
ALLROUND YNNOVATOR PROGRAMMA
12 & 13 MAART, 30 & 31 MEI EN 4 JUNI 2018

Dat niet iedere vraag geschikt is voor een innovatiesessie dat 

weet je wel als je de Ynnovate Training gevold hebt. Maar wat kun 

je dan wel met deze problemen?  Tijdens het nieuwe  Allround 

Ynnovator Programma leer je heel veel nieuwe werkvormen die 

je kunt inzetten bij de probleem(definitie) en ideerealisatie. Na 

het volgen van het Allround Ynnovator Programma heb je alle 

skills in huis om een innovatietraject van A tot Z te begeleiden. 

Zo ben je als Ynnovator breder inzetbaar en kun je in alle fases 

van het innovatieproces een waardevolle bijdrage leveren. 

COLLEGE COFFEE
19 MAART, 11 JUNI EN 30 OKTOBER 2018

OPEN YNNOVATE TRAINING  

12, 13 & 19 FEBRUARI 2018 EN 7 JUNI 2018
7, 8 & 15 MAART 2018 EN 14 JUNI 2018 (IN GRONINGEN)
9, 10 & 16 APRIL 2018 EN 24 SEPTEMBER 2018
7, 8 & 14 MEI 2018 EN 1 NOVEMBER 2018
11, 12 & 18 JUNI 2018 EN 26 NOVEMBER 2018
19, 20 & 27 SEPTEMBER 2018 EN 21 FEBRUARI 2019 (EINDHOVEN)
8, 9 & 15 OKTOBER 2018 EN 14 MAART 2019 
5, 6 EN 12 NOVEMBER 2018 EN 16 APRIL 2019
3, 4 & 10 DECEMBER 2018 EN 23 MEI 2019

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 jij collega’s die ook echt mee moeten doen? 

Laat het ze weten! Meer info vind je via de link hieronder:

YNNOVATE.IT/TRAINING

YNNOVATORS DAY 2018
27 NOVEMBER 2018

op 27 november 2018 halen we alle Ynnovators weer bij elkaar 

tijdens de Ynnovators Day, georganiseerd door de Stichting 

Ynnovate Fonds. En een ding is zeker:  deze dag wil je als 

Ynnovator echt niet missen! Dit keer gaan we samen aan de 

slag voor de maatschappij. Hoe en wat? Dat houden we nog 

even geheim. Maar zet alvast een groot uitroepteken bij deze 

datum in je agenda!

WWW.YNNOVATEFONDS.NL

Waar leer je meer van dan de ervaringen van anderen? In 2018 gaan we door met de gezellige 

en leerzame College Coffee waarbij we op verschillende locaties in Nederland langs gaan bij 

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

wat ze hebben bereikt en hoe ze dat hebben gedaan. Aan de de aanwezigen vervolgens de 

taak om hen het hemd van het lijf te vragen!

YNNOVATE.IT/COLLEGE-COFFEE

YNNOVATE MASTERCLASSES
Speciaal voor de Ynnovators organiseren we regelmatig Masterclasses die inzoomen 

op een specifiek onderwerp of een bepaalde innovatiemethodiek. De Masterclasses 

richten zich op nieuwe innovatieve werkvormen en op onderwerpen die bij innovatie een 

rol spelen.  Zo  kun je continu blijven bouwen aan het vergroten van je innovatieskills. 

Interesse in de Masterclasses? Bekijk de mogelijkheden op: 

YNNOVATE.IT/MASTERCLASSES

MASTERCLASS 
IDEE TO THE MAX
DATUM NOG TE BEPALEN

Merk je dat je tijdens het uitwerken 

en pitchen van ideeën in patronen 

terechtkomt en dat zo de juist zo 

belangrijke 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 de groep of 

op het onderwerp af kunt stemmen? Dan 

is de Masterclass ‘Idee to the Max’ echt 

iets voor jou! Door de Masterclass geef je 

innovatiesessies extra pit!

YNNOVATE.IT/
MASTERCLASS-IDEE-TO-THE-MAX

MASTERCLASS 
WERKEN MET WEERSTAND
30 OKTOBER 2018

Zeg jij altijd vrolijk hallo tegen  

weerstand? Waarschijnlijk niet. Waar  

verandering is, komt 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.

