
(23 maart), 29 & 30 maart en 8 april
(10 mei), 19 & 20 mei en 8 juni
(8 november), 17, 18 & 25 november 

(1 februari), 8 & 9 februari, 24 & 25 maart
en 22 april
(26 mei), 31 mei, 1, 28 & 29 juni en 9
september
(22 september), 27 & 28 september, 13 &
14 oktober en 11 novemer

Waar we tijdens de Ynnovate Training vooral aan de slag gaan
met een concreet vraagstuk in een innovatiesessie, focust het

Allround Ynnovator Programma zich juist op de fase
voorafgaand aan én na afloop van een innovatiesessie. Wil jij

aan de slag met de krenten uit de Design Thinking pap en met
de tofste elementen uit andere methoden? Wil jij een échte

Allround Ynnovator worden die alle elementen uit de
Ynnovate-methode beheerst? Dan is het Allround Ynnovator

Programma écht iets voor jou!
https://ynnovate.it/allround-ynnovator-programma/

In juli op: 19, 20, 22, 26, 27 en 29 juli
In augustus op: 9, 10, 12, 16, 17 en 19 augustus

De ZomerParade vindt gedurende vier weken plaats op maandag, dinsdag en donderdag.

Innoveren met LEGO Werken met weerstand

Speciaal voor de medewerkers van organisaties uit de publieke
sector organiseren we regelmatig eendaagse trainingen die

inzoomen op een specifiek onderwerp of een bepaalde
innovatiemethodiek. De eendaagse trainingen richten zich op

nieuwe innovatieve werkvormen en onderwerpen die bij
innovatie een rol spelen. Lees in de stukjes hieronder meer over

de eendaagse trainingen die we aanbieden.
https://ynnovate.it/masterclasses/

Innovatie Café

Open Ynnovate Training

25 & 26 januari, 1 & 10 februari en 17 mei
8, 9, 15 & 22 maart en 21 juni
12, 13 & 19 april, 10 mei en 1 juli 
26 & 27 mei, 3 & 10 juni en 6 september
16, 17, 24 & 30 juni en 23 september
13, 14, 20 & 30 september en 7 december
4, 5 & 11 oktober, 4 november 
8, 9, 15 & 22 november
1, 2, 9 & 14 december 

Om innovatie bij de publieke sector te bevorderen
organiseert Ynnovate regelmatig de Ynnovate Training. Duik
in de wereld van het innovatief denken en handelen en word

Ynnovator. Na deelname aan de Ynnovate Training kun je
innovatietechnieken in je dagelijks werk toepassen en een
innovatiesessie begeleiden. Daarnaast word je lid van het

Ynnovators netwerk. Ken je collega’s die ook echt mee
moeten doen? Laat het ze weten!

http://ynnovate.it/training/

Ynnovate in je werkZoek je naar manieren om met innovatie aan de slag te
gaan in je projecten, wil je een vergadering energieker

aanpakken en/of werk je graag anders samen met
collega’s zodat je betere resultaten bereikt? Dan is de

training Ynnovate in je werk echt iets voor jou!  Het grote
verschil met de Ynnovate Training is dat je niet opgeleid

wordt tot procesbegeleider.

https://ynnovate.it/ynnovate-in-je-werk/

Allround Ynnovator 
Programma

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. 
> Donderdag 10 juni

Tijdens de zomer hoef je je niet te vervelen! Ook dit jaar organiseert Ynnovate weer een
te gekke ZomerParade. Tijdens onze Zomerparade kun je deelnemen aan verschillende
korte digitale trainingen en workshops. Zo kun je je gedurende de zomer heerlijk laten

inspireren vanuit je achtertuin. Je hebt alleen maar je laptop nodig. 

Jaaaaah! Op maandag 1 november is het weer tijd om alle Ynnovators bij elkaar te roepen.
Ieder jaar organiseren we één moment in het jaar waarop alle Ynnovators samenkomen
om hun energie, kennis en ervaringen te delen. Na het grote succes van vorige edities,
kijken we alweer enorm uit naar de dag die gepland staat op 1 november 2021 .Geloof

ons: deze dag is dat ene moment in het jaar dat je als Ynnovator echt niet wilt missen! De
plek om je mede-Ynnovators (beter) te leren kennen en elkaars krachten verder te

benutten. 

Het tastbaar maken van
knelpunten, ideeën en resultaten
is uitstekend mogelijk door het
inzetten van LEGO in je
innovatieproces!  In deze training
leren we je hoe je LEGO kunt
inzetten in verschillende fasen 
 van het innovatieproces. 
> Dinsdag 15 juni

Waar verandering is, komt
echter ook vaak weerstand om
de hoek kijken. En dat is best
lastig! Je leert hoe je je manier
van communiceren en handelen
kunt aanpassen aan de situatie,
zodat weerstand de plek krijgt
die het verdient.
> Donderdag 15 april
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Eendaagse trainingen

YNNOVATE

Wil je weten hoe virtueel innoveren werkt zodat je
als procesbegeleider online aan de slag kan? De
online workshop Digitaal Innoveren is een toffe
online workshop van 2,5 uur waarin je alle fijne

kneepjes van online innoveren leert met behulp
van de Ynnovate Virtual Toolkit in Mural.

https://ynnovate.it/trainingen/online-
workshop-digitaal-innoveren/

Digitaal Innoveren

Maandag 18 januari
Meer data volgen! 


