
 

Factsheet | Online Ynnovators Meet-up 
Ynnovators zoeken elkaar graag op. Om kennis uit te wisselen, om elkaar te helpen met het 
opstellen van toffe sessieplannen, om wilde gans te zijn in elkaars sessie of om samen sessies te 
draaien. Overal ontstaan mini-Ynnovate netwerken in eigen organisaties en in de regio. En dat is 
supermooi! Want samen bereik je meer dan alleen. Nu is regelmatig bij elkaar komen niet altijd 
even gemakkelijk. Daarom organiseert Ynnovate de Online Ynnovators Meet-up. Een virtuele 
Meet-up van een dag waarin Ynnovators verbinding leggen met elkaar, maar ook nieuwe kennis en 
vaardigheden op doen. Dat is niet alleen heel praktisch, maar ook heel gezellig en geeft tonnen 
energie! 
 
 
Let’s Go Digital 
 
Opeens is digitaal samenwerken de nieuwe norm. Het is niet altijd makkelijk en vaak ook wel 
zoeken hoe je nu het beste op een goede en effectieve manier je werk kan doen en je collega’s 
kunt vinden. En als je gewone werk al lastig genoeg is, hoe moet het dan met digitaal innoveren en 
faciliteren?  
 
Wij hebben het afgelopen jaar volop geëxperimenteerd met toffe online werkvormen en kunnen nu 
volmondig zeggen dat er heel veel mogelijk is. Gelukkig maar, want we verwachten dat online 
faciliteren nog wel even zal blijven. En alle kennis die we over online innoveren en online faciliteren 
hebben opgedaan, delen we graag met de Ynnovators.  
 
In een Ynnovators Meet-up bestaande uit 3 blokken van 1 tot 2 uur doorlopen we een interactief 
programma dat vooraf door de Ynnovators zelf is samengesteld. De Ynnovators kunnen kiezen uit 
een heel breed aanbod, zodat ze zelf kunnen zoeken waar zij als netwerk het meeste behoefte aan 
hebben. De volgende onderdelen staan op het menu:  
 
Een goede start - 1 uur 
Een goed begin… En dat geldt ook zeker bij online 
bijeenkomsten. Dus hoe zorg je nu dat je de vaste 
onderdelen, zoals een welkom, de kennismaking en het 
ophalen van de verwachtingen op een goede manier doet 
online? Een goede start is daarom een vast onderdeel van 
de Ynnovators Meet-Up, waarbij we checken hoe het gaat 
met de Ynnovators en in beeld krijgen waar ze tegen aan 
lopen en wat ze hebben bereikt de afgelopen periode.  
Daarnaast leggen we ook kort wat uit over de 
energiebalans bij online werken. Niet alleen tijdens sessies, 
maar ook tijdens je gewone werk. Zo zetten we een fijne 
energie neer voor de rest van de dag en bouwen we aan 
een hecht netwerk waarbij iedereen van elkaar weet wat er 
speelt op Ynnovate gebied.  
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Virtual Ynnovator – 1 uur 
Hoe kun je je offline Ynnovator Skills goed inzetten in een online wereld? Met behulp van onze 
mooiste Mural Templates laten we de Ynnovators in een bomvol uur ervaren hoe een online 
innovatiesessie verloopt. We doorlopen samen de virtuele stappen van ideeën generen en kiezen. Na 
afloop krijgen de deelnemers natuurlijk de beschikking over alle Mural Templates en het template 
voor het online sessieplan. 
 
Virtual Ynnovator de Luxe – 2 uur 
Wil jij hier nog wat dieper op in gaan? Ga dan voor de luxe variant. Niet alleen doorloop je net als bij 
de 1 uur durende variant de stappen ideeën genereren en kiezen. Maar ook voor het uitwerken en 
het aanpakken van de pitch is nu echt de tijd. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillen 
tussen offline en online faciliteren, want dat zijn er best wel wat. Zo zijn alle Ynnovators op en top op 
de hoogte, zodat zij hun eigen online innovatiesessie kunnen faciliteren.  
 
Probleemverkenning met een groep – 2 uur 
In dit blok gaan we virtueel Problem Mappen. Problem Mappen is 
een techniek waarbij je met meerdere deelnemers een complex 
vraagstuk gaat verkennen. Samen ontdek je welke knelpunten er 
allemaal spelen binnen het vraagstuk en breng je focus aan op 
waar je wilt gaan starten. Kennen de Ynnovators deze techniek al 
in de offline variant? Des te leuker! Online vraagt weer iets heel 
anders van jouw faciliteer skills en daar gaan we in deze 2 uur 
dieper op in.  
 
Probleemverkenning to the Max– 2 uur 
Benieuwd naar nog meer technieken om de vraag van de klant helder te krijgen? In deze twee uur 
Probleemverkenning to the Max geven we je een inkijkje in twee toffe andere technieken en de 
groep mag kiezen welke. Braindrawing, Empathy Mapping, Vragenvuur en Feiten & Aannames zijn de 
werkvormen waar uit gekozen kan worden. Dit zijn allemaal werkvormen waarmee je samen ontdekt 
welke knelpunten er allemaal spelen binnen het vraagstuk en die jou en je groep helpen om focus 
aan te brengen. 
 
