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Overleg Co-creatieproces Maatschappelijke Voorzieningen Maarn/Maarsbergen (MVMM) 
d.d. 7 januari 2021 
 
Inleiding 
Op donderdag 7 januari overlegden een kleine 20-tal personen uit Maarn/Maarsbergen over het 
verloop van het Co-creatieproces MVMM. Aanleiding daarvoor was het besluit van B&W van begin 
december om de samenwerking in de Voorbereidingsgroep met de vertegenwoordigers van het 
Burgerinitiatief op te zeggen. De deelnemers waren afkomstig uit een groot aantal, maar niet alle, 
geledingen en organisaties uit Maarn/Maarsbergen. Onder hen waren de leden van de voormalige 
Perimetergroep, de trekkers van het burgerinitiatief, en een deskundige in de organisatie van co-
creatieprocessen van gemeenten en bewoners, betrokken bij allerlei clubs en verenigingen in het 
dorp. De basisscholen waren niet in het overleg betrokken en nemen in dit proces een aparte positie 
in op basis van hun eigen wettelijk geregelde relatie met de Gemeente. Er zijn wel duidelijke 
raakvlakken met potentiele meerwaarde voor betrokken partijen. Vastgesteld werd dat de deelnemers 
op persoonlijke titel spraken, aangezien zij geen mandaat hadden van hun achterban. 
 
Doel 
Het belangrijkste doel van het overleg was nader met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te 
wisselen over het verloop van het Co-creatieproces MVMM en om, daarvan lerende, het Co-
creatieproces en hun inbreng daarbij te versterken. Het tweede doel was om condities en wensen te 
benoemen die een evenwichtig en succesvol proces, gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar 
kunnen bevorderen. 
 
Perimetergroep en Stichting De Twee Marken 
De leden van de voormalige Perimetergroep gaven aan vooral hun kennis en ervaring te willen 
overdragen en met raad en daad bij te dragen aan het verdere verloop van het proces. De 
aanwezigen spraken hun waardering en dank uit voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar. Ook 
werd waardering uitgesproken voor het Bestuur van de Stichting De Twee Marken voor hun inzet in 
moeilijke tijden om de dorpshuisfaciliteiten in stand te houden en voor de toekomst veilig te stellen. 
 
Gemeente 
Gemeld werd dat wethouder Broekhuis, namens B&W, afgelopen tijd meerdere malen heeft 
aangegeven dat zij volledig achter het raadsbesluit over het Procesplan MVMM staat en dat graag 
met de bewoners wil voortzetten. De door de Gemeente aangestelde procesbegeleider Sanne 
Botterweg heeft de opdracht gekregen informatieve gesprekken met vertegenwoordigers van de MM-
gemeenschap te voeren om te komen tot de inrichting van hun participatie. Deze gesprekken vinden 
inmiddels plaats en de aanwezigen hebben aangegeven daarvoor open te staan. Het is van belang 
dat de bewoners van Maarn/Maarsbergen vertrouwen hebben in het proces. 
 
Ervaring met Co-creatieproces 
Een aantal aanwezigen gaf aan dat zij zich onverminderd verbonden voelen met het Co-creatieproces 
en dringen aan op spoedige en voortvarende voortgang. Al te vaak is er afgelopen jaren vertraging 
opgetreden, terwijl zij grote en toenemende urgentie ervaren voor de verbetering en/of vernieuwing 
van hun faciliteiten. Andere aanwezigen gaven aan zich onzeker te voelen over hun positie in het 
proces of voelen zich zelfs (tijdelijk) buiten het proces staan nadat de burgerparticipatie in de 
Voorbereidingsgroep beëindigd is. Zonder uitzondering willen allen zich inspannen om tot een goede 
organisatie van en participatie in het Co-creatieproces te komen. Iedereen wil dus op een positieve 
manier verder in het proces, ongeacht de voorgeschiedenis. Daarbij zijn een aantal condities en 
wensen genoemd om tot een succesvol vervolg te komen. 
 
Condities en wensen 
De volgende suggesties zijn genoemd om van het Co-creatieproces een succes te kunnen maken: 
v Gemeenten en bewoners hebben vaak ingesleten reactiepatronen en handelingsperspectieven 

ontwikkeld die tot wantrouwen kunnen leiden. Gemeenten hebben traditioneel de taak zaken te 
regelen, hoort bewoners en beslist. Door zo’n handelswijze is de kans groter dat (sommige) 
bewoners zich niet herkennen in het besluit of het daarmee niet eens zijn en narrig reageren. De 
gemeente kan dan als star ervaren worden en de bewoners als lastig, het onderling wantrouwen 
groeit en wordt de basis voor volgende reacties. Het is duidelijk dat dit soort patronen de dood in 
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de pot zijn voor een succesvol co-creatieproces en dat deze onderkend en vermeden of tenminste 
beheerst dienen te worden. 

v Gemeente en bewoners/organisaties dienen in de fase van co-creatie een gelijkwaardige positie 
in het proces te hebben; dat is de basis voor onderling vertrouwen en moet continue bewaakt 
worden. 

v Voor de bewaking van de condities voor een succesvol co-creatieproces is het raadzaam een 
kleine centrale groep te formeren van mensen vanuit zowel de samenleving als de Gemeente, die 
het Co-creatieproces begeleiden, waarbij primair de gelijkwaardigheid van belanghebbenden 
bewaakt en bevorderd wordt. Het is van belang dat deze mensen voldoende autoriteit bezitten 
binnen hun “achterban” zodat ze daar succesvol interventies kunnen plegen als de condities voor 
een succesvol co-creatieproces in gevaar dreigen te komen: boven de belangen en tussen de 
belanghebbenden. Deze groep mengt zich dus niet in de belangenafwegingen van de 
belanghebbenden. 

v Bij de inrichting en bemensing van het Co-creatieproces is het raadzaam een helder onderscheid 
te maken tussen de rollen van procesbegeleiders/ondersteuners en van belanghebbenden. Het is 
ongewenst die rollen in een persoon te combineren 

v Het is essentieel dat de deelnemers in het begin van het co-creatieproces gezamenlijk een doel 
en ambitie ontwikkelen en pas daarna naar hun eigen belangen in het geheel kijken. Dit maakt het 
veel eenvoudiger en kansrijker om verschillende belangen zodanig met elkaar in 
overeenstemming te brengen dat ieder kan instemmen met besluiten. 

v Alle deelnemers/belanghebbenden hebben hun eigen wensen en uitgangspunten en kunnen die 
in het co-creatieproces inbrengen. 

v De begeleidingsgroep ondersteunt de procesbegeleider en geeft adviezen over en gedurende het 
te volgen proces. De begeleidingsgroep rapporteert over de voortgang en resultaten van haar 
werkzaamheden aan alle betrokkenen. 

v Waar bepaalde expertise voor een succesvol co-creatieproces ontbreekt kunnen partijen zich 
gezamenlijk laten ondersteunen door ter zake ervaren deskundigen. 

 
Verslag 
Dit verslag is voorgelegd aan de deelnemers en vormt de weerslag van het overleg. Zij kunnen dit 
individueel of gezamenlijk gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het Co-creatieproces. Dit verslag 
zal gedeeld worden met de wethouder, de procesbegeleider en overige belanghebbenden  
 
 
Maarn/Maarsbergen, 7 januari 2021. 
 
 

 


