
 
 
LaMA  Cocreatiesessie 2 – instructies en verloop 
 
Algemeen 
 

 ongeveer 3 uur  
o minder is af te raden: het gewenste resultaat bekomen heeft tijd nodig 
o 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 

 
 

19u00 
Welkom en broodje 

30  

19:30 
Open mic 

10 Stel de vraag of er voor je start nog mensen 
zijn die iets kwijt willen. 

19:40 
Recap sessie 1 

10 Terugkoppeling uit sessie 1, bespreek de 
resultaten, kloppen deze nog in het licht van 
de uitdagingen? 

19:50 

Missie en uitdaging 

10 Bedoeling is om tijdens deze tweede sessie 
de resultaten verder uit te werken. Van de 
geselecteerde ideeën maken we in groepjes 
pototypes, op kleine schaal, die we 
gaantesten en aanpassen 

20:00 

Kies het idee waaraan je wil werken 
+kennismaking+kies een rapporteur 

5 Iedereen kiest een idee waar ze verder rond 
willen werken (groepjes van maximaal 6 
personen. Laat de mensen kennismaken met 
elkaar. Per groepje wordt een rapporteur 
aangesteld. 

20:05 
Wat willen we testen? 

15 Laat de groepjes voor ze van start gaan 
nadenken over de vragen uit dit sjabloon  

20:20 

Maken + zelf PAUZE moment kiezen 

45 Bouw een testopstelling (= een ruwe versie) 
Denk na over hoe de burger omgaat met de 
verandering en wat ze zullen ervaren. Wees 
bereid om nog aan te passen, laat de mensen 
een pauze nemen tussenin. Probeer er voor 
te zorgen dat elk groepje op dreef komt en 
aan de slag gaat. In het begin kan dit soms 
aarzelend starten. Zorg er voor dat ze bij de 
uitdaging en het gekozen idee blijven. 
 

21:05 

Test je opstelling met 1 ander team + feedback 

25 10 min per groepje 
Laat de testopstelling testen door het team 
aan dezelfde kant van de zaal.  
Laat de groepen dit zelf bespreken. Geef een 
opdracht naar gelang wat je wil testen. 
Kijk hoe ze ermee om gaan en vraag 
feedback. 



 
 

Enkele regels: 
 Begin niet te verdedigen - “kill 

your darlings” 
 Vraag door naar waarom!  

 

21:30 

Herwerken 

10 Laat de groepjes hun testopstelling 
herwerken aan de hand van de feedback. 
Welk onderdeel werd enthousiast onthaalt, 
wat niet? Hoe kan je het draagvlak 
vergroten? Laat ze ook al nadenken hoe je 
het idee kan communiceren. 

21:40 

Plenaire pitch + finale 

15 
2 min per groepje, duidelijk het idee 
voorstellen. Laat daarna de deelnemer 
stemmen aan de hand van kleurensticker:  
1 voor het topidee in de categorie 
‘HAALBAAR’ 
1 voor het topidee in de categorie ‘MUST’ 
1 voor het topidee in de categorie 
‘AANTREKKELIJK’  

21:55 

Next steps 

5 Maak duidelijkafspraken: wat gaat er 
gebeuren met deze input? Wat  is de timing?  
Probeer zo veel mogelijk duidelijke 
afspraken te maken: 

 Wie doet wat wanneer? 
 Testen in september 
 Communicatie 
 Aftoetsen intern en met mogelijke 

partners 
 budget 

22:00 EINDE   

 
templates voor ronde 2 
Cocreatiebox 
Stickers 
PPT 
 
 
 
 
 


