Ynnovate Training| Innoveren kun je leren
Ynnovate is in 2011 ontstaan vanuit de overheid en opgericht door ambtenaren die vonden dat het
bij de overheid ‘anders kan en moet’. Onze missie is dat de overheid anders omgaat met
problemen en uitdagingen, met veel meer energie, creativiteit en vooral resultaat! Ynnovate doet
dit onder andere door het begeleiden van innovatietrajecten en het geven van trainingen bij
overheidsorganisaties. In zeven jaar is Ynnovate uitgegroeid tot een innovatienetwerk van meer
dan 1.000 Ynnovators die zich inzetten voor meer innovatie bij de overheid. Ynnovate is een social
enterprise: een deel van de inkomsten wordt gedoneerd aan de Stichting Ynnovate Fonds
(wwww.ynnovatefonds.nl) dat het Ynnovators netwerk ondersteunt bij hun missie om de overheid
te vernieuwen.

Ynnovate Training
Om innovatie bij de overheid te bevorderen organiseert Ynnovate regelmatig de Ynnovate Training.
Gedurende vier dagen duik je in de wereld van het innovatief denken en handelen. Tijdens de
training word je intensief begeleid in het aanleren en toepassen van diverse creatieve technieken.
Door deze technieken ben je in staat bij uitdagingen of moeilijke opdrachten anders te denken en te
handelen en standaard patronen te doorbreken. Daarnaast leer je de juiste technieken bij de juiste
vraagstelling te kiezen en wordt je getraind in het organiseren en begeleiden van creatieve sessies in
je organisatie. Deelnemers aan de training worden na afloop lid van het Ynnovate netwerk en
kunnen zich met recht Ynnovator noemen.

Doelgroep
Iedereen die het belang inziet van meer innovatie in zijn werkveld en die wil werken aan de
ontwikkeling van zijn of haar creatieve intelligentie om zo te komen tot een meer innovatieve en
vernieuwende overheid.

Programma
Dag 1 Inleiding in innovatie en creatief denken, theoretisch kader, basisregels, het creatieve proces,
de vaardigheden en de technieken voor ideegeneratie
Dag 2 Ideeselectie, ontwerpen en voorbereiden van een innovatiesessie, probleemdefinitie en
probleemanalyse, groepsdynamica, omgaan met weerstand, draagvlak creëren, groepen in
beweging krijgen en ideeën daadwerkelijk uitvoeren
Dag 3 Innoveren kun je leren. Zelf een innovatiesessie faciliteren: alle deelnemers begeleiden een
innovatiesessie en krijgen gestructureerde feedback
Dag 4 Meet-Up na ca. 4 maanden jaar voor evaluatie, vragen en verdieping. Ruimte voor
aanvullende methodieken van probleemanalyse, idee uitwerking en groepen in beweging
krijgen.
Onderdelen die een plaats hebben in de Ynnovate Training:
§ De persoonlijke innovatieve en creatieve houding, inclusief het theoretisch kader
§ Het formuleren van positieve en uitdagende vraagstellingen
§ Verkennen (divergeren) en focus aanbrengen (convergeren)
§ Het uitwerken van een idee naar een concreet plan dat kan worden uitgevoerd
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Professioneel faciliteren: signaleren van mogelijkheden, het doen van een intake, het
opzetten en uitvoeren van een innovatieve interventie
Omgaan met groepsdynamica, weerstand en creëren van draagvlak
Creativiteit in anderen aanboren en het creëren van randvoorwaarden voor een open en
veilige sfeer voor innovatie
Ideeën worden pas innovaties na succesvolle implementatie: de follow-up
Learning by doing: leren door het zelf te ervaren

Resultaat
Na afloop van de training heb je:
1. Kennis van diverse technieken om denkpatronen te doorbreken
2. Geëxperimenteerd met onorthodoxe en creatieve denktechnieken die je op problemen en
uitdagingen in je werksituatie kunt toepassen
3. Geleerd hoe je inzichten, vraagstukken en ideeën met elkaar kunt verbinden om
mogelijkheden tot vernieuwing en verbetering te ontdekken en uit te voeren
4. Toegang tot het netwerk van Ynnovate en maak je onderdeel uit van de groep van
Ynnovators bij de overheid
5. Je vaardigheden verbeterd en je kennis verdiept en verbreed tijdens de Ynnovators Meet-Up.

Het Ynnovators netwerk
Deelnemers aan de training worden na afloop lid van het Ynnovators netwerk en kunnen zich met
recht Ynnovator noemen. Als Ynnovator verbinden zij zich aan de realisatie van meer innovatie bij de
overheid vanuit hun eigen organisatie of werkveld. Dit doen ze onder meer door zich in te zetten als
Ynnovator (innovatie-procesbegeleider) in de eigen organisatie, door een deel van hun tijd vrij te
maken voor activiteiten van de Stichting Ynnovate Fonds en/of door het aanzetten tot meer
innovatie binnen hun eigen organisatie en/of organisatieonderdeel.

Data
De training omvat een basistraining van drie dagen (twee aaneengesloten trainingsdagen en een
terugkomdag) en een Meet-Up van een dag (een half jaar na het afronden van de basistraining). Er
staan geen vaste data voor de Ynnovate Training gepland. Als er data bekend zijn, dan zijn ze op de
website http://www.ynnovate.it te vinden. Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten
en dan zetten we je op de lijst. Het is ook mogelijk om een incompany Ynnovate Training te
organiseren, waarbij een groep medewerkers binnen jouw organisatie tegelijk getraind wordt.

Kosten
De kosten voor de Ynnovate Training zijn 1.295 euro per persoon (excl. BTW). Dat is inclusief de
kosten voor al het trainingsmateriaal (incl. het boek Let’s Ynnovate!), de locatie, koffie/thee, lunches
en een afsluitende borrel op de laatste trainingsdag en na afloop van de Meet-Up. Aansluitend word
je (gratis) lid van het Ynnovators netwerk. Een deel van de opbrengsten van de Ynnovate Training
wordt jaarlijks gedoneerd aan de Stichting Ynnovate Fonds (zie www.ynnovatefonds.nl).

Meer informatie
Meer informatie is op te vragen bij Ynnovate via contact@ynnovate.it of bij Ynnovatie Boosters
Esther van der Storm (06-48566952) en Fleur Pullen (06-29339108).
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