
 

 

Factsheet | Ynnovate workshop 
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. Ynnovate doet dit onder andere door het geven van trainingen en het 
begeleiden van innovatietrajecten bij overheidsorganisaties. In acht jaar is Ynnovate uitgegroeid 
tot een innovatienetwerk van meer dan 1.100 Ynnovators die zich inzetten voor meer innovatie bij 
de overheid.  

Onze visie op innoveren 

Innovatie is een proces dat zich richt op vernieuwing en 
op het genereren en realiseren van nieuwe ideeën voor 
producten, diensten en processen. Innovatie is geen doel 
op zich, maar een aanpak om met oplossingen te komen 
voor een vraagstuk. Bij publieke organisaties zijn vaak 
vele partijen bij betrokken (denk aan ketenpartners, 
netwerkorganisaties en burgers) wat de complexiteit van 
het vraagstuk vergroot. Mede door de grote complexiteit 
en betrokkenheid van externen bij vraagstukken is het 
van belang om op een goede, gerichte wijze met 
innovatie aan de slag te gaan. 

Ynnovate leidt ambtenaren daarom op tot Ynnovators. De Ynnovators zijn niet alleen in staat om 
innovatief te denken en te handelen bij hun eigen vraagstukken, maar kunnen daarnaast hun kennis 
en vaardigheden ook toepassen voor anderen door als innovatie facilitators innovatieprocessen te 
begeleiden. De Ynnovators werken intern samen en doorkruisen organisatie-grenzen (intern en 
extern). Ook worden deelnemers lid van het overheidsbrede Ynnovators netwerk. 

Let’s Ynnovate! 

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”, riep Einstein al een dikke eeuw geleden. 
Wil je innoveren, dan zul je uit je routine moeten stappen. Maar hoe kan je succesvol veranderen? 
Hoe krijg je een team in die creatieve flow? En hoe komen daar uiteindelijk de beste vernieuwende 
én uitvoerbare ideeën uit? Na jaren experimenteren en leren in de praktijk hebben we de Ynnovate-
methode ontwikkeld. De methode neemt je in een aantal stappen mee in een concrete aanpak van 
het innovatieproces.  

Innovatie is een houding, een manier van werken. De kennis en 
ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan rondom 
innovatie en vernieuwing bij de overheid delen we graag actief 
met iedereen bij de overheid. We organiseren daarom 
regelmatig voor overheidsorganisaties Ynnovate workshops 
waarin we deelnemers in een interactieve setting meenemen in 
de wereld van innovatie aan de hand van de Ynnovate-methode. 
De beproefde aanpak wordt inmiddels in heel Nederland 
toegepast door alle Ynnovators. 
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Ynnovate workshop 

Tijdens de Ynnovate workshop worden deelnemers uitgedaagd in een programma met inhoud én 
inspiratie. Een eerste kennismaking met de Ynnovate-methodiek staat centraal en het ondergaan van 
verschillende interactieve methodieken zal de deelnemers prikkelen om na te denken over andere 
manieren van werken en problemen oplossen.  

Gedurende de workshop laten we deelnemers kennismaken met de kracht van een innovatieve 
aanpak en de wijze waarop de Ynnovate-methode je hierbij kan helpen. Zo geven we een kijkje in de 
keuken van out-of-the-box denken en inspireren we deelnemers daar in hun werk meer mee te 
doen. De workshop start met een interactieve kennismaking, waarna deelnemers uitleg krijgen over 
de meerwaarde van creatief denken. De deelnemers mogen als groep de workshop naar behoefte 
aanpassen en gaan  samen actief aan de slag met een aantal onderdelen van het innovatieproces. Zo 
ervaren ze door het gewoon te doen hoe een andere manier van (samen)werken verrassende 
resultaten oplevert. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een ideabattle of brainwriting-
experience waarin deelnemers ervaren hoe ze het maximale uit hun creativiteit kunnen halen.   

Onderdelen die een plaats hebben in de workshop zijn: 

§ Een creatieve kennismaking 
§ De kracht van creatief denken 
§ De kracht van creatieve technieken om ideeën te bedenken en 

problemen op te lossen 
§ Ruimte voor vragen vanuit de groep  

 

Resultaat 

Na afloop van de workshop hebben deelnemers: 

§ Inspiratie opgedaan rondom innoveren en veranderen  
§ Kennis gemaakt met de kracht van de Ynnovate-methode  
§ Inzicht de resultaten van een innovatieve aanpak 
§ Een mindset rondom innovatie die aansluit bij ‘ja, en’ in plaats van ‘ja, maar’ 
§ Geëxperimenteerd met creatieve werkvormen die ze op uitdagingen in hun eigen 

werksituatie kunnen toepassen 
 

 
Groepsgrootte en kosten 

De workshop kan georganiseerd worden vanaf 15 deelnemers met een maximum van 30 
deelnemers. De workshop duurt 2 uur. De kosten voor de Ynnovate Workshop bedragen 1.200 euro 
(excl. BTW). Alle deelnemers aan de workshop krijgen na afloop een innovatietool van Ynnovate die 
ze na de Ynnovate workshop direct in hun eigen werk kunnen toepassen. 
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