
college coffee
27 maart 2017, 29 mei 2017, 25 september 2017, 20 november 2017 

open Ynnovate training  

6, 7 & 13 FebrUari en 8 JUni 2017
6, 7 & 13 maart en 29 JUni 2017
8, 9 & 22 mei en 28 november 2017 (noorD neDerLanD) 
3, 4 & 10 apriL en 11 september 2017
19, 20 & 26 JUni en 7 november 2017 
25, 26 september & 2 oKtober 2017 en 8 FebrUari 2018 
30, 31 oKtober & 6 november 2017 en 8 maart 2018 
13, 14 & 20 november 2017 en 29 maart 2018
27, 28 november & 7 DeCember 2017 en 19 apriL 2018 

Om innovatie bij de overheid te bevorderen organiseert Ynnovate regelmatig de  

Ynnovate Training. Duik in de wereld van het innovatief denken en handelen en word 

Ynnovator bij de overheid. Na deelname aan de Ynnovate Training kun je innovatie- 

technieken in je dagelijks werk toepassen en een innovatiesessie begeleiden.Daarnaast 

word je lid van het Ynnovators netwerk. Ken je collega’s die ook echt mee moeten doen? 

Laat het ze weten!

http://ynnovate.it/training/ 

Ynnovate Zomerparade 
31 JULi – 3 aUgUstUs 2017

Ynnovators masterclasses

Ynnovate leerroute  
aan de slag
14 en 30 maart en 13 apriL 2017
28 september, 12 oKtober en 2 november 2017

Tijdens de leerroute "Aan de Slag" krijg je grip op de  

implementatiefase van een idee. Je ontdekt hoe je als  

Ynnovator jezelf en anderen kunt helpen bij het realiseren van 

ideeën. Leer hoe je het idee kunt versimpelen, hoe je snel aan de 

slag gaat door te experimenteren met een idee en hoe je samen 

met een groep op een actieve manier een concreet plan van  

aanpak maakt. 

http://ynnovate.it/LeerroUte2/

Ynnovate leerroute 
naar de Kern
22 mei, 12 en 13 JUni 2017
23 november en 11, 12 DeCember 2017

Het goed helder krijgen van het vraagstuk is enorm  

belangrijk voor het succes van het vervolgtraject. Wil je 

meer technieken in het analyseren van het vraagstuk om  

een goede start te maken? Wil je leren hoe je een  

intakegesprek met de hele groep kunt doen? En ben je  

benieuwd naar Design Thinking om het vraagstuk vanuit 

de doelgroep helder te krijgen? Ga dan Naar de Kern!

http://ynnovate.it/LeerroUte1/

Ynnovators daY
5 oKtober 2017

Jaaaaah! Op 5 oktober 2017 is weer tijd om alle Ynnovators bij 

elkaar te roepen! Na twee keer het Ynnovators Festival te  

organiseren, is het volgens de Stichting Ynnovate Fonds tijd 

voor een nieuw concept: Ynnovators Day! Geloof ons: deze dag 

is dat ene moment in het jaar dat je als Ynnovator echt niet 

wilt missen! Leer je mede-Ynnovators (beter) kennen en laat je  

uitdagen tijdens de Ynnovators Day 2017.

Waar leer je meer van dan de ervaringen van anderen? Daarom organiseren we in 2017 

voor het eerst de Ynnovators College Tour. Op verschillende locaties in Nederland, gaan 

we langs bij Ynnovators. Wat zijn hun successen én fuck-ups? In een korte TED-Talk  

vertellen ze jou hoe ze het hebben gedaan en wat ze hebben bereikt. Aan jou om ze  

vervolgens het hemd van het lijf te vragen!

http://ynnovate.it/CoLLege-CoFFee

In de eerste week van augustus 2017, hartje zomer, organiseren we voor alle Ynnovators  

de Ynnovate ZomerParade. De Ynnovate ZomerParade is een week vol vernieuwing met een 

zomers tintje! Ben je aan het werk in de zomer, is het maar saai op kantoor en kun je wel 

een innovatieboost gebruiken? Kom dan proeven van allerlei nieuws op het gebied van 

innovatie en vernieuwing.

