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Co-Creatie

Unieke masterclassreeks in zomer
26 en 30 augustus 2019
SAMENSPEL VOOR DUURZAME INNOVATIE!
Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel
Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere experts

Voor wie?
Het seminar is bij uitstek interessant voor:
➢ human resource managers en adviseurs in onderwijs, bedrijfsleven en overheid;
➢ coaches en trainers bij innovatieprojecten;
➢ andragologen en andere sociaal wetenschappers, die nieuwe inzichten over organisatie- en
teambegeleiding willen verbinden met eigen (leer)ervaringen;
➢ onderzoekers en studenten met belangstelling voor teamsamenwerking en Co-Creatie.
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Introductie Co-Creatie-Wiel
Innovaties in maatschappelijke sectoren starten vaak enthousiast, maar resultaten zijn niet altijd
duurzaam. Andragologe Corry Ehlen deed participatief onderzoek naar innovatieprojecten bij
overheid, (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. En wat bleek?
Collectieve expertise, onderling vertrouwen en gedurfde acties zijn belangrijker voor succes dan
planmatig veranderen en beheersmatig managen! Het collectieve en persoonlijke leereffect blijkt
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 met
professionals willen bevorderen.
Het Co-Creatie-Wiel is wetenschappelijk en
praktisch gevalideerd en wordt internationaal
toegepast. Drie praktijk tools maken het Wiel
makkelijk inzetbaar.
Nog niet eerder was er een instrument dat:
➢ alle dimensies van co-creatie benoemt
➢ succesfactoren integraal in kaart brengt
➢ teamproces verbindt met externe condities
➢ de weg wijst naar verbeteracties

Wat bieden de masterclasses?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

up-to-date inzicht in de theorie en praktijk van co-creatie;
kennis van het Co-Creatie-Wiel als inspirerend instrument bij innovatieprojecten;
vaardigheden om te interveniëren in het innovatieproces;
presentatie van drie tools;
praktijkcases van deelnemers;
toegang tot de masterproof als gecertificeerd Co-Creatie-coach.
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PROGRAMMA
Het programma bestaat uit vier interactieve masterclasses. U kunt zich inschrijven voor afzonderlijk
Masterclasses. Wel adviseren wij u in dat geval om in ieder geval de tweede Master class te volgen.
Bij deelname aan alle Masterclasses ontvangt u een certificaat.
Masterclass 1

Waarom is co-creatie zo belangrijk?
Over de achtergrond van co-creatie en sociaal kapitaal als innovatiekracht, en
de waarde van gespreid leiderschap.
Met dr. Corry Ehlen en Frank Hulsbos, MSc.
In deze masterclass belicht Corry Ehlen de theoretische achtergrond en het
maatschappelijk belang van co-creatie. Zij zal ingaan op de link met de sociaal
kapitaal theorie en belicht historie en actuele relevantie hiervan. Zij presenteert
haar promotieonderzoek (participatief actie onderzoek) naar innovatie en
constateert dat co-creatie leidt tot collectief leren en organisatieontwikkeling.
Frank Hulshof legt verbanden met vormen en opvattingen over leiderschap,
zoals de ontwikkeling naar gespreid leiderschap.
Corry en Frank zijn benieuwd naar uw eigen ervaringen!
Wat is de opbrengst?
Na deze masterclass hebt u inzicht in de betekenis, relevantie en
maatschappelijke waarde van co-creatie, sociaal kapitaal, gespreid leiderschap
en participatief actie onderzoek. U kunt deze inzichten relateren aan uw
onderzoek- of praktijksituatie en uw leervraag of ontwikkelwens aanscherpen.

Masterclass 2

Het Co-Creatie-Wiel
Over een inspirerend instrument voor innovatieve professionals en
praktijkonderzoekers
Met dr. Corry Ehlen
Hoe kan professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs samengaan
met continue innovatie? Hoe kunnen professionals in de zorg beter
samenwerken aan innovaties? Hoe kan participatie in de wijk gestimuleerd
worden? Dat zijn vragen die in de tweede masterclass centraal staan. Samen
met u bekijken we hoe het gevalideerde Co-Creatie-Wiel hierbij een
stimulerende rol kan spelen. Na een toelichting op de elementen van het CoCreatie-Wiel door Corry Ehlen worden enkele praktijkvoorbeelden
gepresenteerd. Ook u gaat aan de slag om uw praktijk/onderzoek te bekijken
met het Co-Creatie-Wiel.
Corry is benieuwd welke ontdekkingen u presenteert!
Wat is de opbrengst?
Deze masterclass geeft u inzicht in het Co-Creatie-Wiel als instrument voor uw
praktijk en/of onderzoek. U kent de betekenis van de elementen van het Wiel
en ontdekt de mogelijkheden en waarde ervan als opstart, reflectie- of
evaluatie- instrument voor uw praktijk.
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Masterclass 3

Praktijk- en onderzoektools met het Co-Creatie-Wiel
Met dr. Corry Ehlen
Een belangrijke kracht voor innovatie is de kennis en expertise die aanwezig is in
het netwerk van een wijk, een organisatie of een team. Hoe krijg je toegang tot
die expertise en tot de redenen waarom mensen bereid zijn samen te werken
aan een innovatieproject? Soms gaat dat het best op een speelse manier, soms
maakt men liever anoniem kenbaar wat men van een plan vindt of discussieert
face-to-face. Er zijn drie tools ontwikkeld die passen bij deze diversiteit: een
kaartspel, een digitale teamscan en een open spiderchart.
In deze masterclass gaan we spelen met deze drie tools. We tonen hoe ze
werken en presenteren praktijkvoorbeelden. U gaat het Co-Creatie-Spel spelen
en leert de spiderchart en de digitale scan hanteren.
Aarzel niet om uw eigen praktijkvragen aan ons voor te leggen.
Wat is de opbrengst?
Na deze derde masterclass weet u welke tools ondersteunend kunnen zijn voor
u en/of uw team in praktijk of onderzoek. U hebt ervaren hoe de drie tools
werken en bent in staat om ze toe te passen. Ook krijgt u toegang tot deze
tools.

