
 
 

        Cocreation@Work 
 
Cocreation@Work is een radicaal vraaggestuurd trimesterprogramma (van januari tot april 2016) door, 
voor en met mensen met een actueel verlangen: “hoe kan ik in mijn werk een eigentijdse bijdrage 
leveren om de samenleving te verduurzamen en te versterken?”. Een reis voor nieuwsgierige leiders, 
koerszoekers, creatieve twijfelaars die voelen dat NU beroepshalve het moment is om aan ‘een nieuwe 
ronde’ te beginnen, met transitiekunde, (zelf-) bewustzijnsonderzoek en cocreatie als belangrijke 
richtingaanwijzers. 
 
Achtergrond 
 
De huidige complexe samenleving met vragen over hoe om te gaan met de toenemende energie- en 
milieuproblemen, alsook met de herinrichting van zorg, welzijn en participatie vraagt van werkers om een 
nieuw soort houding en soms ook om radicaal nieuwe aanpakken leidend tot nieuwe antwoorden. Inzicht 
in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de noodzakelijke transitieprocessen en de kansen en 
betekenis van cocreatie daarin kunnen helpend zijn voor de werker die de meest passende plek voor 
zichzelf danwel voor zijn/haar organisatie en zijn/haar koers daarin wil bepalen.  
Cocreeën is meer dan samenwerking rondom een bepaald thema; samenwerking is ‘de concurrentie 
voorbij’, concurrentie is ‘de overleving voorbij’. Cocreatie is de hoogste vorm van samenwerking dus. 
Cocreatie gaat uit van een bepaalde houding (open, onderzoekend, gestuurd vanuit de vraag van de 
huidige en toekomstige gebruikers, met respect voor het verleden en wat er al IS) en van andere 
verhoudingen (gelijkwaardigheid en wederkerigheid). Cocreatie maakt gebruik van meerdere 
communicatievormen, zodat fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen worden aangeraakt en 
verbonden. Daardoor kan er iets ontstaan wat op alle niveaus ‘klopt’ en gerealiseerd wil worden, linksom 
of rechtsom; of niet: het raakt niet, past niet, in deze tijd in deze context, en in dat laatste geval spreken 
we van een doodgeboren kindje. Vaak is het niet zo zwart-wit en kunnen er verschillende dingen ontstaan 
met verschillende partners. Zolang het elkaar en de afgesproken randvoorwaarden (behoud van rust, 
ruimte, natuurlijkheid) maar niet in de weg zit. Cocreatie vraagt om:  

• “wat wil hier ontstaan?” Dat vraagt om (om-)denken vanuit: “wat kan WEL, wie wil WEL”.  
• vrijmoedig durven te LAVEREN tussen minimalistisch en extreem.  
• inpassing in de tijdgeest: zelforganiserende principes inbouwen en denken in partnerschap vanuit 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
 

 
  



 
Cocreation@Work bouwt voort op de ervaringen van de postdoctorale eenjarige opleiding Cocreatie en 
Cocreatiewetenchappen die in 2004 werd gehouden, en de meerdaagse Seeds of Wholeness 
Conferenties in 2002, 2004 en 2007. Cocreation@Work is - naast theorie nu vooral ook praktijk en een 
kwestie van zelfonderzoek, gericht op een project idee naar jouw hart en op nieuwe speelruimte 
ontdekken & benutten in je werk, afgestemd op je diepere drijfveren. We werken ook gezamenlijk met de 
vraag of iedere deelnemer op dit moment op de meest passende loopbaanladder staat en op de meest 
passende trede (naar de aanpak van leiderschapstrainer Manfred van Doorn, 2014). Naast 
gezamenlijkheid is er ook veel ruimte voor maatwerk. De eerste versie van Cocreation@Work (van 
Januari-April 2015) is succesvol gebleken.  
Zie voor meer info over eerdere cocreatietrajecten: www.cocreatie.nl,	  www.inclusivescience.org en 
www.seeds-of-wholeness.org.  
 
De reis 
 
De gezamenlijke reis wordt gemaakt op 7 dinsdagen, van 10 tot half 5, ergens in Amsterdam: 
12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 8 en 22 maart, en 5 april 2016. De middelste bijeenkomst (op 23 
februari) wordt verlengd met de maandag avond daaraan voorafgaand (22 februari vanaf 17 uur, met 
overnachting; locatie wordt nog bepaald, op max 75 km van Amsterdam). Enkele gastsprekers zullen een 
inbreng leveren. Verder zal gebruik gemaakt worden van passend filmmateriaal; een en ander afhankelijk 
van de behoeften van de groep. Naast de trainingsdagen zullen 5 individuele supervisie/coachingsessies 
plaatsvinden van elk 1,5 uur. De kosten bedragen 1975 Euro ex BTW indien de werkgever het betaalt; 
voor zelfstandigen geldt een gereduceerd tarief van 1450 Euro ex BTW. Hierbij zijn de kosten voor 
accommodatie en diner op 19 oktober niet meegenomen. De betaling dient voor aanvang van de 
training te zijn overgemaakt. Deelnemers aan de driedaagse coaching “Vaar je VRIJ” krijgen 200 Euro 
korting. 
 
De instap 
 
Op 25 november 2015 ’s avonds vindt een gratis informatiebijeenkomst plaats (locatie wordt nog bekend 
gemaakt, ergens in Amsterdam; geef je wel tijdig op!). Deze bijeenkomst is bedoeld om je te orienteren op 
de vraag of dit vraaggestuurd Cocreation@Work programma iets voor jou is. Twee oud-studenten van de 
1e lichting Cocreation@Work (van januari-april 2015) zullen hun ervaringen met de aanwezigen delen.  
Als je wil deelnemen aan het programma, dan is het belangrijk dat je een motivatiebrief stuurt voor 10 
december 2015 aan anne.stijkel@cocreatie.nl. 

 
De begeleiding 
 
Het programma staat onder verantwoordelijkheid van Dr. Anne Stijkel. Zij was tot 1996 universitair 
hoofddocent, verantwoordelijk voor de transdisciplinaire onderzoek– en onderwijsgroep ‘Management van 
technologische activiteiten: risico’s en normstelling’ bij de vakgroep ‘Natuurwetenschap en Samenleving’ 
aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 1995 op het onderwerp ‘On managing reproductive risks of 
occupational exposure tochemicals’ en heeft meerdere curricula binnen universiteiten en HBO’s ontworpen. 
Zij is een rasechte ‘inclusief denker’. Van 1996-2005 bood zij, als directeur van Stichting Milieubewustzijn, 
een kraamkamer voor vernieuwende initiatieven, en zette in 2004 een revolutionaire eenjarige postdoc-
opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen neer, samen met gasthoogleraren van verschillende 
universiteiten uit binnen- en buitenland. Het geestesgoed van deze opleiding heeft zij vervolgens 
ondergebracht in Stichting Triple I-S (International Institute for Inclusive Science) waar zij oprichter en 
directeur van is. Vandaaruit initieert en implementeert ze vernieuwende duurzaamheidsconcepten zoals 
BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR, geldGROENwassen en slimSAMENredzaam, ism haar eigen 
bedrijf Compassie in Cocreatie. Van 2010-2012 was zij projectleider ‘kennis in actie’ van Co-Operatie Zuid: 
Wij krijgen Kippen!” Daarnaast coacht zij mensen en organisaties in ‘leiderschap in transitieprocessen’.  
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