ze te kunnen bereiken: ‘het was steeds 
trekken en duwen, dat was misschien van twee kanten’.  
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Rol docent bij co-creatie 
De rol van docenten bij het KNOP project was niet altijd even helder. Ook zij zelf waren op 
zoek naar hun rol binnen het co-creatieproces. ‘Het contact met de begeleider van school 
werd in het begin wel gemist, maar werd later goed opgepakt. Haar rol binnen de co-creatie 
kwam alleen niet duidelijk naar voren.’ Zowel therapeuten als de studenten gaven aan dat 
het een meerwaarde had wanneer de docent bij de KNOP bijeenkomsten aanwezig was. 
‘Deze docent zorgde voor sturing van het gesprek tijdens de bijeenkomsten.’ Zij gaven aan 
dat de docent tijdens de bijeenkomsten verdiepende vragen stelde of aanvullende uitleg 
vroeg. De docent wordt gezien als een soort procesbewaker die bijstuurt wanneer er teveel 
afgeweken wordt van het onderwerp. ‘Als ze teveel naar links afdwalen, moet je ze bijsturen’.  
Ook was het goed dat de docent de wetenschappelijke kwaliteit waarborgde.  
 
Rol therapeut bij co-creatie 
Therapeuten en studenten gaven aan dat het niet altijd even helder was wie de studenten 
moest begeleiden. Een therapeut geeft aan ook behoefte te hebben aan informatie over de 
taakverdeling ‘Wie moet wat doen en wie is waar verantwoordelijk voor’. Aanvullend geven 
studenten en therapeuten aan dat het belangrijk is om bij de start van het project duidelijke 
afspraken te maken over de taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de 
deelnemers van een KNOP team. Verder waren bij enkele KNOP teams meerdere  
therapeuten uit één praktijk betrokken. De studenten uit beide teams gaven aan dat ze het 
idee hadden dat geen van de therapeuten zich verantwoordelijk voelde.  
 
Begeleiding van de studenten 
De ondersteuning die nodig is hangt ook sterk af van de deelnemers in een KNOP team. Zo 
was er een therapeut die in het onderwijs had gewerkt en er was een oudere die in de 
stuurgroep van het KNOP project zat. Het is belangrijk dat studenten inzicht hebben in wat 
ze van therapeuten en docenten mogen verwachten.  
 
Meer dan twee ouderen per KNOP-team 
Zowel therapeuten als studenten adviseren meer dan twee ouderen te werven voor het 
KNOP team. Zij geven aan dat: 

- ouderen dan minder belast worden; 
- er meer input vanuit verschillende invalshoeken komt; 
- ouderen gemakkelijker het woord durven nemen als zij in de meerderheid zijn; 
- er vervanging is wanneer de oudere niet aanwezig kan zijn.  

Studenten geven aan dat ze zelf nu in de meerderheid waren (4 studenten en 2 ouderen). Bij 
meer dan twee ouderen zou de verdeling mogelijk evenwichtiger zijn. Therapeuten van een 
KNOP team gaven aan dat ze van de ouderen hebben gehoord dat zij de bijeenkomsten 
soms vermoeiend vonden, dat het te snel ging en dat ze vaak slechter horen.  
 
Belangrijke kenmerken van ouderen  
Het is belangrijk dat de ouderen uit de doelgroep van FTO komen. Het moeten 
representatieve en mondige ouderen zijn (70-plus). In meerdere teams werd aangegeven dat 
de deelnemende ouderen mogelijk te fit waren. ‘In ons team zat een hele fitte oudere en die 
was zelfs nog aan het werk, die bleef de dingen toch heel anders zien dan de oudere 
ouderen die juist het programma zou gaan doen’. Therapeuten moeten goed nadenken 
welke oudere ze benaderen en ouderen moeten goed weten wat er van hen verwacht wordt. 
Een therapeut die geïnterviewd werd terwijl nadat hij gestart was in fase 2 van het KNOP 
project zegt: ‘Voor het tweede semester hebben we gewoon ouderen geplukt uit de groep die 
gestart is met FTO. Ja die weten er veel meer vanaf en die kunnen er veel meer van zeggen. 
Bij de vorige groep was het meer speculeren van hoe denk je als oudere als je mee zou 
gaan doen.’ Om een betere groepssamenstelling te krijgen bij de start van een KNOP team 
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stelt een docent voor om ouderen te vragen mee te doen aan het KNOP team tijdens beide 
semesters. Zij kunnen dan bijvoorbeeld in het tweede semester gratis het FTO uit testen. 
Docenten adviseren om in ieder geval de therapeuten te informeren over waar ze op moeten 
letten bij het selecteren van ouderen. 
 

3.2.3 Voorbereiding co-creatie 

Helderheid opdracht voor studenten is belangrijk 

In meerdere teams werd aangeven dat er zowel onder de studenten als de therapeuten veel 

onduidelijkheid was over het KNOP project. Eén team gaf aan dat hierdoor de opstartfase 

erg lang heeft geduurd. Er is behoefte aan een verheldering in de opdracht over de inhoud 

van het project en over het op te leveren eindproduct.  

 
Scholing over FTO en co-creatie 
Therapeuten, studenten en docenten hebben behoefte aan meer kennis en handvatten ten 

aanzien van co-creatie. Daarnaast hebben therapeuten de wens dat studenten meer van 

FTO af te weten. Co-creatie is voor alle partijen nieuw en werd vaak als lastig en tijdrovend 

ervaren. Vooral therapeuten adviseren om studenten meer bagage en scholing over co-

creatie te geven. Therapeut: ‘Tijdens de co-creactie evaluatie in het laatste KNOP-team gaf 

ik onder andere aan dat ik vond dat onze ouderen beter ‘benut’ hadden kunnen worden. Mijn 

oudere gaf zelf aan alles al heel prettig ervaren te hebben, maar terug in de auto gaf ze aan 

niet geheel eerlijk geweest te zijn. Ze vond het anders lullig naar de studenten toe. Zij had 

ook wel het idee dat er meer uitgehaald had kunnen worden.’ 

