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Balanceren in Laak 
 

Maarten Haverkamp 

 

1. Inleiding 

In kwetsbare wijken waar de problemen het grootst zijn en de behoefte aan actieve 

burgerparticipatie zo belangrijk is, beschikken bewoners veelal onvoldoende over de vereiste 

competenties (het kunnen opzetten van sociale netwerken, bureaucratische vaardigheden, 

enz.) om maatschappelijk actief te worden en te zijn (Engbersen et al, 2015)1. Hierdoor 

kunnen zij minder goed de gevolgen van de terugtredende overheid opvangen, terwijl de 

bewoners van de rijkere wijken  wel over deze competenties beschikken. Burgerparticipatie 

door deze laatste groep is daardoor veel succesvoller. Hierdoor worden de rijkere wijken 

rijker en de armere wijken armer  Er zijn goede redenen aan te nemen dat dit door Engbersen 

genoemde “Mattheuseffect” ook in Laak optreedt. Uit de voorstudie “Stap eens op de fiets” 

(Haverkamp, 20162),  komt namelijk naar voren gekomen dat ook in het stadsdeel Laak 

bewoners veelal de benodigde competenties ontberen en onvoldoende sociale netwerken 

hebben. Deze voorstudie laat bovendien zien dat burgerparticipatie niet wordt gestimuleerd, 

maar wordt geremd doordat professionals en ambtenaren niet goed aansluiten op de wijk 

ondanks dat er veel geld en energie door de overheid wordt geïnvesteerd in 

burgerparticipatie. Er lijkt nadruk te liggen op bureaucratisch handelen kenmerkt in een door 

bewoners ervaren bureaucratie en een gebrek aan empathie, terwijl juist deze empathie kan 

leiden tot het noodzakelijke maatwerk in een sterk diverse wijk. Het is verleidelijk te stellen 

dat het zorgen voor legitimiteit (door middel van regels) en efficiency (het sturen op meetbare 

output) wellicht de overhand hebben gekregen ten koste van betrokkenheid, empathie en 

uiteindelijk tevreden burgers (outcome).  

Overheid en markt bepalen steeds meer het karakter van de publieke voorzieningen, de 

burgers, waar het uiteindelijk om gaat, blijven hierbij achter en zijn vervreemd van deze 

voorzieningen waarvan zij vroeger eigenaar waren (Kruiter en Van der Zwaard, 2013). Door 

burgerinitiatieven, waarbij twee of meer buurtbewoners samenwerken om hun buurt te 

verbeteren (Verhijde en Bosman, 2015), worden de burgers weer (een stukje) eigenaar van 

het publieke domein. Deze (gedeeltelijke) wisseling van eigenaarschap vraagt echter andere 

verhoudingen tussen instellingen en wijkbewoners. De bewoner zal de ruimte die de 

terugtredende overheid creëert moeten opvullen en de professional (opbouwwerker, 

verpleegkundige, etc.) en “streetlevelbureaucrat” (ambtenaar die direct contact heeft met 

bewoners) zal hierbij op effectieve moeten aansluiten. Er is nog weinig bekend hoe de rol van 

de nieuwe professional er uit zal moeten gaan zien. Onderzoeksvraag is dus hoe de rol van de 

nieuwe professional er uit zou moeten gaan zien. 

 

                                                           
1 http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl/wp-content/uploads/Mattheus-in-de-buurt_buurtparticopatie-en-
ongelijkheid.pdf 
2 Deze voorstudie maakt deel uit van de Voortgangsrapportage “Nieuwe perspectieven op Laak.” Een pdf-
bestand is opvraagbaar via M.Haverkamp@hhs.nl 

http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl/wp-content/uploads/Mattheus-in-de-buurt_buurtparticopatie-en-ongelijkheid.pdf
http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl/wp-content/uploads/Mattheus-in-de-buurt_buurtparticopatie-en-ongelijkheid.pdf
mailto:M.Haverkamp@hhs.nl
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2. Onderzoeksdoel en aard van het onderzoek 

 

In dit actieonderzoek wordt als “reflective practionar” experimenterenderwijs de juiste 

rolinvulling van de nieuwe professional onderzocht. Dit doet de onderzoeker door mee te 

draaien in burgerinitiatieven. Voor de professional  en ambtenaar die te maken krijgen met 

burgerinitiatieven is het ACTIE-model ontwikkeld (Denters, Tonkens et al, 2013). De 

onderzoeker maakt hiervan gebruik en toetst of dit bruikbaar is.  

Het ACTIE-model 

Denters et al (2013) beschrijven dat er tenminste drie varianten zijn in het omgaan met 

bewonersinitiatieven. Er is een stimulerende aanpak (regierol) waarbij bewoners worden 

aangemoedigd iets te gaan doen in hun wijk, zij typeren deze benadering vanwege de 

intensiteit als rood. Een faciliterende benadering waarbij hulp wordt geboden in de vorm van 

b.v. kennis. Zij typeren deze door de grotere afstand als blauw. Als laatste onderscheiden zij 

coproductie waarbij professionals samen met bewoners op basis van gelijkwaardigheid een 

initiatief ontwikkelen en uitvoeren,  zij kleuren dit wit. Het model is van belang omdat het 

duidelijk maakt dat één stijl niet effectief is, maar dat dit per initiatief kan wisselen en soms 

zelfs binnen een initiatief. Zij geven aan dat vooraf goed moet worden nagedacht over de 

juiste stijlkeuze. Het door hen ontwikkelde ACTIE-model adviseert vervolgens of de 

volgende ACTIE-elementen voldoende aanwezig zijn: 

A - Animo: motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven  

C - Contacten: contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties  

T - Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden 

I - Inbedding: de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te ondersteunen  

E - Empathie: het vermogen om je te verplaatsen in burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en  

      verwachtingen 

Het al dan niet aanwezig zijn van een of meerdere elementen heeft invloed op de rolinvulling. 

Indien er b.v. veel animo vanuit de burgers is om een  initiatief op te pakken hoeft de 

professional hier geen regie in te nemen. 

 

3. Verandering 

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een actieonderzoek waarbij al handelend 

wordt onderzocht wat de juiste rolinvulling van de nieuwe professional moet zijn. Dit werd 

bereikt door interventies, reflecties en kennisontwikkeling doorlopend met elkaar af te 

wisselen in drie parallelle trajecten. Door het participeren  als “reflective practionar” in 

bewonersinitiatieven werden bewoners o.a. ondersteund in het opzetten van een 

maatschappelijk netwerk. Dit maatschappelijk netwerk heeft als doel bewoners sterker te 

maken door hen te organiseren, kennisuitwisseling mogelijk te maken en hierdoor een 

sterkere positie te geven ten opzichte van de instellingen. Deze sterkere positie is b.v. nodig 

om kernbegrippen uit de Wmo als zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen. 
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4. Reflectie en kennisontwikkeling 

 

De onderzoeksvraag is hoe de rol van de nieuwe professional die te maken krijgt met 

burgerinitiatieven er uit zal moeten gaan zien. Tijdens het vooronderzoek kwam naar voren 

dat bewoners bij professionals en ambtenaren een gebrek aan empathie ervaren. Enerzijds 

komt door de bureaucratie waardoor men zich als mens niet herkend voelt, anderzijds hebben 

bewoners het idee dat er vaak niet naar hen wordt geluisterd en dat bij bewonersinitiatieven 

de regie vaak naar de professional verschuift in plaats dat deze bij de bewoners blijft. 

Daarnaast weigeren professionals en ambtenaren volgens de bewoners veelal te participeren 

op de momenten dat bewoners actief zijn, n.l. de avonden en de weekenden. In mijn 

actieonderzoek heb ik sterk ingezet op Empathie: het vermogen om je te verplaatsen in 

burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en  verwachtingen, daarbij was ik actief op 

de tijden dat bewoners actief zijn: de avonden en de weekenden. 

Tijdens het vooronderzoek is als participatief onderzoek meegedraaid met een 

bewonersinitiatief, dit om te ervaren wat er komt kijken bij een bewonersinitiatief en op 

reflectieve wijze vorm te geven aan en te leren over een effectieve wijze van invulling van 

mijn rol als professional (Schön,1983). Daarna zijn er bijeenkomsten geweest met bewoners 

die betrokken waren bij de voorbereiding van het congres “De Buurt Bestuurt” van 4 

november 2016 waarbij de situatie van het stadsdeel Laak is geagendeerd en de urgentie om 

te komen tot een sterkere positie van bewoners is gevestigd. Vervolgens zijn er 

bijeenkomsten geweest met bewoners voor het samenstellen van een regiegroep en voor het 

organiseren van themabijeenkomsten. In deze themabijeenkomsten konden bewoners 

knelpunten en mogelijke oplossingen aangeven rondom door hen ingebrachte thema’s. Deze 

werden daarna door bewoners en professionals omgezet in acties. 

Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen de betrokkenen bij het actieonderzoek, maar ieder 

heeft een eigen rol. Deze rollen komen tot uitdrukking in de primaire verantwoordelijkheid 

die iemand heeft voor een traject. De bewoner is verantwoordelijk voor het initiatief (de 

gezondheidsmarkt, het congres en de themabijeenkomsten), de professional voor het helpen 

slagen van dit initiatief. Vanuit het ACTIE-model  werd bewogen tussen de stijlen regisseren, 

coproductie en faciliteren. Van alle interacties met bewoners en de daarbij gekozen stijl werd 

verslag gemaakt. Na de bijeenkomsten werd er gereflecteerd op de vergaderingen, soms 

alleen en soms met de bewoners. De reflectiemomenten vonden zowel tijdens de interactie 

met bewoners plaats als na de interactie. Donald Schön (1983) noemt dit respectievelijk 

“reflection in action” en "reflection on action”. Door hier zowel tijdens als na de interactie 

aandacht aan te besteden werd geleerd hoe enerzijds gedurende een interactie effectief van 

stijl te veranderen en anderzijds of er na afloop van een interactie de volgende keer van 

strategie moet worden veranderd. De sleutelvraag was dan iedere keer: wat maakt mij als 

professional effectief? Hiervoor werd het ACTIE-model gebruikt. Was de gekozen stijl 

effectief? Tijdens deze reflectiemomenten werd ook gereflecteerd op het ACTIE-model zelf. 

Was het ACTIE-model bruikbaar, verliepen stijlwisselingen zoals beschreven in het ACTIE-

model of werden er verschillen geconstateerd? Dit laatste past dan weer bij wat Schön 

“reflection on reflection” noemt. Door de interacties en de daarbij succesvol gekozen stijl te 

groeperen kon uiteindelijk ook de onderzoeksvraag worden beantwoord hoe de rolinvulling 

van de nieuwe professional die te maken krijgt met burgerinitiatieven er uit zou moeten gaan 

zien.  
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5. Casusbeschrijvingen 

 

Tijdens het vooronderzoek heb ik geparticipeerd in de organisatie van de gezondheidsmarkt 

in Laak-noord (maart-mei 2016)3. Het was volledig een bewonersinitiatief. Voor het 

actieonderzoek is tot nu toe aangesloten bij de volgende door bewoners gegenereerde 

interventies: een congres op 4 november 2016 en een themabijeenkomst op 27 februari 2017. 

Ook deze initiatieven kwamen vanuit de bewoners zelf. Deze cases worden hier 

gepresenteerd omdat de stijlwisselingen die hier plaatsvonden belangrijk zijn voor de 

discussie over de rolinvulling van professionals die te maken krijgen met 

bewonersinitiatieven.   

Casus organisatie gezondheidsmarkt Laak-noord 

 

Tijdens mijn vooronderzoek, februari-juni 2016,  verneem ik dat er in Laak-noord al een 

aantal jaren een gezondheidsmarkt wordt georganiseerd voor de bewoners uit deze wijk, 

eveneens dit jaar: op 4 juni. Ik neem contact op met de voorzitter van de 

bewonersorganisatie uit deze wijk en vraag of ik mocht participeren in de organisatie. Ze 

vinden het prettig als ik vanuit mijn achtergrond als docent mee zou denken in de 

voorbereiding. De eerste bijeenkomst vindt op 9 maart plaats. Behalve ikzelf zijn er zeven 

bewoners aanwezig. Ze hebben ook een welzijnsinstelling uitgenodigd, voor professionele 

ondersteuning. Deze instelling laat echter weten, via een appberichtje dat ze in de 

avonduren niet beschikbaar zijn. Er wordt afgesproken wel iedere keer de notulen te sturen 

naar zowel deze instelling als de gemeente. De eerste vergadering verloopt erg chaotisch, 

er is o.a. geen voorzitter. Hoewel er vorig jaar door studenten een draaiboek is gemaakt 

voor de organisatie wordt hier geen gebruik van gemaakt. Er wordt gebrainstormd hoe de 

markt vorm gegeven zou moeten worden. Langzamerhand neemt een van de bewoners 

steeds meer de leiding, dit wordt ook de anderen geaccepteerd. Na afloop vraag ik of er 

notulen van vorig jaar zijn en of ze gebruik zouden gaan maken van het draaiboek. De 

secretaris zou op zoek gaan naar de notulen en het draaiboek. De vier andere vergaderingen 

die volgen verlopen een stuk meer gestructureerd, het draaiboek wordt echter niet gebruikt, 

er wordt wel meer gebruik gemaakt van de ervaringen van de jaren ervoor. De bewoner die 

in het eerste overleg steeds meer de leiding nam, is in de volgende overleggen automatisch 

de voorzitter, dit ontstaat organisch. Mijn rol is vooral meedenken in de haalbaarheid en of 

er geen zaken zijn vergeten. Ik wijs er op dat voor zaken zoals bloedprikken, het meten van 

de bloedruk etc. er contact met de instanties moet worden opgenomen. De focus van de 

activiteit staat vanaf het begin al vast en de vergaderingen krijgen steeds meer structuur. 

Men vraagt of ik studenten kan regelen vanuit de sportacademie van De Haagse 

Hogeschool die mee kunnen helpen bij sportactiviteiten gedurende de gezondheidsmarkt, 

dit lukt na moeite. De vergadering wordt altijd vooraf gegaan met het nuttigen van iets 

lekkers, b.v. krentenbollen, rijkelijk besmeerd, met roomboter. De gezondheidsmarkt op 4 

juni verloopt soepel er wordt goed bezocht. Al met al is mijn indruk dat ze goed in staat 

zijn om zelf een gezondheidsmarkt te organiseren, een professional kan hier met vooral 

meedenken vanuit projectmatig werken en enig faciliteren van toegevoegde waarde zijn.   
 

 

                                                           
3 Hoewel dit behoorde tot het vooronderzoek wordt deze casus toch beschreven omdat deze waardevolle info 
oplevert voor het onderzoek. 
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Analyse 

 

Animo: het organiseren van de gezondheidsmarkt was een bewonersinitiatief, zij hoefden dus 

niet te worden aangejaagd zoals in het ACTIE-model wordt gesteld, de organisatoren hadden 

genoeg Contacten. Als participatief onderzoeker bracht ik (projectmanagement) kennis in. 

De stijl hiervan is te kenschetsen als coproductie, ik faciliteerde b.v. door een student vanuit 

school “te regelen” Deze activiteiten kunnen worden gerangschikt onder Toerusting. Het 

initiatief is  inmiddels een traditie geworden, toch is de Inbedding nog niet bij iedere 

betrokken organisatie vanzelfsprekend gezien het niet participeren door professionals. 

Gedurende mijn participatie heb ik sterk gewerkt vanuit de Empathie, het was hun initiatief 

en ik zorgde er door bewust mijn stijl te kiezen en te letten op hun reacties op mijn inbreng 

dat dit zo bleef.      
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Casus organisatie congres 4 november 2016 
 

In mei 2016 word ik benaderd door een bewoner van Laak-centraal. Hij maakt zich ernstig 

zorgen over de wijk. Hij heeft gehoord dat mensen in armere wijken korter leven en langer 

in ongezondheid. Mensen met meer inkomen leven gemiddeld langer en ruim 12 jaar 

minder zonder gezondheidsproblemen (Gezondheidsmonitor, 20144). Daarbij maakt hij 

zich zorgen over het toenemende gebrek aan cohesie binnen de wijk. Hij wil een congres 

organiseren om deze zaken op de agenda te krijgen. Hij heeft zijn idee al besproken met de 

penningmeester van een van de bewonersberaden binnen Laak, die werkt graag mee. Ze 

hebben allebei de overtuiging dat hun idee aansluit bij de wijk. Volgens hen is er zeker 

behoefte aan zo’n initiatief maar komt het gewoon niet van de grond. Hij vraagt of ik wil 

meewerken bij de organisatie van het congres en ook wil spreken over mijn bevindingen 

uit mijn vooronderzoek tijdens het congres. Ik stem toe omdat het een bewonersinitiatief is  

en kan bijdragen aan de transformatie van verhoudingen. De bewoners hebben de 

belangrijkste stem in de samenstelling van het programma: ze willen sprekers over 

buurtrechten, de verschillen in gezondheid tussen rijke en arme wijken en mij als laatste 

spreker over burgerparticipatie in Laak. Ik vind dit belangrijk omdat de agenda in 

belangrijke mate bepaalt of het een bewonersinitiatief is. Het congres moet dienen om de 

ernst van de situatie van Laak vanuit bewoners op de agenda van de ambtenaren en 

professionals te krijgen. Mijn rol beperkt zich in het toetsen van de haalbaarheid van het 

programma en het bijsturen als de horizon uit het oog wordt verloren. De sprekers worden 

benaderd door de bewoners zelf, evenals dat de meeste andere activiteiten door de 

bewoners worden opgepakt. Ik monitor de organisatie.  Dit doe ik door mij te laten 

“bijpraten”, hiermee wordt duidelijk als er nog zaken moesten worden gedaan of te lang 

duren. Op de momenten dat er moet worden geschreven: persberichten, subsidieaanvraag, 

input voor de brief van de burgemeester etc. vraagt men of ik dit voor mijn rekening wil 

nemen, dit doe ik omdat duidelijk blijkt dat men hier moeite mee heeft. De bewoners 

willen een voorzitter vanuit Laak, iemand die zich heeft opgewerkt en dus een voorbeeldrol 

heeft. Vijf dagen voor het uitgaan van de uitnodiging voor het congres is er nog geen 

voorzitter, zelf vinden de bewoners dit niet zo’n probleem. Ik vind zelf dat er op de 

uitnodiging wél een naam moet staan omdat dit professioneler over komt en heb überhaupt 

zorg over het regelen van de dagvoorzitter. Ik neem uitdrukkelijk de regie en stel dat er 

uiterlijk de volgende dag een naam moet zijn en dat ik anders met mijn eigen kandidaat zou 

komen. Men vindt mijn regisserende stijl geen probleem, maar vindt wel dat ik wat 

overdrijf, ze hebben de overtuiging dat er voor het congres echt nog wel een voorzitter zou 

worden gevonden. De dag erna is er geen voorzitter en kom ik met mijn kandidaat die ook 

feitelijk de dagvoorzitter wordt. Het congres vindt plaats in Hvv Laakkwartier, buurthuis 

van de toekomst. Ik vraag hoe het met de techniek staat. Volgens een van de bewoners zou 

het moeten werken. Ik wil zeker weten of de techniek werkt, en dat minimaal een week van 

te voren checken zodat eventueel vervangende apparatuur kan worden geregeld. Een van 

de bewoners merkt op dat dit ook een dag van te voren kon worden gecheckt:  “als het dan 

niet in orde is gaan we improviseren” Ik neem de regie en vraag of ze een afspraak kunnen 

regelen zodat ik het zelf kan gaan checken. Het blijkt nodig, ik ben twee avonden bezig 

voordat het werkt. Techniek is altijd een essentiële randvoorwaarde voor het goed laten 

verlopen van een congres - ik eis altijd van mijn studenten dat ze dit van te voren checken, 

vanuit mijn professie kan ik mij daarom een mislukking op dit vlak niet veroorloven. Het 

congres is met 95 deelnemers zeer succesvol, volgens de bewoners omdat het een initiatief 

van henzelf is. Ze weten wat aansluit bij de wijk, het is hun initiatief en gaan daarom hun 

uiterste best doen om het te laten slagen. Zij benaderen zelf dan ook mensen uit de wijk om 
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te komen naar het congres, deze mond-tot-mond reclame werkt volgens hen veel beter dan 

uitnodigingen per mail of via flyers.    
 

