Unieke serie Workshops

Succesvol innoveren
met het Co-Creatie-Wiel

Met de ontwerper van het Wiel
dr. Corry Ehlen
en trainer/coach
Mirjam van Zweeden

Succesvol innoveren!
Een hele uitdaging!
In de praktijk van innovatie krijgt men vaak te maken met weerstand, politieke invloeden of problemen in de communicatie. Overzicht houden op het proces en op tijd signaleren waar het dreigt vast te
lopen is niet makkelijk.
Hoe kunt u het verbeteren?
Met alle betrokkenen gelijke doelen bereiken vraagt goede samenwerkings-relaties en de bereidheid
met elkaar af te stemmen.

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

Dat zijn enkele resultaten van het grootschalig promotieonderzoek van Dr. Corry Ehlen, waarop
het Co-Creatie-Wiel is gebaseerd: een inspirerend instrument voor innovators.
Nog niet eerder was er een instrument dat:
- Alle dimensies benoemt die van belang zijn bij co-creatie
- De succesfactoren voor een innovatieteam integraal in kaart brengt
- Het proces in een team verbindt met de condities er buiten
- De weg wijst naar verbeteracties

Wat bieden de drie workshops u?
- Inzicht in hetgeen een optimaal Co-Creatieproces vraagt in een innovatieproces
- Kennis om de succesfactoren uit het Co-Creatie-Wiel te
- signaleren in de praktijk
- onderscheiden per segment
- hanteren tijdens het co-creatieproces
- Vaardigheden om te interveniëren als het proces dat nodig heeft
- Tools om het Co-Creatie-Wiel in te zetten als diagnose- reflectie- en evaluatie instrument.
Extra:
- Gratis lidmaatschap van de Co-Creatie-Community, die mogelijkheden biedt om uw kennis
en vaardigheden met co-creatie te ontwikkelen en ervaringen te delen.
Voor wie zijn de workshops relevant?
- docenten en andere professionals die betrokken zijn bij (grootschalige) innovatieprojecten in
het (beroeps)onderwijs
- professionals en adviseurs van innovatietrajecten bij bedrijfsleven en overheid
- coaches en trainers van innovatieteams
- onderzoekers en studenten die zich willen verdiepen in co-creatie

Workshop 1 - maart 2016

Het Co-Creatie-Wiel als scan
voor de innovatiepraktijk
Met het Co-Creatie-Wiel heeft u een diagnose-instrument in handen om uw innovatieproject door
te lichten. Met de 12 interne team succesfactoren en de 5 externe voorwaarden stelt u zonder moeite
wenselijke verbeterpunten vast.
Wat komt er aan de orde?
Niet alleen de knelpunten, maar ook de sterke kanten van het team
en project komen aan de orde.
- Wat maakt de betrokkenen enthousiast?
- Waar zit de kracht in dit team?
- Hoe zit het met de motivatie, de samenwerking, de expertise?
- Waar moet het innovatieproduct aan voldoen?
- Wat vinden de toekomstige gebruikers ervan?
- Waar ziet u tegenop?

Kortom, workshop 1 gaat over het WAT van co-creatie.
Wat kunt u verwachten?
- Corry Ehlen gaat met korte presentaties dieper op de factoren per segment in met voorbeelden uit
verschillende innovatiepraktijken.
- U gaat actief met het Co-Creatie-Wiel aan de slag, en leert een scan te maken van uw eigen innovatieproject of –team. Er is ruimte voor uitwisseling met trainers en deelnemers en voor het inbrengen van eigen leervragen.
- We maken gebruik van creatieve technieken om op een informele wijze een grote input en verscheidenheid aan invalshoeken en aanpak te genereren.
Wat is de opbrengst?
- Aan het eind van de workshop kunt u het Co-Creatie-Wiel toepassen als opstart-, reflectie- en
evaluatie instrument in uw innovatiepraktijk.
- U heeft de eerste stap gezet op weg naar Co-creatie-coach.

Workshop 2 - juni 2016

Interventies om Co-Creatie
te stimuleren en ondersteunen
Wat komt er aan de orde?
- Hoe ontstaat vertrouwen en hoe kunt u het creëren?
- Hoe herstelt u de sfeer en teamgeest als er een dip ontstaat?
- Hoe komt u tot echte gedeelde doelen?
- Hoe gaat u om met verschillen in belangen, wensen, tempo met betrekking tot
het veranderingsproces?
- En hoe betrekt u de gebruikers echt bij het nieuwe product, proces, dienst?