Afbakening co-creatie 
De docenten geven aan dat het voor hen en de studenten niet altijd even duidelijk was wat er 
verstaan werd onder co-creatie. In de toekomst zou dit duidelijker neergezet kunnen worden. 
Wanneer producten in co-creatie ontwikkeld worden wil dat zeggen dat de (eind)gebruiker 
betrokken is. Dat kan zijn door met één persoon uit deze doelgroep in gesprek te gaan. Maar 
het kan ook zijn dat je met een heel team een product ontwikkeld. Het gaat erom dat je 
gebruik maakt van de expertise van de therapeut en de oudere. Een docent geeft aan dat 
het ontwikkelen van een vragenlijst wel onder co-creatie valt maar ze vraagt zich af of het 
afnemen van een vragenlijst ook onder co-creatie valt. Studenten vragen ook om betere 
afbakening. Zij geven aan het als volgt te hebben beleefd: ‘Co creatie is een samenwerking, 
maar dit betekent niet dat alles gezamenlijk moet gebeuren.’  
 

Betrokkenheid docenten en therapeuten bij voorbereiding  
Docenten en therapeuten hadden meer betrokken willen worden bij de voorbereiding van de 
bijeenkomsten. Zowel bij de inhoud van de bijeenkomsten als de gekozen werkvorm. Dit om 
het enigszins te kunnen sturen en ervoor te zorgen dat de bijeenkomsten nuttig besteed 
worden. Zo gaf een docent aan dat sommige onderwerpen die besproken werden ook op 
een andere manier, bijvoorbeeld via de e-mail, gecommuniceerd hadden kunnen worden. 
Docenten geven aan dat zij ook mogelijk een grotere rol in kunnen nemen wanneer het gaat 
over de voorbereiding en het houden van de KNOP bijeenkomst. ‘Studenten kunnen niet 
volledig verantwoordelijk zijn voor de inhoud van zo’n KNOP bijeenkomst, de docent heeft 
hier ook een rol in. Wanneer de student alleen verantwoordelijk is bestaat het gevaar dat je 
daar voor niks zit en dat oudere en therapeuten dan denken dit heeft geen meerwaarde.’  
 
Een goed voorbeeld is dat therapeuten uit meerdere teams aangaven dat de aanwezigheid 

van de ouderen niet bij elke bijeenkomst of bij het bespreken van alle onderwerpen even 

nuttig is gebleken. Eén therapeut geeft daarbij aan dat de betrokkenheid van de ouderen na 
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de tweede bijeenkomst niet meer zinvol was omdat de beslissingen op dat moment al  

genomen waren en de bijeenkomsten vooral gingen over het beleid en de voortgang. Ook de 

ouderen in dat KNOP team gaven ook aan dat ze het gevoel hadden weinig te kunnen 

bijdragen tijdens de laatste twee bijeenkomsten.  

 
Eigen regie student co-creatie 
Door studenten wordt te weinig gebruik gemaakt van de bijeenkomsten voor studenten 
waarbij ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Er zijn twee soorten werkgroepen: 
onbegeleide werkgroep (OWG groep) waarbij 3 POF groepjes elkaar peer reviewen en een 
begeleide werkgroep (BGW). Volgens docenten kunnen deze groepjes veel efficiënter zijn en 
docenten, therapeuten of ouderen minder belasten.  
 
Verschillend belangen  
Houd de verschillende belangen van de deelnemers aan een KNOP team in de gaten. 
Studenten, docenten, ouderen en therapeuten hebben verschillende belangen. Studenten 
willen een goed artikel schrijven en hun POF halen, therapeuten willen een goed bruikbaar 
product en de docenten willen een goed proces en de informatie die nodig is om straks 
overstijgend iets te vertellen over het KNOP project (verantwoording ten aanzien van de 
RAAK subsidie). Een docent zegt ‘co-creatie is het sluitstuk van hun scriptie, bij ons is het 
best wel een belangrijk doel van KNOP maar bij studenten staat het waarschijnlijk onderaan 
hun prioriteitenlijst.’  Ouderen hebben een minder groot belang, ze vinden het leuk en 
waardevol om mee te doen.  
 

3.2.4  Co-creatie proces  

Frequentie en duur bijeenkomsten 
De Knop teams zijn een aantal keer bij elkaar gekomen voor co-creatie. In tabel 5 wordt het 
aantal bijeenkomsten en de duur van de bijeenkomsten beschreven.  
 
Tabel 5. Co-creatie bijeenkomsten  

Team Aantal bijeenkomsten Tijd 

1 5 1 ½ uur 

2 4 1 ½ uur 

3 6 1 ½ uur 

4 ? ? 

