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Co-Creatie  
Investeren met en in Sociaal Kapitaal! 

Met andragologe dr. Corry Ehlen  
en andere topexperts



Het Co-Creatie-Wiel 
Innovatieprocessen tussen onderwijs/onderzoek en maatschappelijke sectoren starten 
meestal  enthousiast maar de resultaten vallen vaak tegen. Andragologe Corry Ehlen deed 
participatief onderzoek naar innovatieprojecten tussen overheid, (beroeps)onderwijs en 
bedrijfsleven. En wat bleek?  
 

Onderling vertrouwen, collectieve expertise en gedurfde acties bleken 
belangrijker voor succes dan beheersmatig managen en controleren!  
 
Het collectieve en persoonlijke leereffect bleek minstens zo waardevol als de 
gerealiseerde uitkomsten! 
 

 
 
 

Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Corry Ehlen 
het ‘Co-Creatie-Wiel’, een inspirerend instrument 
voor innovators, die co-creatie van professionals 
met verschillende achtergrond willen bevorderen.  
 
Het Co-Creatie-Wiel is gebaseerd op het 
proefschrift waarop Ehlen in maart 2015 
promoveerde: Co-Creation of Innovation: 
Investment with and in Social Capital.  
 
 

 
 
Wat biedt het seminar?  
Het seminar verschaft: 
- up-to-date inzicht in de theorie en praktijk van co-creatie; 
- een presentatie van het Co-Creatie-Wiel als een veelbelovend instrument voor professionals, 

beleidmakers en managers bij innovatieprojecten; 
- topexperts die drie workshops begeleiden over aspecten van een co-creatieve innovatiepraktijk.  
 

Voor wie relevant? 
Het seminar is bij uitstek interessant voor: 
- docenten en andere professionals die betrokken zijn bij grootschalige innovatieprojecten in het 

hoger onderwijs. 
- human resource professionals en adviseurs op het raakvlak van onderwijs, bedrijfsleven en 

overheid. 
- andragologen en anderen die eerder een collegereeks of cursus volgden bij Joseph Kessels. Het 

seminar biedt mogelijkheden om nieuwe, uitdagende inzichten uit de laatste jaren te verbinden 
met eigen (leer)ervaringen.  

 
Geïnteresseerden in het proefschrift van Corry Ehlen worden van harte uitgenodigd om actief deel te 
nemen aan kennisuitwisseling in dit seminar. 



Programma 
 
Na twee inleidingen over innovatie en het Co-Creatie-Wiel zijn er drie parallelle workshops. Daarin 
buigt u zich over onderzoek- en  praktijkvragen en formuleert u samen met uw mede-workshopleden 
een of twee stellingen voor de slotdiscussie. 
 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13.30 - 13.35 Welkom 
drs. Truus Ophuysen namens het bestuur van de Kring Andragologie 
 

13.35 - 14.00 Sociaal Kapitaal als Innovatiekracht 
Openingsinleiding prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar Universiteit Twente en 
Open Universiteit 
Als we innovatie opvatten als de vernieuwing die een radicale breuk maakt met het bestaande, dan 
is de realisering daarvan waarschijnlijk alleen mogelijk met behulp van de kennis en expertise die 
voorhanden is in het netwerk van verbindingen tussen mensen. Een belangrijke vraag is hoe je 
toegang krijgt tot die expertise en op grond waarvan mensen bereid zijn samen te werken aan een 
innovatieproject. Deze vraag willen we in de bijeenkomst verder verkennen. 
 

14.00 - 14.25 Laat het Co-Creatie-Wiel Draaien 
Inleiding over co-creatie als innovatiestrategie door dr. Corry Ehlen, adviseur, 
coach en onderzoeker CoCreata, en internationaal expert organisatie-innovatie  
 

14.30 - 15.30 Kennisdelen in drie parallelle workshops 
 

Workshop 1 Samenwerken in co-creatieprojecten  
Met mr. ing. Mark Liedekerken MPM.  
In deze workshop belicht Mark Liedekerken de successtory van het tweemaal (Europees) 
gelauwerde grootschalige innovatieproject tussen zorginstellingen, universiteiten, 
beroepsonderwijs en overheid. Het Co-Creatie-Wiel  is hierbij toetsinstrument. Aarzel niet om uw 
eigen praktijkvragen aan Mark voor te leggen! 
 

Workshop 2 Naar nieuwe vormen van participatief onderzoek als co-creatie!  
Met prof. dr. Marjan Vermeulen. 
Zij zal in deze  workshop met u inzoemen op nieuwe vormen van participatief onderzoek, 
onderzoek als co-creatie, dat leidt tot organisatie-ontwikkeling en tegelijkertijd collectief leren 
versterkt. Zij is benieuwd naar uw eigen ervaringen! 
 

Workshop 3 Het Co-Creatie-Wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van 
docenten! 
Met dr. Marcel van der Klink.  
Hoe kan professionalisering van docenten in het hoger beroepsonderwijs samengaan met de 
continue innovatie? Dat is de vraag die in deze workshop centraal staat. Marcel zal samen met u 
bekijken hoe het co-creatie-wiel hierbij een rol kan spelen! 
 

