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In dit boekje laten we je graag kennismaken met een
actieve manier om complexe verandervraagstukken aan
te pakken.
We maken daarvoor gebruik van de waarnemingen van
een groep betrokken medewerkers voor het verkrijgen
van team- en afdelingoverstijgende informatie
(systemische aanpak). Het is informatie die je nodig
hebt om verder te leren en een volgende stap te zetten.
Allereerst maken we kennis met elkaar en maken we
afspraken over het proces. Daarna brengen we ieders
waarnemingen in relatie tot de werkvraag in kaart.
Hierin zijn verbanden en patronen te zien. Vervolgens
kijken we naar de oorzaken die aan deze verbanden en
patronen ten grondslag liggen en wat we daarvan met
elkaar kunnen leren. Als dat helder is kun je beginnen
met het ontwerpen van wenselijke nieuwe situaties.
Zo’n co-creatieproces kent verschillende fases en
vraagt om een daarbij passende tijdsinvestering.
Maar alles start natuurlijk bij de vraag die leeft in 
jouw organisatie.
Veel kijk- en leesplezier,
Carla Frayman | it FIT ’s
Jan Peeters | Energiek Leren

“Hoe vinden we aansluiting bij wat de
toekomst van onze organisatie vraagt?”
“Hoe kunnen we inspelen op de leerwensen
van de huidige generatie studenten?”
“Hoe kunnen we gaan werken
op basis van zelfsturing?”
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1e fase: een intakegesprek van 1,5 uur + een voorbereidingsgesprek van 1,5 uur
Samen met de opdrachtgever
en mensen die de situatie goed
kennen, formuleren we een
compacte werkvraag…

…en nodigen we de mensen uit
die aspecten van het vraagstuk
vertegenwoordigen, om samen
met hen een oplossing te gaan
ontwerpen voor deze vraag.
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2e fase: deze fase vraagt 5-8 uur verdeeld over één of twee bijeenkomsten
In de eerste bijeenkomst bespreken
we de werkvraag met de groep.
Op deze manier zijn alle groepsleden
actief op elkaar afgestemd met
betrekking tot het vraagstuk waaraan
we gaan werken.

Alle waarnemingen rondom de
werkvraag maken we visueel
zichtbaar. Dat doen we in groepjes.
Daarna hangen we alles op om
overzicht te creëren.
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afhankelijk van het type werkvraag en groepssamenstelling
Wat zien we met elkaar aan
verbanden en patronen in
alle waarnemingen?

We destilleren met elkaar
twee of drie grondoorzaken
uit de verbanden en patronen.
Wat leren we hiervan?

We proberen het
grotere plaatje te
maken. Waar zien
we dit nog meer?

ontwerpen
(eerste ronde)

verzamelen van
feedback

Op basis van wat we geleerd
hebben gaan we aan de slag om
wenselijke nieuwe situaties te
ontwerpen.

We maken de eerste schetsontwerpen
en delen die met de groep.
De deelnemers geven elkaar mee wat
zij waarnemen en stellen elkaar vragen.
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We werken in dezelfde groepjes verder aan
de schetsontwerpen, waarbij we elkaars
input meenemen.
Het ontwerp wordt zo concreet mogelijk
gemaakt. O.a. wie betrekken we uit de
organisatie? Wat is de ingeschatte tijdslijn?
Hebben we budget nodig? Hoeveel dan?

De ‘eindontwerpen’
worden gepresenteerd.

Wat gaat er de komende tijd gedaan
worden door de ontwerpgroepen?
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Wanneer vindt de volgende
bijeenkomst plaats?
Wie verspreidt de opbrengsten van
de dag?
Wie organiseert de volgende
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3e fase: een periode van 6-8 weken
Een essentieel onderdeel van
fase 2 is de outro. Hierin maken
de deelnemers met elkaar heldere
afspraken over het vervolg.

Deelnemers gaan aan de slag
met hun ontwerpen en toetsen
deze in de dagelijkse praktijk.

lessen en inzichten uit
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4e fase: een werkbijeenkomst van 2,5 tot 4 uur
Als er tijd is geweest voor ervaren
en onderzoeken, komen we nog
een keer bij elkaar voor een tweede
werkbijeenkomst.

Op basis van de opgedane
ervaringen en inzichten, bekijken
we of het nuttig dan wel nodig is
de ontwerpen bij te stellen.

uitrollen en uitvoeren
in de organisatie

5e fase: een periode van bijvoorbeeld een half jaar
In het doorlopen proces is duidelijk
geworden wat je in relatie tot de
werkvraag binnen een organisatie
anders kunt doen en hoe je dat kunt
doen. Nu wordt het tijd om dat te
gaan implementeren en er in de
praktijk mee te gaan oefenen.

Om te zorgen dat dit oefenen ook echt
leren wordt, maken we een kleine groep
verantwoordelijk voor het organiseren van
momenten om te evalueren en waar nodig
bij te stellen. Onze ervaring is dat je voor
succesvolle uitvoering en implementatie
ruim de tijd moet nemen.

Wat is de impact van deze aanpak voor de organisatie?
• Het zet mensen in hun kracht en spreekt hen aan op eigen verantwoordelijkheid.
• Het realiseert in korte tijd betrokkenheid bij, en eigenaarschap van medewerkers bij
een vraagstuk of verandering.
• Er vindt een verschuiving plaats van het bedenken van oplossingen in de eigen groep
naar een meer systemische aanpak.
• Door de systemische aanpak ontstaat er meer verbinding tussen afdelingen, teams en
mensen. Daardoor weet men elkaar ook na de bijeenkomsten makkelijker te vinden.
Samenwerking wordt hierdoor soepeler en efficiënter en dat bespaart tijd en geld.
• Medewerkers worden zich ervan bewust dat waarnemingen delen als informatie de
mogelijkheid tot verandering aanzienlijk vergroot.
• Het plezier in leren en waarderen van elkaar neemt toe.
• Het verbreed de perspectieven van medewerkers waardoor er doorgang kan ontstaan
in situaties die tot dan toe onoplosbaar leken te zijn.
• Het besef ontstaat dat het vaak niet zo ingewikkeld is als gedacht…
• …en dat in die eenvoud een enorme kwaliteit en schoonheid zit.
Waar hebben we dit eerder gedaan?
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Hogeschool Van Hall Larensteijn, Universiteit Utrecht, Economic Board
Nijmegen, Summa College Eindhoven e.a.
Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van het type werkvraag, type organisatie en grootte van de groep bedragen de
kosten voor een ‘co-creatie: lerend veranderen’ traject tussen € 2750 en € 3750 exclusief
BTW. Er zijn enkele uren beschikbaar voor begeleiding tussen de bijeenkomsten door via
video conferencing.

Co-creatie: lerend veranderen
Wie zijn wij?
Carla Frayman begeleidt organisaties,
teams en professionals bij het
ontwerpen van leerprocessen die leiden
tot actief veranderen van mens en
organisatie. Kortom de basis voor leven
lang leren.
06 21 83 40 92
cfrayman@itfits.nu | https://itfits.nu

Jan Peeters begeleidt organisaties en
teams bij het ontwikkelen van lerend
vermogen. Een systemische aanpak
en de verhouding tussen mens en
organisatie staan daarbij centraal.
06 2888 5112
janpeeters@energiek-leren.nl
https://energiek-leren.nl
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