MASTERCLASS 
INNOVEREN MET LEGO
14 & 15 FEBRUARI 2018

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 steeds vaker in. 

Bijvoorbeeld om een probleem scherp te 

krijgen. Of om ideeen te bedenken. Ook 

benieuwd naar innoveren met LEGO? Dan 

is deze tweedaagse een echte aanrader!

YNNOVATE.IT/MASTERCLASS-
INNOVEREN-MET-LEGO

MASTERCLASS 
INNOVATIE CAFE
25 SEPTEMBER 2018

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 maken met 

innovatie en vernieuwing. Bijvoorbeeld 

door vanuit bredere thema’s vraagstukken 

te bepalen voor het innovatieproces. Vanuit  

Ynnovate organiseren we steeds vaker 

Innovatie Cafés voor opdrachtgevers. 

Die kennis en ervaring delen we graag.

YNNOVATE.IT/
MASTERCLASS-INNOVATIE-CAFE

POWERBOOST 
MASTERCLASS
DATUM NOG TE BEPALEN

Hoe zat het ook alweer met al die creatieve 

technieken? Voor Ynnovators bij wie de 

basis vanuit de Ynnovate Training een 

beetje is weggezakt, is de PowerBoost 

Masterclass  een echte aanrader. Tijdens 

de  Masterclass worden de technieken 

vanuit de Ynnovate Training herhaalt 

en leer je in één dag heel veel nieuwe 

technieken die gebruikt kunnen worden 

tijdens innovatiesessies of als losse 

werkvorm in een bijeenkomst of overleg.

YNNOVATE.IT/
POWERBOOSTMASTERCLASS

START-UP BUDDY
Ben je onlangs opgeleid tot Ynnovator? Wil je graag aan de slag met de Ynnovate methodiek 

en lijkt het je leuk om je start te boosten met de hulp en ervaring van een mede-Ynnovator 

uit het netwerk? Dan is een Start-Up Buddy misschien wel iets voor jou! Zodra je de Ynnovate 

Training hebt afgerond, kun je je aanmelden als Ynnovator die op zoek is naar een Start-Up 

Buddy. De Start-Up Buddy is een andere Ynnovator uit het netwerk die jou kan helpen in de 

eerste fase van Ynnovator zijn. Wil je graag als Ynnovator anderen uit het netwerk helpen? 

Geef je dan op als ervaren Ynnovator en doe ook mee aan Start-Up Buddy!

YNNOVATE.IT/STARTUP-BUDDY

INHOUD PROGRAMMA 
Gedurende het Allround Ynnovator Programma leer je in vijf 

trainingsdagen verschillende technieken en werkvormen om 

met een groep een vraag te verkennen en te definiëren. Hoe 

verken je samen met een groep een vraagstuk en hoe betrek 

je de doelgroep daarbij? Dit alles als onderdeel van een 

probleemverkenningssessie. Daarnaast geeft het Allround 

Ynnovator Programma handvatten om een innovatief idee 

een vliegende start te geven. Om te zorgen dat het niet blijft 

bij plannenmakerij is er volop aandacht voor het testen, 

experimenteren en uitvoeren van ideeën.

OPZET EN INSTEEK
Het Allround Ynnovator Programma bestaat uit twee keer een 

tweedaagse en een losse terugkomdag. Gedurende het Allround 

Ynnovator Programma sta je als Ynnovator vooral zelf veel voor de 

groep om de nieuwe technieken direct in de praktijk te oefenen. Het 

mes snijdt zo aan twee kanten, want zo leer je niet alleen nieuwe 

werkvormen toepassen, maar werk je ook hard aan het verbeteren 

van je skills in groepsdynamica en het faciliteren van processen. 

Ook leer je door het puzzelen met werkvormen als onderdeel van een 

sessieplan zelf een innovatietraject op maat op te stellen.

YNNOVATE JAARPLANNING 2018

YNNOVATE.IT/ALLROUND-YNNOVATOR-PROGRAMMA

YNNOVATE.IT/MASTERCLASS-
WERKEN-MET-WEERSTAND