 

 

 

Analyse 

Animo: in bovenstaande casus is er geen sprake geweest van een regierol, het initiatief voor het 

organiseren voor het congres kwam n.l. vanuit henzelf. Ik heb wel de regie genomen toen naar mijn 

mening de voorzitter niet op tijd bekend was en de techniek niet tijdig gecontroleerd werd. Deze 

omissies in de organisatie stuitte n.l. tegen mijn professionele waarden als docent waarbij het voor mij 

als evident wordt verondersteld dat er tijdig een dagvoorzitter is en dat een kritische randvoorwaarde 

als de techniek vervuld is. Er hoefde weinig aandacht te worden besteed aan de Contacten, de bij de 

voorbereiding betrokken bewoners hebben veel contacten binnen de wijk en een van de bewoners had 

ook contacten nodig voor de invulling van het congres. Mijn rol heeft zich voornamelijk beperkt tot 

het meedenken in termen van haalbaarheid (coproductie) en het aanvragen van de subsidie 

(faciliteren).  Ik heb  kunnen voorzien in de dagvoorzitter (faciliteren). Deze activiteiten kunnen 

worden gerangschikt onder de Toerusting. De Inbedding was hier niet aan de orde omdat het een 

eenmalig initiatief waarbij verdere organisaties niet nodig waren. Empathie is in deze casus zeer 

belangrijk geweest, door het “invoelen” van de bewoners kon op het juiste moment van stijl worden 

gewisseld waardoor dit geen negatieve invloed had op de motivatie van de bewoners.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitor-den-haag-2014.htm 
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Casus samenstellen regiegroep en voorbereiden eerste thema-avond  
 

Na het geslaagde congres spreek ik samen met de organisatoren van het congres over het 

vervolg. Op het congres is het startsein gegeven van het vormen van een maatschappelijke 

beweging in Laak: De Buurt Bestuurt! Allereerst moet onze regiegroep worden uitgebreid 

met mensen uit Laak die het belangrijk vinden om er voor te zorgen dat thema’s uit de wijk 

ergens worden belegd. De twee bewoners benaderen twee mensen uit hun netwerk, deze 

stemmen in met hun medewerking. Bij de eerste bijeenkomst worden er thema’s 

geselecteerd door de bewoners die in de eerste thema-avond op 27 februari kunnen worden 

behandelend. Het zijn de thema’s zorg en welzijn, communicatie van en naar de gemeente 

en het recht op uitdaging. Ik geef aan dat onze groep geen representatief gezicht is voor de 

wijk en dat we de groep moeten uitbreiden met mensen uit de andere wijken (er zit alleen 

Laak-centraal en Laak-haven in, dus geen mensen uit Spoorwijk, Laak-noord en 

Schipperskwartier). Men erkent dat hier aan moet worden gewerkt. Bij de tweede 

vergadering sluit opeens een bewoner aan bij de vergadering. Een van de al aanwezige 

bewoners legt uit dat hij hem is tegengekomen en dacht dat hij een goede aanwinst was 

voor de groep en hem meteen maar had uitgenodigd voor het overleg. Ik neem 

nadrukkelijk de regie en stel dat hij niet zomaar kan aanschuiven, de bewoner die hem 

heeft uitgenodigd had dit moeten melden zodat we hier over konden spreken. Ik maak 

excuses tegen de onverwachte bezoeker. Nadat we weer met elkaar verder kunnen met de 

vergadering leg ik uit dat ik vind dat nieuwe kandidaten voor de regiegroep eerst met 

elkaar besproken moeten worden of deze toegevoegde waarde hebben. In dit overleg wordt 

gezamenlijk afgesproken hoe de thema’s worden behandeld op 27 februari (brown 

papersessie). De methodiek wordt op mijn voorstel geselecteerd, mijn argumenten zijn dat 

op deze wijze iedereen een gelijke inbreng kan hebben, bovendien heb ik uit mijn netwerk 

vernomen dat er in andere wijkbijeenkomsten mensen zijn geweest die de boel hadden 

verstoord met racistische uitlatingen, deze mensen hebben zich ook voor onze bijeenkomst 

aangemeld. Door deze methodiek kan de wind uit de zeilen worden genomen. Een van de 

bewoners lijkt op voorhand moeite te hebben met het leiden van de workshop, ik merkt dit 

op omdat hij zenuwachtig wordt en ik vraag dit na. Mijn observatie klopt en ik vraag of hij 

assistentie wil, hij beaamt dit en ik regel de procesbegeleiders vanuit mijn netwerk die 

samen met hem de bijeenkomsten voorbereiden en gaan uitvoeren. Ik schrijf wederom het 

persbericht op verzoek van de vergadering. Opvallend is dat de vergaderingen iedere keer 

langer duren dan ik plan, er wordt begonnen met het drinken van een glas wijn en men 

praat over allerlei zaken die niets te maken hebben met de inhoud van de vergadering, 

pogingen van mij om te starten stranden iedere keer, ook de afhandeling van de 

agendapunten duurt langer dan ik gewend ben, als ik naar een volgend punt wil overgaan 

merk ik dat bewoners afhaken en soms zelfs gaan zuchten. Ik leer, gedurende de 

vergaderingen, dat het effectief is vaak het besprokene samen te vatten en in de context te 

zetten.  

Op de derde vergadering melden twee bewoners dat ze iemand uit Schipperskwartier 

hebben gesproken die wellicht geschikt is voor onze groep, hij zou 27 februari 

langskomen.  Ik stel dat het fantastisch zou zijn als we iemand uit het Schipperskwartier 

erbij krijgen: we zijn geen bestuur van het netwerk, maar wel het gezicht! Tot mijn 

verbazing reageert een van de andere bewoners furieus: “we zijn geen bestuur en hoeven 

dus niet representatief te zijn” volgens hem. Hij beschuldigt mij van politiek correct 

denken. Ik leg hem uit dat wij het gezicht van het netwerk zijn en in dat gezicht herkennen 

veel bewoners zich nu niet. Ik leg ook uit dat het op voorhand uitsluiten van mensen botst 

tegen fundamentele maatschappelijke waarden. 
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Op voorstel van de andere bewoners laten we dit punt rusten en handelen de andere punten 

af. De volgende dag ontvangen we een mail dat de bewuste bewoner uit onze groep stapt 

omdat hij ons conventioneel en politiek correct vindt. Een van de bewoners belt mij later 

die avond, hij heeft het met de twee andere leden besproken, ze delen mijn standpunt voor 

100 procent, wel wil hij een lijmpoging ondernemen. Ik vind dit prima, maar wel met de 

voorwaarde dat ons standpunt blijft staan: de lijmpoging slaagt niet. De bijeenkomst 

verloopt zeer goed met een opkomst van 75 bewoners en 10 professionals.  
 

 

Analyse 

Animo: in bovenstaande casus is er geen sprake geweest van een regierol in de zin dat 

bewoners gestimuleerd moesten worden om iets te gaan doen in hun wijk, het initiatief kwam 

immers vanuit henzelf. Ik heb wel de regie genomen toen een deelnemer aan het overleg 

zonder overleg vooraf een andere bewoner meenam en introduceerde als nieuw lid van de 

regiegroep. Deze wijze van handelen stuitte n.l. tegen mijn professionele waarden waarbij het 

voor mij evident is dat veranderingen in de regiegroep eerst binnen de regiegroep moeten 

worden besproken. Ik heb ook de regie genomen toen een van de deelnemers een potentiele 

nieuwe deelnemer wilde uitsluiten. Deze uitsluiting botste tegen mijn professionele waarden 

omdat het op voorhand niet uitsluiten van mensen een van onze  maatschappelijke 

kernwaarden is. Er hoefde weinig aandacht te worden besteed aan de Contacten, de bij de 

voorbereiding betrokken bewoners hebben veel contacten binnen de wijk. Mijn rol heeft zich 

voornamelijk beperkt tot het meedenken in termen van haalbaarheid en het inbrengen van 

professionele kennis b.v. het kiezen voor de methodiek van de “brown papersessie” waardoor 

iedereen een gelijke inbreng heeft en potentiele verstoorders bij voorbaat onschadelijk 

worden gemaakt, deze stijl kan worden gezien als coproductie. De stijl hiervan valt onder co-

productie en de activiteiten kunnen worden gerangschikt onder de Toerusting. Het verrichten 

van het benodigde schrijfwerk en het inschakelen van professionals uit mijn netwerk die 

bewoners kunnen ondersteunen bij het leiden van workshops valt ook onder Toerusting, de 

stijl hierbij echter onder faciliteren, ik heb mijn professionele vaardigheden en netwerk ter 

beschikking gesteld. De Inbedding van het bewonersinitiatief “De Buurt Bestuurt” is nog 

niet afdoende bij de professionele en ambtelijke instanties.  Empathie is in deze casus zeer 

belangrijk geweest. Er is regieallergie, regie moet je zeer schaars toepassen, dit goed 

aanvoelen en op de juiste wijze op participeren vraagt empathie. 
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6. Overeenkomsten en verschillen met het ACTIE-model 

 

In de beschreven cases is geen sprake geweest van een regisserende benadering in de zin dat 

bewoners moesten worden aangejaagd, bewoners namen zelf initiatief. De regie nemen bij 

Animo zou er voor zorgen dat het geen bewonersinitiatief meer zou zijn. De Contacten 

behoefden weinig aandacht omdat de betrokken bewoners de benodigde contacten hadden. 

De Toerusting was bij ieder casus van belang: als professional kon b.v. advies worden 

gegeven over de prioritering van activiteiten binnen een initiatief, het helpen bij het 

verkrijgen van subsidie en kon het benodigde schrijfwerk worden verricht. Inbedding was 

eveneens van belang. Empathie kwam het meest naar voren omdat door het “invoelen” de 

benodigde stijl van participatie als professional kon worden gekozen en zo nodig kon worden 

geswitcht. Coproductie (wit) is de meest voorkomende stijl van participatie als professional 

geweest tijdens de beschreven cases. Tijdens het vergaderen heb ik iedere keer meegedacht 

met de bewoners, in plaats van mij echter met de inhoud van de agenda te bemoeien heb ik 

veel meer meegedacht in termen van haalbaarheid van de door bewoners bepaalde agenda en 

het daarbij behorende proces. Bij de faciliterende benadering (blauw) wordt door de auteurs 

van het ACTIE-model gesproken over enige afstand tussen bewoners en professionals. In de 

drie cases is van afstand nadrukkelijk geen sprake geweest, maar moest er iedere keer ter 

plekke, tijdens een vergadering, worden bepaald of ik zou faciliteren, b.v. door het schrijven 

van een subsidieaanvraag, persberichten etc. of dat de bewoners het zelf af konden, ik stelde 

mij dus dienstbaar, responsief op. Tijdens de initiatieven vonden er een aantal keren 

botsingen plaats tussen de opvattingen van de bewoners en mijn professionele waarden, deze 

botsingen kwamen voort enerzijds voort uit het verschil in (professionele) opvattingen over 

de voorbereiding van zaken (b.v. zekerheid goedwerkende techniek) als anderzijds 

maatschappelijke kernwaarden (uitsluiting van mensen). Op deze momenten heb ik 

nadrukkelijk de regie genomen en bepaald wat er moest gebeuren of juist niet moest 

gebeuren. De regierol kreeg dus een andere betekenis en werd niet vormgegeven van zaken 

voortkomend uit het initiatief maar uit mijn professionele opvattingen.  

Opvallend is dat bij een vergadering vaak alle drie de stijlen meerdere keren aan de orde 

kwamen. De mede daardoor zeer intensieve interactie vond meestal plaats rondom 

coproductie, soms faciliteerde ik echter. Bij de coproductie stelde ik vragen over de 

haalbaarheid van een initiatief, de daaruit voortvloeiende activiteit of het bijbehorende 

proces. Soms was bijsturing nodig b.v. omdat men teveel activiteiten in een keer wilde 

oppakken of zaken die weinig met het initiatief  te maken hebben, soms vroeg het proces 

aandacht. Ik lette er dan scherp op dat het wél hun initiatief bleef. Regelmatig kwam het voor 

dat ik faciliteerde om activiteiten mogelijk te maken, dit ging dan om zaken waarin bewoners 

niet deskundig in waren of waarvoor hun netwerk niet afdoende was. Op een aantal 

momenten nam ik nadrukkelijk de regie en bepaalde wat er wel of niet moest gebeuren. De 

rode kleur behorend bij de regiestijl heeft een andere betekenis gekregen, niet in de zin van 

de leiding nemen in het vormgeven van het initiatief, maar het geeft aan wanneer bewoners 

tegen mijn professionele waarden aanbotsen en regie in de vorm van verbieden of gebieden 

noodzakelijk is. Anders dan in het ACTIE-model heeft het opereren vanuit deze professionale 

waarden een aparte plaats gekregen.  Het niet de regie nemen bij het vormgeven van het 

initiatief is steeds gewaardeerd door bewoners, ze bleven hierdoor eigenaar van hun initiatief 

en bleven gemotiveerd om het te laten slagen. Bewoners voelden zich aangemoedigd om zelf 
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initiatieven te ontplooien vanuit het ontstane burgernetwerk “De Buurt Bestuurt”, dit zijn ze 

ook gaandeweg meer gaan doen en vormen hierdoor steeds meer een serieuze 

gesprekspartner voor de professionele instanties.  

 

7. Balanceren in Laak 

 

Het ACTIE-model geeft aan dat van te voren voor een initiatief de stijl die de professional 

gaat hanteren moet worden bepaald en dat er soms binnen een initiatief van stijl dient te 

worden gewisseld. De casusbeschrijvingen maken echter duidelijk dat zelfs binnen één 

vergadering meestal meerdere keren van stijl moet worden gewisseld. Het empathisch 

“invoelen” bepaalt hoe je dit moet doen. Essentieel is dat het wisselen van stijl soms ter 

plekke tijdens de vergadering gebeurt, Schön noemt dit “thinking on our feet”. Dit vereist dat 

je in een “split second” beslissingen neemt, daarbij gebruik makend van je ervaring, gebruik 

makend van je ‘theories in use’ en verbinding makend met je gevoel. Professionele waarden 

zorgen ervoor dat soms de regie moet worden genomen. Alles bij elkaar maakt dat het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven in Laak met recht “Balanceren in Laak” kan worden 

genoemd.  

 

Balanceermodel voor het participeren in bewonersinitiatieven 

Participatie als professional in bewonersinitiatieven is een nieuw fenomeen en zal de 

komende jaren voor veel professionals een onderdeel van hun werk worden. Op grond van 

het voorgaande onderzoek worden hieronder schematisch de stijlvormen die ik als 

professional ben tegengekomen weergegeven, daarnaast zijn aan deze stijlbeschrijvingen 

(reflectieve) vragen gekoppeld die zowel vooraf, tijdens of na afloop van het werken met 

bewoners kunnen worden gesteld.  

 

Balanceermodel voor het participeren in bewonersinitiatieven 
Regierol (rood) Coproduceren (wit) Faciliteren (blauw) 

   

Acties (of het nalaten er 

van), opvattingen, gedrag 

van bewoners zijn in strijd 

met professionele 

standaarden, overweeg de 

regie te nemen.  

Op basis van 

gelijkwaardigheid wordt het 

initiatief vormgegeven, laat 

de vormgeving van het 

initiatief vooral aan de 

bewoners en denk mee 

vooral uit risico’s, stuur bij 

als de horizon uit het oog 

wordt verloren, help bij het 

vormgeven van het proces, 

de weg ernaar toe. 

Faciliteer bewoners in 

kennis, b.v. het doen van het 

schrijfwerk, het regelen van 

assistentie bij de workshops 

die door bewoners worden 

geleid. Maak hierdoor het 

initiatief mogelijk zonder 

bemoeienis met de inhoud 

van de agenda te hebben. 
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Balanceervragen 
Regierol (rood) Coproduceren (wit) Faciliteren (blauw) 

   

Moet ik gebieden of 

verbieden, of juist niet? Is de 

activiteit, opvatting, of 

gedrag van bewoners in 

strijd met mijn professionele 

waarden? Wat zijn mijn 

professionele waarden in 

relatie tot het initiatief of de 

daaruit voortvloeiende 

activiteit? 

Is het initiatief of de daaruit 

voortvloeiende activiteit 

haalbaar? Is bijsturing nodig 

en mogelijk op dusdanige 

wijze dat het initiatief niet 

wordt overgenomen? Moet 

er geholpen worden bij het 

vormgeven van het proces? 

Is het wenselijk om 

bewoners te faciliteren? Is 

het wenselijk een 

faciliterende activiteit samen 

met een bewoner te doen 

zodat ze het volgende keer 

zelf kunnen? 
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De buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten
Co-creatie, Empathie en Design
Samenvatting LaakVitaal verkennend onderzoek

• Co-creatie met maatschappelijke partijen
• Empathisch ontwerpen 



Co-creatie voorwaarden  

De ontwerptafel met de vijf stappen: 

1. Zorgen voor een balans tussen de stakeholders

2. Het kennen van het speelveld

3. Een concreet vertrekpunt

4. Transparantie (geen valse verwachtingen scheppen)

5. Interesse in elkaar 

De ontwerptafel, vijf stappen voor een co-creatief proces 

(bron: Arkema, N. http://www.deontwerptafel.net ) 

http://www.deontwerptafel.net/


Co-creatie 

Kan niet zonder empathie voor de gebruiker! 

• Wie is de gebruiker?

• Waar vind ik die gebruiker? 

• Hoeveel gebruikers betrek ik?

• Hoeveel macht geef ik die gebruiker?

• Hoe verhoud ik me tot die gebruiker? 

Onderzoekdeel 1 gaat hierop in.



De meerwaarde van het betrekken van gebruikers
Inhoudelijke voordeel

• Er worden producten ontwikkeld die aansluiten op de behoeften van gebruikers. 

• Er worden daardoor er ook betere producten ontwikkeld. 

• Er worden geen onnodige producten ontwikkeld.

• De input van de gebruiker kan aanleiding geven tot andere of nieuwe producten.

Procesvoordeel

• Er ontstaat meer binding van de gebruiker met het product (draagvlak). 

• Het ontwikkeltraject kost meer tijd maar dit verdient zich terug in een kleinere kans op fouten 
achteraf.

• De ontwerper kan zich betere voorstellen (empathisch ontwerpen) waar de gebruiker behoefte 
aan heeft.  

Onderzoekdeel 1 gaat hierop in met enkele voorbeelden binnen Den Haag/ Laak.



De meerwaarde van het betrekken van gebruikers
Voordeel voor het onderwijs

• Het directe contact met gebruikers confronteert studenten met de eigen vooroordelen en 
aannames over de doelgroep. 

• Het contact met gebruikers maakt de student bewuster van maatschappelijke problemen en 
vraagstukken. De vraagstukken gaan meer leven en de student voelt zich betrokken in het vinden 
van een oplossing hiervoor.

• Door de verandering van omgeving, van school naar de buitenwereld, wordt de opmerkzame 
aandacht getraind. Dit is een belangrijk onderdeel van empathie ontwikkeling. 

• Inzicht krijgen in het leven van een gebruiker via dialoog in een direct contact met de gebruiker 
biedt veel meer context dan inleving via cognitieve technieken (databases, persona’s, e.d.). Dit 
vormt een belangrijk onderdeel van empathie ontwikkeling. 

Onderzoekdeel 2 gaat hierop in. 



Ervaringen opgedaan binnen LaakVitaal
• LaakVitaal biedt mij als docentonderzoeker de mogelijkheid om vragen vanuit de samenleving te 

koppelen aan het onderwijs. 

• LaakVitaal biedt de kans om studenten in contact te brengen met vraagstukken uit de samenleving.

• Het platform biedt de mogelijkheid om netwerken op te bouwen waarin ook vertegenwoordigd zijn 
wijkcentra, verenigingen, scholen, e.d.  

• Het beschikken over netwerken en het samen organiseren van contactmogelijkheden van studenten 
met gebruikers, maakt: 

• een borging van gebruiksonderzoek/participatieonderzoek mogelijk;

• het in contact komen laagdrempelig;

• dat er ontmoetingslocaties ter beschikking staan.

• Het is een verrijking om zowel contacten te onderhouden binnen een multiculturele omgeving als 
Laak / Den Haag maar ook om meer te weten te komen over de andere disciplines binnen de HHS. 

Onderzoekdeel 2 gaat hierop in. 



Ervaringen opgedaan binnen LaakVitaal
• Studenten stellen het leggen van contact met bewoners uit. Waaruit bestaat deze weerstand?

Dit kan samenhangen met:  

• De perceptie dat het contact met de gebruiker te weinig oplevert en te veel tijd vergt;

• Het niet weten waar deze gebruiker is te vinden;

• Een angst om zich op onbekend terrein te begeven;

• Een onzekerheid of de gebruiker wel tijd wil vrijmaken (angst voor afwijzing);

• Zich onvoldoende bekwaam voelen in het doen van onderzoek en stellen van vragen. 

• Co-creatie is een goede kapstok om ook de belangen van de gebruiker in een breder perspectief 
onder de aandacht te brengen bij studenten. De gebruiker is geen sluitpost in de 
productontwikkeling maar is bij voorkeur het vertrekpunt.  

• Naast de traditionele bedrijfscontext met geformaliseerde communicatielijnen en juridische 
aansprakelijkheid, ontstaan er andere samenwerkingsverbanden. Het huidige onderwijs is nog te 
veel gericht op de klassieke bedrijfsvoeringpraktijk.  

Onderzoekdeel 2 gaat hierop in. 



Aanbevelingen en vervolg 
• Het contact met de gebruiker biedt een verrijkte context aan die relevant is om tot goede 

productoplossingen te komen. De maatschappelijke context, zoals die geboden wordt binnen 
LaakVitaal, is van doorslaggevende betekenis om de meerwaarde van gebruikersinbreng te 
kunnen ervaren. Veelvuldigere binnen het onderwijs samenwerking aangaan met 
maatschappelijke partijen is daarbij aan te raden. 

• De focus van studenten ligt vooral op het behalen van vakken en het beheersen van de 
vakinhoudelijke leerdoelen. Hierdoor raakt het zicht op de bredere ontwerpcontext, de 
ontwikkeling van de vijf basiscompetenties, verloren. In een vervolgstudie is het zinvol om een 
handzame tool te ontwikkeling rond empathisch ontwerpen gekoppeld aan de vijf 
basiscompetenties. Door deze tool in te brengen binnen een onderwijsmodule kan onderzocht 
worden wat het effect is op de motivatie om gebruikers (stakeholders) te betrekken.