5 1 2 ½  

6 3 1 1/2 

 
Studenten adviseren om minstens vier bijeenkomsten te plannen waarbij iedereen aanwezig 
is. Het aantal bijeenkomsten varieert van 1 tot 6 bijeenkomsten. De meeste bijeenkomsten 
duurden 1 ½ uur. Enkele studenten gaven aan dat vier bijeenkomsten, één bijeenkomst per 
maand, onvoldoende was. Zij hadden vaker behoefte om antwoorden te krijgen op hun 
vragen en gerichtere feedback. Een docent geeft dan dat vier bijeenkomsten goed en 
behapbaar is voor alle partijen. Anderhalf uur voor een bijeenkomst lijkt goed te zijn. Vooral 
voor ouderen is dit maximaal. Bij één team was één bijeenkomst van twee en een half uur 
gepland. Dit was voor de deelnemende oudere te lang. 
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Voorbereiding KNOP bijeenkomsten 
Enkele therapeuten geven aan dat het belangrijk is dat het doel van de bijeenkomst helder is 
n en dat dit ook naar alle deelnemers van het KNOP team gecommuniceerd wordt. Niet alle 
studenten zijn even goed in het opstellen van agenda’s en het maken van notulen. 
Therapeut: ‘Het zou erg nuttig zijn wanneer studenten in ieder geval kaas gegeten hebben 
van het opstellen van agenda’s en het maken van notulen. En hoe kan het dat de ene groep 
studenten dat wel beheerst en de andere niet?’ 
 
Plannen en vooruit denken 
Organiseren en rekening houden met meerdere agenda’s is voor studenten soms lastig. Bij 
meerdere teams is het daardoor bijvoorbeeld niet gelukt om meer KNOP bijeenkomsten te 
organiseren. ‘Plannen en vooruitkijken hebben ze gewoon nog niet altijd zo goed in de 
vingers’. De agenda van de therapeuten, ouderen en docenten is leidend. Het is belangrijk 
om afspraken van te voren in te plannen. Therapeuten weten over het algemeen hun rooster 
voor de komende twee weken en ook ouderen geven aan dat zij het als prettig ervaren 
wanneer afspraken vast staan. Een team geeft als tip om na de eerste kennismaking enkele 
afspraken in te plannen. ‘Het is gebleken dat de tijd snel gaat en wegens een drukke agenda 
van iedereen het lastig is om af te spreken met een compleet team.’ Eén team heeft steeds 
aan het einde van een KNOP team bijeenkomst een nieuwe datum voorgesteld.   
Ook vinden studenten het vaker lastig vooruit te denken. Als voorbeeld wordt genoemd, 
wanneer moet een agenda rondgestuurd worden, hoe lang duurt het om iets te lezen etc. 
 
Studenten en therapeuten adviseren om de agenda en stukken, zoals de notulen van de 
vorige bijeenkomst, minstens één week voor de bijeenkomst rond te sturen. Zowel voor 
therapeuten als ouderen is het prettig om zich voor te kunnen bereiden. Bij één KNOP team 
is besloten om de ouderen voor de bijeenkomst te bellen om de verwachtingen en het doel 
van de bijeenkomst uit te leggen.  
 

 
Fragment uit artikel studenten: Het is lastig om overzicht te bewaren. Het is daarom aan te bevelen 
om bij de eerste bijeenkomst een strakke en overzichtelijke planning te maken over het 
verwachtingspatroon en de globale invulling van het onderzoek. Wanneer dit gedaan wordt zal co-
creatie beter verlopen en zullen misverstanden voorkomen kunnen worden. 

 

 
Agenda setting KNOP bijeenkomsten 
Voor een efficiëntere bijeenkomst is een goede structuur met heldere agendapunten 
belangrijk. Aanvullend is het belangrijk om vanaf de start goed te communiceren over het op 
te leveren eindproduct. Feedback van ouderen uit een KNOP team was dat de inhoud, het 
doel en de verwachtingen van de ouderen bij de bijeenkomsten vanaf de start beter 
gecommuniceerd hadden kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen 
voldoende aandacht krijgen wordt door studenten geadviseerd om per agendapunt een soort 
tijdsinvestering te noteren. Verder wordt geadviseerd een voorzitter vast te stellen die het 
proces begeleid en de tijd bewaakt.  
 
Rolverdeling tijdens KNOP bijeenkomsten 
Het is belangrijk om afspraken te maken over de rolverdeling tijdens de KNOP 
bijeenkomsten. Bij enkele teams is één student aangewezen als notulist en één als 
gespreksleider. Bij een rol hoort ook een kwaliteit. Zo zegt een therapeut dat de 
gespreksleider ervoor moet zorgen dat iedereen aan het woord kom: ‘Als leider van de co-
creatie vind ik dan de taak dat je toch moet zorgen dat iedereen aan het woord komt.’  
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Afspraken over de taakverdeling 
Niet alleen bij de start maar ook gedurende het proces is het belangrijk om steeds heldere 
afspraken te maken over de taken. Door taakverdeling worden ook de wederzijdse 
verwachtingen helder. Ook zijn er afspraken nodig over wie wat doet. Op deze manier 
voorkom je dat dingen dubbel of niet uitgevoerd worden.  
 
Afspraken over delen van informatie 
In meerdere teams hebben therapeuten aangegeven behoefte te hebben gehad aan meer 
informatie vanuit de studenten. Daarnaast dienen afspraken gemaakt te worden over de 
frequentie en wijze van informeren en voorleggen van knelpunten of resultaten. Volgens een 
docent liggen er nog veel verbeterpunten ten aanzien van het delen van informatie: ‘dan 
hebben de studenten informatie in co-creatie opgehaald en daar pasten ze hun product op 
aan, maar dat werd niet teruggekoppeld’. Vaker wordt er te laat in het proces informatie 
gedeeld en is het al een soort eindproduct. Bij enkele teams heeft dat ertoe geleid dat 
therapeuten en ouderen alleen op taal en spelling feedback gaven. Een docent geeft aan dat 
tussenstappen en het denkproces via de mail goed tussendoor besproken hadden kunnen 
worden.  
  
