INNOVATIE
AANJAGERS
GEZOCHT!
Innoveren is anders omgaan met problemen en
uitdagingen. En dat is nodig! Want de wereld
om ons heen verandert te snel om het op de
oude manier te blijven doen.
Medewerkers in de organisatie die als
innovatie-aanjager fungeren hebben bij
innoveren een cruciale rol. Zij creëren immers
de randvoorwaarden die het succes bepalen
van innovaties in de organisatie. Speciaal voor
proactieve en ervaren leidinggevenden,
projectleiders en bestuurders binnen
overheidsorganisaties organiseren we daarom
de Ynnovate Management Leergang.
Gedurende vijf dagen, verspreid over een half
jaar ontdek je wat de stappen van het
innovatieproces zijn en wat jouw rol als
aanjager of opdrachtgever in iedere stap is.
Hoe creëer je goede voorwaarden voor
innovatie en geef je jouw collega’s en
medewerkers de ruimte om zelf innovatief aan
de slag te gaan. Tijdens de Ynnovate
Management Leergang leer je de juiste
condities te scheppen voor een innovatief
klimaat waar vernieuwing alle kans krijgt. Na
het volgen van de leergang heb jij alle skills in
huis om een echte InnovatieBaas te zijn.

YNNOVATE
MANAGEMENT
LEERGANG

Kijk voor meer informatie en actuele data op
www.ynnovate.it/management-leergang

OUR
PURPOSE
OVER YNNOVATE
We help people know God
primarily through our weekend
worship experience
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: de wereld om ons heen
verandert te snel om het op de oude manier
te blijven doen. Vanuit Ynnovate zijn we een
netwerk gestart om mensen die werkzaam
zijn bij de overheid én die voorop willen
lopen bij het realiseren van vernieuwing aan
elkaar te verbinden. Dit zijn de Ynnovators:
enthousiaste overheidsmedewerkers die
innovatief denken en werken binnen hun
eigen organisaties. De Ynnovators hebben
allemaal de Ynnovate Training gevolgd en
zijn getrainde innovatieprocesbegeleiders.
Eind 2017 lanceerden we ons boek Let’s
Ynnovate! waarin de Ynnovate-methode
beschreven staat. Onze
innovatiemethodiek bewijst zich inmiddels
al jaren in de praktijk op de werkvloer.
In zeven jaar is Ynnovate uitgegroeid tot
organisatie die werkt voor circa 100
overheidsorganisaties met een
innovatienetwerk van meer dan 1.100
Ynnovators die zich op hun beurt weer
inzetten voor meer innovatie bij de overheid
door het toepassen van de Ynnovatemethodiek.

JESUS FIRST

We describe ourselves as a
purpose driven church, which
means we seek to live out God

THINK BIG

We want to do what God leads
us to do whether it seems to
make sense or not

C0MMUNITY

Our community promotes
equality, acceptance, and
Meer
informatie over
Ynnovate en onze
harmonious
relationships.
visie lees je op onze website:
http://www.ynnovate.it.

WE
ARE
ONE
WITH
THE
WORD EEN ECHTE
LORD
OUR
GOD.
INNOVATIE
BAAS
HET
PROGRAMMA
De Ynnovate Management Leergang bestaat
uit twee keer een tweedaagse en een aparte
terugkomdag na een half jaar. Daarnaast
wordt een praktijkopdracht doorlopen in de
eigen organisatie. Energieke werkvormen, veel
interactie en doen door te ervaren in de
praktijk staan in deze leergang centraal.
De eerste twee dagen gaan actief in op de
stappen van het Innovatieproces,
probleemverkenning en jouw rol als
opdrachtgever.
De tweede tweedaagse staat in het teken van
de randvoorwaarden, waarbij je via de
Innovatie Game ervaart wat op alle levels in de
organisatie nodig is voor innovatie.
Op de vijfde en laatste dag van de Ynnovate
Management Leergang evalueren we het
doorlopen innovatietraject en doorlopen we
een laatste verdieping op de vaardigheden.

HET
RESULTAAT
Door deelname aan de Leergang ontdek je de
zes stappen van het Innovatieproces, leer je
de Ynnovate-methode kennen en heb je
scherp welke rol jij hebt als innovatie-aanjager
en/of opdrachtgever. Je werkt aan het
verbeteren van je innovatieskills en leert
innovatievraagstukken te signaleren. Ook ga
je als opdrachtgever aan de slag met een
casus uit je eigen werkveld, begeleid door
twee ervaren innovatie-procesbegeleiders
vanuit Ynnovate.
Na het volgen van de leergang heb jij alle skills
in huis om een echte InnovatieBaas te zijn.

