Slimme
cocreatie- en
participatieprocessen voor
een betere
toekomst
De aanpak van Stichting 2030

Je bedrijf moet verduurzamen,
maar hoe krijg je jouw mensen mee
in de transitie?
Je gemeente heeft ambitieuze
doelen gesteld, maar welke rol
kunnen inwoners daarin spelen?
Je organisatie moet vernieuwen,
maar waar zitten de goede ideeën
en bewezen oplossingen?

Stichting 2030 brengt steden,
organisaties en netwerken in
beweging voor een betere toekomst.
Wij geloven dat de talenten en
energie van mensen – in al hun
diversiteit – een grote kans bieden
voor het vormgeven van onze
gezamenlijke toekomst. Met slimme
participatie- en cocreatieprocessen
geven we invulling aan die kans.
We hebben een eigen aanpak die
we toepassen in alle typen
organisaties, groot en klein, formeel
en informeel, publiek en privaat.
Onze aanpak is gestoeld op
jarenlange ervaring en
internationaal bewezen modellen.
Onze expertise ligt in duurzame
ontwikkeling en innovatie. Binnen
deze onderwerpen geven we
processen vorm met dertig of
dertigduizend deelnemers.

Onze aanpak bestaat uit een diverse
verzameling methoden en
technieken gericht op het oplossen
van vraagstukken door de
complexiteit ervan te omarmen. De
methoden en technieken zijn
participatief, gericht op concrete
uitkomsten en gedragsverandering
en gaan uit van de kwaliteiten en
het talent die overal voorhanden
zijn. Zo ontstaan oplossingen met
draagvlak en halen we het beste uit
een organisatie.

De kracht van onderop
De wereld staat voor een aantal
complexe vraagstukken. Deze
hebben geen simpele of eenduidige
antwoorden en kunnen niet door
eenlingen worden opgelost.
Niemand bezit alle daarvoor
benodigde kennis, creativiteit en
kunde. Ook de overheid of het
bedrijfsleven niet. Dus alleen samen
kunnen we deze uitdagingen het
hoofd bieden.

samen te leven, kunnen we onze
wereld duurzamer, eerlijker en
schoner maken. Door ons beter en
inclusiever te organiseren met
ruimte voor de kracht van onderop,
kunnen we grote uitdagingen op
regionaal en lokaal niveau het hoofd
bieden. Juist onze diversiteit biedt
grote kansen. We hoeven niet
allemaal hetzelfde te doen. Als we
samen maar alles doen.

Wij geloven dat de talenten en
energie van gewone mensen – in al
hun diversiteit en de vele rollen die
ze in hun leven vervullen – nog niet
voldoende de ruimte krijgen in het
vormgeven van onze gezamenlijke
toekomst. Dat is een gemiste kans.

Wij benaderen deze zoektocht
vanuit onze kernwaarden:
wederzijds vertrouwen en gedeelde
verantwoordelijkheid; crossculturele
samenwerking en inclusiviteit;
creativiteit, wijsheid, moed en
openheid. Deze waarden komen
terug in het ontwerp van onze
projecten en samenwerkingen.

Door op nieuwe en andere
manieren samen te werken en

Het beginpunt: een
gedeelde uitdaging
Een succesvol participatie- en
cocreatieproces begint met een
gedeelde uitdaging: bijvoorbeeld de
noodzaak tot verduurzaming of het
behalen van ambitieuze doelen. De
uitdaging heeft geen eenduidige
oplossing: er is creativiteit of
innovatie nodig om tot een
oplossing te komen.
Een ongeschikte uitdaging voor
onze aanpak is bijvoorbeeld de
installatie van duizend
zonnepanelen. Een geschikt
onderwerp is de zoektocht naar het
energieneutraal maken van de
stadswijk met, door en voor de
bewoners.

Belangrijk is dat deze uitdaging de
betrokkenheid van een groep
mensen vereist. Bewust of onbewust
delen zij de uitdaging. Ze wonen in
het gebied waar het over gaat of zijn
voor de toekomst van hun werk
afhankelijk van de uitkomsten van
het proces. Deze groep mensen kan
groot of klein zijn. Soms heeft deze
groep een naam.
Wij geloven dat de meeste
uitdagingen waar organisaties en
gemeenschappen voor staan een
goed beginpunt zijn voor een
participatie- en cocreatieproces.

Het proces: Een
programma gericht op
creatieve oplossingen

3. Onderzoeken: Samen met die
groep mensen zoeken we alle
mogelijk antwoorden op
belangrijke deelvragen van de
uitdaging en voorbeelden van
mogelijke oplossingen. Dit doen
we in grote participatieve sessies,
op locatie, online of op een
hybride manier.

Als het vraagstuk bekend is,
1. Ontwerpen: Samen met de
ontwerpen we een proces om tot
opdrachtgever of
oplossingen te komen. Ieder
probleemeigenaar geven we het
vraagstuk en iedere organisatie
proces gedetailleerd vorm. Ook
verdient een eigen proces. Het
vertalen we de uitdaging in een
maakt nogal verschil of je met 3.000
verhaal waar mensen zich aan
netwerkleden een toekomstvisie tot
kunnen verbinden.
leven brengt of met 300 mensen
2. Uitnodigen: We nodigen een zo
een duurzaamheidsstrategie schrijft
groot mogelijke, liefst
De fases die een proces meestal
representatieve groep mensen uit
doorloopt:
om hun kennis, creativiteit en
kunde rond een onderwerp te
delen en in kaart te brengen.