15.30 - 15.45 Pauze met koffie/thee 
 

15.45 - 16.30 Forumdiscussie 
Met de inleiders en workshopleiders, geleid door prof. dr. Joseph Kessels, op 
basis van stellingen ingebracht door de workshopdeelnemers.  
 

16.30 - 17.00 Afsluiting, borrel en netwerken 

 



Sprekers en workshopbegeleiders 
 

 

Prof. dr. Joseph Kessels is hoogleraar Human Resource Development, 
verbonden aan de Universiteit Twente. Van 2011 tot 2015 was hij tevens 
hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit NL.  Hij 
was van 1977 tot 2012 werkzaam bij het mede door hem opgerichte 
internationaal adviesbureau Kessels & Smit, dat zich specialiseert in 
Human Resource Development.  
 
 

 

Dr. Corry Ehlen is consultant, coach en onderzoeker innovatie bij bureau 
CoCreata. Zij promoveerde op het onderzoek Co-creatie van innovatie. Zij 
begeleidt in internationaal verband onderwijsorganisaties bij innovatiepro 
cessen  en human resource development. Zij verzorgt workshops, 
presentaties en publiceert internationaal. Haar werk focust op de 
praktijkprofessional. Voor meer informatie, zie cocreata.nl. 
 
 

 

Prof. dr. Marjan Vermeulen is hoogleraar ‘docent professionalisering’ aan 
het Welten Instituut van de Open Universiteit, met daarin speciale 
aandacht voor de school als rijke leeromgeving voor leraren. Onderzoek 
naar het leren van leraren is voor haar altijd verbonden met het 
verbeteren van de praktijk. Haar leerstoel wordt gefinancierd door de KPC 
groep, waaraan zij ook verbonden is. 
 
 

 

Mr. ing. Mark Liedekerken MPM is directeur van de faculteit 
‘Management, Science & Technology’ van de Open Universiteit en was 
founder en   programmamanager van het Europees en nationaal 
bekroonde innovatieproject ZorgAcademie Parkstad. Vanuit deze functie is 
Mark Liedekerken verbonden aan twee werkgroepen van de SER, met 
name de werkgroep Zorg en de werkgroep Arbeidsmarkt en economische 
vitaliteit. 
 

 

Dr. Marcel van der Klink is lector Professionalisering van het Onderwijs bij 
Zuyd Hogeschool en betrokken bij Educational Research & Development 
van de Universiteit Maastricht. Zijn werk concentreert zich rondom  proces 
en opbrengsten van curriculuminnovatie in het beroepsonderwijs. Naast 
wetenschappelijke publicaties publiceert en presenteert hij graag in bladen 
en op conferenties voor practitioners. Marcel studeerde andragogiek te 
Nijmegen en was de co-promotor van Corry Ehlen. 
 

 

Drs. Truus Ophuysen, werkte 15 jaar als adjunct-directeur en projectleider 
voor de Europese organisatie van de kunsthogescholen (European League 
of Institutes of the Arts). Zij ontwikkelde en leidde een aantal 
samenwerkingsprojecten in Europees verband, o.a. om het hoger 
kunstonderwijs op één lijn te brengen wat betreft bachelors, masters en 
PhD. Zij werkte eerder op het terrein van gelijke kansen in nationaal en 
Europees verband.  
 



Plaats, tijd en toegang 
 
 
Datum en tijd: Dinsdag 3 november 2015 van 13.00 uur - 17.00 uur. 

 
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Complex / Zaal REC - C.104 

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. 
 

Kosten: Alleen seminar: € 80 per persoon. 
Alleen seminar: Leden Kring Andragologie € 40. 
Seminar + proefschrift: € 100 per persoon *) 
Seminar + proefschrift: Leden Kring Andragologie € 60 *) 
 
*) U kunt bij aanmelding inschrijven op het proefschrift van Corry Ehlen ‘Co-Creation of 
Innovation: Investment with and in Social Capital’ tegen de gereduceerde prijs van € 20. 

 

 

Inschrijven 

Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 

www.alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite www.andragologie.eu met de volgende link. 

Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer  

NL 47 INGB 0005 683 762  van Kring Andragologie o.v.v. ‘Co-Creatie’ en uw naam.  

U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor het seminar. Mocht u 

onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot 14 dagen voor de start terugontvangen. 

Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger sturen. 

 
 

Organisatie 
Dit seminar wordt georganiseerd door de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam: dé 
broedplaats voor geavanceerde veranderkunde in het sociale en economische domein. Meer weten? 
www.andragologie.eu  
 
Kring Andragologie 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65-67, kamer B.63 
1018 XE Amsterdam.  
tel: 020 5255880, bgg: 020 6904997 
E-mail: andragologie@uva.nl 

http://www.alumni.uva.nl/andragologie
http://alumni.uva.nl/alumniservices/auv/andragologie/comp-rechts/andragologie/andragologie/content/folder/2015/seminar-cocreatie-sociaal-kapitaal/seminar-cocreatie-sociaal-kapitaal/cpitem-2/link/aanmeldformulier-seminar-co-creatie-en-sociaal-kapitaal.html
http://www.andragologie.eu/