Customer Journey – 2 uur 
De Customer Journey komt uit Design Thinking. Het staat voor het pad dat een klant aflegt rondom 
een bepaald probleem of rondom de afname van een product of dienst. Met behulp van de inzichten 
uit een Customer Journey kun je gericht problemen aanpakken en processen optimaliseren. En 
daarnaast is het nog leuk om te doen ook! Hoog tijd dus om de Ynnovators te laten kennismaken met 
deze manier van werken. In dit blok ervaren ze de kracht van je inleven in de klant, snappen ze wat 
de Customer Journey is en hoe ze deze zelf en met een groep virtueel kunnen doorlopen.  
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Online werken met LEGO – 2 uur 
LEGO, wie heeft er vroeger niet mee gespeeld? Iedereen kent deze gekleurde 
speelgoedblokjes wel. Maar wist je dat je LEGO ook goed kunt inzetten om 
samen te gebruiken om je werk te doen? Ook online! Tijdens deze workshop 
leren we je verschillende technieken om LEGO in te zetten in je eigen werk. En 
hoe tof is het om te spelen met LEGO en tegelijkertijd ook nog serieus met je 
werk bezig zijn! Na twee uur ben je in ieder geval bekend met de kracht van LEGO, weet je iets over 
de regels van LEGO, opwarmen en heb je kennisgemaakt met een aantal werkvormen die je ook in je 
eigen werk kunt inzetten. Heb je geen LEGO? Tegen een meerprijs sturen wij je een doosje toe. 
 
Visieontwikkeling – 2 uur 
In een blok van 2 uur gaan we aan de slag met het virtueel ontwikkelen van een visie. Hoe doe je 
dat? Hoe geef je iedereen ruimte, maar verzand je niet in eindeloze discussies? Hoe zorg je dat de 
visie rekening houdt met trends en ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen? En niet onbelangrijk: 
hoe vertaal je alle individuele beelden naar een gezamenlijke visie? In dit blok van 2 uur leren we je 
de eerste beginselen van het maken van een visie én geven we je concrete virtuele handvatten waar 
je direct mee aan de slag kan. De eerste stap is gezet!  
 
Mural Basics – 1 uur  
In 1 uur geven we een high-speed training voor werken in Mural. We leggen de algemene structuur 
uit van Mural, we bespreken hoe belangrijk de routing is van een Mural bord en voorzien de 
Ynnovators van tips en tricks op dit gebied. Tot slot bouwen alle Ynnovators aan een standaard Mural 
bord, zodat iedereen weet waar de belangrijkste functionaliteiten van Mural te vinden zijn. Na afloop 
beheersen de Ynnovators de Mural basis. 
 
Mural Masters – 2 uur 
In dit keuzeblok leren we de Ynnovators alle geheimen van Mural! Niet alleen leggen we de 
algemene structuur van Mural uit, maar ook ontleden we samen één van de meest gebruikte Mural 
borden van Ynnovate. Aan de hand daarvan lichten we de geheimen van het bouwen van een Mural 
bord toe. Daarna bouwen de Ynnovators zelf een bord waar ze in hun dagelijks werk iets aan hebben. 
Tot slot is er ook is er aandacht voor online faciliteervaardigheden. Zo worden ze allemaal een échte 
Mural Master! 
 

Werkvormen Tombola 1 – uur 
De Ynnovate werkvormen zijn niet alleen toepasbaar in een innovatiesessie, 
maar ook in het dagelijks werk. En ook zeker in de virtuele realiteit waar we in 
zitten. Maar hoe je dat precies dan doet, vragen Ynnovators zich vaak af. Met 
de werkvormen tombola trekt iedereen blind een werkvorm en gaan de 
Ynnovators in tweetallen verzinnen hoe ze deze werkvorm in hun eigen 
dagelijks werk kunnen inzetten. Doordat we werken in Mural is er aan het 
einde een mooie kaartenbak met hoe de verschillende werkvormen in het 
dagelijks werk ingezet kunnen worden. 
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Aan de Slag – 1 uur 
Een innovatief idee wordt pas een innovatie als 
het is gerealiseerd. Daarom is het zo belangrijk dat 
je innovatieve ideeën die uit een sessie komen ook 
écht gaat uitvoeren. Maar hoe doe je dat dan? 
Gewoon beginnen is namelijk best lastig, omdat 
we al snel de neiging hebben om alles tegelijk te 
willen. We nemen je daarom graag mee in onze 
actie-aanpak. Een supermakkelijke hands-on 
werkvorm die je zowel in je dagelijks werk als bij 
innovatieve trajecten uit de kast kunt trekken. 
 
