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D.M.V. CO-CREATIE

WELKOM

Waar denk je aan  
bij co-creatie?

Co-creatie is een veranderingsproces 
Co-creatie: 

Hoe zet je het in en  
welke vorm kies je?



“Al dat praten over wat klanten willen 
is niets waard, als je niet actief luistert  
naar hun stem”. 

Jansen en Pieters

(Maximale) Co-creatie

Basis
Luisteren

Ken de dromenNieuwsgierigheid

Toon interesse

Laat je inspireren

Analyseer  
        concluderen 
Begrip en reflecteren

    Samen  
    bouwen 
 maken en 
        doen

Stap 1. Onderzoek: maak verbinding met de doelgroep 
            = Alles loslaten wat je denkt te weten

Stap 2. Inventarisatie en reflectie op eigen organisatie 
            = Draagvlak en intentie om dingen te veranderen 

Stap 3. Creërende (maximale) co-creatie 
            = Doelgroep is co-owner en betrokken bij hele proces 

ONDERZOEKEN EN INVENTARISEREN (INHOUD, STRATEGIE)

SLUIT HET AAN USP

ONDERZOEKENDE EN INVENTARISERENDE CO-CREATIE  

STORYTELLING 

YOUNGWORKS 
TRENDTEAM 

WAAR DENK JE 
AAN BIJ 
PENSIOEN?

WERKEN MET CREATIEVE TECHNIEKEN

BEWUSTE EN ONBEWUSTE KENNIS OPHALEN

SAMEN MET JONGEREN AAN TAFEL

INPUT/ONDERZOEK AAN BEGIN VAN TRAJECT Stap 1. Onderzoek: maak verbinding met de doelgroep 
            = Alles loslaten wat je denkt te weten

Stap 2. Inventarisatie en reflectie op eigen organisatie 
            = Draagvlak en intentie om dingen te veranderen 

Stap 3. Creërende (maximale) co-creatie 
            = Doelgroep is co-owner en betrokken bij hele proces 

jonge mannen blijven CREËRENDE CO-CREATIE (VORM, CONCEPT)



CREËRENDE CO-CREATIE (VORM, CONCEPT)

GRENSDOORBREKENDE 
COMMUNICATIE

PROGRAMMA 
PRIKKELEND MAKEN

 WERKEN AAN CREATIEVE RESULTATEN

INPUT OPHALEN OM CREATIEPROCES VORM TE GEVEN

KIES JE DOELGROEP: JONGEREN ZIJN GEEN HOMOGENE GROEP

WERK MET CONCEPTDENKERS, CREATIEVEN, VORMGEVERS

Kansen van co-creatie

Al er een uitdaging ligt waar je op wilt anticiperen, dan is het een grote meerwaarde om de doelgroep  
waar je uitdaging ligt, erbij te betrekken. Dan begin je niet vanuit het volwassenen perspectief.

Schep zelf vooraf een aantal kaders, zodat jongeren niet alles zelf hoeven te bedenken.  
Dat geeft je de mogelijkheid sneller de diepte in te gaan, op zoek naar de wensen en behoeften van jongeren.

Je krijgt door co-creatie met jongeren ook inzicht voor de langere termijn.

Dont’s van co-creatie

Als er geen draagvlak is voor verandering, begin dan niet aan het betrekken van jongeren. 

Oplossing komt niet alleen uit co-creatie: je moet daarna aan de slag. Zorg voor eigenaarschap.

Jongeren zijn  
geen homogene doelgroep 
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The Creatives

29%

27%21%15%

16%

Open-minded idealisten die veel 
waarde hechten aan persoonlijke  
ontwikkeling en cultuur. 
Vaak hoger opgeleid en reizen in  
hun vrije tijd veel.
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The Challengers

Harde werkers en competitief, met  
een fascinatie voor werk, risico’s nemen 
en avontuur.  
Vaak lager opgeleid en willen snel het 
nieuwste hebben, maar vaak weinig  
geld te besteden. 29%

27%
21%15%

16%

Segmentatiemodel 

The Achievers

Ondernemende netwerkers die  
waarde hechten aan familie en  
gemeenschap. Early adopters,  
materialistisch ingesteld en willen ook  
graag carrière maken, ten gunste  
van familie en vrienden. 
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The Conservatives

Familiemensen die traditie, etiquette  
en structuur waarderen. 
Zijn vaker dan andere doelgroepen 
getrouwd. Het tegenovergestelde van 
de creatieven.

Segmentatiemodel 
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The Socializers

Deze mensen zoeken naar structuur en 
genieten van dingen doen samen met  
familie en lokale bekenden. Vrijheid  
en familiewaarden zijn belangrijk. 
Minder geïnteresseerd in politiek of  
culturele dingen. Aan de slag! 

Opdracht: 

We willen jongeren meer geïnteresseerd krijgen  
in het lezen van boeken.  

Co-creatie = iteratief proces 
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