Aanvullend geven studenten aan dat het belangrijk is notulen over wat er besproken is te 
maken. Hierin kan genoteerd worden welke acties door wie ondernomen moeten worden. 
Deelnemers aan de KNOP bijeenkomsten dienen vooraf geïnformeerd te worden over wat er 
besproken gaat worden en wat er van hen wordt verwacht. 
 
Communicatie binnen het KNOP-team 
Bij de meeste teams is de communicatie buiten de KNOP team bijeenkomsten om niet 
optimaal verlopen. Geadviseerd wordt om vroeg in het proces na te denken en afspraken te 
maken over de communicatie binnen het KNOP team. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om af 
te spreken:  
1. Welke student(en) contact onderhoudt met de therapeuten / ouderen. Geadviseerd wordt 

om één of twee studenten verantwoordelijk te maken voor de communicatie met de rest 
van het team. ‘Het was prettig dat er één aanspreekpunt was in plaats van vier 
verschillende personen.‘ Bij sommige teams hadden de studenten contact met zowel de 
therapeuten als de ouderen. Bij andere teams verliep het contact met de oudere via de 
therapeut.  

2. Welk medium wordt ingezet om dit onderling contact te onderhouden. Mogelijkheden die 
worden genoemd zijn:  
- e-mail: Eén van de teams adviseert één gezamenlijk e-mail adres aan te maken. Zo 

kan de communicatie in één keer plaatsvinden en is iedereen op de hoogte. Zij 
adviseren daarbij dat het belangrijk is dat de studenten onderling afspreken wie 
verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de e-mails. Wanneer gekozen wordt 
om het contact via de e-mail te laten verlopen is het belangrijk er rekening mee te 
houden dat niet alle ouderen goed met dit medium kunnen omgaan 

- Telefonie: Twee teams adviseren om de communicatie met ouderen door middel van 
telefonie te laten verlopen. Telefoneren met fysiotherapeuten wordt door meerdere 
teams als lastig ervaren.  

- WhatsApp: een team adviseert een gezamenlijke app groep te maken.  Dit is 
uiteraard alleen mogelijk wanneer alle deelnemers over een app beschikken.  

3. Reactietijd, het is goed om in het begin van een traject heldere afspraken te maken over 
de termijn waarop men kan reageren. Bij meerdere teams hebben studenten aangegeven 
dat het project vertraging op heeft gelopen omdat therapeuten in hun ogen traag reageren 
op e-mails. Als oorzaak werd genoemd dat fysiotherapeuten hun werkmail niet altijd 
consequent openen, fysiotherapeuten (eigen) drukke agenda’s hebben, dat studenten 
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soms op zeer korte termijn antwoorden verwachten. Bij teams waarbij meer dan twee 
therapeuten waren betrokken leek het erop dat niemand zich verantwoordelijk voelde.  
Stem verwachtingspatronen op elkaar af.  

 

 
Fragment uit artikel studenten: ‘Contact verliep hoofzakelijk via e-mail en in mindere mate via 
WhatsApp. De oefentherapeuten waren het aanspreekpunt voor de ouderen, zij waren ook 
verantwoordelijk voor het uitnodigen van de ouderen bij bijeenkomsten, het doorsturen van de 
agenda en de notulen etc. ‘ 

 

 
De communicatie met de fysiotherapeuten verliep over het algemeen erg goed. Wel gaf één 
team aan dat er weinig ruimte was in de tijd van de therapeuten om vragen te beantwoorden. 
Een ander team geeft aan meer behoefte te hebben aan inhoudelijke feedback en 
ondersteuning op de verschillende methodieken van het onderzoek. Verder gaven studenten 
in hun artikel aan dat zij meer behoefte hadden aan duidelijke informatie over wat er van hen 
verwacht werd. Ook hadden ze behoefte aan inzicht wat er van de andere leden van het 
KNOP team verwacht mag worden.  
 
Planning onderzoeksproject 
Vanuit de evaluatie van enkele KNOP-teams en therapeuten komt naar voren dat co-creatie 
geoptimaliseerd kan worden wanneer er een meer overzichtelijke planning is.  Inzicht wat 
men kan verwachten en een globale invulling van het onderzoek is hierbij nodig. Een 
strakkere planning is vooral ook noodzakelijk om alle werkzaamheden die in semester één 
plaats moeten vinden te realiseren. Verder is het alleen door een goede planning mogelijk 
om ook voldoende tijd voor o.a. therapeuten te creëren om te kunnen reageren op stukken 
en vragen.  
 

Planning t.a.v. tweede semester 

De planning van het KNOP project in de praktijk en de onderzoeksprojecten van de 

studenten sluiten voor wat betreft het tijdspad niet altijd even goed aan. De werving die 

gestart wordt in semester 1 is voor enkele praktijken te vroeg. Een therapeut zegt het te 

ervaren als: ‘een sneltreinvaart waarin alles moest gebeuren.’ Twee van de zes KNOP-

teams gaven aan meer tijd nodig te hebben voor ze kunnen starten met FTO. Zij zijn gestart 

met de alternatieve opdracht. Geïnterviewde therapeuten geven aan dat de studenten als 

doel hebben dat ze moeten afstuderen en dat de praktijken meer werken aan een lange 

termijn visie.  

 
Start eerder met ontwikkelen business case 
De business case is bij geen enkel team in co-creatie ontwikkeld. Dit komt doordat het 
ingewikkeld is maar ook omdat men er te laat mee is begonnen en er te weinig tijd voor is 
genomen. Ook wordt geadviseerd om eerder in het traject met het ontwikkelen van de 
business case.  
 