1 
 

Work in progress. Please, do not quote without permission of the author. E-mailaddress: y.deneef@hhs.nl  

Co-creatie en de industrieel productontwerper in de wijk 
Yvette de Neef  

 

Inleiding  
De Gemeente Den Haag heeft met het uitroepen van de Agenda Ruimte voor de Stad (2016) en 
Central Innovation District (CID) Den Haag Metropol (2014) een enorme stimulans gegeven aan 
ontwikkelingen op het vlak van stadsvernieuwing en het opbouwen van een kennisregio. Het 
verbinden van partijen en het betrekken van burgers vormen hierbinnen een belangrijk onderdeel 
met de doelstelling dat een bottom-up stadmaken en top-down-planning samenkomen. Het bottum-
up houdt daarbij in dat de initiatieven komen vanuit de bewoners en de overheid daarop aansluit om 
tot een realisatie te komen (plannen). De onderstaande afbeelding illustreert hoe de gemeente het 
voor ogen heeft, met stadsdebatten, initiatieven van burgers, co-creatiepartijen en  

 

Afbeelding 1: Samenvatting “Agenda voor de Stad” gemeenteraad Den Haag 2016 
 
samenwerkingen tussen stakeholders. De stakeholders omvatten ondernemersverenigingen, Haagse 

belangenorganisaties, buurgemeenten, het Hoogheemraadschap, de provincie en de MRDH 

(Metropool Regio Den Haag). Er worden gesprekken gevoerd over gezamenlijke opgaven, wenselijke 

keuzes en samenwerkingsmogelijkheden. Het is onduidelijk of de van oudsher sterke 

bewonersverenigingen (o.a. ReVa) vallen onder de noemer Haagse belangenorganisaties of dat het 

hier om professionele partijen gaat. Onder de noemer co-creatie valt de opdracht aan Haagse 
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ontwerpteams om samen met gebiedscoalities stadsverkenningen voor elk stadsdeel uit te voeren en 

in workshopsessies per stadsdeel voorstellen te ontwikkelen. Een Haags stedenbouwkundig bureau 

heeft op basis van deze stadsdeelverkenningen een publicatie gemaakt met voorstellen voor de 

openbare ruimte opgenomen in Agenda Ruimte voor de Stad. Onduidelijk is welke partijen deel 

uitmaken van een co-creatie en wat het verschil is tussen co-creatie en de samenwerking tussen 

stakeholders. Het lijkt erop dat wijkmakelaars, initiatievenmakelaars  en broedplaatsmakelaars een 

belangrijke rol spelen in de bottom-upaanpak. Wat het verschil is tussen deze drie termen blijft in het 

ongewisse. Het HIT (Haags Initiatieven Team) beoordeelt de haalbaarheid van de voorstellen.  

Als bottom-upbenadering wordt genoemd dat de initiatievenmakelaars zorgen voor een betere 

begeleiding van de initiatiefnemers. Hiervoor zijn in het leven geroepen:  

- een checklist om de haalbaarheid van een initiatief te toetsen;  

- een initiatievendesk zorgt voor budgetbeheer en afstemming van initiatieven tussen diensten 

(het Haags Initiatieven Team, de kantorenloodsen en de broedplaatsmakelaar); 

- een routekaart om mensen te inspireren; 

- workshops om nieuwe inwoners en stakeholders te bereiken. 

Het lijkt erop dat bewoners geen onderdeel uitmaken van de club van stakeholders. Waar vroeger 

bewonersverenigingen een sterke partij waren in de dialoog met de gemeente zijn daar nu voor in de 

plaats gekomen, zo lijkt het, wijkmakelaars. Deze wijkmakelaars hebben een brugfunctie gekregen 

tussen bewoner en overheid om te voorkomen dat er een wildgroei aan projecten komt en dat er via 

de routekaart in een zelfde richting initiatieven worden gestart. 

Verder zijn er stadsdebatten in gang gezet waar bestuurders, beleidsmakers en bewoners met elkaar 

in contact kunnen komen. Wat de opkomst en uitkomst bij deze stadsdebatten is, vormt geen 

onderdeel van het navolgende oriënterende onderzoek.  Agenda voor de Stad gaat met name over 

ruimtelijke ordening (stadsparken, infrastructuur, leegstand, e.d.) en heeft daarmee een meer 

planologische en bouwkundige aard. Aanleiding om te onderzoeken  welke rol de industrieel product 

ontwerper kan vervullen binnen een gemeentelijke co-creatie traject.  

 

Aanleiding   
Recent heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) alle abri’s in de regio vervangen. Voor 

zo’n slordige 100 miljoen euro zijn al het hekwerk, afvalbakken, haltepalen en de bankjes vernieuwd. 

De noodzaak tot vervanging van de oude abri’s stond al ter discussie. Na oplevering blijkt dat 

kindervingers bekneld kunnen raken in de gaatjes van de bankjes. Alle 1100 bankjes moeten worden 

vervangen, geraamde kosten 10 miljoen (Zoetbrood, 2017).  

 

Afbeelding 2: Kindonvriendelijke abribankjes Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
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Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De ontwerper vertelt in een interview (Zoetbrood, 2017) volslagen 
verrast te zijn. Er is met allerlei gebruiksaspecten rekening gehouden waaronder vandalisme en het 
prototype heeft allerlei tests doorstaan. Dat kindervingers in de gaatjes vast konden komen te zitten 
is over het hoofd gezien. Naar aanleiding van de ongelukken circuleren op sociale media uitspraken 
als ‘de ontwerper mist inlevingsvermogen’ en ‘hij heeft zelf vast geen kleine kinderen’. Welke 
competenties moeten worden ontwikkeld waardoor de toekomstige ontwerper van producten voor 
de openbare ruimte geen gebruikersgroep en diens specifieke kenmerken over het hoofd ziet?    
 

Industrieel ontwerpers worden in hoofdlijn volgens het stappenplan van de Design Science Research 

opgeleid, zie afbeelding 2. Waarbij binnen een actieonderzoeksproces de betrokkenen zelf (de 

onderzoek, de bewoners, e.d.) onderwerp van studie zijn in sociale wetenschappenstudies, is bij 

technische disciplines het artefact onderwerp van studie. Aangezien artefacten als verlengstuk van 

menselijke vaardigheden en behoeften zijn op te vatten, is zo indirect ook die mens binnen Design 

Science Research onderwerp van aandacht. Uiteindelijk is elk artefact (auto, productiemiddel, tafel, 

stoel, device, e.d.) dat ontwikkeld wordt terug te voeren tot de mensen die in aanraking komen met 

het betreffende artefact. In dit proces omvat de eerste stap de probleemdefinitie, waarbij de 

functionaliteit van het artefact wordt bepaald. Daarna wordt er een productvoorstel ontwikkeld 

(voor het artefact) en na implementatie wordt onder andere het gebruik geëvalueerd. De praktijk 

leert dat de kwaliteit van de oplossingen doorlopend wordt getoetst (aan modellen) en geëvalueerd. 

Dit is anders dan in afbeelding 2 gesuggereerd wordt, waarbij alleen in stap 4 een evaluatie 

plaatsvindt. Hiermee zou onnodig veel geld en tijd worden besteed aan wellicht een kansarm product 

dat tegen alle regels van het gezonde verstand ingaat. Het lijken afgebakende fasen maar in principe 

biedt elke stap ruimte om het productvoorstel te testen met de doelgroep in een veldstudie of in een 

laboratoriumsetting. Hierin schuilt de moeilijkheid want het betrekken van de gebruikersgroep wordt 

binnen het model niet expliciet benoemd.  

 

 

 
 

Afbeelding 2: Procesmodel van Design Science Research (bron: Bilandzic, 2011) 

 

Eén van de weinige ontwerpmethodieken waar de gebruiker centraal staat en een expliciete plek 

krijgt binnen het productontwikkelingsproces, is Design Thinking (Brown). Empathie voor de 

gebruikers staat, bij Design Thinking, aan de basis van alle productontwikkeling. Sommige bureaus 

(www.ideate.nl) gaan daar zover in dat er melding wordt gemaakt van een co-creatiesamenwerking 

met de gebruiker. Het Design Thinking model, zie afbeelding 3, heeft als vertrekpunt empathie. Alle 

overige stappen zijn eenvoudig over het Design Science Research model heen te leggen. Zo stemmen 

overeen stap 1 Problem Definition met Define, stap 2 Design met Ideate en stap 3 Implementatie 

met Prototype en Test. De pijlen in het Design Thinking model visualiseren een feedbackloop. De 

gebruiker is in elke fase van de productontwikkeling als serieuze gesprekspartner betrokken. Het gaat 

daarbij om echt dialogisch contact en geen inleving via deskresearch. Een ander voordeel van het 

Design Thinking model is dat het meestal als een cyclisch iteratiefproces wordt voorgesteld in plaats 

van lineair. In elke fase is er op grond van nieuwe input bijstelling mogelijk van de 

productontwikkeling.  

http://www.ideate.nl/
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Afbeelding 3: Procesmodel van Design Thinking (bron: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DesignThinking.png)  

 

Het hiaat in het Design Science Research is ook opgemerkt door Philips Research. Interessant in dit 

verband is een onderzoek naar empathisch design gedaan (Postma, 2012) binnen deze 

ontwikkelafdeling van Philips. De uitkomst van het onderzoek is dat er op drie fronten culturele en 

methodologische veranderingen nodig zijn ‘om binnen een technologisch georiënteerd industriële 

context tot een succesvol empathisch productontwerp te komen‘. De verandering betreft een 

omschakeling van:  

- een focus op rationale waarden naar het implementeren van empathische benaderingen;  

- het zien van gebruikers als informanten naar een waardering van hen als partners; 

- het op de hoogte zijn van gebruiksonderzoek naar actief deelnemen aan gebruiksonderzoek.     

Het gaat om een culturele verandering die vraagt om een andere bedrijfsvoering en 

communicatiewijze. 
 

Er doen zich onafhankelijk van elkaar twee verschillende trends voor, namelijk dat aan de ene kant 

binnen de productontwikkeling het besef groeit om de gebruiker een actieve plaats te geven tijdens 

het ontwerpen. ‘Oude’ methodieken waarbij door deskresearch en survey’ s inzicht wordt verkregen 

in gebruikers blijken ontoereikend om goed de behoeften, wensen en vaardigheden van de 

doelgroep te waarborgen binnen de productontwikkeling. Aan de andere kant is er de 

maatschappelijke in transitie met een terugtrekkende overheid en de roep om burgerparticipatie en -

initiatieven (de doe-democratie). De burger wordt opgeroepen om zelf met elkaar oplossingen te 

vinden voor problemen in de eigen leefomgeving. Daarbij wordt zowel binnen de gemeente Den 

Haag als binnen de productontwikkeling co-creatie als sleutelbegrip geopperd, waarbij een 

intensievere samenwerking van stakeholders (waaronder bewoners of gebruikers van producten) 

garantie bieden voor gepaste oplossingen.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DesignThinking.png
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Doel van onderzoek 
Door de terugtrekkende overheid in de participatiesamenleving ontstaat er een tussenruimte waar 

de productontwerper een bijdrage kan leveren aan projecten voor de buitenruimte waarmee de 

leefbaarheid in de wijk wordt vergroot en de inbreng van de bewoners als vertrekpunt dient voor de 

ontwikkeling. Waar voorheen de overheid initiator was van initiatieven liggen die nu bij de burger. De 

centrale vraag is hoe de industrieel productontwerper een bijdrage kan leveren aan een co-creatie 

met een burgerparticipatiecontext en of dit resulteert in betere producten voor de openbare ruimte 

zoals straatinrichting, abri’s maar ook bijvoorbeeld buurtapps. 

 

Welke bijdrage de productontwerper kan leveren binnen een co-creatie in een sociaal 

maatschappelijke context is uitgesplist in de drie deelvragen: 

a. Wat wordt er verstaan onder complete echte co-creatie en in hoeverre zijn daar voorbeelden 

van te vinden met name binnen Den Haag?  

b. Welke meerwaarde bieden de vaardigheden van de (student)productontwerper binnen een co-

creatie traject? 

c. Is de (student)productontwerper in staat om de burger als vertrekpunt van de 

productontwikkeling te nemen en kan het contact met deze burger bijdragen tot een beter 

inlevingsvermogen empathie voor de gebruikersgroep?  

Deelvragen a en b zullen aangestipt worden in dit oriënterende onderzoek. Deelvraag c komt aanbod 

in verkennend onderzoekdeel 2. Een co-creatie tussen gemeente samen met bewoners binnen Laak 

had een mooi vertrekpunt voor co-creatieonderzoek met een product georiënteerde focus kunnen 

zijn. In de looptijd van dit één jaar durende docentonderzoek is er geen lopend project gevonden 

binnen de gemeentelijke context waarop kon worden aangesloten. In plaats daarvan is er een 

inventarisatie gemaakt rond co-creatie om zo een beeld te krijgen van het speelveld voor de 

(student)productontwerper. Daarbij is de focus gelegd op de ontwikkeling van producten voor het 

publieke domein zoals speeltuinen en apps. Om zo concreet mogelijk ervaring op te doen binnen 

Laak zijn studenten rond deze thema’s in contact getreden met bewoners.  

 

Wat is co-creatie?  
Het begrip co-creatie is ontstaan vanuit marketing. Het wordt vaak in een adem genoemd met 

innovatie en is sinds de jaren tachtig in zwang geraakt binnen andere sectoren. Centraal staat het 

betrekken van de gebruiker (vertegenwoordigd zijn meestal wel de professionele gebruikersgroepen 

te denken valt aan; distributie, facilitair, e.d.) bij de productontwikkeling. De volgende 

gebruikersinbreng en producentrollen (Prahalad, et al., 2000) worden onderscheiden:  

- Developer,  de consument mag  uit enkele productideeën (traditioneel marktonderzoek en 

concepttesten) aangedragen door de producent. 

- Customiser, de consument kan bepaalde onderdelen van standaardproducten aanpassen, 
personaliseren. De keuzemogelijkheden zijn meestal vastomlijnd beperkt tot features en/of 
kleurkeuzes.   

- Idea collector, de consument als inspirator (via bijvoorbeeld een ideeënwedstrijd). 
- Integrator, de consument wordt in meerdere fases van het ontwikkelingsproces betrokken. 

Veelal resulterend in een intensieve en vaak langdurige samenwerking.  

- Facilitator, de consument als (mede)schepper doordat via een platform de eigen producten 
kunnen worden ontwikkeld (opensource projecten).  

Co-creatie is een paraplubegrip. Zo wordt inspraak achteraf, consumer engagement (Developer en 

Ccustomiser) en crowdsoursing (Idea collector) er soms ook onder geschaard. Inbreng van de 

gebruiker achteraf, als een soort evaluatie na de implementatie van het product (zie afbeelding 2), is 

hoe dan ook geen co-creatie al wordt dat nu wel vaak zo opgevat.  
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Binnen gemeentelijk agenda’s maar ook binnen de ontwerpwereld is co-creatie en het zoeken naar 

inbreng waaronder die van de gebruiker van groot belang. Een product dat geen aansluiting heeft 

met de gebruikers, de doelgroep, zal gedoemd zijn te mislukken. Bijkomend is dat het verder reikt 

dan alleen die (eind)gebruiker erbij betrekken. De ‘gebruikersgroep’ omvat feitelijk alle stakeholders. 

In het gunstigste geval zijn alle partijen betrokken in de ontwikkeling. Stakeholders (zoals 

bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, Haagse belangenorganisaties, buurgemeenten, het 

Hoogheemraadschap, de provincie en de MRDH) zijn op gemeentelijk niveau op grote schaal in 

gesprek met elkaar (zie Agenda voor de Stad), maar niet elke samenwerking is een co-creatie. Is het 

de taak van de ontwerper om alle stakeholders en dus ook die gebruikers erbij te zoeken?   

 

Partijen bij elkaar brengen is lastig. Dat is het al in een professionele bedrijfscontext, als relaties nog 

meer op afstand van elkaar staan zoals gemeente tot burgers wordt het nog complexer. Daar komt 

bij dat gemeenten overdag bereikbaar zijn en bewoners meestal pas na werktijd of in het weekend. 

Binnen de gemeentelijke context worden daarom vaak wijkcentra en (sport)verenigingen benaderd 

om input te leveren aan ontwikkelingen. Dit sluit aan op de Asset-Based Community Development 

(ABCD) methodiek Building A Community From The Inside Out (Kretzmann et al., 1993) waarbij de 

krachten in de wijk worden gezocht. De kracht zit hierbij in het herkennen van de kwaliteiten binnen 

de wijk en juist deze als springplank te gebruiken voor de samenwerking. In toenemende mate wordt 

ook via internet contact met bewoners, de gebruiker van diensten en producten, gezocht. Als het 

relatief veel energie en tijd kost om geschikte partijen te vinden en bij elkaar te brengen, welke 

voordelen heeft het dan om toch echte complete co-creatie na te streven?  

 

Wat is echte complete co-creatie? 
Een echte complete co-creatie levert een zestal voordelen op namelijk een relevantie- , marketing-, 

draagvlak-, motivatie-, resultaat- en kostenvoordeel (Jansen en Pieters, 2013). Deze voordelen 

ontstaan doordat alleen die producten worden ontwikkeld waar ook echt behoefte aan is en  

aansluiten op de wensen van de doelgroep. Het vertrouwen in gemeente en overheid wordt 

geschaad door dure en verkeerd uitgevoerde prestigeprojecten. Het debacle zoals met de tramabri’s 

was wellicht voorkomen als burgers waren betrokken en een prototype hadden getest voor 

implementatie. Draagvlak voor de oplossing en motivatie om betrokken te blijven bij het product na 

implementatie is zeker binnen een gemeentelijke context belangrijk. Vrijwilligers spelen een cruciale 

rol in het beheer en onderhoud van speeltuinen. Als digitale producten zoals apps ongebruikt blijven 

is dat een verspilling van ontwikkeltijd en -geld. Hier liggen belangen voor de gemeente om aan te 

sturen op co-creatie.  

Ontwerpers die binnen deze context werkzaam willen zijn, moeten in staat zijn om bewoners te 

vinden en deze langdurig te betrekken bij de productontwikkeling. Het is belangrijk dat ze de 

hoeveelheid tijd die hierin gaat zitten, zien als een meerwaarde op langere termijn waarmee 

ontwerpfouten kunnen worden voorkomen, in plaats van een last en verspilling van kostbare uren.  

 

 

https://www.frankwatching.com/archive/author/stefanie/
https://www.frankwatching.com/archive/author/maarten-pieters/
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Afbeelding 4: De ontwerptafel, vijf stappen voor een co-creatief proces (bron: Arkema, N. 

http://deontwerptafel.net/)  

Het uitgangspunt binnen complete co-creatie is dat de gebruiker een actieve rol speelt binnen het 

hele ontwikkelproces van het product of de dienst. Het gaat daarbij letterlijk om het fysiek 

aanschuiven aan de ontwikkeltafel en meedenken als volwaardige partner. Kan de burger dat ook? 

Binnen de Contextmappingmethodiek wordt de burger gezien als expert van het eigen leven en op 

dat niveau wordt de burger ook betrokken bij de productontwikkeling. Aan burgers wordt niet 

gevraagd naar wat er moet gebeuren of wat ze vinden van een bepaalde maatregel of 

oplossing. Burgers zijn geen planologen, stedelijk ontwikkelaars, verkeerskundigen of ontwerpers, 

dus daar kunnen ze moeilijk een zinvol antwoord op geven, aldus Sanne Kistemaker in ‘Co-creatie: 

zet de burger écht centraal in publieke vraagstukken’ (2013). Hier komt de vaardigheid van de 

ontwerper om de hoek kijken als vertaler van de behoeften en wensen in haalbare oplossingen voor 

alle stakeholders.  

Om het proces goed te laten verlopen is het belangrijk om een open agenda met vooraf benoemde 

kaders te voeren. De inhoud ontstaat door de gezamenlijke kennis van de deelnemers, waarbij een 

grote diversiteit aan deelnemers belangrijk is. Een dergelijke open houding zal ook voor een 

ontwerper geen eenvoudige opgave zijn omdat deze zich resultaatverantwoordelijk voelt en graag 

een aantrekkelijk product wil neerzetten voor het eigen portfolio. Er dient een regiegroep te worden 

samengesteld die inhoudelijk verantwoordelijkheid draagt. Hierdoor wordt ook voorkomen dat één 

partij een stempel kan drukken op de ontwikkeling. Een facilitator waarborgt de basisvoorwaarden 

voor co-creatie, namelijk transparantie, openheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid (luisteren naar 

elkaar) en zorgdragen voor een procesmatige aanpak met een heldere structuur. Deze 

aandachtsgebieden worden goed gevisualiseerd en samengevat in afbeelding 4 de ontwerptafel, met 

de vijf stappen; (1) zorgen voor een balans tussen de stakeholders, (2) het kennen van het speelveld, 

(3) een concreet vertrekpunt, (4) transparantie en (5) interesse in elkaar. In de Haagse context lijkt 

het erop dat de rol van facilitator nu wordt opgepakt door de wijkmakelaars, initiatievenmakelaars 

en broedplaatsmakelaars (Agenda voor de Stad). 

