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Wat is ‘coproductie’? Basisdefinitie
Parks et al. 2014: “mix of activities that both public agents
(professional ‘regular producers’) and citizens (volunteers)
contribute to the provision of public services, to enhance the quality
and/or quantity of the services they use”
-

Collaboration with citizens (not interorganizational collaboration)
Active citizen input (not passive citizens as clients, or consumers)
Provision of public services (not participation through advocacy)
Added value – ‘better services’

Source: Brandsen, T. & Honingh, M. (2015), Public Administration Review

Wat is ‘coproductie’? Kernelementen en variabele elementen
Kernelementen:
- Relatie tussen werknemers van een (professionele) organisatie en
(groepen van) individuele burgers.
- Directe en actieve input van burgers bij het werk van de organisatie
- Professional is een betaalde werkkracht, en de burger ontvangt
meestal geen (financiële) compensatie
Variabele elementen
- Design en/of implementatie van geleverde diensten?
- Kerntaak of complementaire taak?
Source: Brandsen, T. & Honingh, M. (2015), Public Administration Review

Soorten ‘coproductie’?
Implementatie

Design én implementatie

Complementaire
taak

Vb. BIN, mantelzorg
(agent versus
buurtbewoner)

Vb. plannen en organiseren
extra-curriculaire
schoolactiviteiten
(leerkracht versus
ouders/ll’en)

Kerntaak

Vb. Verplichte
activiteiten in kader van
arbeidsmarkt-reintegratie (‘activering’)
(VDAB versus
werkzoekende)

Vb. binnen
armenverenigingen:
professional en burger die
samen activiteiten
ontwerpen en uitvoeren om
leefsituatie te verbeteren

Source: Brandsen, T. & Honingh, M. (2015), Public Administration Review

Zijn de gepresenteerde cases van burgerinitiatieven ‘coproductie’?
Academisch debat over wat coproductie is (cf. vorige slides), maar
volgende vragen/punten zijn belangrijk:
-

Samenspel burger(groep), veldwerkers, ambtenaren
Welke partij ‘initieert’ is minder belangrijk
Maar: alle partijen zetten middelen in
Concreet product/dienst ontwikkelen en/of leveren
Met het oog op ‘verbetering’ en ‘maatschappelijke meerwaarde’
(wat dat ook mag zijn)

(zie vb’en volgende slide)

‘Kortrijkse’ voorbeelden (DNA-project)
Spijkerpad

Bakproject

Wat?

Wandelpad in probleembuurt

Samen gerechten bakken in de wijk
en proeven

Wie?

Bewoners: tijd, idee
Veldwerkers: ondersteuning,
faciliteren
Stad: mogelijkheden openbaar
domein
Verenigingen in buurt

Bewoners
Veldwerkers
Verenigingen in buurt

Doel?
Effect?

Buurt anders leren kennen,
ontmoeten, cohesie, openbare
ruimte, …

Diversiteit in buurt leren kennen en
positief appreciëren, ontmoeten, …

Verschuere, Lareu, Vandenberghe (2015), Impuls

Het toegenomen ‘belang’ van coproductie
Op zich een normatief geladen debat – waarom nu in de picture?
-

-

Belang van ‘actief’ burgerschap en gemeenschapszin in tijden van
‘societal liquefaction’ (Baumann)
Veranderende ideeën over relatie overheid – samenleving in tijden
van toenemende ‘wicked issues’
Druk op overheid en haar financiën

Essentiële vraag: als overheid ‘coproductie’ belangrijk vindt, is het
belangrijk om te weten wat hen ‘drijft’, wil men maximaal mobiliseren

Waarom coproduceren mensen? Theoretisch model

Source: Steen, T. & van Eijk, C. (2013), Bestuurskunde

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Cliëntenraden houden toezicht op management en kwaliteit van de
zorg: bij nieuwe beleidsinitiatieven rond zorg, organisatie,
veiligheid, hygiëne, vrije tijdsbesteding, … (‘enhancing quality
through holding management accountable’)
Discussie of dit echt coproductie is, maar wel exemplarisch als
voorbeeld van betrokkenheid van ‘users/citizen’ bij het proces van
dienstverlening verstrekt door professionals.
Via bevraging bij participanten, en analyse van data, werden 4
profielen van coproducenten gevonden
Source: van Eijk, C. & Steen, T. (2013), Public Management Review