Enthousiasme en aanwezigheid studenten 
Uit de evaluatie van meerdere teams kwam naar voren dat het enthousiasme van studenten 
belangrijk is. Ook wordt het belangrijk gevonden dat alles studenten bij alle KNOP-
bijeenkomsten aanwezig zijn. Soms is juist enige voorzichtigheid in enthousiasme nodig. Een 
therapeut geeft in haar interview aan dat enkele ouderen overdonderd werden door het 
enthousiasme van de studenten.  
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Aandacht voor onderlinge relaties 
Studenten adviseren in hun artikel dat het voor de co-creatie belangrijk is om een veilige 
werkomgeving te organiseren waarbinnen iedereen voldoende ruimte heeft om te 
participeren in de discussies. Ouderen geven aan dat een open communicatie en het durven 
delen van ieders ideeën belangrijk is. De volgende elementen voor een goede onderlinge 
relatie worden genoemd:  

- geef elkaar meteen feedback als er iets niet goed gaat; 
- vraag specifiek om feedback; 
- houd je aan de afspraken; 
- bespreek alles open en eerlijk; 
- blijf elkaar stimuleren om mee te blijven doen; 
- houd iedereen op de hoogte van eventuele gevolgen van gedrag; 
- spreek de wensen en verwachtingen naar elkaar uit.  

 
Actief betrekken van ouderen 
Door meerdere teams en therapeuten werd aangegeven dat studenten actiever naar de 
mening van vooral de ouderen hadden kunnen vragen. Een therapeut geeft aan dat zij  
ervoor moeten zorgen dat de ouderen zich op hun gemak voelen: ’wij moeten ons aan hun 
niveau aanpassen en niet andersom’. Maar ook ouderen zelf kunnen een pro-actiever 
houding aannemen. Studenten uit een KNOP team gaven aan dat de ouderen tijdens de 
KNOP bijeenkomsten afwachtend waren en niet goed meededen met de discussies.  
 
 

 
Fragment uit artikel studenten: Ouderen gaven aan dat ze de co-creatie leuk en interessant vonden, 
dat ze veel geleerd hebben. Zij hebben het idee gehad dat er naar hen is geluisterd. Ze vinden het 
leuk om met jonge mensen om  te gaan en zijn positief over de inzet van de studenten en de door 
hun opgeleverde activiteiten. 
 
Fragment uit artikel studenten: De zwaktes van de ouderenvertegenwoordigers lagen voornamelijk 
bij de KNOP overleggen. Tijdens deze overleggen waren ze wat afwachtend in het meedoen van 
een discussie. Juist van deze groep is de inbreng belangrijk om een optimale co-creatie te 
bewerkstelligen. 
 

 
 
3.2.4  Opbrengsten co-creatie 

 

Inzicht in de doelgroep 

Een belangrijke opbrengst van het eerste semester van KNOP is dat therapeuten meer 
inzicht hebben gekregen in de doelgroep en de mogelijkheden om FTO te implementeren.   
 
Wervingsstrategie 
Het onderzoeksproject heeft therapeuten gestimuleerd  om stil te staan bij de juiste 
wervingsstrategie. ‘Zonder de studenten waren wij er niet achter gekomen dat de problemen 
nog groter waren dan we eigenlijk al hadden verwacht met betrekking tot motivatie voor 
deelname aan een FTO programma.’ Meer inzicht in een betere wervingsstrategie is nodig. 
Therapeuten adviseren: ‘je moet bij de werving veel specifieker aangeven welke functies 
minder goed gaan en dat die aangepakt worden met FTO. Je hebt eigenlijk inzicht nodig in 
de functies waar ze mee zitten en die ze willen trainen. Dat is nu met de natte vinger gedaan 
en dat moet concreter.’ 
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Inhoud FTO 
Bij vrijwel alle teams is er een advies uit de co-creatiebijeenkomsten gekomen dat de 

doelgroep meer gemotiveerd is wanneer enkele aspecten te aanzien van de inhoud en de 

organisatie rondom het FTO aangepast worden. Enkele voorbeelden zijn: de frequentie 

omlaag (1 i.p.v. 2 keer per week), voorkeursdagen en tijdstippen (vooral overdag) en een 

kopje koffie met de therapeut na afloop van de training. 

 

 
Citaten van therapeuten: 
 
‘Je bent met een groep enthousiaste mensen aan de gang gegaan met iets wat je eigenlijk zelf al 
lang al had willen doen maar waar je niet aan toekomt.’  
 
‘Er gebeurd heel veel, je beïnvloedt elkaar. Het is een verrijking. Ik vind het een heel mooi medium 
om zo met elkaar bezig te zijn en elkaar aan te vullen en elkaars ideeën op te pikken en daar weer 
mee verder gaan.’  
 
‘Het is een heel theoretisch traject en naar hun mogelijkheden hebben ze het goed benut’. 

 

 
Business case 
Er is vaak (te) laat gestart met het ontwikkelen van de business case. In de meeste teams 

was dit vaak geen onderdeel van de co-creatie. Dit heeft er volgens de verschillende partijen 

vooral mee te maken dat het onbekend terrein is voor alle partijen. De activiteiten die in het 

kader van de business case wel hebben plaatsgevonden zijn: het is besproken tussen 

studenten en therapeuten, via enquêtes is aan ouderen gevraagd welk bedrag een potentiële 

deelnemer over had voor een FTO traject. Een docent geeft aan dat de term business case 

of verdien model mogelijk afschrikt en dat de vraag mogelijk beter anders gesteld kan 

worden bijvoorbeeld: ‘we hebben een gat van €2.000,- hoe zouden we dat op kunnen 

lossen?’ Docenten geven aan dat je pas over dit onderwerp kan co-creëren als de 

therapeuten er voldoende kennis over hebben. Ook wordt geopperd dat het een optie is om 

de praktijk / therapeuten hier meer de leiding te geven.  