De kwaliteit van de communicatie en de gelijkwaardigheid zijn van doorslaggevende waarde in het 

co-creatieproces. Dit wordt ook onderstreept door de Nederlandse onderzoeker Wierdsma (1999). 

Hij stelt, ‘De kwaliteit van interactie hangt af van de mate waarin actoren toegang hebben tot het 

proces van betekeniscreatie en de mate waarin de inbreng van de actoren erkend wordt. De kwaliteit 

van het proces bepaalt in sterke mate de mogelijkheden waarin de afspraak ervaren wordt als 

ondersteuning of als inperking.’ Gelijkwaardigheid met een gemeenschappelijk belang om tot een 

goede samenwerking en uitwisseling te komen. Het beste voorbeeld van co-creatie binnen een 

gemeentelijke context is de wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek na de vuurwerkramp 

in 2000 (Terra Nova, 2003). Maar in een onderzoek gedaan door NHL-Hogeschool ‘Co-creatie in de 

publieke sector: een reële, maar ingewikkelde praktijk’ (AENO, 2017) wordt naar voren gebracht dat 

ambtenaren in co-creatie vaak ‘eenzame samenwerkers’ zijn. Het contact met de burgers verloopt 

daadkrachtig, maar daar waar ze hun eigen organisatie en dus hun collega’s moeten betrekken, 

lopen ze tegen de grootste hobbels aan, zoals:  

- een machtsstructuur van afdelingsdirecteuren die veelal los van elkaar en /of stroef met elkaar 

samenwerken; 

http://deontwerptafel.net/


8 
 

- de terugloop van financiële middelen;  

- de organisatiestructuur (thema’s en hiërarchie) en het tempo van organisatieprocessen 

bemoeilijkt het oplossen van problemen ‘in de buitenwereld’.   

Kortom de gemeentelijke organisatie is weinig flexibel en beslissingen lopen over te veel schijven. 

Een tweede obstakel dat in het onderzoek naar voren kwam, is de borging van beleid en publieke 

waarden. Het gaat dan vooral om de vraag wie eindverantwoording aflegt. Wat doe je in co-creatie 

met de raad en het college als burgers zelf mogen bepalen wat er gebeurt? Wie verstrekt de 

opdracht en wie is eindverantwoordelijk? Het is gebleken dat het lastig is in co-creatie te werken, als 

er sprake is van een grote politieke gevoeligheid en als er belemmering vanuit de wetgeving zijn. Dit 

laatste twee punten sluiten aan bij de Socrateslezing 2014 van Evelien Tonkens, De 

participatiesamenleving inhumaan? Daarin stelt ze onder andere dat vernieuwing zit in het aangaan 

van nieuwe combinaties van formele (overheidsinstellingen) en informele (lokale initiatieven) 

verbanden in de samenleving.  Met de kanttekening dat er een grens zit aan wat aan bewoners kan 

worden overgelaten en door hen kan worden geïnitieerd. Daarnaast is het vanuit 

continuïteitsoogpunt onwenselijk wanneer het volledig drijft op vrijwilligers, burgers.  

 

Conclusies met betrekking tot echte complete co-creatie 
Gemeenten zitten in een spagaat. Intern omdat bepaalde onderwerpen over meerder portefeuilles 

gaan en het samenwerking vereist met andere gemeentelijke-afdelingen. Extern doordat ze geacht 

worden burgerparticipatie te stimuleren en liefst zelfs in co-creatie verband samen met bewoners 

initiatieven te ontwikkelen, maar die zelfde bewoner heeft soms enig wantrouwen tegen die 

overheid. Daarbij is ook nog eens onduidelijk wie er eindverantwoordelijk is. Wie beslist er over hoe 

beschikbare (financiële) middelen worden ingezet. Vanuit de ontwerpkant bezien, zal de Gemeente 

veelal als opdrachtgever blijven fungeren maar in de doe-democratie is het noodzakelijk om de 

bewoner erbij te betrekken.  

De uitdaging voor de ontwerper ligt in het als professional inhoud geven aan burgerparticipatie en 

daarbij in constructief contact te komen met bewoners. De inbreng van bewoners te vertalen in 

ideeën, concepten en haalbare productvoorstellen daarbij is een open houding nodig.  

Bewoners betrekken in alle fasen van de productontwikkeling betekent dat de ontwerper netwerkt 

binnen de wijk (assets; verenigingen, buurtcentra, e.d.), maar vooral ook dat de extra tijd die de 

participatie vergt gezien wordt als een meerwaarde voor het eindresultaat.   

 

Doelstelling van co-creatie is om een breed draagvlak te creëren, daarbij is het belangrijk dat alle 

stakeholders vertegenwoordigd zijn. Het proces vraagt een grotere tijdsinvestering, dan gebruikelijk 

is, maar deze betaalt zich terug in een blijvende motivatie en zorg voor het resultaat. De kwaliteit van 

een co-creatie, samenwerking tussen de stakeholders wordt bepaald door de open houding en 

communicatie. Daarnaast is de aanwezigheid van een facilitator, trekker van het proces cruciaal. 

Deze zorgt voor een openagenda met gelijkwaardige inbreng van alle betrokken partijen. Zijn er 

binnen Den Haag echte co-creatie voorbeelden te vinden en zijn deze te toetsen aan de hierboven 

genoemde kenmerken?  

 

Co-creaties binnen de Gemeente Den Haag 
Bewoners betrekken bij ontwikkelingen of kunnen aansluiten op burgerinitiatieven betekent dat 

deze bewoners moeten worden gevonden. De gemeente zoekt naar uitwisseling en inbreng van de 

burger veelal via bestaande netwerken zoals bedrijven, wijkcentra, sportverenigingen maar ook via 

sociale media, een apps (the Internet of things). Dit vormen ook de kanalen waarlangs de 

productontwerper bewoners kan betrekken bij de productontwikkeling. Hieronder volgen een aantal 

voorbeelden, ieder met eigen doelstelling en specifieke kwaliteiten (Assets). Geselecteerd zijn die 

projecten met een duidelijk productontwikkelingskarakter. Voor zover mogelijk worden deze 
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projecten tegen het licht gehouden van echte complete co-creatie, waaronder: stakeholders (met 

een grote diversiteit aan sociale achtergrond, kennis en kunde) die in alle fasen van de 

productontwikkeling zijn betrokken, is er draagvlak gecreëerd, is er sprake van een blijvende 

motivatie bij het eindresultaat en welke rol speelde de facilitator of trekker met betrekking tot een 

open agenda en communicatie. 

 

Co-creatie en fysieke producten 
 

De synergie tussen bedrijven in de Binckhorst was 

laag, terwijl er genoeg gemeenschappelijke 

belangen en problemen zijn. In workshopsessies 

geïnitieerd door een wijkmakelaar kregen lokale 

ondernemers van het bedrijventerrein de 

Binckhorst de vraag voorgelegd, hoe smaakt de 

Binckhorst? Dit resulteerde in een lokaal 

‘werkbiertje’ met een rauwe uitstraling, genaamd 

de Binckse Belofte. Het is uitgemond in het 

daadwerkelijk produceren van dit bier. De kwaliteit 

van de rauwe branding van de Binckse Belofte zit 

in het geheel van etiket, gezandstraalde 

kringloopwinkel glazen tot kratjes en trays van pallets. Verder bleken deze ondernemers behoefte te 

hebben aan een ontmoetingsplek. Onder de naam Kompaan is hiervoor een locatie ingericht met 

daaraan gekoppeld de brouwerij waar het bier wordt geproduceerd. Zo is er nieuwe 

werkgelegenheid gecreëerd, maar het gaat verder want het bierresidu wordt weer verwerkt in brood 

voor een nabijgelegen bakkerij. Een mooi voorbeeld van circulaire economie. Er zijn blijvende relaties 

opgebouwd en de ene samenwerking is springplank voor een volgend project. Deze co-creatie is in 

gang gezet door wijkmakelaar Sabrina Lindemann (Optrek/ I’M BINCK), ondersteund door de 

gemeente en diverse ondernemers waaronder een grafisch ontwerper. De branding en vormgeving 

zijn van doorslaggevende waarde voor het succes, een bijdrage van de ontwerpers binnen deze co-

creatie. Daarnaast is de doelmatige daadkracht van bedrijven onmiskenbaar geweest. Het heeft er 

verder in geresulteerd dat de Stichting I’M BINCK in het leven is geroepen.  

Onder Stichting I’M BINCK hebben acht 

producerende bedrijven van het industrieterrein de 

Binckhorst (ABS Den Elzen, BAM Wegen, 

Binnenstadgarage, Cementbouw, De Lunchboxx, 

Maison Kelder, Repro- van de Kamp, De Vos Verf) 

elkaar gevonden. Samen zijn markeringen voor in de 

openbare ruimte ontwikkeld, onder de noemer de 

Binckhorst Beings. Deze samenwerking resulteert 

verder in de “Loge des Créatures du Binckhorst” 

met als doel om specifieke kennis en kunde 

permanent uit te wisselen.  

 
De open vraagstelling die de ondernemers voorgelegd hebben gekregen van Sabina Lindemann (de 
facilitator/ wijkmakelaar), heeft er toe geleid dat ondernemers (de stakeholders) blijvend 
gemotiveerd zijn om gezamenlijk projecten op te pakken en daarmee nieuwe werkgelegenheid te 
creëren. Hebben alleen ondernemers de juiste papieren in huis om een geslaagde co-creatie in gang 
te zetten of zijn er ook andere succesvolle samenwerkingsvormen? De stakeholdersgroep is hier vrij 

Afbeelding 5: De Binkse Belofte 

(bron: http://www.optrek.org) 

 

Afbeelding 6: Binckhorst Beings 
(bron: http://www.optrek.org)  
 

http://www.optrek.org/
http://www.optrek.org/
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homogeen, namelijk allemaal ondernemers. Kan dit ook lukken in een gemêleerde 
stakeholdersgroep met bewoners met een verschillende sociaal culturele demografische 
achtergrond? Het Heeswijkplein in Den Haag is hiervan een goed voorbeeld. Weliswaar is de burger 
pas in een latere fase gehoord, maar heeft daarmee wel bestaande plannen voor de herinrichting 
van dit plein kunnen bijsturen.  
 

 

 

In opdracht van Wijk Organisatie Moerwijk heeft Zeinstra Veerbeek Architecten een schetsontwerp 

gemaakt voor het Heeswijkplein, zie afbeelding 7. Naast groen zijn er bankjes en verlichting 

aangebracht. Eind 2015 is wijkmakelaar Jay Navarro Oviedo initiatiefnemer van Mijn Moerwijk met 

een rood busje naar het plein getrokken om daar samen met bewoners, winkeliers en andere 

partijen (de stakeholders) plannen te tekenen voor de herinrichting. Kinderen hebben hun ideeën in 

een ontwerpboekje bestaande uit een kleurplaat en plattegrond getekend. Via internet zijn hiervan 

twaalf inzendingen te zien, een selectie is opgenomen in afbeelding 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Herinrichting Heeswijkplein het ontwerpboekje en een selectie van 
internetinzendingen (bron: eigen interview met Jay Navarro Oviedo en  
http://mijnmoerwijk.nl/vernieuwing-heeswijkplein-begint-na-zomervakantie/) 
 
 

Afbeelding 7: Heeswijkplein schetsontwerp Zeinstra 
Verbeek Architecten (2011) (bron: 
http://zeinstraveerbeek.nl/project/herinrichting-
heeswijkplein-moerwijk-den-haag-wom-
stadsvernieuwing/ ) 
 

Afbeelding 8: Heeswijkplein opgeleverde 

resultaat na inspraak van stakeholders  

http://mijnmoerwijk.nl/vernieuwing-heeswijkplein-begint-na-zomervakantie/
http://zeinstraveerbeek.nl/project/herinrichting-heeswijkplein-moerwijk-den-haag-wom-stadsvernieuwing/
http://zeinstraveerbeek.nl/project/herinrichting-heeswijkplein-moerwijk-den-haag-wom-stadsvernieuwing/
http://zeinstraveerbeek.nl/project/herinrichting-heeswijkplein-moerwijk-den-haag-wom-stadsvernieuwing/
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Eind 2016 is het Heeswijkplein opgeleverd met als resultaat een combinatie van de speelbehoefte 

van de kinderen aan het eerdere schetsontwerp van Zeinstra Verbeek, zie afbeelding 8. De 

kindertekeningen zijn onmogelijk direct te vertalen in speeltoestellen. Ze vormden aanleiding om 

rekening te houden met hun speelbehoefte en hier plek voor te reserveren op het plein, met een 

voetbalkooi en enkele speeltoestellen. Er is hier geen sprake van een echte complete co-creatie maar 

de bijsturing in een latere fase is wel effectief geweest. Ontwerp- en architecten bureaus lijken 

huiverig om burgers in een vroeg stadium van de productontwikkeling te laten participeren. De angst 

bestaat dat het te veel tijd vergt en het onbruikbare ideeën oplevert. Bovendien is het onmogelijk 

om in ieders individuele wensen en smaak te voorzien. Het in een latere fase betrekken van 

bewoners, zo blijkt, kan dan toch een goed alternatief vormen. In het kanaliseren van de 

ontevredenheid over de oorspronkelijke plannen heeft de buurtvereniging een belangrijke rol 

gespeeld. Een open houding van het ontwerpbureau en de gemeente naar de bewoners, echt 

luisteren had al in een eerdere fase (Problem Definition en Ideation) kunnen zorgen voor het 

opnemen van speeltoestellen in de ontwikkeling. Wellicht was er geen budget voor speeltoestellen in 

een eerdere fase. Raadzaam is om hierover open zijn naar bewoners zodat er gezamenlijk gezocht 

kan worden naar wat wel haalbaar is en er toch inspraak mogelijk is in de keuzes die worden 

gemaakt.  

Co-creatie en digitale producten  
De volgende twee voorbeelden zijn opgenomen 

om een indruk te krijgen van co-creaties binnen 

Den Haag waarbij the intenet of things een rol 

speelt.   

Het eerste initiatief komt vanuit de gemeente 

Stadsdeel Laak, die op zoek is naar een 

optimalisatie van de afvaldiensten met de 

ontwikkeling van een Orac-app. Hiermee kan de 

burger de status doorgeven van de Orac 

(ondergrondse restafvalcontainer), maar ook zelf 

feedback krijgen over welke Orac nog capaciteit 

heeft. Het concept voor deze Orac-app is 

ontwikkeld door Savana Solutions. Nu blijkt na een 

inspraakronde bij een buurtcentrum dat bewoners 

geen problemen zien in overvolle Orac’s, het 

interesseert ze weinig of er vuil naast wordt 

geplaatst als het maar snel wordt opgehaald. Hoe 

kunnen bewoners dan toch getrokken worden 

naar deze app? Een overgewaaide methode uit het 

buitenland is een beloningssysteem waarbij de 

participerende burger punten kan sparen die zijn 

te verzilveren in bioscoop-, theater- of 

museumkaartjes. In het geval van Laak kan ook 

gedacht worden aan een verenigingsabonnement, 

hulp bij schuldsanering of een voedselpakket. In de 

ontwikkeling van de Orac-app is het perspectief 

van de gemeente gekozen. Weliswaar met het 

oogmerk om de leefbaarheid in de wijk te 

verbeteren, maar het vertrekpunt is niet de burger 

geweest. Daarbij komt dat de AVR als stakeholder 

Afbeelding 11: My Clean City app Savana 
Solution (bron: eigen interview met Prashant 
Shukla) 
 

Afbeelding 10: ORAC ondergrondse 
restafvalcontainer (bron: Omroepwest juni 
2017  https://www.omroepwest.nl/meldpunt ) 
 

https://www.omroepwest.nl/meldpunt
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maar zijdelings is betrokken bij de ontwikkeling van de ORC-app en alle meldingen nog via de 

gemeente lopen. Hierdoor zullen de processen van het ophalen va het vuil niet worden versneld. 

Wat de gemeente in de relatie met de burger rond de Orac’s zoekt is feitelijk ‘consumer 

engagement’.   

Afvalverwerking is gelukkig een gemeentelijke verantwoordelijkheid, individuele bewoners kunnen 

daar geen eindverantwoordelijkheid over dragen in het verlengde van hetgeen Evelien Tonkens 

aankaart in de Socrateslezing 2014. Daarmee valt het eigenlijk buiten de scoop van de burger maar 

het gedrag van die burger die zijn vuil op straat zet, is wel van invloed op de leefbaarheid in de wijk. 

Het ontwikkelen van deze app is complex en met name omdat niet alle stakeholders even intensief 

betrokken zijn bij de ontwikkeling.  

Een ander co-creatie-initiatief is gestart door De Haagse Makers waarbij bewoners fijnstofmetingen 

doen met een doehetzelf bouwpakketmeetstation. De verkregen data kunnen ze delen met andere 

betrokken leden binnen het platform. Het doel is niet zozeer de nauwkeurige fijnstofmetingen, want 

de aangeleverde sensortechnologie mist NMI kalibratie. Het idee is om hiermee mensen bewust te 

maken van sociale ecologische vraagstukken. Daarbij hopend op een olievlekwerking doordat 

bewoners die een fijnstofmeter buiten hebben hangen aanleiding geven tot gesprekstof in de wijk 

(draagvlak- en marketingvoordeel). Het blijkt dat dit platform young professionals en zzp’ers 

aantrekt, veelal productontwerpers en architecten. Daarmee selecteert het medium, internet zelf de 

kwaliteiten (assets) van de bewoners uit, namelijk hoogopgeleid en kennis van IT applicaties. Hoe 

toegankelijk is het voor gewone burgers? Welke impact zal het hebben op de leefomgeving in 

wijken? Nu lijkt dit platform meer gebouwd rond een project waar geld voor is vrijgemaakt. 

Aandachtspunt in de lezing van Evelien Tonkens waarin ze waarschuwt voor initiatieven die niet 

vanuit de bewoners zelf komen maar die aangejaagd worden door subsidiegelden en zzp’ers. Juist 

binnen dit soort platforms vinden productontwerpers hun weg. Ze zijn er aan verbonden als initiator 

of als lid. Deze soort zzp-initiatieven zijn een nieuwe realiteit van de ontwerppraktijk en de vraag is of 

aankomende ontwerpers hiervoor zijn uitgerust.  

 

Conclusies  
Het vraagt van gemeente een cultuuromslag om tot een projectgeoriënteerde organisatie te komen 

waarin co-creaties worden gezocht met stakeholders.  

 

Afbeelding 12: Een fijnstofsensor gekoppeld aan een arduino verstuurd de data door aan het TTN , The Things 
Network. (bron: eigen interview met Arn van der Pluijm en www.thethingsnetwork.org/labs/story/the-start ) 
 

http://www.thethingsnetwork.org/labs/story/the-start
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Het is niet nodig om altijd een complete co-creatie na te streven. Van belang is wel dat er ten alle 

tijden transparantie openheid van zaken wordt geven en bewoners de ruimte krijgen om mee te 

beslissen welke producten er worden ontwikkeld.   

De Gemeente kan van professionele partijen eisen dat ze bewoners actief laten participeren in de 

productontwikkeling. Hierdoor zullen er steeds meer architectuur- en ontwerpbureaus komen die 

zich daarin gaan specialiseren en zich dusdanig gaan onderscheiden van de traditionele bureaus. Ze 

zullen investeren in een breed netwerk van stakeholders (verenigingen, bewonersgroepen, 

gemeentelijke diensten, e.d.) ten bate van een gedragen productontwikkeling.  Het hele 

ontwikkeltraject duurt langer dan bij een project dat volledig gemanaged en geïnitieerd wordt door 

één opdrachtgever (de Gemeente, een bedrijf, e.d.). Dat dient meegenomen te worden in de 

budgettering van de projecten. 

Het onderhouden van contacten in de wijk via bestande netwerken (assets zoals, buurtcentra, sport 

verenigingen, e.d.) biedt de meeste gelegenheid om bewoners te treffen. Burgerparticipatie via 

sociale media, the internet of things lijkt heel laagdrempelig maar hierbij wordt digibeten bewoners 

al direct uitgesloten van deelname. Ontwerpers dienen zich bewust te zijn van wie ze uitsluiten en 

welke consequenties dit kan hebben voor het creëren van draagvlak. Burgerparticipatie stelt nogal 

wat eisen aan de communicatie- en netwerkvaardigheden van de ontwerper.  

 

Het contact met gebruikers, bewoners kan zeker helpen om de ontwerper uit de ivoren toren te 

halen en gevoel te geven voor wie het product uiteindelijk bedoeld is. De inbreng biedt kansen om 

tot nieuwe en of maatschappelijk betekenisvolle producten te komen. Het is tijd om jonge 

aankomende professionals op te leiden die leren om in een open dialoog samen met stakeholder, 

waaronder bewoners, producten te ontwikkelen. Verkennend onderzoek deel 2 probeert op dit 

laatste onderwerp meer zicht te krijgen en te ontdekken, in het verlengde met onderzoeksvraag c, 

hoe empathie voor de gebruiker binnen het onderwijs kan worden ontwikkeld.  
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De buitenwereld naar binnen en binnenwereld naar buiten 

Empathisch ontwerpen  

Yvette de Neef  

 

Inleiding  
De verkennende inventarisaties naar co-creatie uit onderzoekdeel 1 geven een beeld van de 

complexe context waarin de ontwerper een bijdrage kan leveren aan burgerparticipatie. De 

samenleving is onderhevig aan verandering, zowel door het toenemende belang van het actief 

betrekken van gebruikers binnen de productontwikkeling als door de veranderende arbeidsmarkt 

(flex-contracten en zzp’ers). Worden binnen het huidige onderwijs van de opleiding Industrieel 

Product Ontwerpen (IPO) aan De Haagse Hogeschool studenten voldoende voorbereid op deze 

maatschappij in transitie? Er is veel contact met het werkveld in de vorm van bedrijven maar er is na 

genoeg geen contact met maatschappelijke partijen. Tijd om de samenleving meer naar binnen te 

halen en de school meer naar buiten te brengen. De verwachting is dat hierdoor ook de 

onderzoekende houding en nieuwsgierigheid naar wat gebruikers echt willen zal worden vergroot. 