			

Kortom, workshop 2 focust op
het HOE van co-creatie.

Wat kunt u verwachten?
- Met behulp van innovatie-cases van deelnemers uit verschillende organisaties laat Corry Ehlen u
zien en ervaren hoe deze interventies werken.
- U kunt uw eigen leervragen en probleempunten uit de praktijk ten aanzien van het werken met een
(innovatie-) team inbrengen, en u kunt oefenen om uw vaardigheid te vergroten.
- Ook hier maken we gebruik van creatieve technieken om verscheidenheid aan invalshoeken en
aanpakken te laten zien.
Wat is de opbrengst?
- U kent een scala aan geschikte interventietechnieken om innovatie teams vooruit te helpen
- U heeft geoefend in het bevorderen van co-creatie en uw sterke kanten én valkuilen ontdekt
- U heeft stap 2 gezet op weg naar co-creatie-coach

Workshop 3

Inzetten van tools op basis
van het Co-Creatie-Wiel
Wat komt er aan de orde?
- Welke tools ondersteunen u en uw innovatieteam? De workshop biedt een unieke kans
om op basis van uw praktijkervaring in co-creatie tools te ontwikkelen, gebaseerd op het
Co-Creatie-Wiel.
- Ook komt auteursrecht, gebruiksrecht en effectmeting aan de orde.

Kortom, workshop 3 gaat over
het WAARMEE van co-creatie.

Wat kunt u verwachten?
Bijvoorbeeld:
- Tools om bij te sturen in het co-creatie-proces
- Tools om de resultaten van de innovatie creatief en snel in kaart te brengen
- ‘The Co-Creation game’, aan de slag met een virtueel Co-Creatie-project,
geschikt voor onderwijs, voor trainingen en workshops
Wat is de opbrengst?
- Een aantal tools voor uw innovatiepraktijk
- Ervaring in een creatief ontwerpproces van tools
- Een netwerk van creatieve collega’s
- De derde stap op weg naar Co-Creatie-Coach…

Plaats, tijd en toegang

Begeleiders

Data en tijd		
workshop 1: dinsdag 29 maart 2016 van 10.00 -17.00 uur
workshop 2: vrijdag 24 juni 2016 van 10.00 -17.00 uur
workshop 3: donderdag 6 oktober 2016 van 10.00 -17.00 uur
Inschrijven voor elke workshop apart is mogelijk.
Locatie
De prachtige historische moestuin/rosarium van
Bartiméus in Doorn, gelegen in het bos, goed bereikbaar
met auto en openbaar vervoer.
Kosten
- € 250 per workshop inclusief koffie, thee, fris en
uitgebreide lunch met biologische producten.
- € 25 korting per workshop bij inschrijving voor
meerdere workshops
- € 50 vroegboekkorting op het totaalbedrag als uw
inschrijving voor 20 maart binnen is
Inschrijven		
- Inschrijven kan via info@cocreata.nl met uw naam,
organisatie en mailadres.
- Betaling minimaal 2 weken voor aanvang! op
rekeningnummer IBAN NL75 RABO 0308 7763 80 van
COCREATA o.v.v. ‘Workshop Co-Creatie’ en uw naam.
- Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw
betaling.
- Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw
betaling tot 14 dagen voor aanvang terugontvangen,
daarna is restitutie niet mogelijk.
U kunt wel een vervanger sturen.
Grijp deze kans! het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

NA DEELNAME AAN DE
DRIE WORKSHOPS KOMT U
IN AANMERKING VOOR
CERTIFICERING TOT
CO-CREATIE-COACH

Dr. Corry Ehlen
- Ontwerper van het Co-Creatie-Wiel
- Consultant, coach en onderzoeker
in innovatiepraktijken
- www.cocreata.nl
- info@cocreata.nl

Mirjam van Zweeden
- Coach en trainer op het gebied van
zelfmanagement en communicatie,
- Expert in creatieve technieken en
inspirerende werkvormen
- www.krokuscreatie.nl
- info@krokuscreatie.nl