4. Selecteren: Met de deelnemers
brengen we hier prioriteiten aan
in de mogelijke oplossingen. Zo
komen we tot wat gedeeld is,
zonder de diversiteit aan
ervaringen van alle deelnemers
uit het oog te verliezen. Stap
twee en drie doen we soms
tegelijk in boeiende, meerdaagse
bijeenkomsten.
5. Uitwerken: De uitkomsten
brengen we in de praktijk, samen.
Dit betekent dat we maken,
experimenteren, schetsen,
ontwerpen, bouwen en zo weer
nieuwe vragen ontdekken.

Uniek aan onze aanpak is dat we
een duidelijke rol zien voor
verbeelding en creativiteit. Met
andere woorden: kunstkracht.
Kunstkracht is een diverse
verzameling methoden en
technieken om netelige problemen
op te lossen door de complexiteit
ervan te omarmen. Voorwaardeis
dat het proces de tijd krijgt, zo open,
publiek en participatief mogelijk is
en liefst gericht op zowel
gedragsverandering bij de
deelnemers als concrete uitkomsten.

Case: Nieuwe uitvindingen voor
lokale klimaatproblemen
In het project Klimaatmakers ging Het Klimaatmuseum samen met
Stichting 2030 en de Leidse bevolking op zoek naar nieuwe uitvindingen
voor de klimaatproblematiek. Als we het over het klimaat hebben (sdg 13),
denken we vaak aan mondiale problematiek: zeespiegelstijging,
vermindering van CO2 in de atmosfeer. Echter klimaatproblematiek komt
tot uiting in de eigen leefwereld van mensen: een te warm klaslokaal, een
park waar andere, soms schadelijke planten gaan bloeien. Buurtbewoners
kennen deze lokale problematiek als geen ander en kunnen deze ook
helpen oplossen.
We deden eerst onderzoek naar lokale klimaatproblematiek en ideeën
voor oplossingen, samen met jongeren op allerlei locaties in Leiden.
Hiervoor werd een speciaal klimaatspel ontwikkeld.Zo’n 500 jongeren
kwamen tot ruim 400 ideeën voor lokale klimaatoplossingen. Drie
kunstenaars vertaalden deze ideeën in een werk: een prototype of beeld
van de toekomst. De drie kunstwerken hebben we vervolgens geveild. Niet
om geld, maar om de belofte er iets van te maken. Jongeren
beoordeelden deze beloftes. Rond ieder werk is een alliantie ontstaan van
organisaties die het de komende jaren werkelijkheid maken, zoals het
Waterschap en culturele instellingen.
Laura van Het Klimaatmuseum vertelt meer over het project in deze video:
stichting2030.nl/videoklimaatmakers

Case: Een perspectief
op duurzaam herstel
Eind 2020 werden we benaderd door Ondernemend Leiden vanwege
onze survey NL post-C. Er was een klik op de methode: van onderop in
kaart brengen wat mensen belangrijk vinden om zo te komen tot een
toekomstvisie. Het ondernemersnetwerk was met een vergelijkbare
uitdaging bezig: een economische toekomstvisie voor na corona.
Al snel trokken we hier samen in op. Tegelijk gaf dit de ruimte om
uitgebreid te praten over de rol van de sdg’s in de economie van de
toekomst en de kansen voor duurzaam ondernemen.
Uiteindelijk heeft Stichting Ondernemend Leiden de sdg’s centraal gezet
in hun economisch programma, onder het motto: Als we het doen, laten
we het dan goed doen! Door de samenwerking werd overduidelijk dat de
Leidse ondernemers een belangrijke rol spelen in het behalen van de
doelen en dat dit tegelijkertijd een kans betekent voor hen.
stichting2030.nl/economischevisie

De achtergrond
Onze aanpak vindt z’n oorsprong in
methoden als de 21st Century Town
Hall Meeting, ontwikkeld begin deze
eeuw door America Speaks. In een
digitaal ondersteund proces werken
mensen samen aan concrete
oplossingen voor grote uitdagingen.
In korte tijd worden de ideeën van
alle deelnemers vertaald in breed
gedragen adviezen.

toegankelijk — ook voor online
deelname — en stellen ons in staat
grote hoeveelheden uitkomsten te
verwerken.

De initiatiefnemers hebben zo onder
andere met 32.000 en daarna nog
eens 9.000 mensen uit 195 landen
een toekomststrategie voor
bibliotheken vormgegeven. Ook
werkten we met tienduizenden
Wij hebben deze methode vertaald mensen in Leiden aan nieuwe
naar een vorm die past bij
vormen van organiseren voor een
gedistribueerde netwerken en
groene, eerlijke en meer duurzame
verrijkt met methoden en
stad. Ook deden we vele processen
technieken uit de creatieve
met enkele tientallen of honderden
industrie. Het resultaat is een aanpak deelnemers, zowel in de publieke als
die uitkomsten en draagvlak
private sector.
combineert. Technologische
innovaties maken het proces heel