Het in contact komen met gebruikers, bewoners uit Stadsdeel Laak, is daarbij een geschikte 

aanleiding. De inbreng van de bewoners dient vervolgens leidend te zijn voor het verder ontwikkelen 

van productvoorstellen. Thema’s vanuit de wijk zoals veiligheid en sociale cohesie (met een app-

ontwikkeling en rond speeltuinen) zijn daarin meegenomen.   

 

In deze vervolgstudie naar het betrekken van gebruikers, bewoners in Stadsdeel Laak, is de derde 

onderzoeksvraag (c) uit docentonderzoek deel 1 als vertrekpunt gekozen: 

Is de (student)productontwerper in staat om de burger als vertrekpunt van de 

productontwikkeling te nemen en kan het contact met deze burger bijdragen tot een beter 

inlevingsvermogensvermogen en empathie voor de gebruikers?  

Om meer inzicht te krijgen in het begrip empathie wordt er eerst gekeken naar voorbeelden van 

empathisch ontwerpen en methoden om dit vermogen te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het 

benoemen van de basis eigenschappen van de industrieelontwerper en de verschillende soorten 

empathie. Drie afzonderlijke onderwijsmodules zijn vervolgens vanuit dit perspectief bekeken.  

 

Empathisch ontwerpen best practices  
De meerwaarde van de productontwerper in een sociaal maatschappelijke context begint met het 

zien van die ander; de gebruikers, de bewoners, de doelgroep. Sociale ondernemers hebben een 

antenne voor die ander en beïnvloeden met de producten die ze ontwikkelen sociale structuren. 

Hieronder volgen twee product gerelateerde voorbeelden.  

Granny’s Finest is een initiatief, opgericht in 2011, en inmiddels uitgegroeid tot inspiratiebron en 

boegbeeld van sociaal ondernemerschap en wel om de volgende ingrediënten:  

- Het aanbieden van wekelijkse handwerkclubs voorkomt eenzaamheid onder senioren (de 

‘grannies’).  

- De ambachtelijke handvaardigheid (breien) van deze ‘grannies’ is gekoppeld aan jonge 

ontwerpers om samen patronen voor mode- en interieuraccessoires te ontwikkelen, een co-

creatie met bovenal een goede branding ondersteund door een website. 
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Abeelding 1: Granny’s Finest ‘productie’, branding en website afnemersforum met BN-ers (bron: 

https://www.grannysfinest.com/over-grannys-finest/ ) 

Een andere variant van een sociale onderneming maar nu vanuit het sociale perspectief re-integratie, 

is Cre8 Social Venture in Amsterdam (opgestart in 2013 door ontwerper Jurre Groenenboom). Het 

bedrijf richt zich op het 3D printen en lasersnijden van producten onder andere voor reclame- en 

architectenbureaus. Op prijs concurreren is een heilloze weg. Daarom onderscheidt het bedrijf zich 

op ontwerpkwaliteit, het kunnen meedenken met de klant, de snelle levering, maar ook het sociale 

karakter dat bestaat uit re-integratietrajecten voor mensen met een grafische achtergrond of die 

hiermee affiniteit hebben. De begeleiding van de re-integratiestagiairs, gemiddeld zo’n acht 

werknemers per half jaar, wordt gedaan door Stichting Streetcornerwork. Een coach van deze 

stichting zit gedetacheerd bij Cre8. Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de 

bedrijfsvoering (BV) met een strakke bedrijfscultuur (kom je te laat, dan word je daar op 

aangesproken) en de rol van persoonlijke coaching, met ook de financiering van de werknemers 

vanuit de stichting.  

 

https://www.grannysfinest.com/over-grannys-finest/
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Afbeelding 2: Cre8 Social Venture in Amsterdam re-integratietrajecten gekoppeld aan design (bron: 

eigen interview met Jurre Groenenboom, december 2016) 

Het laat zien dat gemeentelijk beleid en marktspelers samen werkgelegenheid kunnen scheppen van 

een ander kaliber dan de sociale werkvoorziening. De rol van de ontwerper, zoals blijkt binnen Cre8, 

is van onschatbare waarde in het creëren van continuïteit voor re-integratie-opleidingsplaatsen. Dit 

is alleen maar mogelijk door de nauwe samenwerking, co-creatie in dit geval, op het terrein van 

scholing en werk.   

 

Wat is empathisch ontwerpen? 
Empathisch ontwerpen, de inleving in de gebruiker kan op verschillende manieren worden opgepakt. 

Zo ging Patricia Moore (grondlegger Universal Design gedachtegoed), toen nog 26 jaar oud en 

werkzaam bij Raymond Loewy in New York drie jaar lang (periode 1979 tot 1982), als tachtigjarige 

verkleed door het leven. Dit type empathisch experiment, ook wel genoemd onderdompeling, of 

undercoverempathist, komt vaker voor in relatie tot maatschappelijke sociale studies (bron: Krznaric,  

2015). Het op die manier langdurig in de huid kruipen van de ander gaat voor de ontwerppraktijk wat 

ver. Er zijn tegenwoordig ouderdomspakken te huren om het inlevingsvermogen te vergroten. Ook 

deze geven de ontwerper al een shockervaring, als je blikveld is verkleind, de gewrichten blokkeren 

en of handelingen worden bemoeilijkt door een tremor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Ouderdomspakken (bron: 

www.it-fits.nl/documents/p24.pdf)  
Afbeelding 3: Patricia Moore  verkleed als 

tachtigjarige periode 1979-1982 (bron: 

R.Krznaric. (2015). Empathie) 

http://www.it-fits.nl/documents/p24.pdf
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De Design Thinking (DT) methode geeft een vaste plaats aan het begrip empathie voor de gebruiker 

binnen het ontwerpproces zie onderzoekdeel 1. Empathie wordt expliciet benoemd en bestaat in de 

eerste plaats uit het observeren van die gebruiker. Daarbij kan gedacht worden aan een kijksafari 

met aandacht voor omgeving, mensen en objecten. Verder wordt de gebruiker op verschillende 

momenten tijdens de productontwikkeling betrokken. Dit geeft de meeste garantie om in de 

behoeften van de gebruikers te voorzien en zo mogelijk nieuwe waarden te creëren. De empathie 

ontstaat door het contact met die eindgebruiker. Het is dus geen rationele exercitie waardoor het 

vermogen tot inleven wordt ontwikkeld. Het proces omvat steeds terugkerende en essentiële 

onderdelen, zoals observeren, experimenteren en prototypen testen met gebruikers. Binnen de 

Design Thinking wordt de volgende eigenschappen toegeschreven aan de ontwerper zoals; deze is 

optimistisch, denkt creatief en analytisch, heeft empathisch vermogen, werkt samen en 

experimenteert (Concept 7).  

 

 

 
Afbeelding 5: Contextmapping: kennislagen en behoefte onderzoek met dagboekje reiziger (bron: 

Sleeswijk Visser et al, 2005) 

 

Contextmapping is speciaal ontwikkeld als participatietool om de burger een duidelijkere rol te 

geven. Contextmapping ziet de gebruiker of burger als experts over hun eigen leven. Om relevante 

informatie naar boven te krijgen worden methoden afkomstig uit de etnografie en therapeutische 

psychologie toegepast. Door middel van creatieve opdrachten met rijk beeld- en woordmateriaal 

worden gebruikers/bewoners geholpen om herinneringen, associaties en overwegingen rond een 

onderwerp naar boven te halen en onder woorden te brengen. Deze generatieve technieken zijn 

erop gericht om dieper en verder te gaan dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden zoals interviews 

en observatiestudie. Gebruikelijke methoden leveren vooral kennis op die deelnemers makkelijk 

onder woorden kunnen brengen of vertonen expliciete gedragskennis. Contextmapping geeft meer 

inzicht in de achterliggende behoeften van gebruikers.  

 

http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2013/5/Beeld2a.pdf
http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2013/5/beeld-1.pdf
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De informatie over deze behoeften verkregen uit Contextmapping wordt meegenomen in de 

voorstellen van planologen, stedelijk ontwikkelaars, verkeerskundigen of ontwerpers. De gebruiker 

wordt niet gevraagd naar wat er volgens hen moet gebeuren of wat ze vinden van een bepaalde 

maatregel of oplossing omdat ze daar, gezien de complexiteit van de problematiek, moeilijk een 

zinvol antwoord op geven, aldus Sanne Kistemaker in ‘Co-creatie: zet de burger écht centraal in 

publieke vraagstukken’ (2013).   

 
Binnen de looptijd van dit docentonderzoek is het onmogelijk gebleken om ervaring op te doen met 

alle bovenstaande genoemde methoden. Het begrip empathie heeft pas later zijn betekenis 

gevonden binnen dit verkennende onderzoek. Roman Krznaric onderscheidt in het boek Empathie 

(2015) de volgende type empathie:  

- Cognitieve empathie; het begrijpen waarbij het perspectief van de ander wordt ingenomen.   

- Affectieve empathie; het delen en spiegelen van emoties van de ander gecombineerd met een 

bezorgt zijn om het welzijn van de ander (compassie). 

- Empathische nieuwsgierigheid; het willen kennen van de vreemde met de oproep ‘wees geen 

onderzoeker, wees een geïnteresseerde’.  

Naast een appèl op ‘we moeten waakzaam blijven ten aanzien van onze bedoelingen wanneer we 

communiceren met anderen. Als we eigenbelang de overhand laten krijgen en praten een middel 

wordt om te domineren, te manipuleren en onze zin te krijgen, verraden we het empathische ideaal’. 

Intenties, houding en gedragscomponenten werken als het goed is in dezelfde richting. Dit belicht lt 

het risico van te veel sturing geven aan burgerparticipatie/gebruiksonderzoek. Waardoor komt de  

open houding, een voorwaarde voor co-creatie in het geding.   

Kunnen we leren empathischer te zijn? Hiervoor worden de volgende handvatten gegeven, namelijk 

door:  

- bewust pogingen te doen is de opmerkzame aandacht te trainen. Dit ontwikkelde de cognitieve 

of het perspectief-nemende empathie.  

- vooroordelen te herkennen en te onderdrukken. Hierbij helpt het om de gesprekskunst van 

vragenstellen en radicaal luisteren te beoefenen. Dit ontwikkeld de empathische 

nieuwsgierigheid.   

- zicht te krijgen op de dag in het leven voor de ander. Bij voorkeur in een directe dialoog contact 

met de gebruiker. Dit ontwikkeld de affectieve empathie.  

Het directe contact met de ander is wel een belangrijke voorwaarde om de empathie inleving te 

vergroten (observeren, horen, beluisteren).   

 

Empathie ontwerpen binnen de onderwijscontext   
Er is, om ervaring op te doen in de onderwijscontext met empathisch ontwerpen, bewust gezocht 

naar het in dialogisch contact komen met andere doelgroepen (bewoners, speciale doelgroepen als 

zwerfjongeren, ouderen, e.d.) dan de sociaal culturele groep dan waartoe men zelf behoort. Er wordt 

vanuit gegaan dat dit een bijdrage levert aan een verrijkt wereldbeeld. Hiermee zal ook de inleving 

en het voorstellingsvermogen van de ontwerper worden geprikkeld maar ook zal deze 

geconfronteerd worden met de eigen vooroordelen. Het tijdens de studie ervaren van de 

meerwaarde van de inbreng van echte mensen, gebruikers binnen een project (een inkijkje krijgen in 

het leven van een ander), in plaats van inleving en beleving via cognitieve technieken (data-

onderzoek, persona’s, e.d.), zal hopelijk helpen om dat contact met gebruikers ook in toekomstige 

projecten zelf blijvend te zoeken. Hiermee zijn de meeste van bovenstaande empathische 

indicatoren gedekt. Wat betreft de basishoudingen geldt dat de onderwijsmodules die binnen 

Stadsdeel Laak worden uitgevoerd een experimenteel karakter borgen doordat onderzoek naar 

behoeften en testen van oplossingen/ alternatieven erin een vaste plaats hebben. De verwachting is 
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dat studenten uit hun comfortzone worden gehaald en de uitdaging om de wijk in te gaan veelal met 

weerstand in plaats van optimisme tegemoet zal worden getreden.   

Om toch enig inzicht te krijgen op het effect van dit type ‘burgerparticipatie’, onderzoek doen binnen 

het onderwijs, is na afloop van elke onderwijsmodule aan studenten een openvragenevaluatie 

verstrekt. Elke student is gevraagd te benoemen wat het meest leerzaam is geweest binnen de 

doorlopen onderwijsmodule waarin ervaring is opgedaan met gebruiksonderzoek en een actieve 

uitwisseling met gebruikers. Daarbij wordt er vanuit uitgaande; als een bepaalde 

onderzoeksmethodiek positief wordt gewaardeerd de kans groter is dat deze in toekomstige 

productontwikkelingstrajecten ook zelfstandig wordt opgepakt.   

 

Studenten doen binnen de modules ervaring op met 

Triangulatie onderzoek (Coppens et al, 2015), zie 

afbeelding 3. Deze term uit het domein van kwalitatief 

onderzoek refereert aan het gebruik van de combinatie 

van drie of meer verschillende onderzoeksmethoden 

om het eigen kwalitatief onderzoek te valideren. 

Doordat kwalitatief gebruiksonderzoek naar behoeften 

en vaardigheden maar een klein aantal deelnemers 

omvat, liefst extreme gebruikers (qua leeftijden, 

fysiologie of sociaal culturele achtergrond) is het 

mogelijk om met “triangulatie” de conclusies te 

bevestigen. Het principe van triangulatie onderzoek 

berust erin dat verschillende type onderzoeken rond 

een thema met elkaar worden vergeleken. Resultaten 

en conclusies uit Desk research (Bieb), worden gelegd 

naast bijvoorbeeld best practices (Showroom), veld- en 

of laboratoriumstudies (met  modellen gemaakt in de 

werkplaats of bestaande producten). Wijzen meerdere 

studies in de zelfde richting dan kan met grotere zekerheid een valide conclusie worden getrokken. In 

de het ontwerpproces, zie onderzoekdeel 1, dat gestart wordt met een behoeftenonderzoek 

(Problem Identification) en waarbij de vertaalslag in productvoorstellen (Design) later weer worden 

getest (Implementation) met de doelgroep zit al een extra borging voor de kwaliteit van de 

oplossingen. Het ontwerpproces zelf waarborgt een triangulatie (driepunt) toetsing en een iteratieve 

mogelijkheid tot bijsturing.    

Hoe triangulatie is ingebed, binnen de diverse onderwijsmodules die gekoppeld zijn aan Laak, wordt 

in het volgende hoofdstuk kort toegelicht.    

 

Inleiding onderwijsprojecten en gebruikersparticipatie  
In de drie afzonderlijke onderwijsmodules zijn studenten stadsdeel Laak in gegaan. Het betrof in alle 

situaties kwalitatief gebruiksonderzoek rond thema’s in de wijk. Zo is op verzoek van een 

opbouwwerker van Centrum de Wissel de herinrichting van de speeltuin aan het Ledeganckplein in 

Spoorwijk als onderwerp opgenomen in een eerstejaars module. Een tweedejaars module speelde 

rond een sociale cohesie veiligheids-buurtapp. Dit was geïnitieerd in overleg met een 

programmamedewerker van Stichting Mooi en op basis van informatie over de 

veiligheidsproblematiek in de wijk (Wijkprogramma 2016-2019 stadsdeel Laak). Verder is een IPO 

afstudeerder aan het werk met de opdracht van de Gemeente Stadsdeel Laak ‘de Haagse 

Standaardspeeltuin’. 

De onderwerpen hebben een raakvlak met Bouwkunde (buitenruimte, speeltuinen) of Multimedia 

Design (apps). Ondanks dat de industrieel ontwerper (IPO) zich doorgaans focust op fysieke in massa 

Afbeelding 6: Methodekaart 
Triangulatieonderzoek  (bron: Coppens 
et al. (2015)) 
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vervaardigde producten zien we een verschuiving van het vakgebied meer en meer richting deze 

sectoren. De ontwikkeling van the internet of things maakt dat toekomstige ook fysieke producten 

daarop zullen aansluiten (zie onderzoekdeel 1). Wat betreft de ruimtelijke ordening geldt dat het 

planologische deel valt onder bouwkunde maar dat de artefacten/ producten (speeltoestellen, abri’s, 

banken, ORAC’s, e.d.) veelal door productontwerpers worden ontwikkeld. Qua thematiek sluiten de 

onderwerpen aan en ze bieden een uitgelezen kans om ervaring op te doen met 

behoeftenonderzoek in de wijk. Kunnen we daarmee ook direct de leefsituatie van individuele 

bewoners verbeteren? Productontwikkeling vergt een investering (tijd en geld) en implementatie is 

daarvan afhankelijk. Dit is wel een belangrijk aspect om mee te nemen in de communicatie met de 

bewoners. Transparantie (zie onderzoekdeel 1) zodat er geen valse verwachtingen over het doel en 

de inhoud ontstaat.   

  

Hierna volgt een toelichting op de werkwijze binnen elke onderwijsmodule en hoe bewoners erbij 

zijn betrokken. Daarbij wordt er kort ingegaan op de waardering van het type onderzoek door de 

studenten.  

 

1e module: Speeltuinherinrichting/ Centrum de Wissel  - Eerstejaars IPO studenten 
Binnen de eerstejaars IPO module hebben studenten kennis gemaakt met diverse ergonomie 

gerelateerde onderzoekmethoden (antropometrie, modeltesten, e.d.). Een studieonderdeel betrof 

een herinrichtingsvoorstel te maken voor het Ledeganckplein bij Centrum de Wissel. Ze hebben rond 

speeltuinen achtereenvolgens uitgevoerd; deskresearch (o.a. speelgedrag, NEN-normen), een 

Kijksafari, een expertinterview met de beheerder en een open interview met gebruikers in dit geval 

de ouders. Hiermee zijn drie type onderzoek (triangulatie) gewaarborgd. Het onderzoek mocht 

uitgevoerd worden in groepjes maar de uitwerking van de herinrichting diende individueel te zijn. 

Figuur 7 geeft een impressie van resultaten.  
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Afbeelding 7: Impressie van kijksafari en herinrichtingvoorstel voor Ledeganckplein  

 

Hoe is het veldonderzoek gewaardeerd door studenten? Van de 99 studenten die het vak hebben 

afgerond is het openvragenformulier ingevuld door 67 studenten. Er zijn 25 studenten die zeggen het 

meest geleerd te hebben van alle type onderzoeken (37%). Daarvan benoemen 16 studenten 

expliciet het  veldonderzoek rond de speeltuin als grootste leermoment (24%). Als een kwart van de 

studenten dit type onderzoek ook in toekomstige projecten zelf gaat uitvoeren is er iets gewonnen. 

Het is opmerkelijk dat, ondanks de slechte onderzoekomstandigheden in december (regen, vroeg 

donker en daardoor weinig kinderen op de locaties), toch nog zo’n grootte groep studenten positief 

is over het speeltuinonderzoek binnen Laak.  

 

De weerstand om de wijk in te gaan was groot! Het uitte zich in uitstelgedrag en redenen zoeken 

waarom het nog steeds niet is gelukt (samen afspreken, het weer, e.d.). Wat dat betreft was de 

basishouding van optimisme ver te zoeken. Is er op empathisch vlak iets aangeraakt? Via de kijksafari 

en de interviews met ouder en expert (beheerder) is er bewust op gestuurd om de opmerkzame 

aandacht te trainen (de cognitieve / perspectief-nemende empathie). Is er sprake geweest van 

vooroordelen bij de studenten en zijn deze onderdrukt? Hier is niet expliciet naar gevraagd. Wel is er 

geoefend met vragen stellen en luisteren op een vrij basaal niveau (de empathische 

nieuwsgierigheid). Is er een indruk ontstaan van de dag in het leven van de ander? Op een basaal 

niveau hebben ze een inkijkje kunnen krijgen in het werk van de speeltuinbeheerder (de affectieve 

empathie).  

