
 
 
LaMA Cocreatiesessie 1 -Instructies en verloop  
 
Algemeen 
  

● ongeveer 3 uur 
○ minder is af te raden: het gewenste resultaat bekomen heeft tijd nodig 
○ meer is af te raden: mensen kunnen zich niet te lang concentreren 

● tussen 12 en 25 deelnemers (mix van stakeholders) + representatie 
van de stad 

● engageer een assistent (ambtenaar, administratief bediende, 
stagiair, …) voor foto’s en verslag 

● avonds tijdens de week of voor- of namiddag tijdens het weekend 
● start niet te lang na de werkuren zodat deelnemers zich van het 

werk meteen naar de locatie kunnen verplaatsen   
● wees duidelijk dat er eten zal voorzien zijn 
● verslag na elke sessie opsturen 

 
 

19u30  aankomst  10   

19u40  woordje vooraf  5  de burgemeester vertelt kort wat ze van plan zijn met de 
resultaten van dit proces en waartoe de stad alvast 
engagement neemt 

19u45  het project  5   

19u50  superpower  10  iedereen krijgt even tijd om zich voor te stellen en zijn 
superpower te bedenken. we doen de ronde om iedereen te 
horen (naam + rol + superpower), naam + superpower op 
naamsticker. 

20u00  uitleg over service design  5  foto park 
failing is good! 
we zoeken creatieve oplossingen 
we hebben geen invloed op structurele ingrepen op openbaar 
vervoer of wegenwerken (we kunnen niet zorgen voor nieuwe 
buslijn, extra treinen, tunnels, bruggen, etc.)  
we tonen zo meteen inspiratie voor wat we bedoelen met 
creatieve oplossingen 

20u05  onderzoek+ 4 uitdagingen  20  proces belichten 
uitdagingen overlopen - kort vertellen welke inzichten daartoe 
aanleiding gaven 
bij overzicht-sllide aftoetsen of er uitdagingen weg mogen of 
moeten toegevoegd worden 

20u25  inspiratie  5  best practises overlopen - kort houden! 
(mensen veranderen hun gedrag niet door een folder, maar 
moeten vaardigheden en de juiste randvoorwaarden moeten 
aanwezig zijn) 
deze principes bundelen bestaande expertise die van belang is 
om goede oplossingen te bedenken. gebruik ze om je verder te 
helpen. 

 



 
 

20u30  ronde 1  35  Groepjes van 2 of drie, tegenover elkaar aan tafeltjes. 
Elke groep krijgt een template, een kaart en een uitdaging. 
Opdracht: bedenk voor deze uitdaging een innovatieve 
oplossing. Ga voorbij wat je al kent, durf stout te zijn of te ver 
te gaan. Denk even niet aan praktische beperkingen, 
budgetten, timing. Dat doen we later. 
 
Telkens: 
- Maak er een kleine illustratie bij  
- Maar een korte omschrijving (verstaanbaar voor een 
buitenstaander) 
- Geef het idee een naam 
- vermeld de uitdaging 
 
Na 10 minuten schuiven we door. Het nieuwe duo of trio krijgt 
een andere uitdaging, en doet hetzelfde 
Zo 4 keer, telkens 10 minuten. (bij een groep van bv. 14 
mensen, resulteert dat dan in 28 ideeën) 
we geven bij elke ronde weer nieuwe uitdagingen tot alle 
uitdagingen die gekozen zijn eens aan de beurt komen 
wij verzamelen na elke ronde de ideeën en nummeren deze. 
 
Mogelijke variaties / extra's: 
- derde beurt: slechtst mogelijk innovatie die je kan bedenken 
- vierde keer: ?? 

21u05  Pauze en stickeren  15  alle ideeën op tafels, iedereen mag drie stickertjes op drie 
ideeën plakken (niet drie op hetzelfde, je moet er drie nemen) 

21u20  ronde 2  30  de top 5 of 6 uit de stickerronde gaan op 5 of 6 tafels, waar 
telkens een groepje aan kan verder werken. iedereen kiest zelf 
aan welk idee ze verder werken. zijn er teveel gegadigden voor 
een idee, dan vragen we of ze nog een ander idee willen 
kiezen. a la limiet laten we twee groepjes aan het zelfde idee 
werken. NDM-medewerkers zullen groepje na groepje 
bezoeken en geven bij elk idee alle nuttige input mee als 
wandelende encyclopedie, we moeten vooral uitdagen om 
verder te denken, faciliteren het denkproces, we laten ze 
concretiseren etc. 
we geven na een 15min elk team 4 kaarten (kind, handelaar, 
senior, werknemer). iedereen kiest een kaart die bij zich past. 
vanuit die rol wordt nog eens gekeken of er dingen moeten 
veranderen aan het idee.  

21u50  pitch  20  elk groepje pitcht zijn idee - 2’ per groepje 

22u10  wrap up  5  keuzeproces: in de volgende sessie wordt gekozen welke 
elementen uit de ideeën in testopstellingen worden vertaald. 
dat kan ook een deel van een idee zijn. 
(belang van goede documentatie van uitkomst van deze sessie 
te hebben) 

22u15  EINDE     

 
 
nodig: 
templates voor ronde 1 (speeddating) en ronde 2 (uitwerken idee) 
uitdagingen geprint  
stiften/pennen 
ppt 
stickertjes 

 


