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Succesvol co-creëren,  
wilt u dat ook?

Het Co-Creatie-Wiel wijst u de weg!



Het Co-Creatie-Wiel als scan  
voor de innovatiepraktijk

In de praktijk van innovatie krijgt men vaak te maken met weerstand, 
invloeden van buitenaf of problemen in de communicatie. Overzicht 
houden op het proces en op tijd signaleren waar het dreigt vast te 
lopen is niet makkelijk. 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.

Met het inspirerende Co-Creatie-Wiel heeft u een krachtig instrument  

in handen om uw innovatieproject of community te scannen. Met de  

12 interne team-succesfactoren en de 5 externe voorwaarden stelt u  

zonder moeite wenselijke verbeterpunten vast.

U ontdekt niet alleen de knelpunten, maar ook de sterke kanten  
van uw team en project.
- Wat maakt uw team enthousiast?
- Waar zit de kracht?
- Hoe zit het met de motivatie, de samenwerking, de expertise?
- Waaraan moet het innovatieproduct voldoen? 
- Wat vinden de toekomstige gebruikers ervan?

Het Co-Creatie-Wiel kunt u toepassen als opstart-,  
reflectie- en evaluatie-instrument in uw innovatiepraktijk. 

Ga aan de slag en ontdek  
sterke en verbeterpunten



Wat biedt de scan u? 
- Snel inzicht in de kracht van uw team
- Een handig overzicht van sterke en verbeterpunten
- Concrete aanbevelingen voor team en manager 
- Geïnspireerde en betrokken professionals

Hoe werkt de scan met het Co-Creatie-Wiel?
- U ontvangt online een handzame vragenlijst, in te vullen  

door teamleden en/of manager, adviseur enz. 
- U stuurt de ingevulde vragenlijst naar CoCreata.
- Binnen een week ontvangt u een totaaloverzicht van  

de respons van het team en - anoniem - de individuele 
antwoorden.

- U ontvangt een analyse van de kracht van uw team. 
- U ontvangt een maatwerkadvies met verbeterpunten.

Voor wie is de scan relevant? 
- Een scan met het Co-creatie-wiel is relevant voor  

professionals, beleidmakers en managers en eenvoudig  
in te zetten bij innovatieprojecten.

- Een scan is geschikt voor iedereen die samenwerkt  
binnen of buiten een organisatie, vereniging en/of wijk  
om samen iets nieuw te realiseren.

- Bij uitstek is de Co-Creatie-scan interessant voor  
HR-professionals en adviseurs, die betrokken zijn bij  
grootschalige innovatieprojecten.

Extra
Wij bieden een persoonlijke  
presentatie ter plekke aan,  
met een op uw praktijk  
gerichte toelichting op de  
succesfactoren van Co-Creatie,  
door dr. Corry Ehlen, ontwerper  
van het Co-Creatie-Wiel of een  
van haar partners. 
Ook een coachingtraject op  
maat door een professionele  
co-creatie-coach is mogelijk, 
om verbetering te realiseren.

Interesse? 
Neem contact op met  
info@cocreata.nl of  
bel 06 - 533 88 104 voor  
meer info of een afspraak.
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Succesvol co-creëren,  
wilt u dat ook?

Hoe maak je een samenwerkingstraject  
in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven  
en de overheid tot een succes? 

Het Co-Creatie-Wiel biedt handvatten.
Het is geschikt voor grote innovatieprojecten 
en voor uw team.

Meer weten? 
Neem contact op met dr. Corry Ehlen,  
ontwerper van het CO-CREATIE-WIEL, en haar team

Kastanjelaan 27
6131 KA Sittard
06 - 533 88 104 / 046 - 451 49 77
info@cocreata.nl
www.cocreata.nl

Het Co-Creatie-Wiel is wetenschappelijk gevalideerd, gebaseerd op meerjarig   
participatief onderzoek in grootschalige innovatieprojecten binnen de Triple Helix.
Zie: Co-Creation of Innovation: Investment with and in Social Capital (Ehlen, 2015). 

De volgende gebruikers van het Wiel  
gingen u voor:
- IPMA projectmanagers 
-  Zorg- en Welzijnspact Gelderland 
-  Lectoraat Opleiden in de School,  

de Nieuwste Pabo
- Leernetwerken in de wijk ‘Leren in Dialoog’ 
-  Schouten Global 
- LIOF co-creatie 
- PABO studentprojecten praktijk-innoveren 
- Zorgboerderij Ophovenerhof
- HBI Lightening 
-   B-Vida 
- VGZ klantcontacten Nederland


