
 
 

 

Vitale vernieuwingscoalities 
Succesvol samen bouwen aan vernieuwing 

 

 
 

Datum: 14 april 2022 
Tijd: Ontvangst vanaf 15.00 uur, we starten stipt 

om 15.15 uur en eindigen rond 21.30 uur 
Sprekers: Bijzonder hoogleraar Mirella Minkman 

Meerdere case-sprekers 
Locatie: TU Delft, Aerospace Innovation Hub 

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft 

De uitdagingen waar we voor staan en de kansen die we zien in de 
markt vragen om over de grenzen van onze eigen organisaties heen 
te kijken. Open innovatie en samenwerken scoren al jaren hoog als 
belangrijke succesfactoren voor innovatie. We hebben allemaal 
onze ervaringen met samenwerken. We kennen succesverhalen en 
ook frustraties en mislukkingen. Samenwerken vindt plaats op drie 
niveaus: van activiteiten, relaties en betekenisgeving. Om vitale 
vernieuwingscoalities te smeden is het belangrijk om op alle drie 
niveaus het netwerk te ontwikkelen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je 
ervoor dat je elkaar in een samenwerking echt begrijpt? En dat je 
elkaar ook weet te vinden als het even moeilijk wordt, zonder dat je 
in de valkuil trapt om alleen samen te werken met soortgenoten of 
iedereen in dezelfde mal te duwen. Want juist de diversiteit van de 
verschillende partners biedt waarde. Een sessie rondom de vraag 
hoe coalities te realiseren die samen succesvol bouwen aan 
vernieuwing. 

Mirella Minkman reikt ons een theoretisch denkkader aan. 
Zij is bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Innovatie van 
organisatie en governance van integrale zorg’ en voorzitter 
Raad van Bestuur bij Vilans, het kenniscentrum voor 
langdurende zorg. Haar onderzoek over niveaus van 
samenwerking, netwerkgovernance en het belang van een 
gedeelde waardenset voor het succes van 
vernieuwingscoalities vormt het houvast voor de middag. 

 

Alvast een glimp op het verdere programma: 

• We bevinden ons bij Aerospace Innovation Hub op een 
bijzondere locatie. Mede Yellow Cat Victor Rijkaart zal ons 
toelichten hoe studenten, bedrijven en onderzoekers hier vitale 
vernieuwingscoalities opzoeken.  

• In een korte rondleiding staan we vooral stil bij de ‘Flying V’, een 
volledig nieuw type vliegtuig dat veel verschillende partijen bij 
elkaar brengt in de ontwikkeling. 

• Pitches vanuit enkele projecten die op de Aerospace Innovation 
Hub ontwikkeld worden. 

• Cases vanuit enkele Yellow Cats deelnemers die hun ervaringen, 
struikelblokken, succesfactoren en lessons learned met ons 
delen over vitale vernieuwingscoalities die zij ontwikkelden.  

• Samen aan de slag: hoe vitale vernieuwingscoalities ontwikkelen 
voor een eigen case? 

Kortom: je krijgt een theoretisch fundament om het werken aan en 
met vitale vernieuwingscoalities te kaderen en een prikkelende 
toetsing aan enkele erg diverse praktijkcases. Voldoende input voor 
een waardevolle reflectie over de ‘eigen case’! 

Aanwezig? 

Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) 
om te vernemen of je er 14 april weer bij kan zijn*. Mocht je 
vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 

De overige data van 2022 alvast in jouw agenda: 

• Dinsdag 14 juni 2022 
• Dinsdag 20 september 2022 
• Donderdag 13 oktober 2022 
• Donderdag 1 december 2022 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
 

* De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van de yellow cats 

mailto:km@yellowcats.nl