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Profiel 1: ‘the semi-professional’:
- Wil ‘impact’
- ‘Kent’ de sector
- Participatie als
bewuste keuze

Source: van Eijk, C. & Steen,
T. (2013), Public Management
Review

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Profiel 2: ‘the socializer’:
- Vertrouwen
- Belangen
vertegenwoordigen
- Niet zozeer
impact
- Weinig
professionele kennis

Source: van Eijk, C. & Steen,
T. (2013), Public Management
Review

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Profiel 3: ‘the network professional’:
- Wil impact
- Belangen
vertegenwoordigen
- Bewuste keuze
- ‘PSM’

Source: van Eijk, C. & Steen,
T. (2013), Public Management
Review

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Profiel 4: ‘the aware coproducer’:
- Weinig eigen
belang
- Belangen
vertegenwoordigen
- Inspraak clienten!
- Meer dan hobby

Source: van Eijk, C. & Steen,
T. (2013), Public Management
Review

Het model getoetst – case cliëntenraden gezondheidszorg (NL)
Wat ‘drijft’ deze 4 profielen? (cf. het theoretisch model)
- Community-centredness
(AC++, SP+, NP+)
- Self-centredness
(SO++, NP+, AC+)
- Human and social
capital, internal efficacy
(SP++, NP++)

Source: van Eijk, C. & Steen, T.
(2013), Public Management Review

Selectieve incentives?

Source: Verschuere (2013), socialevraagstukken.nl

Wat met meer ‘collectieve’ acties? ‘The cooperative gambit’, of het
engagement van burgers voor het collectief
CG= bereidheid van burgers om hun korte termijn eigenbelang
ondergeschikt te maken aan lange termijn eigenbelang en
groepsbelang – vertrouwen in de meerwaarde
Experimentele psychologie: naast rationele egoisten zijn er ook:
- Conditional cooperators (‘als anderen meedoen, wij ook’ –
reciprociteit)
- Willing punishers (gevoelig aan sociale druk en controle)
Beide groepen zijn bereid de cooperative gambit aan te gaan

Source: Pestoff (2012), In: Brandsen, Pestoff & Verschuere

Wat met meer ‘collectieve’ acties? ‘The cooperative gambit’, of het
engagement van burgers voor het collectief
Design principes van collectieve actie (Ostrom, Olsen) – omstandigheden die
collectief gedrag nog kunnen versterken:
-

Duidelijke groepsgrenzen (wie doet mee, en wie kan ‘profiteren’ van de
baten?)
Recht van leden om beslissingen te beïnvloeden (self-governing groups)
Small group control (vermijden free riding, makkelijker te organiseren)

→ Niet alleen persoonlijke motieven, ook de principes van de organisatie en
het design van hoe het goed/dienst wordt geproduceerd, is belangrijk!

Source: Pestoff (2012), In: Brandsen, Pestoff & Verschuere

Waarom coproduceren mensen? – Quotes uit Kortrijk
Concrete acties vertrokken initieel uit enkelen, met als drijfveer ‘het aangenaam maken van de buurt’
Ontmoeting ook: ‘leuk om samen dingen te doen’
Verantwoordelijkheid voor de buurt
‘perceptie van ‘probleembuurt’ helpen kantelen’
Stadsbestuur sensibiliseren rond buurtproblematieken
Betrokkenheid ‘smaakt ook naar meer’

Mensen bereiken: laagdrempeligheid door concreetheid en relevantie: ‘het mag niet enkel gewoon
‘leuk’ zijn’

Source: Verschuere, Lareu, Vandenberghe (2015), Impuls

Besluit
CP = [(Individuele motieven + Selectieve incentives) + (Enabling institutions)]

Source: Verschuere & Steen
(2015), Impuls