http://ynnovate.it/zomerparaDe/ 

Speciaal voor de Ynnovators organiseren we regelmatig Masterclasses die inzoomen op 

een specifiek onderwerp of een bepaalde innovatiemethodiek. De Masterclasses richt-

en zich op diverse aspecten van het innovatieproces; van probleemformulering tot  

ideerealisatie. Zo  kun je continu blijven bouwen aan het vergroten van je innovatieskills)

http://ynnovate.it/masterCLasses

masterclass 
idee to the max
21 maart 2017

Merk je dat je tijdens het uitwerken en 

pitchen van ideeën in patronen terecht-

komt en dat de creativiteit wegvloeit? 

Ben je op zoek naar nieuwe manieren van 

kiezen? Of vraag je je af hoe je het kiezen, 

uitwerken en pitchen beter op je groep of 

op het onderwerp af kunt stemmen? Dan 

is de Masterclass ‘Idee to the Max’ echt 

iets voor jou!

http://ynnovate.it/masterCLass-
iDee-to-the-max/ 

masterclass 
WerKen met Weerstand
21 september 2017

Zeg jij altijd vrolijk hallo tegen  

weerstand? Waarschijnlijk niet. Waar  

verandering is, komt helaas ook vaak 

weerstand om de hoek kijken. En dat is 

best lastig! Tijdens deze Masterclass 

gaan we daarom werken aan weerstand 

vanuit de principes van Transactionele 

Analyse. Je leert hoe je je kunt aanpassen 

aan de situatie, zodat weerstand de plek 

krijgt die het verdient.

http://ynnovate.it/master-
CLass-WerKen-met-WeerstanD/

masterclass 
innoveren met lego
9 en 10 oKtober 2017

LEGO, wie heeft er vroeger niet mee

gespeeld? Iedereen kent deze super

duurzame speelgoedblokjes wel. Maar

wist je dat je LEGO ook goed kunt

inzetten om samen te innoveren?

Vanuit Ynnovate zetten we LEGO in voor 

ons innovatieproces. Ook benieuwd naar

innoveren met LEGO? Dan is deze

Masterclass een echte aanrader.

http://ynnovate.it/masterCLass-
innoveren-met-Lego/

masterclass 
innovatie cafe
 9 november 2017

Ben jij op zoek naar een innovatieve 

werkvorm om met grote groepen aan de 

slag te gaan? Het Innovatie Café is een 

energieke en actieve methodiek om 

met grotere groepen een start te mak-

en met innovatie en vernieuwing. Vanuit  

Ynnovate organiseren we steeds vaker 

Innovatie Cafés voor opdrachtgevers en 

die kennis en ervaring delen we graag met 

Ynnovators tijdens de Masterclass  

Innovatie Café.

http://ynnovate.it/masterCLass- 
innovatie-CaFe/ 

sprint 
masterclass
15 en 16 mei 2017

De SPRINT is een vijfdaagse aanpak voor 

innoveren door middel van design,  

prototyping en het testen van ideeën. 

De methodiek is ontwikkeld door Google 

Ventures. De kracht van SPRINT is dat je 

vijf dagen aaneengesloten samen aan de 

slag gaat op een belangrijk vraagstuk om 

zo tot een concrete innovatieve oplossing 

te komen. Tijdens de SPRINT Masterclass 

krijg ook jij deze methodiek in de vingers! 

http://ynnovate.it/sprint-
masterCLass/ 

Ynnovate leerroutes
Innoveren betekent blijven leren! Vanuit Ynnovate zijn we daarom altijd op zoek naar 

nieuwe methodieken die een verrijking zijn op de bestaande Ynnovate aanpak. Om 

de Ynnovators kennis te laten maken met deze technieken hebben we twee Ynnovate 

Leerroutes ontwikkeld. Leerroute Aan de Slag richt zich op het realiseren van ideeën na 

afloop van een Ynnovate Sessie. Leerroute Naar de Kern richt zich op probleemverken-

ning en het proces voorafgaand aan een Ynnovate Sessie.

http://ynnovate.it/LeerroUtes/ 

Ynnovate Jaarplanning 2017
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