Aan de Slag Baas – 2 uur 
Wil je liever nog dieper ingaan op het in beweging krijgen van mensen na afloop van een 
innovatiesessie, kies dan voor de langere versie van de Aan de Slag en wordt een echte Aan de Slag 
Baas! In 2 uur tijd nemen we je graag mee in 3 verschillende werkvormen: van de actie-aanpak, tot 
versimpelen en knopen doorhakken. Zo kan jij je opdrachtgever na een innovatiesessie perfect 
helpen in de volgende fase van het proces. 
 
De Ynnovate Challenge – 2 uur 
Elkaar volop challengen op een online platform: dat is het Challenge Platform van Ynnovate. De 
Ynnovate Challenge is een super speelse en leuke manier om Ynnovators in een organisatie een 
boost te geven, door een maand lang samen te focussen op een thema wat volgens de Ynnovators 
zelf aandacht nodig heeft. De Ynnovators kiezen een centraal thema en Ynnovate bouwt een online 
omgeving waarin allemaal challenges staan rondom dat specifieke thema. Deze online omgeving is 
een maand lang beschikbaar voor alle Ynnovators in de organisatie. Gedurende dit blok tijdens de 
Meet-up wordt bekeken waar de groep mee aan de slag wil op het platform. Daarnaast wordt er een 
instructie gegeven over de werking van het online platform, om te zorgen dat alles soepel verloopt. 
 
In een Ynnovate Challenge zijn verschillende opdrachten te vinden, die de Ynnovators individueel of 
samen kunnen uitvoeren. Op deze manier ervaren Ynnovators hoe het is om andere werkvormen in 
te zetten dan ze gewend zijn. Ook ervaren ze hoe het is om met elkaar samen te werken in niet voor 
de hand liggende samenstellingen, door de aard van de opdrachten. En niet onbelangrijk: leren ze 
omgaan en oplossingen vinden voor de knelpunten die binnen het thema aangepakt worden. 
Leren door te doen staat centraal in de Ynnovate Challenge. Ynnovators worden uitgedaagd om 
werkvormen en opdrachten waar ze nog niet zo bekend mee zijn, te gaan doen in hun eigen 
werkomgeving. Hiermee krijgen de Ynnovators met elkaar een vliegende start op het gekozen thema 
en zullen ze dit na de maand-challenge makkelijker op deze manier blijven toepassen. Let op: op dit 
onderdeel is een meerprijs van toepassing. 
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Praktische zaken 
Voor een succesvolle meet-up is het noodzakelijk om een aantal praktische zaken helder te hebben 
en te regelen. De volgende zaken zijn belangrijk: 
 
Deelnemers 
De ideale groepsgrootte ligt tussen de 12 en 16 deelnemers. Het minimale deelnemersaantal is 8 
personen, het absolute maximum is 20. Let op: bij meer dan 12 deelnemers is er geen extra tijd 
beschikbaar voor deelnemers die digitaal werken wat ingewikkelder vinden. Zij kunnen hier met 
name hinder van hebben tijdens de Mural blokken. Je kunt ervoor kiezen om een Ynnovators Meet-
up enkel met deelnemers uit jouw organisatie te organiseren. Maar het kan natuurlijk ook samen 
met Ynnovators uit jouw regio.  
 
Online werken 
Om een goede online bijeenkomst te organiseren zijn er enkele technische 
vereisten waar de werkomgeving van de verschillende deelnemers aan moet 
voldoen om een fijne bijdrage te kunnen leveren: 
• Een stille ruimte waarin geen hinder is van omgevingsgeluid.  
• Een computer of laptop met video en audio (spraak en geluid). 
• Een stabiele en voldoende snelle internetverbinding (liefst bekabeld). 
• De beschikking over Zoom voor video en spraak. 
• De beschikking over Mural.co als samenwerkplatform. 
 

Voorbereiding Mural 
Wij werken voor onze trainingsdagen en brainstorms met de brainstorm website Mural. Ter 
voorbereiding wordt er een aantal dagen van tevoren een kwartiertje inspanning gevraagd om te 
oefenen op een speciaal voor hen gemaakt oefenbord in Mural.  
 

Een energieke dag 
De meet-up bestaat uit drie blokken verdeeld tussen 9.00 en 17.00 uur. Om het energieniveau van de 
deelnemers op pijl te houden, organiseren we bij dergelijke online trainingsdagen extra veel pauzes, 
momenten weg van het beeldscherm en ontspanningsmomenten. Energizers en leuke offline 
challenges zorgen ervoor dat de deelnemers de dag vol energie doorkomen.  
 
Prijs 
De prijs voor een online Ynnovators Meet-up is 3.150 euro exclusief BTW, maar inclusief alle 
voorbereidingen en de Mural Toolbox. De meerprijs voor gebruik van het Challenge Platform 
bedraagt 500 euro exclusief BTW. 
 
Meer informatie 
Wil je nog eens doorpraten over het programma en alle mogelijkheden? Of heb je nog vragen over 
wat bij jouw mini-netwerk past? Neem dan voor meer informatie contact op met Wendy Brooshooft 
(06 2133 8833) of Taniko Groenendijk (06 2933 0431). Of stuur ons een e-mail op 
contact@ynnovate.it.  