 

 
Fragment uit artikel studenten: Voor de onderzoekers is de inhoud van de business case duidelijker 
geworden, zowel therapeut A als de onderzoekers hebben online het programma met betrekking tot 
de verslaglegging ervan ingevuld.  
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3.2.5  Bereikt niveau van co-creatie 

 
Participatieladder 
Samen met de docenten (LW, SV en L.) is een inschatting gemaakt van de mate van 

participatie van de ouderen aan de hand van de participatieladder4  

 
In het eerste semester lijkt het erop dat het 
co-creatieproces vooral is blijven steken bij 
het adviseren. Deze advisering had vooral 
betrekking op het bereiken van de 
doelgroep en op welke wijze de doelgroep 
het beste benaderd kan worden.  

 
Bij de andere onderwerpen en bij sommige KNOP teams geven docenten aan dat de teams 
niet veel verder gekomen zijn dan raadplegen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de business 
case is alleen via enquêtes aan ouderen gevraagd wat ze willen bijdragen en hoe vaak ze bij 
elkaar willen komen. Een ander voorbeeld is dat de ouderen bij één groep niet uit zichzelf 
meededen en dat het de studenten en therapeuten ook niet goed gelukt is hun inbreng te 
stimuleren. In één groep zijn ouderen zelfs gestopt.  
 
Tijdens het proces worden er veel kansen en inbreng gemist. Een docent geeft aan dat 
ouderen ook proactief ideeën hebben aangedragen over hoe ouderen het idee kregen dat 
FTO belangrijk voor ze was maar daar hebben de studenten niet veel mee gedaan. ‘Tijdens 
de bijeenkomst had ik echt zoiets van jeetje er worden echt hele goede dingen ingebracht en 
in hun verslagen lees ik daar niks meer van terug. Dat komt dan omdat studenten andere 
keuzes hebben gemaakt’.  
 
In het tweede semester waar FTO nu wordt ingevoerd lijkt het erop dat de co-creatie wat 
hoger op de participatieladder terecht komt. Zo wordt er ook ‘mee besloten’. Bijvoorbeeld dat 
er tijdens de uitvoer in co-creatie met de ouderen onderdelen van het FTO worden 
aangepast.  
 
Samen met de docenten is tijdens de focusgroep gekeken hoe we de participatieladder 
kunnen interpreteren en hoe we het naar het KNOP project kunnen vertalen. In bijlage 2 zijn 
de resultaten hiervan te zien.  

  

                                                           
4 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. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 
 
Op basis van deze evaluatie wordt aanbevolen om het proces van co-creatie te 

optimaliseren en de evaluatie va co-creatie te versterken.  

 

Het KNOP traject is een leerproces en ten aanzien van het proces van co-creatie met 

ouderen, therapeuten, studenten en een docent zijn er verbeterpunten te noemen. Co-

creatie is nieuw voor alle partijen. Het eerste half jaar stond dan ook in het teken van ‘leren’ 

en ‘evalueren’ om te bepalen wat werkt en wat niet. Docenten en therapeuten hadden bij 

aanvang van het project hun rol nog niet goed voor ogen. Therapeuten gaven bij de 

evaluatie in semester 2 aan dat hun ‘rol’ duidelijker was geworden en dat ze beter snapten 

wat zij uit de co-creatie konden halen. Daarnaast blijkt de docent een belangrijke spil in het 

KNOP team voor het bewaken van de structuur en focus op het grote projectdoel. Verder zijn 

er leerpunten ten aanzien van het op de juiste manier en op het juiste moment betrekken van 

ouderen tijdens het co-creatie proces. 

 
Co-creatie was duidelijk een nieuwe werkvorm voor alle partijen waarbij ieder op zoek is 
geweest naar de juiste structuur. Tijdens de uitvoering zijn al veel lessen geleerd en zijn er 
ook dingen aangepast. In paragraaf 4.2 worden enkele aanbevelingen gedaan voor verdere 
aanpassing van het KNOP project. In paragraaf 4.3 worden aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van de evaluatie van KNOP project om te zorgen voor de juiste inbreng in het totale 
project.   
 

 
4.1 Aanbevelingen 
 
Doel voor de student helder 

Belangrijk is om te formuleren wat het leerdoel voor de studenten is: moeten ze een co-

creatie proces vormgeven en begeleiden of is het voldoende dat zij leren / ervaren wat het is 

en deel kunnen nemen aan een co-creatieproces en wat het effect is van het betrekken van 

de doelgroep? Aanvullend is het handig dat er een visie vanuit HL / KNOP is ten aanzien van 

co-creatie. 

 
Samenstelling KNOP team 
Ten aanzien van de samenstelling van het KNOP team wordt geadviseerd om meer dan 
twee ouderen op te nemen in het team. Ook moeten de ouderen uit de doelgroepen komen 
en dienen zij mondig genoeg te zijn om deel te nemen aan groepsgesprekken. Wanneer er 
meer dan één therapeut per praktijk deelneemt, is het belangrijk om goede afspraken over 
hun taakverdeling.  
 
Planning 
Plan een aantal KNOP bijeenkomsten voordat alle agenda’s vol zitten. Let op dat niet alle 
onderwerpen met het hele KNOP team besproken hoeven te worden. Studenten hebben 
mogelijk meer ondersteuning nodig bij de co-creatie en de planning. Het eerste semester van 
het KNOP is redelijk complex en er moet met veel factoren en agenda’s rekening gehouden 
worden. Op basis van de ervaringen van het eerste semester kan ervoor gekozen worden 
om vier bijeenkomsten van het KNOP team te plannen.  
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KNOP bijeenkomst 
Overleg over de inhoud van de bijeenkomst tussen studenten en docent en / of therapeut 
(afhankelijk van de afspraken) is belangrijk. Studenten spreken onderling een rolverdeling af, 
stellen een agenda op en maken na afloop notulen.   
 