 

2e module: Sociale-cohesie-veiligheidsapp/ Stichting Mooi- tweedejaars IPO studenten 
De tweedejaars IPO studenten zijn aan de gang gegaan met een sociale-cohesie-veiligheidsapp 

ontwikkeling. Het Vadercentrum heeft ruimte geboden om daar de onderzoeken  te laten 

plaatshebben. Het betrof een Triangulatieonderzoek (Coppens et al, 2015) waarbij er is gestart met 

een gebruiksonderzoek naar de behoefte van bewoners en hun inbreng is gevraagd rond bestaande 

producten/apps. Daarna zijn er appvoorstellen ontwikkeld die zijn getest met bewoners. Ook in   

expertinterview met vierdejaars Communicatie Multimedia Design (CMD) studenten zijn deze app-

voorstellen getest.   
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Afbeelding 8: Impressie van de sociale cohesie veiligheidsapp ontwikkeling  

Dit triangulatieonderzoek leverde met drie verschillende externe inputmomenten (veld- en 
laboratoriumstudie), meer informatie op over de behoeften van bewoners en welke oplossingen 
gewaardeerd werden. Het hangt samen met het feit dat er twee contactmomenten met bewoners 
waren die in verschillende fasen van de ontwikkeling inbreng gaven. Daarnaast zorgde de bijdrage 
van de CMD experts een app-vaktechnische inhoudelijke verdiepingsslag.  
 

De afbakening van de app rond het thema sociale cohesie en veiligheid was zodanig ruim dat 

studenten er nog alle kanten mee op konden naar gelang de inbreng van de bewoner. Het bleek dat 

bewoners graag meedoen maar ze vinden het onprettig om andermans smartphone vast te houden. 

Dit betekent dat bij een user interface test er altijd een alternatief achter de hand moet worden 

gehouden, paper prototypes of de laptop waarmee de test kan worden gedaan. Aangezien het hier 

om een kwalitatief onderzoek rond behoefte (gewenste functionaliteit) en begrijpelijkheid van de 

app handelde, maakt het niet zoveel uit hoe de test wordt aangeboden.  

Uiteindelijk hebben 78 studenten het vak afgerond. Daarvan hebben 53 studenten de 

openvragenevaluatie ingeleverd. Als meest leerzaam wordt door 33 studenten aangemerkt het doen 

van gebruiksonderzoek en de testen zowel in Laak als met experts CMD studenten. Dit betekent dat 

voor ongeveer 62% van de studenten de feedback van gebruikers en experts als waardevol is 

gewaardeerd. Daarbinnen is de verdeling Laak en CMD experts ongeveer 50%. De hoop is dat 

studenten dit betrekken van gebruikers en experts ook zelf gaan organiseren binnen andere 

toekomstige projecten e liefst ook in de beroepspraktijk. De positieve waardering voor het betrekken 

van bewoners binnen Laak is opmerkelijk gezien het feit dat de onderzoeken lastig verliepen ten 

gevolge van taalbarrières en de lage smartphone dichtheid van bezoekers van het Vadercentrum.  

Ook hier was er bij aanvang  weinig optimisme en een behoorlijke doses weerstand te bespeuren om 

de wijk in te gaan. Een deel van de weerstand ontstaat ook door het idee dat het teveel tijd vergt en 

men kent de opbrengsten van die tijdsinvestering nog niet. Het uitte zich in uitstellen en het 

onderzoek op veilige plekken met bekende doen in plaats van in Het Vadercentrum. Zijn er stappen 

gezet met betrekking tot het ontwikkelen van de empathie voor bewoners? Twintig studenten 

hebben deelgenomen aan een thema-avond rond veiligheid in het Vadercentrum, al deze studenten 

waren, naast geschokt te zijn door de grote diversiteit aan bewoners, ook bijzonder geïnteresseerd 

om meer te leren over het wel en wee van de bewoners. Een cultuurschok (vooroordelen) en een 

kijkje in andermans leven. Eén onderzoeksgroep heeft naar aanleiding van het onderzoek en de app-

test met bewoners een gedicht gekregen van een bewoner waarin deze iets over zijn leven vertelt. Is 

de cognitieve empathie, affectieve empathie en de empathische nieuwsgierigheid geprikkeld? Er 

zullen altijd studenten zijn die geen affiniteit hebben met gebruikers en onderzoek, maar verreweg 

de meeste studenten zijn toch geraakt door het contact met de bewoners uit de wijk.  
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3e module: De Haagse Standaardspeeltuin/ Gemeente Stadsdeel Laak - IPO afstuderen 
In opdracht van de Gemeente Den Haag stadsdeel Laak is een IPO afstudeerder bezig met het 

ontwerpen van de Haagse Standaardspeeltuin. Dit project heeft een co-creatie karakter doordat er 

diverse stakeholders bij betrokken zijn. In de eerste plaats een expert op inrichting van de 

buitenruimte: het ontwerpbureau waar de afstudeerder is gedetacheerd. Daarnaast zijn bij dit  

project de andere deelgemeente beheerdersgroepen ook betrokken. Om de burgerparticipatie 

inhoud te geven zijn twee scholen uit Laak, de Kameleon en de Spoorzoeker betrokken om samen 

mee te schetsen in de ideefase. Daarnaast is er op twee locaties, het Ledeganckplein en het 

Cromvlietplein onderzoek gedaan naar de behoeften van ouders. Hierbij is er een nulmeting gedaan 

waarbij de huidige twee locaties beiden het rapportcijfer 6,2 kregen voor de speeltoestellen en het 

onderhoud. Verder is de ouders gevraagd hun voorkeuren uit te spreken op een vijftal thema’s, zie 

afbeelding 13. Daarbij is gebruik gemaakt van een laagdrempelige kaartenset met afbeeldingen en 

blanco kaarten waarop de onderzoeker andere opties kan schetsen. Geen van de ouders heeft hier 

gebruik van gemaakt. In totaal zijn er twintig ouders benaderd. Vier ouders hebben aangegeven 

betrokken te willen blijven bij het vervolg!  

 

 

Afbeelding 9: impressie van tekensessies met groep 5 en 7 op twee verschillende scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: impressie van onderzoek aanpak op de twee locaties met ouders 

De beide participatieonderzoeken hebben de afstudeerder geholpen om een beeld te krijgen van 

hetgeen ouders belangrijk vinden en wat kinderen graag willen (type speeltoestellen). Het 

observeren van kinderen en met ze praten geeft meer gevoel met betrekking tot degene voor wie 

het ontwerp is bestemd. Het afstudeerproject is afgerond in oktober 2017. De insteek is om de 

kinderen en bewoners in een latere fase weer te betrekken. Dit afstudeerproject heeft door de 
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betrokkenheid van diverse partijen het karakter van een co-creatie, maar deze partijen zitten niet 

gezamenlijk aan de ontwerptafel.  

Het laten schetsen door de doelgroep (kinderen) kostte relatief veel tijd en de resultaten zijn van laag 

niveau. Wat het wel oplevert, is een beeld van wat de doelgroep aanspreekt, dit blijken toch vaak de 

gangbare speeltoestellen. De ontwerper heeft eigenlijk nog alle ruimte om dit te vertalen in 

productvoorstellen er is nog alle ruimte voor een signatuur, in dit geval aansluitend op de wensen 

van de Gemeente Den Haag. Daarnaast heeft er binnen dit project ook overleg plaatsgevonden met 

Speeltuinbeheermanagers van diverse Haagse deelgemeenten. Doordat een IPO student altijd 

binnen een bedrijfscontext dient af te studeren en Stadsdeel Laak wel als opdrachtgever maar geen 

afstudeerstageplek kon bieden is er een ontwerpbureau betrokken bij deze afstudeeropdracht. Al 

deze partijen hebben het tot een interessant maar complex afstudeerproject gemaakt.  

 

Het triangulatie onderzoekkarakter komt binnen dit afstuderen terug in het dataonderzoek (NEN, 

concurrenten onderzoek, e.d.), het schetsen met basisschoolkinderen (laboratoriumstudie) en een 

veldonderzoek uitgevoerd met observatie van speelgedrag en interviews met ouders. Daarnaast zijn 

ook experts betrokken geweest (input van het ontwerpbureau  en de gemeentelijke 

speeltuinbeheerders).  

 

Onze studenten zijn niet voorbereid op een project met een dermate grote stakeholdersgroep 

(bewoners kinderen en ouders, stadsdeelbeheerders, een ontwerpbureau) Het gebrek aan overzicht 

en inzicht in ieders belangen roept onzekerheid en angst op. Dit komt direct in conflict met de 

wenselijke optimistische basishouding en daarmee wordt ook de creativiteit geremd. Is het 

empathisch vermogen ontwikkeld? In dit geval heeft de student een creativiteitssessie uitgevoerd 

met basisschoolkinderen. Hierdoor is wel een beter begrip ontstaan voor de belevingswereld van 

deze doelgroep. Daarmee is in ieder geval de cognitieve empathie aangesproken. Het blijft altijd een 

persoonlijke eigenschap en de bereidheid van een ontwerper in hoeverre deze zich wil verdiepen en 

laten inspireren door de gebruiker (affectieve empathie en empathische nieuwsgierigheid).  

 

Ervaringen opgedaan binnen Laak  
De gemeente, wijkcentra, opbouwwerkers, programmamedewerkers en bewoners binnen Laak zijn 

bijzonder gastvrij en staan erg open om mee te denken, deel te nemen aan onderzoek en te 

participeren in onderwijs. Er zijn bewoners die het echt leuk vinden om een bijdrage te leveren aan 

product-gerelateerd onderzoek. Het geeft ook aanleiding tot andere gespreken en geeft een kijkje in 

iemands leven. Als de randvoorwaarden maar helder zijn en er transparantie is over hoe de inbreng 

verder wordt gebruikt. Iedereen begrijpt dat een speeltuin of een app ontwikkeltijd vraagt en dat er 

onzekerheid blijft bestaan over of deze er uiteindelijk wel gaat komen. Product-gerelateerd 

onderzoek doen levert naast waardevolle informatie over de productinteractie ook heel andere 

informatie op over iemands individuele leefsituatie en behoeften.  

 

Onderzoek doen binnen Laak vraagt rekening te houden met een aantal aspecten. Deze zijn onder 

andere taalbarrières, de matige beheersing van de Nederlandse taal door sommige bewoners. 

Daarnaast is er een segregatie tussen mannen en vrouwen binnen bepaalde bevolkingsgroepen 

waardoor bijvoorbeeld binnen het app-onderzoek de mannen oververtegenwoordigd zijn. Er is een 

omgangsverbod van bepaalde groepen Marokkaanse/ Turkse vrouwen met mannen. Lastig als de 

studentenpopulatie binnen een opleiding overwegend uit mannen bestaat. De periode van juni tot 

en met september leent zich niet voor onderzoeken in de wijk (i.v.m. ramadan, vakantie en de late 

opstart van het nieuwe wijkverenigingsseizoen). Een interessante doelgroep om bij app-

ontwikkelingen in de toekomst te betrekken zijn analfabeten en laaggeletterden. Ook kan er gekozen 

worden voor andere locaties zoals wijkbibliotheken en andere assets (verenigingen, buurtcentra) in 
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de wijk. De lage smartphone dichtheid onder de ‘oudere’ bewoners (55 t/m 75 jarigen) vormde geen 

noemenswaardige belemmering voor deelname aan de het onderzoek. Zelfs bewoners zonder enige 

ervaring met smartphones waren toch heel goed in staat om de applicaties te bedienen!  

 

Daar waar de gemeente een zeker wantrouwen geniet bij bewoners, is er zeker ruimte voor 

studenten om wel informatie over de behoeften en leefsituaties boven tafel te krijgen. Studenten 

vinden het makkelijker met experts te praten dan met bewoners. Maar als het contact met de 

bewoner eenmaal is gelegd dan wordt dat als uiterst waardevol ervaren om een inkijkje te krijgen in 

iemands leven, misschien juist doordat vooroordelen verdwijnen.  

 

Docentonderzoek ervaringen  
Het uitvoeren van docentonderzoek heeft me de mogelijkheid geboden om zelf actief ervaring op te 

doen met triangulatie-onderzoek. Thema’s vanuit deskresearch (literatuur), voorbeelden van best 

practices (Showroom) vonden een weerklank in gesprekken met experts (sociale ondernemers, 

gemeente, wijkmakelaars en opbouwwerkers) in het veld. Zo kregen eigen subjectieve ideeën 

gaande weg het verkennende onderzoek door de diversiteit aan bronnen toch bestaansrecht.  

Gebruiksonderzoek, gebruikers betrekken om zo tot een gebruiksvriendelijk product te komen vormt 

de basis van de ergonomische modules die ik binnen IPO coördineer. Vernieuwend voor mij is het 

begrip empathische ontwerper. Dit begrip als zodanig niet expliciet meegenomen in evaluaties door 

de studenten. Achteraf is het wel terug te herleiden. Het onderzoek heeft hierop wat meer inzicht 

gegeven en biedt aanleiding voor onderwijsvernieuwing.   

 

Het docentonderzoek is aanleiding geweest om de ergonomie modules (blokperiode 1 en 2) aan te 

passen door thema’s vanuit de wijk erin op te nemen. Daarnaast is er een aanzet gemaakt om het 

meer vraaggestuurd te maken. Door het zelf stellen van vragen binnen mijn eigen onderzoek, 

ontdekte ik een toenemende nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd observeerde ik een zekere passiviteit bij 

studenten maar zag ook hun enthousiasme nadat ze echt in gesprek waren geweest met bewoners.   

Het inzicht groeide dat degene die voor de klas staat, de opbouwwerker of de expert die de vragen 
stelt een student niet nieuwsgierig maakt. Het gaat erom dat studenten geleerd wordt om zelf 
vragen te stellen. Het onderzoek heeft me de ruimte gegeven om daarnaar op zoek te gaan. De 
methode onder andere besproken door Dan Rothstein in de lezing ‘Did Socrates Get it Wrong?’, 
beperkt zich niet tot de onderwijsomgeving maar blijkt vooral ook kracht te hebben in een sociaal 
complexere context van bijvoorbeeld de patiënt in relatie tot de arts, de burger in contact met de 
gemeente, de ouder in gesprek met school, e.d.. Het ontwikkelen van drie denkvaardigheden 
divergentie, convergentie en metacognitie vormt daarbij de basis. Het lijkt omslachtig om mensen dit 
eerst te leren maar het betaald zich terug. Een verdere verdieping op het studenten aanleren van het 
stellen van vragen lijkt me een goed vertrekpunt voor toepassing in het onderwijs.   
 

 
Afbeelding 11: Coöperatief Eigenwijzer Molenwijk Laak (bron: http://www.cooperatiefeigenwijzer.nl)  

 

http://www.cooperatiefeigenwijzer.nl/
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Het inventariseren van problemen in de wijk, het leggen van contacten met opbouwwerkers, 

beheerders van speeltuinen, basisscholen heeft ook voor mij als docent de deur naar buiten geopend 

en ervaar ik als een verrijking.   

 

Conclusies  
Draagt het contact met de gebruiker bij in een beter empathisch inlevingsvermogen van de 

industrieel studentontwerper voor die gebruiker?  

Het wijst erop dat het daadwerkelijk in dialogisch contact komen in ieder geval een blijvende impact 

heeft, een ervaring oplevert die verder rijkt dan een cognitieve inleving aan de hand van 

dataresearch. Recent is de nieuwe onderwijsmodule gestart met een motivatie-app voor 

zwerfjongeren, in samenwerking met Sovic. Een student merkte op ‘ik ging erheen met vooroordelen 

en die zijn allemaal weg. We gaan nu een vrijwilligersproject rond muziek opstarten met deze groep.’ 

De onderzoeken met gebruikers kosten vaak meer tijd, maar als het contact verrijkend is blijkt de 

tijdvestering geen belemmering.   

 

Het verkregen inzicht in cognitieve empathie, affectieve empathie en empathische nieuwsgierigheid 

geeft aanleiding om dit bewuster te evalueren en te implementeren in onderwijsonderdelen. De 

weerstand en angst om op pad te gaan, is ondanks de netwerken onverminderd dus vraagt echt 

aandacht in toekomstige onderwijsmodules. De netwerken helpen wel om gebruiksonderzoek beter 

ingebed te krijgen in het onderwijs.  

Hoe gaan ontwerpers de meerwaarde leren zien van contacten leggen met gebruikers. Op dit 

moment leren studenten wel allerlei onderzoekmethoden die relevant zijn binnen 

productontwikkeling maar het lijkt erop dat ze dit zien als losse studieonderdelen. Het aanbrengen 

van een koppeling naar de vijf (gedrag en houding) basiscompetenties van de industrieel ontwerper 

zou ze bewuster kunnen maken. De bredere maatschappelijke context met co-creatie is daarbij een 

geschikt kader.  

Veel nadruk wordt er gelegd in de modules op het experimenteren en testen. Onvoldoende aan bod 

komt het leren stellen van vragen. Hierbij kan de methodiek van Dan Rothstein een goed handvat 

kan bieden.  

 

Aanbeveling 
Het contact met de gebruiker biedt een verrijkte context aan die relevant is om tot goede 

productoplossingen te komen. Veelvuldigere binnen het onderwijs samenwerking aangaan met 

maatschappelijke partijen is daarbij aan te raden.  

Onderzoekdelen 1 en 2 zijn verkenningen rond de onderwerpen co-creatie en empathisch 

ontwerpen. Het vraagt om een concretere verdieping rond empathie-ontwikkeling. De focus van 

studenten ligt op het behalen van vakken en het beheersen van de vakinhoudelijke leerdoelen. 

Hierdoor raakt het zicht op de bredere ontwerpcontext, de ontwikkeling van de vijf 

basiscompetenties, verloren.   

In een vervolgstudie is het zinvol om een handzame tool te ontwikkeling rond empathisch ontwerpen 

gekoppeld aan de vijf basiscompetenties. Door deze tool in te brengen binnen een onderwijsmodule 

kan onderzocht worden wat het effect is op de motivatie om gebruikers te betrekken. De 

maatschappelijke context, zoals die geboden wordt binnen LaakVitaal, is daarbij van 

doorslaggevende betekenis om te kunnen ervaren welke meerwaarde de gebruikersinbreng kan 

hebben. Uiteindelijk met het doel om ontwerpers op te leiden voor een maatschappij in transitie.  

 



14 
 

Literatuur:  
Commissie Sociaal Ondernemerschap (2015). Sociale ondernemingen: een verkennend advies. SER 
https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2015/sociale-ondernemingen.aspx  
 

Concept7. Herken jij de vijf eigenschappen van een design thinker. Geraadpleegd juni 2016. 

http://www.concept7.nl/kijk-safari/  

 
Coppens, A., Jacobs, M. (2015). Proeven van onderzoek. De methodenkaart in de beroepspraktijk van 
ICT en Media. Uitgave Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Kistemaker, S. (2013). Co-creatie: zet de burger écht centraal in publieke vraagstukken. Geraadpleegd 

mei 2017. http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/co-creatie-zet-de-

burger-echt-centraal-in.4.32535.lynkx  
 
Krznaric, R. (2015). Empathie. Uitgeverij Ten Have 
 
Rothstein, D., & Santana, L. (2013). Make just one change: teach students to ask their own questions. 
Cambridge Harvard Education Press 
 
Rothstein, D.  (2012). Did Socrates Get it Wrong. Geraadpleegd april 2017.  
www.youtube.com/watch?v=_JdczdsYBNA  
 

Sterk, E., Specht, M., Walraven, G. (2013).  Sociale ondernemerschap in de participatiesamenleving. 

Garant 

 

Sleeswijk Visser, F., Stappers, P.J., van der Lugt, R., Sanders, E.B.-N. (2005) Contextmapping: 

Experiences from practice. CoDesign. Geraadpleegd mei 2017.  

http://www.contextmapping.nl. 

http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/contextmapping/files/2013/01/RI9-body.pdf  

 
Wijkprogramma 2016-2019 stadsdeel Laak. Geraadpleegd juni 2016. 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3315800/1/RIS288908%20Laak%20Molenwijk  

 

 

https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2015/sociale-ondernemingen.aspx
http://www.concept7.nl/kijk-safari/
http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/co-creatie-zet-de-burger-echt-centraal-in.4.32535.lynkx
http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/co-creatie-zet-de-burger-echt-centraal-in.4.32535.lynkx
http://www.youtube.com/watch?v=_JdczdsYBNA
http://www.contextmapping.nl/
http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/contextmapping/files/2013/01/RI9-body.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3315800/1/RIS288908%20Laak%20Molenwijk


1 
 

Work in progress. 
Please, do not quote without permission of the author. E-mailaddress:m.j.bihari-elahi@hhs.nl en 
jaswina@hotmail.com 
 
 
Veerkracht versterking: een sociale interventie in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. 
Jaswina Elahi 
 
 
1. Inleiding 
Wanneer jongeren geen baan vinden op de arbeidsmarkt kunnen ze ontmoedigd raken. Het 
vertrouwen in instituties en de medemens daalt en de kans is groot dat de zij sociaal en politiek 
geïsoleerd raken, omdat ze weinig kansen zien zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving 
(Kloosterman, 2010). Belangrijke oorzaken die er worden gegeven voor het niet vinden van een 
baan is het ontbreken van een startkwalificatie, beperkte inzicht in opleidings- en 
beroepsmogelijkheden  beperkte netwerken, gebrek aan competenties, gebrek aan werkervaring 
en taalachterstand en discriminatie op de arbeidsmarkt (Klaver 2005; Andriessen et al.,2015; 
Otten & Van der Zee, 2011). Hoe men omgaat met vormen van uitsluiting is zeer verschillend en 
van betekenis voor de loopbaan (Smit, 2016). Het is daarom belangrijk dat jongeren leren om 
zich te handhaven en worden voorzien van de juiste “bagage” om tegenslagen te overkomen en 
zich richting en op de arbeidsmarkt te kunnen bewegen. Een grote rol is, volgens Van der Velden 
(2010) daarbij weggelegd voor de vooropleidingen. Hij stelt dat door al vroeg op school goede 
voorlichting te geven aan studenten over de arbeidsmarkt en de beroepsmogelijkheden, 
werkloosheid tegen kan worden gegaan en de werkervaring bij jongeren door middel van stages 
kunnen vergroten. Echter concludeert hij dat de opleidingen daar nog te weinig werk van maken. 
Terwijl juist dit de opdracht is die het beroepsonderwijs zichzelf heeft gesteld, namelijk de 
student na de opleiding op de juiste plaats te krijgen (Van Kan et al., 2014).  