Masterclass 4

De masterproof tot Co-Creatie-Coach
Met dr. Corry Ehlen en Wilmie Jenniskens, MSc.
En dan de ‘masterproof’!
In deze laatste bijeenkomst toont een gecertificeerde Co-Creatie-Coach haar
masterproof op basis van een praktijkproject. Ook u kunt u laten zien dat u
‘master’ bent. Dat doet u op basis van een authentieke praktijkcasus. De criteria
voor de proof worden vooraf verstrekt. De beoordeling wordt uitgevoerd door
Corry Ehlen, de Co-Creatie-coach én de deelnemers aan de masterclass, cocreatief. Indien u slaagt ontvangt u een certificaat als Co-Creatie-Coach van de
Kring der Andragologen van de UVA en van CoCreata Consultancy.
Wat is de opbrengst?
U heeft ervaren, - aan den lijve of als beoordelaar- , of u ‘masterwaardig’ bent
op het gebied van innovatie en co-creatie. U bent gecertificeerd als Co-CreatieCoach of denkt er wellicht over om dit op een later tijdstip te worden. In ieder
geval bent u heel wat kundiger als co-creator en innovator.

Wij bieden relevante theorie en praktijkvoorbeelden en u deelt uw kennis en ervaring met ons en de
andere deelnemers. U maakt kennis met het gevalideerde instrument ‘Co-Creatie-Wiel’, onderzoeken praktijktools. U buigt zich over uw onderzoeks- en praktijkvragen, bekwaamt zich in co-creatieve
vaardigheden en formuleert stellingen voor de slotbijeenkomst.
Indien gewenst kunt u de masterproof tot Co-Creatie-Coach afleggen.
Als afsluiting van de masterclasses presenteert u met de andere deelnemers de stellingen die u in de
eerste masterclass hebt geformuleerd. We kijken terug naar de opbrengsten van deze 4
bijeenkomsten en drinken een borrel op een co-creatieve toekomst.
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DOCENTEN
Dr. Corry Ehlen is onderzoeker, consultant, coach, en directeur bij
bureau CoCreata. In 2015 promoveerde zij op het onderzoek ‘Co-creatie
van innovatie: investeer in en met Sociaal Kapitaal’. Als resultaat daarvan
ontwierp zij het Co-Creatie-Wiel en leidt Co-Creatie-Coaches op.
Ook richtte zij de Co-Creation-Community op. Zij begeleidt , ook internationaal, organisaties bij innovatieprocessen en human resource
development. Daarnaast publiceert zij en geeft lezingen en workshops
op internationale wetenschappelijke podia. Haar werk focust op
toepassing van wetenschappelijke kennis voor de praktijkprofessional.
Voor meer informatie, zie www.cocreata.nl.

Frank Hulsbos, MSc. werkt als onderzoeker en adviseur bij de Academie
voor Gespreid Leiderschap en is als buitenpromovendus verbonden aan
het Welten-instituut - Onderzoekscentrum van de Open Universiteit. In
zijn promotieonderzoek verkent hij de waarde van gespreid leiderschap
voor onderwijsverbetering, en de voorwaarden waarbinnen dit tot stand
komt.
In 2017 schreef hij samen met Stefan van Langevelde het boek 'Gespreid
leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing'.
Voor meer, zie www.gespreidleiderschap.nl.

Wilmie Jenniskens, MSc. is docent bij De Nieuwste Pabo en zelfstandig
onderwijs-adviseur bij Jenniskens Onderwijsadvies als taal-leesexpert.
Wilmie is gecertificeerd Co-Creatie-Coach.
Zij ondersteunde onder meer leergroepen bij Communities of Practise in
basisscholen bij hun innovatie. Hierbij is de digitale Co-Creatie-Teamscan
in19 leergemeenschappen afgenomen. De werkwijze en opbrengsten
van de scan worden tijdens de masterclass gepresenteerd. Succesvol en
duurzaam het onderwijs verbeteren kan alleen wanneer men in cocreatie samenwerkt.
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PRAKTISCHE ZAKEN
Data:

Masterclass 1 & 2: maandag 26 augustus 2019
Masterclass 3 & 4: vrijdag 30 augustus 2019

Tijden:

Ochtend Masterclasses van 10.30 - 13.00 uur
Middag Masterclasses van 14.00 - 18.00 uur

Plaats:

Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus, zaal: n.n.b.
Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Kosten:

Losse masterclass: € 100.
Cyclus van 4 masterclasses: € 300 inclusief lunch.
Kortingstarief Leden Kring Andragologie:
Losse masterclass: € 85.
Cyclus van 4 masterclasses € 250 inclusief lunch.
Tijdens de masterclass zijn de tools te koop tegen gereduceerd tarief.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite www.andragologie.org of via deze link.
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer NL 47 INGB 0005
683 762 van de Kring Andragologie o.v.v. ‘Co-Creatie’ en uw naam.
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de collegereeks. 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
De organisatie in handen van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam.
Mail voor vragen gerust naar andragologie@uva.nl o.v.v. ‘Co-Creatie’.
Kring Andragologie - Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus gebouw J/K,
Valckenierstraat 65-67, Kamer B.63
1018 XE Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie
www.andragologie.org
linkedin.com/in/KringAndragologieUvA