Heldere taakverdeling 
Het is belangrijk om met elkaar af te spreken wat ieders rol is en wat je van elkaar mag 

verwachten. De begeleiding binnen de KNOP teams is mede afhankelijk van de 

deskundigheid en expertise van de andere leden, ouderen en therapeuten. Bespreek die 

rollen regelmatig en realiseer je dat rollen naar verloop van tijd ook kunnen veranderen. Het 

is ook belangrijk om rekening te houden met de draagkracht en draaglast van de ouderen.   

 
Vragen formuleren 
Het wordt aanbevolen om samen met het KNOP team heldere uitgangsvragen en subvragen 
te formuleren.  
 
Creatiever dan een vragenlijst afnemen 
Om antwoorden te krijgen bij de doelgroep is het een optie om creatievere manieren te 
verzinnen dan het uitzetten van een enquête. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan 
interviews, focusgroepen of andere creatieve werkvormen.   
 
Delen van informatie en opbrengsten  
Studenten dienen op tijd, in ieder geval een week voor de bijeenkomst, de agenda en 
relevante stukken rond te sturen. Het wordt geadviseerd notulen met daarin de gemaakt 
afspraken te beschrijven en rond te sturen. Maak heldere afspraken met elkaar over welke 
informatie op welke manier en op welk moment gedeeld worden.  
 
Communicatie 

Maak afspraken over de communicatie binnen het KNOP team o.a. over:  
- welke student(en) contact onderhoudt met de therapeuten / ouderen;  
- welk medium wordt ingezet om dit onderling contact onderhouden (email, telefoon 

WhatsApp, etc.);   
- wat de afgesproken reactietijd is.  

 
Aandacht voor onderlinge relaties 

Het is belangrijk een veilige en inspirerende werkomgeving te creëren waardoor alle 

deelnemers mee kunnen creëren en beslissen. De volgende aspecten worden in het eerste 

semester van het KNOP project benoemd:  

- geef elkaar meteen feedback als er iets niet goed gaat; 
- vraag specifiek om feedback; 
- houd je aan de afspraken; 
- bespreek alles open en eerlijk; 
- blijf elkaar stimuleren om mee te blijven doen; 
- houd iedereen op de hoogte van eventuele gevolgen van gedrag; 
- spreek de wensen en verwachtingen naar elkaar uit.  

 

Scholing en begeleiding co-creatie 

Zowel studenten als therapeuten gaven aan onvoldoende van co-creatie af te weten om dit 

goed toe te kunnen passen. Scholing en meer begeleiding op dit gebied wordt geadviseerd. 

Therapeuten kunnen beter geïnformeerd worden over de mogelijke valkuilen. Wanneer de 

docent een meer faciliterende rol  op zich neemt kan het proces beter verlopen. De 
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studenten blijven wel verantwoordelijk voor de inhoud en de uitwerking. Geadviseerd wordt 

om op korte termijn in ieder geval de docenten te trainen en op langere termijn ook 

studenten.   

 
Scholing ouderen 
De inbreng van de ouderen kan versterkt worden vanuit het KNOP team maar ook door de 
ouderen wat meer kennis en kunde te geven. Het Ouderenberaad Noord Holland Zuid heeft 
aangeboden een training te geven aan ouderen over het belang van participeren als oudere 
en hoe je dat kunt invullen. Door het volgen van deze training krijgen ouderen meer zicht op 
hun rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheid.  
 
Scholing studenten 
Meer kennis over het co-creatie proces en het FTO inhoudelijk is van belang. Studenten 
kunnen ook gebruik maken van de werkgroepen om vragen te stellen, elkaar te informeren 
en te oefenen: onbegeleide werkgroep (OWG groep) waarbij 3 POF groepjes elkaar peer 
reviewen en een begeleide werkgroep (BGW). 
 
Starten met co-creatie tijdens de Kick Off  

De kick off bijeenkomsten van semester 1 en 2 bestonden vooral uit het geven van 

informatie. Voor toekomstige bijeenkomsten is kan een eerste kennismaking met een co-

creatie proces worden ingezet.  

 

Evaluatie co-creatie 

Aangeraden wordt om meer structuur, uitgangsvragen te geven aan de studenten om het co-

creatie proces te evalueren. In paragraaf 4.3 wordt hier een aanbeveling voor gedaan.  

 
4.2 Aanbevelingen voor evaluatie co-creatie binnen KNOP als geheel 
 
In welke mate worden ouderen of therapeuten nou echt betrokken? Welke bronnen heb je 
nodig om dit in kaart te brengen? In hoeverre mag je van studenten verwachten dat zij hun 
eigen co-creatie kunnen evalueren? Studenten en docenten hebben veel vrijheid gekregen 
ten aanzien van de data verzameling. Die vrijheid heeft een meerwaarde voor een creatief 
proces met ruimte voor spontane ontwikkelingen. Toch is er  meer structuur nodig wanneer 
we aan het einde van het project op overstijgend niveau iets willen leren en beschrijven over 
co-creatie. Enkele suggesties voor duidelijkheid en aanpassingen worden in deze paragraaf 
beschreven.  
 
Interview met de therapeut  
Er wordt door de docent een interview gehouden met de therapeut(en). Dit interview vindt 
voor de start en aan het einde van een semester plaats. Er wordt op een structurele manier 
gevraagd naar het co-creatieproces. Op de vragen die nu gesteld worden kan beter 
doorgevraagd worden en mogelijk kunnen er aanvullende enkele vragen worden 
geformuleerd.  
 