In dit onderzoek staat het hoger beroepsonderwijs [HBO] en de arbeidsmarkt centraal. 
Binnen het HBO is de focus vooral gericht op intensiever samenwerken tussen het HBO met het 
voorbereidend onderwijs op het terrein van inhoudelijke aansluiting, het komen tot een goede 
studiekeuze van de aankomende student en het inspelen op een ander studieklimaat. Dit 
resulteert in acties en maatregelen zoals motivatiegesprekken en toetsen voor de poort. Maar ook 
voorwaarden voor de gunstige ontwikkeling van studenten, zoals de inrichting van de het 
onderwijs, de fysieke inrichting, en studieloopbaanbegeleiding (De Wit, 2002; Luken, 2009). 
Hiermee wordt getracht het ‘studierendement’ te verhogen, in andere woorden, het aandeel van 
de studenten dat binnen een bepaald aantal jaren na instroom de instroom een einddiploma heeft 
behaald (Vereniging van Hogescholen, 2016). Hierbij is het niet van belang of studenten 
tussentijds overstappen naar een andere opleiding of een andere instelling. Wat wel van belang 
is, is het tegengaan van studievertraging en studie uitval, met als voornaamste reden dat het de 
overheid en de hogescholen geld kost wanneer er veel “uitvallers” en “langstudeerders” zijn.  

Een dergelijke interpretatie kent enkele beperkingen. Het heeft alleen oog voor de 
toerusting van de student om het HBO te doorlopen, maar te weinig oog voor de toerusting om 
de arbeidsmarkt te betreden. Echter, studierendement betekent dat de studie moet “renderen”, 
niet alleen voor de hogeschool, maar ook voor twee andere partijen, namelijk de student (de 
toekomstige arbeidskracht) en de (toekomstige) werkgever. Boucké & Vandaele (2003) verdelen 
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de arbeidsmarkt in arbeid en kapitaal. Daarbij zijn de werkgevers de kapitaalhouders en worden 
om die reden dan ook beschouwd als machthebbers. Er is dus een asymmetrische 
machtsverhouding door een ondergeschikte plaats toe te kennen aan de categorie ‘arbeid’ 
tegenover de ‘categorie’ kapitaal. In een utopische situatie is de markt in balans en heffen vraag 
en aanbod elkaar op. De waarheid is echter dat de markt niet altijd stabiel is. Zo zullen er tijden 
zijn dat het aanbod van werk gering is of dat er een tekort is aan arbeidskrachten of dat de duur 
van betrekkingen van kortstondige aard is. De overheid probeert dan door middel van wettelijke 
en normatieve kaders invloed op uit te oefenen op de werking van de arbeidsmarkt door middel 
van het arbeidsmarktbeleid gericht op de beïnvloeding van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
waarbij kan worden opgemaakt dat het arbeidsmarktbeleid op twee manieren wordt gevoerd (De 
Beer et al., 2006;Van Ours & Van der Tak, 1992): door middel van een werkgelegenheidsbeleid 
(het creëren van banen) en door middel van een werkloosheidbeleid (werklozen toerusten voor 
de arbeidsmarkt). Echter, beide beleidsvormen zijn niet gericht op het veranderen van de 
asymmetrische machtsverhouding op de arbeidsmarkt. Een overheid kan werkgevers wel 
stimuleren om specifieke werkzoekenden aan te nemen, maar uiteindelijk zijn de werkgevers die 
het voor het zeggen hebben op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de rol van de overheid beperkt 
is tot het geven van impulsen aan werkgevers om werkzoekenden aan te nemen. Als er sprake is 
van sancties, dan treffen deze de werkzoekenden en niet de werkgevers. Er is dus geen oog voor 
het machtsaspect binnen op de arbeidsmarkt waaraan werkzoekenden onderhevig zijn en 
eigenlijk door uitgesloten worden van de arbeidsmarkt.  

Toch zijn er personen die, zelfs vanuit een achterstandspositie, ondanks het beperkte 
beleid binnen het onderwijs en de verschillende uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt in 
staat zijn gebleken om het onderwijs te doorlopen en een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. 
Uit studie (Elahi, 2016) blijkt als belangrijkste factor hiervoor de aanwezigheid van specifieke 
karaktereigenschappen bij de personen, specifieke personen op weg naar de arbeidsmarkt 
(leerkrachten, docenten, stagebegeleiders, hulpverleners of werkgevers) die goede eigenschappen 
en kwaliteiten bij de personen herkenden en aanprezen. Deze personen vervulden vaak ook de 
rol van verbinder. Ten derde bleek ook het ‘etnische netwerk’ om een persoon heen van belang 
voor de loopbaanontwikkeling gedurende de studie en op de arbeidsmarkt.  

Over de genoemde persoonlijke eigenschappen waar de personen over beschikten, wordt 
in de literatuur van gezegd dat deze bijdragen aan de ‘veerkracht’ van de personen en dat 
veerkracht getraind kan worden (Van Hintum, 2017). Dit geeft reden voor aanname dat een 
training veerkracht versterken een positieve bijdrage kan leveren binnen het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. Echter, er is nog veel onbekend over een training veerkracht versterken binnen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt. Doelstelling van de studie is daarom dat door een traject te draaien 
waarin veerkracht versterking plaatsvindt helder wordt waaraan een dergelijk traject moet 
voldoen. 
 
 
3. Veerkracht als oplossing  
De term veerkracht kan verwijzen naar een persoonlijke eigenschap van individuen, naar 
karakteristieken van de omgeving van een individu, alsook naar een set van processen en 
mechanismen waardoor interne als externe  krachten worden benut in tijden van tegenspoed 
(Kim-Cohen, 2007; Ungar, 2011). Resnick en Inguito (2011) beschrijven veerkracht als een 
vaardigheid om (wederom) een mate van psychische of emotionele gezonde toestand te 
hervinden na ziekte, verlies of tegenslag. Hoijtink, Te Brake en Dückers (2011) definiëren 
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veerkracht als het ‘terugveren’ na een schokkende gebeurtenis. Daarbij gaat het ofwel om het 
terugkeren naar een beginsituatie, ofwel het creëren van een nieuw evenwicht binnen de 
veranderde context. Van Regenmortel (2008) beschrijft veerkracht als een “vermogen”. Volgens 
Tomás, Sancho, Melendez & Mayordomo (2012) manifesteert de mate van veerkracht pas ten 
tijde van of na tegenspoed. Veerkracht wordt dus omschreven als de uitkomst van een proces, als 
een vaardigheid, en als een persoonlijke eigenschap. De verschillende definities hebben gemeen 
dat veerkracht betrekking heeft op het kunnen omgaan met tegenslagen in het leven. Hoewel 
veerkracht in de literatuur vooral in verband wordt gebracht met “herstel”, is dat niet het enige 
waartoe het leidt. Schuhmann & Van der Geugten (2017)  noemen naast ‘herstel’, ook 
‘duurzaamheid’ (van de situatie) en groei (ontwikkeling of fundamentele verandering). Deze 
kenmerken en concepten van veerkracht verwijzen naar existentiële issues of betekenisgeving 
ofwel de manier waarop een individu tegen de toekomst beoordeelt en hiernaar handelt.  

In de literatuur worden “bronnen” genoemd om veerkracht te versterken (Ungar et al., 
2008; Sools & Mooren, 2012 ): individuele talenten en kwaliteiten, peers, verschillende soorten 
netwerken (variërend van familienetwerken tot professionele netwerken),  educatie en scholing, 
religie, spiritualiteit, openstaan voor ideeën,  toekomstverbeelding. Dit wijst op 
veerkrachtbronnen in het individu zelf als in de omgeving van het individu. Om veerkracht te 
versterken moeten verschillende “wegen” worden bewandeld waarbij wordt een beroep gedaan 
op verschillende veerkrachtbronnen (Ungar et al.,2007). Zo moet een politieagent zich vrijwel 
meteen emotioneel kunnen herstellen van ongevallen in de frontlinie, waarbij een snelle 
emotieregulatie systeem dus van belang is (Ramsodit, 2014). Zwarte tienermoeders ontlenen 
veerkracht aan het familienetwerk (Distelbrink, 2000). Bij mensen in armoede zien we dat een 
sterke interne beheersingoriëntatie nodig is om de spiraal van armoede te doorbreken (Driessens 
& Van Regenmortel, 2006). En bij psychiatrische patiënten zien we dat narratieve 
toekomstverbeelding leidt tot herstel in functioneren (Sools et al., 2013). Deze studies brengen in 
beeld dat veerkrachtversterking specifiek is voor verschillende sociale categorieën. Er is echter 
nog veel onbekend over veerkrachtversterking op de arbeidsmarkt. Een uitzondering is de 
voorstudie Veerkracht aan het werk (Elahi, 2016), waaruit bleek dat de aanwezigheid van 
specifieke karaktereigenschappen (wilskracht, zelfstandigheid, incasseringsvermogen, 
volhardingsvermogen, een positieve instelling, oplossingsgericht denken, en daadkracht), het 
etnisch netwerk en brokers een bijdrage leveren aan het verwerven van een positie op de 
arbeidsmarkt. Hierdoor waren de personen sterker opgewassen om te kunnen omgaan met 
afwijzingen en discriminatie op de arbeidsmarkt of konden hiervan (sneller) te herstellen.  

Elahi (2016) stelt dat omdat de ‘power from within’ (de kracht van het individu van 
binnenuit) onderhevig is aan de ‘power to’ (de macht van de de werkgevers), en sterker nog, 
hierdoor beïnvloed wordt, juist hierdoor veerkracht nodig is bij personen. De omgeving 
(bijvoorbeeld afwijzingen van werkgevers en docenten) heeft invloed op de persoonlijke studie- 
en arbeidsloopbaan. Ook stelt ze vast dat er verwevenheid of aansluiting ontbreekt tussen de 
leefwereld, onderwijs en arbeidsmarkt, waardoor personen, uitsluitingsmechanismen en 
drempels moeten zien te overwinnen (de een meer dan de ander) om een positie op de 
arbeidsmarkt te verwerven. Hierin bleek een belangrijke rol te zijn weggelegd voor specifieke 
personen in de omgeving van de betreffende persoon: leerkrachten, docenten, stagebegeleiders, 
hulpverleners of werkgevers. Deze personen vervulden de rol van ‘brokers’, omschreven in de 
literatuur als bemiddelaars tussen burgers en overheid (Koster, 2012; Berenschot, 2011). In de 
studie (Elahi) waren deze personen de bemiddelaars tussen de personen en de arbeidsmarkt. Zij 
herkenden ‘talenten’ en ‘bekwaamheden’ bij de persoon en wisten het juiste advies mee te geven 
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waardoor zelfvertrouwen werd gesterkt en de personen werden gestimuleerd om de eigen 
dromen en doelen te verwezenlijken. Dit gegeven wijst erop dat de ‘broker’ niet alleen verbindt 
op ‘inter’ niveau, tussen tussen de persoon en de arbeidsmarkt, maar ook verbindt op 
‘intra’niveau, dus tussen de persoon en zijn talenten.   

Hoewel de broker deel uitmaakt van het netwerk van de persoon, hoeft de relatie niet van 
duurzame aard te zijn en kan kortstondig zijn. Dat is anders dan het etnisch netwerk waar 
personen vaak wel duurzaam deel van uitmaken. De rol van etnische netwerken (in de vorm van 
families en verenigingen) worden in  arbeidsmarktstudies als klein, zwak en weinig nuttig 
beschouwd (Klaver et al., 2005; Otten & Van der Zee, 2011), maar uit de studie ‘Veerkracht aan 
het werk’ blijken de etnisch netwerken wel belangrijk te zijn, zij waren bijvoorbeeld de eerste 
markt voor ondernemers of boden studie- en werkgerelateerde ervaringen aan de personen. Dit is 
een nieuw inzicht die kansen biedt werkzoekenden en loopbaanprofessionals.  

Kortom, veerkracht is van invloed op weg naar de arbeidsmarkt. Dit kan worden versterkt 
door trainingen en coaching van  “hogere-orde denken” (analyseren, evalueren en creëren van 
oplossingen) (Van der Werff, 2017). Dit is heilzaam bij tegenslagen die men ondervindt 
gedurende zijn of haar studie en op de arbeidsmarkt.  Door een training voor werkloze jongeren 
op de arbeidsmarkt te draaien en een training in het onderwijs te implementeren zal duidelijk 
worden hoe veerkracht in het onderwijs en op de arbeidsmarkt kan worden versterkt.  
 
4. Methoden 
Het onderzoek kent een kwalitatieve benadering en heeft grotendeels het karakter van een actie 
onderzoek, waarbij de kennisdeling en kennisontwikkeling moeten leiden tot een verandering 
van de situatie. Om de actie te laten plaatsvinden is er gekozen om traject te draaien waarbinnen 
veerkracht versterking  plaatsvind. Er is gezocht naar een traject dat zou plaatsvinden in Laak en 
waarbij de focus lag op veerkracht. De keuze hiervoor was dat dit minder tijd kost dan zelf een 
traject in zijn geheel te ontwikkelen. Mocht er geen geschikt traject zijn geweest, dan was plan B 
geweest om wel zelf een traject te ontwikkelen. Na gesprekken met verschillende 
loopbaancoaches werd het arbeidsmarkttraject Samen Werken aan je Toekomst aangepast naar 
versterking van veerkracht en veerkrachtbronnen. Er zijn twee trajecten gedraaid om veerkracht 
te versterken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt: een traject binnen het onderwijs voor 
vierdejaarsstudenten Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool ter 
voorbereiding op de arbeidsmarkt en een traject voor werkloze jongeren in stadsdeel Laak ter 
bevordering van de arbeidsmarktparticipatie. In overleg met de opleiding Culturele en 
Maatschappelijke Vorming [CMV] is besloten om het traject in het vierde jaar van de opleiding 
te draaien, omdat de opleiding geconstateerd had dat het de studenten ontbreekt aan specifieke 
vaardigheden die nodig zijn om je als professional zo meteen te handhaven op de arbeidsmarkt. 
Het vierde jaar CMV bestond uit 13 studenten. Een deel van de studenten had studie 
achterstanden en een deel liep op schema. Allen waren bezig met de afstudeerscriptie. 

De deelnemers voor het traject voor werklozen werden als volgt geworven.  Afgesproken 
was dat de Gemeente Den Haag 8 jongeren zou aan leveren en dat de loopbaancoach zelfstandig 
8 jongeren zou werven. Uiteindelijk heeft de Gemeente 6 jongeren aangeleverd en zijn de 
overige jongeren via verschillende online en offline kanalen geworven door de loopbaancoach. 
Vanwege de zomervakantie was het niet makkelijk om de jongeren te bereiken. Daardoor is de 
doelgroep uitgebreid van alleen MBO en HBO opleiding naar jongeren met en zonder 
startkwalificatie en met een MBO / HBO en WO achtergrond, eigenlijk iedereen dus voor 
iedereen die hulp nodig had bij het vinden van een vervolgopleiding, leerwerktraject of een baan. 
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De deelnemerswaren kwetsbare jongeren en droegen allemaal “bagage” met zich mee. Een deel 
had weinig tot geen vertrouwen in de arbeidsmarkt. Een ander deel had geen idee wat ze precies 
wilden doen in de toekomst. 
 

STUDENTEN WERKLOZEN 
Aantal: 13 (1 man/12 vrouw) Aantal: 13 (9 man/4 vrouw) 
Opleidingsniveau: vierdejaars HBO 
Vooropleiding: 5 MBO en 8 HAVO 

Opleidingsniveau: 1 zonder startkwalificatie , 3 met 
een startkwalificatie, 8 MBO, 1 WO  

Leeftijd: 21 tot en met 27 jaar Leeftijd: 24 tot en met  30 jaar 
Kenmerkend: 4 migranten achtergrond/ 9 autochtoon Achtergrond: 10 migranten achtergrond/ 3 autochtoon 
Periode: februari t/m april 2017 Periode: september t/m december 2016 

Schema 1: samenstelling en periode trajecten veerkracht versterking 
 
Het traject duurde twaalf weken lang en bevatte per week twee tot drie bijeenkomsten van een 
dagdeel. En werd dus twee keer gedraaid. Het totaal aantal deelnemers aan de trajecten was 26. 
De twee onderzoekspopulaties zijn alleen op aantal evenredig, namelijk 13 per traject. Op de 
overige kenmerken komen zij niet overeen. De grootste reden hiervoor is geweest dat de selectie 
aselect tot stand is gekomen en afhankelijk was van de bereidheid van deelnemers om aan een 
arbeidsmarkt traject deel te nemen en aan de samenstelling van de klas uit jaar vier van de 
opleiding CMV. Daarom was het niet mogelijk om uitspraken te doen over genderverschillen.  
De gekozen onderzoeksmethoden waren: observatie van 48 bijeenkomsten in totaal  van de 
deelnemers en de trainer en de gehanteerde didactische werkmethodieken, participatie aan de 
bijeenkomsten, informele interviews met de deelnemers, informele interviews met 
loopbaancoaches gedurende bijeenkomst arbeidsservicepunten Den Haag, formele interviews 
(loopbaancoach, beleidsambtenaar, docent-coördinator)  twee  groepsevaluatiebijeenkomsten van 
de werkloze deelnemers met de gemeente, 13 observatie en participatie van de 
studentenpresentaties, 13 telefonische evaluaties na zes maanden met de werkloze deelnemers. 
Daarnaast zijn alle persoonlijke verslagen van de loopbaancoach bestudeerd. Dit logboek bevatte 
informatie over de loopbaancoach (zijn houding en persoonlijke instelling, verwachtingen, 
doelen) en informatie over de ervaringen van de deelnemers. Met het logboek kwam informatie 
aan het licht, die vanuit observatie, participatie en interviews niet altijd naar voren kwam.  
 
5. Veerkrachtversterking 
Het traject bestond uit verschillende leer- en spel methodieken die de veerkrachtbronnen 
blootlegden en inzicht gaven aan de deelnemers hoe zij deze bronnen positief konden in zetten 
gedurende de loopbaanontwikkeling (zie bijlage 1 Overzicht leer-spelmethodieken ter 
versterking van veerkracht). Alle leer- en spelmethodieken vonden plaats of klassikaal (13 
personen) of in groepssessies (groepjes van 3) of individueel. Binnen elk methodiek lag de focus 
op het ontdekken van eigen talenten, en hoe deze persoonlijke talenten om te zetten tot 
professionele talenten, deze te profileren en  in te zetten op de arbeidsmarkt. Gedurende het 
traject werden de eigen talenten en kwaliteiten “vertaald” naar het einddoel ‘een droombaan’ als 
stip op de horizon. Omdat de feedback niet alleen van de loopbaancoach, maar ook van de 
“peers” afkomstig was, werd de feedback eerder geaccepteerd, en kwam het proces van 
zelfinzicht vlot op gang waardoor de deelnemers talenten en kwaliteiten sneller bij zich zelf 
konden herkennen. De erkenning en inzicht van de eigen talenten bleken van wezenlijk belang 
als veerkrachtbron en ook zeer effectief, omdat duidelijk werd bij de deelnemers dat deze 
talenten houvast bieden in onzekere tijden. Ze werden bewust gemaakt dat eigen talenten en 
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kwaliteiten niet verloren gaan, in tegenstelling tot een baan of geld, maar juist verder uitgebaat 
kunnen worden.  
 
Toekomstverbeelding  
Toekomstverbeelding, aan de hand van een visionboard, werd als zeer waardevol ervaren om de 
interesses, toekomstdromen, en gedachten te visualiseren. Het gaf de deelnemers zelfinzicht en 
een toekomstperspectief. Uit het traject met de studenten bleek dat studenten vooral korte 
termijndoelen opstelden en zich niet bewust waren van het lange termijndoel: de professie op de 
arbeidsmarkt. Ze gaven aan dat de persoonlijke dromen en wensen in relatie tot hun droombaan 
naar de achtergrond waren verdwenen en er vooral focus was voor het “halen van vakken” en 
“inhalen van achterstanden” en de deadlines voor de scriptieopdrachten. Hieruit kan afgeleid 
worden dat openstaande herkansingen belemmerend werken om vrij over de toekomst na te 
kunnen denken. Duidelijk werd dat bij studenten bij wie er te weinig mentale ruimte was het 
moeilijk vonden om hun toekomst te verbeelden en het lastig vonden om lange termijn 
doelstellingen voor ogen te hebben. Terwijl de studenten die geen studie achterstanden hadden 
een hele sterke focus op de toekomst bleken te hebben. De visionboard hielp de studenten om 
weer focus te krijgen op hun talenten en droombaan en dit te concretiseren. Dit bleek heilzaam 
bij het formuleren van de lange termijndoelen en gaf motivatie om studie achterstanden snel op 
te lossen om de persoonlijke droom te gaan najagen. De studenten bij wie de persoonlijke droom 
geen raakvlakken vertoonden met de inhoud van de opleiding bleken veel studie achterstanden te 
hebben en vaak zeer ongemotiveerd in de opleiding te zitten.  

