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 op
www.ynnovate.it/management-leergang
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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.
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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.

