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Het cocreatie-akkoord is een aanpak voor democratische innovatie. De gemeenteraadverkiezingen 

van 2018 en het coalitie-akkoord dat daaruit voortkomt, vormen een mooie stepstone voor de 

gemeenteraad om te experimenteren met democratische vernieuwing.  

 

 

stap 1 

Bepaal ruim voor de verkiezingen samen met de gemeenschap welke opgaven en vraagstukken in 

cocreatie aangepakt moeten worden om de mensen, het gebied en de economie vooruit te helpen. 

Trek als gemeenteraad in deze fase als een eenheid op (als politieke eenheid en dienaar van de 

community). Inventariseer, ontdek, luister, waardeer.  

Gebruik de samenwerking in de Raad om ook de gemeenschap als een geheel aan te spreken en 

zodoende hele mooie participatieve energie op te kloppen.  

stap 2 

Met deze gemeenschappelijke inventarisatie krijgt de gemeenteraad van de inwoners een kompas. 

Het kompas vertelt waar de bevolking heen wil en waar ze zelf aan wil bijdragen. Hier kunnen de 

politieke partijen vervolgens hun verkiezingsprogramma op schrijven en hun eigen kleuring aan 

geven. Deze kleurverschillen komen in de verkiezingscampagne tot uiting. De politiek toont zich 

hiermee sterker dan nu als een samenwerkende dienaar en luisterend oor van de gemeenschap maar 

houdt ruimte om eigen identiteit naar voren te laten komen. Na de verkiezingen maakt de coalitie 

samen met verbonden en belanghebbende partijen uit de gemeenschap een cocreatie akkoord. 

Hierin wordt de vorming van een aantal maatschappelijke coöperaties geregeld. 
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stap 3 

Deze maatschappelijke coöperaties krijgen van de gemeente en de gemeenschap opdracht om aan 

de slag te gaan met een aantal complexe vraagstukken. In de coöperaties werken de verschillende 

belanghebbenden als gelijkwaardige partners samen. Zowel raadsleden, wethouders als ambtenaren 

kunnen een bijdrage leveren in de coöperatie, afhankelijk van wat er speelt en wat er nodig is. 

instrument 

Een Community of Practice organiseert het hele proces en faciliteert het leren en doen. Deze CoP kan 

uitgroeien tot een school voor vernieuwing voor alle inwoners. 

variant 

Een minder verstrekkende variant is het maken van een open coalitieakkoord waar geen doelen 

maar uitnodigingen voor samenwerking in verwoord worden. Na de verkiezingen komt vervolgens 

een cocreatieproces met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op gang. In dit 

proces worden gezamenlijke doelen geformuleerd die in samenwerking gerealiseerd worden. Ook 

hier faciliteert een Community of Practice het cocreatieproces. 

contact  
Carla Onderdelinden 06-37.55.35.36 
carla@transitiereizen.nl 
 
Patricia van der Haak 06-46.86.59.17 
patricia@transitiereizen.nl 
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