De focus op de toekomst gekoppeld aan de eigen talenten en kwaliteiten blijkt zeer 
krachtig te zijn als formule. Wanneer de toekomst uitzichtloos lijkt, verdwijnt motivatie en 
zelfvertrouwen. Dit gold zowel bij de studenten als de werkzoekenden.  
 
Netwerken 
Inzicht in netwerken en opgedane ervaringen, wat door middel van de mindmap werd 
blootgelegd, werd als zeer waardevol ervaren omdat deze als veerkrachtbronnen werden 
geconcretiseerd om de droombaan te verwezenlijken. Met peers en de coach hierover nadenken 
gaf de deelnemers inzichten in - voor hen – soms onconventionele en verrassende manieren 
“strategisch” de netwerken en de ervaringen te benutten. En ook wat er nog nodig was om de 
weg naar de droombaan toe bewandelen. Een ervaringsplek of een tijdelijke baan werd daarbij 
gezien als iets waardevol om uiteindelijk te komen waar hij of zij wil komen. 

Het werd duidelijk dat studenten waarvan de ouders hoog zijn opgeleid indirect potentieel 
een groter netwerk hebben vanwege het netwerk dat zij meenemen vanuit hun ouders of directe 
familieleden. Dit werd visueel zichtbaar bij het maken van de mindmap. Dit “grote” netwerk 
zorgde ook voor meer zelfvertrouwen in de toekomst bij deze studenten voor het vinden van 
werk en in het durven aanboren van nieuwe netwerken tijdens en na hun studie. Echter na het 
maken van de mindmap, werd voor de studenten met laagopgeleide ouders en een migranten 
achtergrond inzichtelijk dat zij over meer netwerken beschikten dan ze in eerste instantie 
dachten. Netwerken met potentie. Dat gold ook voor de werklozen.  
 
De ‘creatieve’ omgeving 
Een positieve omgeving bleek een belangrijke veerkrachtbron. De omgeving waar de 
bijeenkomsten van het traject plaatsvonden waren nieuwe omgevingen met inspirerende 
rolmodellen (de loopbaancoach, de peptalks en de peers), een omgeving en personen die los 
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stonden van het “probleem” waar de deelnemers mee te dealen hadden in het dagelijks leven en 
die symbool stonden voor de toekomst. Dit stimuleerde de jongeren om op een nieuwe, andere, 
onconventionele, creatieve manier na te denken over hun talenten en mogelijkheden en te komen 
tot nieuwe oplossingen. Voor de studenten betekende dit dat ze dus ook daadwerkelijk buiten de 
school nadachten over hun toekomst en niet in de school, hoewel een aantal lessen om praktische 
redenen wel in het schoolgebouw plaatsvonden. En met de werkloze deelnemers werd het 
schoolgebouw weer opgezocht. Een belangrijke voorwaarde voor de rolmodel bleek 
“herkenning” te zijn. Voor de deelnemers die zich niet konden herkennen of spiegelen aan de 
rolmodel bleek rolmodellen niet effectief. 
 
Profilering 
De studenten werden op een unieke manier getraind in het schrijven van sollicitatiebrieven 
waarin zij leerden zichzelf te profileren en de raakvlakken met de vacaturevereisten leerden te 
benoemen. Daarbij werden de peers ingezet om de persoonlijke en professionele talenten en 
kwaliteiten van de medestudent aan te vullen op basis van de vacatureomschrijving, waar de 
student zich niet perse bewust van was dat hij deze talenten en kwaliteiten had. De werkloze 
jongeren moesten gedurende het traject wel “echt” solliciteren en leerden dan ook meteen hoe 
om te gaan met afwijzingen op de arbeidsmarkt. Er werd door de loopbaancoach terplekke 
gebruik gemaakt van ‘ervaringsleren’. Zo werd inzicht gegeven in hoe een nadeel omgezet kon 
worden tot een eigen voordeel. Het profileren naar de werkgever toe kwam ook op een andere 
manier naar voren. Aan het begin van het traject moesten de deelnemers een linkedin profiel 
maken en daarop de persoonlijk interesses, talenten, kwaliteiten en werkervaring profileren. Dit 
werd gedurende het traject bijgehouden en aangevuld naarmate het inzicht in de eigen talenten, 
kwaliteiten en doelen zich uitkristalliseerden. Een sterk geluid vanuit de studenten was dat het 
een verademing was om vanuit de eigen talenten, kwaliteiten en interesses richting 
beroepspraktijk te redeneren in plaats vanuit de beroepscompetenties. Hierdoor werd inzichtelijk 
bij wie een mismatch tussen persoonlijke interesses en beroepspraktijk/beroepscompetenties 
bestond. Wederom werd duidelijk dat dit sterk speelde bij de studenten met een niet-westers 
migranten achtergrond.  
 
Persoonlijke eigenschappen 
De persoonlijke eigenschappen uit de studie Veerkracht aan het werk (Elahi, 2016), wilskracht, 
zelfstandigheid, incasseringsvermogen, volhardingsvermogen, relativeringsvermogen, 
oplossingsgericht denken, en daadkracht boden handvatten aan het hele proces. Ze gaven inzicht 
aan de loopbaancoach en de deelnemers wat de loopbaanontwikkeling aan eigenschappen van 
hen vraagt. Bij een situatie van een afwijzingsbrief wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op de 
incasseringsvermogen, maar ook om vervolgens wilskracht op te brengen om wederom te 
solliciteren. Nog een stapje verder is om er positief tegen aan te kijken, dus in staat zijn om te 
relativeren, en te bedenken wat je uit de situatie kunt leren en te komen tot oplossingen. Een 
aantal jongeren gingen gedurende het traject door een diep dal of zaten in een diep dal toen ze 
aan het traject begonnen. Vandaar uit kon omhoog geklommen worden. De negatieve situatie 
werd op dat moment meteen door de loopbaancoach aangegrepen om de deelnemer bewust te 
maken van zijn reactie en handelen en er werd een alternatief geboden. Dit geeft een nieuwe 
betekenis aan veerkracht en leidt tot een herijking van de definitie, namelijk dat veerkracht ook 
betekent dat men in staat is om negatieve ervaringen om te zetten tot iets positiefs.  
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Echter, dit vraagt niet alleen maar om positieve persoonlijke eigenschappen, maar ook om een 
‘verstandelijk’ vermogen om over ervaringen na te denken en hierop te reflecteren. Dit bleek ook 
uit de gedraaide trajecten. Opvallend was dat de studenten die in staat zijn om 
probleemoplossend te handelen en daarin het hef in eigen hand te nemen, veel meer vermogen 
hadden op kritisch op zichzelf te reflecteren. Dit bleken de studenten met een Havo achtergrond 
te zijn met een sterke interne beheersingoriëntatie. De studenten met een MBO achtergrond 
legden de oorzaken voor belemmeringen vaak buiten zich zelf. Aan het einde van het schooljaar 
werd duidelijk dat uit deze groep alleen studenten met een Havo achtergrond zonder een 
migrantenachtergrond op het podium stonden om het diploma in ontvangst te nemen. Bij de 
werkloze jongeren zagen we dit ook terug. De werkloze jongeren zonder startkwalificatie hadden 
meer begeleiding nodig in het leren reflecteren. Ze vielen vaker terug in de ‘schuld’ bij de ander 
neer te leggen. Dit had ook te maken met het feit dat ze vaak echt geen idee hadden wat ze zelf 
konden doen om de situatie zodanig aan te pakken om hun droombaan te realiseren. Reflectie 
 
Competenties van de loopbaancoach 
Gedurende het traject werd duidelijk dat de kennis waarover de loopbaancoach beschikte het 
volgende behelsde: kennis over de psyche, de samenleving en haar instituties, in- en 
uitsluitingsmechanismen, en heel specifiek de kennis over de werking van en de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Op individueel niveau bleek hij in staat om met specifieke didactische 
laagdrempelige werkvormen zelfkennis en kennis over de arbeidsmarkt bij de deelnemers over te 
kunnen brengen. De vaardigheden waar hij over beschikte was: goed kunnen luisteren en 
signaleren. Daarmee wordt bedoeld dat hij de vraag achter de vraag kon herkennen en de talenten 
en de kwaliteiten van de deelnemers herkende. Hij beschikte over de juiste vaardigheden om 
“echt” contact met de deelnemers te maken. Tegelijkertijd was hij vaardig om ook contacten te 
kunnen leggen met verschillende instanties en instellingen. Daarnaast bleken de ict en social 
media vaardigheden een must. Deze werden regelmatig gebruikt gedurende het traject om te 
professioneel te profileren en om te netwerken, en deze netwerken optimaal te benutten en in te 
zetten in de loopbaanontwikkeling van de deelnemers. Uit het traject van werklozen werd 
unaniem door de deelnemers naar voren gebracht dat een dergelijk traject in een eerder stadium 
van hun leven zeer welkom was geweest en hen uiteindelijk zou hebben behoed voor 
(langdurige) werkloosheid. Maar bij benadrukten allen de rol die de loopbaancoach in dit traject 
heeft gespeeld. Daaruit blijkt dat de rol van de loopbaancoach van wezenlijk belang voor het 
slagen van een loopbaantraject. 

Opvallend is dat de groep werklozen gemotiveerder waren dan de studenten om aan het 
traject deel te  nemen. Een verklaring hiervoor is dat zij geen andere verplichtingen zoals 
tentamens hebben en ook omdat het vinden van een baan voor hen veel urgenter is. Dit traject 
was voor hen niet om studiepunten mee te halen, maar om een positie op de arbeidsmarkt mee te 
verwerven. Aan het eind hadden 11 van de 13 werklozen een baan, een vervolgstudie of een 
leerwerkplek. Vlak na het traject vonden ook de overige twee personen een baan. In die zin heeft 
het traject bijgedragen aan het verwerven van een positie op de arbeidsmarkt. Een halfjaar na het 
traject hebben er evaluatiegesprekken met de deelnemers plaatsgevonden. Van de 13 deelnemers 
hebben er nog tien een baan hebben. Redenen die de personen gaven om te stoppen met de baan 
waren: het gevoel hebben dat promotie uitbleef, niet zeker weten de baan past bij de persoon, het 
gevoel hebben niet gezien te worden, het gevoel hebben miskend te worden. Hieruit blijkt dat de 
verwachtingen hoog waren bij aanvang van de baan en dat deze niet overeenkwamen met de 
realiteit en verwachtingen, dat men behoefte had aan loopbaanperspectief binnen de huidige 
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baan, en dat behoefte had aan waardering en bevestiging van de werkgever. Kortom, tijdens een 
traject zal er een realistisch beeld gegeven moeten worden van de arbeidsmarkt, en als het kan 
een verdieping in de specifieke cultuur van organisatie of sector waar de werkzoekende 
werkzaam wil zijn, om op die manier uitval te voorkomen.  
 
6. Conclusie  
De vraag die in deze studie centraal stond was aan welke voorwaarden een training 
veerkrachtversterking binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt moet voldoen. Onderstaand 
schema geeft hier antwoord op. 
 

Veerkrachtbronnen Deelnemer Professional 
• Toekomstperspectief 
• Talenten 
• Kwaliteiten 
• Netwerken 
• Rolmodellen 
• Peers 
• Positieve/creatieve 

omgeving 
 
 

Vaardigheden 
• Incasseren  
• Relativeren  
• Oplossingsgericht denken           
• Ideeën omzetten tot daden           
• Volharden                                
• Kritisch reflecteren                
• Zelfstandigheid tonen    

               
Voorwaarden 

• Inzicht in eigen 
interesses/talenten 

• Wilskracht (motivatie) 
• Doel/Focus 
• Discipline  

 

Vaardigheden 
• Kwaliteiten en talenten signaleren 

en deze kunnen rapporteren 
• Werken met individuen 
• Werken met groepen 
• Netwerken met het werkveld, 

overheden en het bedrijfsleven  
• Werken met ICT- en social media 

 
 
Voorwaarden: 

• Kennis over Psyche van de mens  
• Kennis over in- en 

uitsluingsmechanisme in de 
samenleving, onderwijs en de 
arbeidsmarkt 

• In staat om verschillende 
didactische werkvormen toe te 
passen 

Schema 2: Veerkrachtversterking en competenties 
 
Door middel van didactische werkvormen moeten de veerkrachtbronnen ontbloot worden die 
personen in staat stellen tegenslagen te overkomen tijdens de studieperiode en op de 
arbeidsmarkt. Uit het onderzoek bleken dit ‘persoonlijke’ veerkrachtbronnen en ‘contextuele’ 
veerkrachtbronnen te zijn. De persoonlijke veerkrachtbronnen zijn:  toekomstperspectief, 
talenten, kwaliteiten, positieve persoonlijke eigenschappen. De contextuele veerkrachtbronnen 
zijn: formele en netwerken,  informele netwerken, een inspirerende fysieke omgeving, 
rolmodellen, brokers. Uit de studie bleek bijvoorbeeld dat dat specifieke persoonlijke 
eigenschappen waar sommigen automatisch over beschikken, personen veerkrachtig maken, 
bijvoorbeeld incasseringsvermogen en relativeringsvermogen, en dit kan worden aangeleerd 
wanneer men bewust wordt van deze eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld de eigenschap  
‘incasseringsvermogen’. Men moet dan leren incasseren. Of  ‘relativeringsvermogen’, men moet 
leren relativeren. Dit kan door middel van mindmapsessies of  1-op-1 begeleiding. In andere 
woorden, veerkracht is een competentie die aangeleerd kan worden. Om dit te kunnen 
bewerkstelligen bij de deelnemer, moet de trainer ook beschikken over de juiste competenties.  

De bevindingen van deze studie zijn verder te trekker naar een ieder die in zijn dagelijks 
praktijk bezig is met loopbaanontwikkeling en de arbeidsmarkt. Deze trainers “verhelderen” de 
wegen naar de veerkrachtbronnen. Het is dan belangrijk dat de professionals in hun werkkring de 
ruimte krijgen, dan wel nemen, om deze rol te kunnen spelen. Een dergelijke rol vraagt wel om 
scholing van professionals ter vergroting van de inzichten in de maatschappelijke en contextuele 
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structuren en didactische kwaliteiten die de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Want het zijn 
deze professionals die de wegen moeten verhelderen, niet alleen naar veerkrachtbronnen bij 
individuen in hun ontwikkeling, maar ook binnen de samenleving. Dat is wat het individu nodig 
heeft, zicht in veerkrachtbronnen en zicht in de maatschappelijke structuren, om zijn doel te 
bereiken. Alleen dan wordt men veerkrachtig binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
Wanneer dat perspectief wordt ontnomen, dan lijkt ook de veerkracht te verdwijnen. Daarom is 
het van belang dat de veerkrachtbronnen worden herkend, gevonden, opgebouwd, hersteld, en 
verduurzaamd. Bij personen die meerdere drempels te overwinnen in de samenleving, zoals 
sommige migrantengroepen in de samenleving, zien we dat zij zicht op doel lijken te verliezen. 
Juist voor hen is het belangrijk om tevens ook discipline en vertrouwen te ontwikkelen. 
Discipline om harder te werken, omdat de weg die zij afleggen langer zal zijn, en vertrouwen dat 
zij de gestelde doelen zullen bereiken.  
 
6. Aanbeveling 
Een dergelijke aanpak verdient verder ontwikkeld te worden binnen het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. Het onderwijs kent nog steeds teveel een rigide benadering waarin het 
onderwijsprogramma en de beroepscompetentie/kwalificaties leidend zijn, waardoor studenten te 
weinig leren om de eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen naar professionele kwalificaties. 
Dit vraagt wel om een training van de docenten, stagebegeleiders, studieloopbaanbegeleiders, 
loopbaancoaches, werkbemiddelaars, die dit traject zouden moeten gaan uitvoeren. De beste 
manier om dit te doen, is om deze personen zelf het traject als deelnemer te laten ondergaan. 
Gevolgd door een traject van een ‘train de trainers’.  

Schema 2 biedt een  handelingskader aan de professional en de voorwaarden om 
veerkrachtversterking te laten plaatsvinden bij de deelnemers. Tevens geeft het bevat het een 
overzicht van veerkrachtbronnen die werkzaam blijken te zijn. Verschillende leer- en 
spelmethodieken kunnen de veerkrachtbronnen bloot leggen bij de deelnemer (zie bijlage 1). 
Tools als een visionboard, kwaliteitenspel, apps en software zijn hulpmiddelen die hier aan 
kunnen bijdragen. Natuurlijk zijn er meer werkvormen en tools die zich ervoor lenen. Van 
belang is dat er een handboek komt met al deze werkvormen en methdodieken. Deze 
werkvormen kunnen verder ontwikkeld worden als hulpmiddelen en aangeboden worden in een 
‘toolbox’ aan de trainers, maar ook interactieve tools zoals apps kunnen hiervoor verder 
ontwikkeld worden. Dit kan bijvoorbeeld verder worden uitgewerkt door studenten van de studie 
Industrieel Product Ontwerp (IPO) van de Haagse Hogeschool.  

De hierboven genoemde aanbevelingen zijn alleen uit te voeren als er serieus tijd en geld 
wordt vrijgemaakt om de training uit te voeren bij de deelnemers en om de hulpmiddelen te 
ontwikkelen. De kosten en taken kunnen verdeeld worden tussen NRO, de gemeente en de 
hogeschool. 
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Bijlage 1: Overzicht leer-spelmethodieken ter versterking van veerkracht 

WERKVORM TOELICHTING GROEPSINDELING  TRAJECT 
STUDENTEN 

TRAJECT 
WERKLOZEN 

VISIONBOARDSESSIES  De deelnemers maken 
een visionboard waarin 
de studenten zich 
bewust worden van 
(verborgen) kwaliteiten, 
vaardigheden en 
toekomstperspectieven  

Kleine groepen van 3 
studenten  

X X 

MINDMAPSESSIES  De deelnemers maken 
een strategisch 
stappenplan aan de hand 
van hun doelen die zijn 
gesteld uit de 
visonboardsessie. 
Bestaande netwerken 
worden in beeld 
gebracht en gekoppeld 
aan de doelen.  

Twee groepen van 6 
personen  

X X 

1-OP-1 BEGELEIDING  Wekelijks individueel 
gesprek waarin details 
en belangrijke 
specifieke onderwerpen 
aanbod die belangrijk 
zijn voor de 
ontwikkeling van de 
deelnemers. Imput voor 
de gesprekken zijn 
onderwerpen die uit de 
groepsbijeenkomsten 
naar voren kwamen en 
acties die de deelnemer 
moet ondernemen.  

Individueel. 
Deelnemers delen 
zelf hun gesprekken 
in overleg met de 
loopbaancoach  

X X 

HERKEN JE KLEUREN  De deelnemers krijgen 
op een interactieve 
manier meer inzicht in 
hun 
persoonlijkheidsstijlen 
en bedrijfsculturen én 
hoe ze met andere 
potentiele 
collega’s/deelnemers 
kunnen ‘levelen’ om 
alsnog hun doel te 
bereiken.  

Klassikaal  X X 

ZELFPROFILERING 
LINKEDIN  

De deelnemers krijgen 
inzicht in de huidige 
flexibele arbeidsmarkt, 
de tools voor online-
profilering en maken 
een LinkedIn-profiel.  
(Daarbij krijgen ze ook 
tips voor het maken van 
succesvolle 

Twee groepen van 6 
personen  

X X 
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motivatiebrieven en 
pakkende cv’s vanuit 
hun eigen 
persoonlijkheidsstijl). 
Ze moeten een 
profieltekst opstellen 
met daarin hun talenten, 
kwaliteiten en doelen 
opgenomen. 

PEPTALKS  In een huiselijke setting 
waarin rolmodellen 
ervaringen en successen 
met de deelnemers 
gedeeld worden. En 
krijgen inzichten in de 
persoonlijke 
succesfactoren van de 
rolmodellen.  

Klassikaal  X X 

HOE VERHOOG IK 
MIJN 
SLAGINGSKANS?  

De deelnemers krijgen 
inzicht in algemene 
succesfactoren van 
jongeren tijdens en na 
hun studie. Gebaseerd 
op feitelijke cijfers en 
studies.  

Klassikaal  X  

CREATIEF 
SOLLICITEREN  

De deelnemers krijgen 
inzicht in het maken van 
succesvolle 
motivatiebrieven en 
pakkende cv’s vanuit 
hun eigen 
persoonlijkheidsstijl. 
Daarbij leren zij de 
persoonlijke kwaliteiten 
en talenten te koppelen 
aan de gevraagde eisen 
binnen een vacature.  

Klassikaal  X  

PIZZASSESSIES  De deelnemers worden 
onder genot van een 
pizza op een interactieve 
en laagdrempelige 
manier in contact 
gebracht met bedrijven 
en ondernemers. De 
bedrijven en 
ondernemers horen wat 
de belemmeringen zijn 
die werkzoekenden 
ervaren. Deelnemers 
leren zichzelf te 
profileren.  

Klassikaal   X 

PRESENTATIES  Individuele presentatie 
van verkregen inzichten 
en het stappenplan voor 
de toekomst  

Kleine groepen van 3 
studenten  

X  
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