Focusgroep 
De focusgroep die aan het eind van semester 1 met de docenten is gehouden heeft veel 
relevante informatie over het co-creatieproces opgeleverd. De docenten houden goed inzicht 
in het proces van co-creatie en de behaalde resultaten. Zij zijn aanwezig bij de KNOP 
bijeenkomsten en kunnen het proces meer als soort buitenstaander beschouwen.  
 
Logboek 
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In de subsidieaanvraag werd aangegeven dat een logboek een goed instrument zou kunnen 
zijn om het proces te monitoren. De helft van de KNOP groepen heeft een logboek 
bijgehouden. Een logboek blijkt een beperkte meerwaarde te hebben als 
communicatiemiddel omdat het niet goed genoeg wordt gelezen. Ook heeft een logboek in 
de huidige vorm geen meerwaarde voor de onderliggende evaluatie. Wanneer wel besloten 
wordt de logboeken te blijven gebruiken is het belangrijk samen af te stemmen waarvoor het 
logboek ingezet wordt. Een optie is om het logboek meer te structureren voor een 
overkoepelende evaluatie.  
 
Notulen 
Notulen zijn vooral relevant voor de KNOP teams zelf maar in mindere mate voor de 
evaluatie. Notulen kunnen onder andere gebruikt worden om afspraken vast te leggen en om 
bij een volgend overlegmoment te kijken of de afspraken zijn nagekomen. Aanbevolen wordt 
om deze te blijven maken en ze ook op te nemen in de eindrapportage over co-creatie.  
 
Evaluaties co-creatie door studenten 
Enkele studenten hebben het co-creatie proces geëvalueerd met het KNOP-team. Dit is 
gebeurd via een enquête of een focusgroep. Deze evaluaties geven veel relevante 
informatie. Als voorbeeld is er binnen één KNOP team gevraagd of de deelnemers bepaalde 
onderdelen en randvoorwaarden van co-creatie wilden beoordelen met een cijfer en daar tips 
en tops aan te koppelen. Een optie is om studenten te vragen of zij met het team de co-
creatie willen evalueren. Daarbij kunnen we een paar standaard vragen aan de studenten 
mee te geven. Studenten kunnen zelf de vorm van evaluatie bepalen. 
 
Studentenartikel 
Het studentenartikel over co-creatie bevat veel relevante informatie over het co-
creatieproces. Toch verschilt de kwaliteit en kan er door studenten meer uit het analyseren 
van het co-creatie proces gehaald worden. Een optie is om aan de studenten één of twee 
opdrachten mee te geven. Eén opdracht zou kunnen zijn om hen te vragen de 
participatieladder te bespreken, aan te geven op welke treden ze hebben geopereerd en 
daar een verantwoording bij te schrijven.  
 
Enidgesprek docent en studenten 
Mogelijk kan in de co-creatie in het eindevaluatiegesprek met de docent besproken worden. 
De docent kan deze informatie apart rapporteren of meenemen in het focusgroep gesprek.   
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Bijlage 1  
Wat verstaan we binnen KNOP onder co-creatie 
 
Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het 
proces en op het resultaat.  Samen creëren en samen iets neerzetten. Je doet dat met elkaar 
omdat het een situatie betreft waarin niemand in zijn eentje het antwoord heeft.  
 
In geval van co-creatie is hét antwoord, dé oplossing of uitkomst niet bekend. Om daartoe te 
komen ga je immers samenwerken. En uiteraard om iets te realiseren waar alle betrokkenen 
blij van worden.  
 
In situaties waarin je een probleem wil oplossen, een uitdaging wil aangaan, een nieuwe 
situatie wil creëren of een kans wil grijpen (ofwel verandering realiseren waarbij je de uitkomst 
of manier waarop niet precies kent) heb je creatieve denkkracht nodig. Je vermogen om 
nieuwe en bruikbare oplossingen te bedenken en te realiseren. 
 
 
Bijlage 2 
Interpreteren participatieladder 
 
Samen met de docenten is tijdens de focusgroep gekeken hoe we de participatieladder 
kunnen interpreteren en hoe we het naar het KNOP project kunnen vertalen:  

- informeren is meer het zenden, studenten vertellen wel even hoe ze het gaan 
aanpakken; 

- raadplegen is dat ze feedback / raad vragen ten aanzien van wat studenten bedacht 
hebben, dus niet alleen het geven van informatie maar ook vragen naar wat de 
deelnemers ervan vinden. Het afnemen van een vragenlijst bij de doelgroep kan hier 
ook onder vallen. 

- adviseren is dat studenten zich daadwerkelijk laten adviseren door de therapeuten en 
de ouderen. Bijvoorbeeld open vragen stellen in hoe ze een doelgroep kunnen 
bereiken en wat voor soort vragen er in een interviewleidraad of enquête opgenomen 
moeten worden; 

- coproduceren is dat ze het echt samen bedenken, de hele aanpak is nog open.  
- (mee)beslissen betekend dat er gezamenlijk ook daadwerkelijk beslissingen worden 

gemaakt ten aanzien van het eindproduct. Zo kan het zijn dat er aanpassingen 
worden gedaan samen / in samenspraak met de ouderen. De ouderen beslissen echt 
mee of onderdelen wel / niet uitgevoerd worden. 

 

 

Bijlage 3 

Afkortingen 

 
FTO  Functioneel Trainen Ouderen 
POF  Praktijk Onderzoek Fysiotherapie 
KNOP  KennisNetwerk Ouderen en Preventie 
OWG   onbegeleide werkgroep  
BGW   begeleide werkgroep 


