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Ynnovate is in 2011 ontstaan vanuit de overheid en opgericht door ambtenaren die vinden dat het 
‘anders kan en moet’. Onze missie is dat de publieke sector anders omgaat met problemen en 
uitdagingen. Ynnovate doet dit onder andere door het opleiden van Ynnovators en het begeleiden 
van innovatietrajecten bij overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties. Inmiddels is Ynnovate 
uitgegroeid tot een innovatienetwerk van meer dan 1.500 Ynnovators die zich inzetten voor meer 
innovatie in de publieke sector. Ynnovate is een social enterprise: een deel van alle inkomsten 
wordt ingezet voor het ondersteunen van het Ynnovators netwerk.  
 
Allround Ynnovator Programma 
Het Allround Ynnovator Programma is een vijf dagen verdiepingstraining, waarin je – aanvullend op 
de (basis) Ynnovate Facilitator Training - alles leert over het begeleiden van het gehele 
innovatieproces. Van het verkennen van een probleem tot het realiseren van ideeën. Je gaat aan de 
slag met een case en oefent in de praktijk met de nieuw aangeleerde technieken.  
 
In het Allround Ynnovator Programma staat Design Thinking centraal. Design Thinking is volgens het 
World Economic forum ‘the 21st-century skill in business’. Een aanpak die zich bij veel bedrijven al 
bewezen heeft en een goede manier om complexe vraagstukken op te lossen. En die complexe 
vraagstukken die kennen we binnen de publieke sector genoeg. De Ynnovate-Methodiek staat dan 
ook bol van de Design Thinking werkvormen. En deze aanpak delen we (samen met nog veel meer 
methodieken) graag met jou tijdens het Allround Ynnovator Programma. 
 
Na het afronden van het programma worden deelnemers Allround Ynnovators. Als Allround 
Ynnovator heb je de vaardigheden en de tools in handen om naast innovatiesessies ook 
probleemverkennings- en actiesessies te begeleiden. Ieder jaar organiseren we speciaal voor alle 
Allround Ynnovators uit het Ynnovators Netwerk een event vol met inspiratie en de nieuwste 
technieken.  
 
Doelgroep 
Het Allround Ynnovator Programma is voor iedereen die wil leren om probleemverkennings- en 
actiesessies te begeleiden. Dat zijn Ynnovators die de Ynnovate facilitator training hebben gevolgd en 
op zoek zijn naar uitbreiding van hun Ynnovator skills of procesbegeleiders met een andere relevante 
basistraining. Ben je nog geen Ynnovator, maar wil je wel graag het Allround Ynnovator Programma 
volgen én beschik je over de juiste voorkennis? Dan plannen we voorafgaand aan deze training een 
intake met jou, om te zorgen dat je helemaal klaar bent voor het Allround Ynnovator Programma.  
 
Opzet en insteek 
Het Allround Ynnovator Programma bestaat uit twee blokken van twee dagen en een losse 
terugkomdag. Gedurende het Allround Ynnovator Programma sta je als Ynnovator vooral veel zelf 
voor de groep om de nieuwe technieken direct in de praktijk te oefenen. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten: zo leer je niet alleen nieuwe werkvormen toepassen, maar werk je ook meteen aan het 
verbeteren van je skills in groepsdynamica en het faciliteren van processen, digitaal én live. Ook leer 
je door het puzzelen met werkvormen en het maken van sessieplannen om zelf een innovatietraject 
te ontwerpen. Dan ben je dus een échte Allround Ynnovator! 
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Het programma 
Gedurende het Allround Ynnovator Programma leer je verschillende technieken en werkvormen om 
met een groep een vraag te verkennen en te definiëren, via probleemverkenningssessies. Hierdoor 
zorg je dat in het innovatietraject het juiste vraagstuk wordt opgepakt! Daarnaast geeft het Allround 
Ynnovator Programma handvatten om een innovatief idee een vliegende start te geven. Om te 
zorgen dat het niet blijft bij plannenmakerij, is er volop aandacht voor het testen, experimenteren en 
uitvoeren van ideeën. Allemaal technieken die je kunt inzetten in innovatieve actiesessies. De 
werkvormen die we in het Allround Ynnovator Programma inzetten als onderdeel van de Ynnovate-
methode zijn gebaseerd op onder andere Design Thinking, Versimpelen, SPRINT, VOORT, SCRUM en 
onze eigen ervaringen. Ze hebben bewezen resultaat opgeleverd tijdens onze eigen 
innovatietrajecten en die kennis en ervaring delen we graag met jou! 
 

 
 
De cirkel twee keer rond 
In elke van de twee blokken die twee dagen duren, doorloop je samen met de groep het volledige 
innovatieproces zoals hierboven geschetst. Op de eerste dag van ieder blok ligt de nadruk op de 
stappen Probleem en Probleemdefinitie. Je verkent een complex vraagstuk aan de hand van vragen 
als: Hoe laat je een groep zich inleven in hun doelgroep? En tegen welke knelpunten lopen deze 
doelgroepen aan?  Wat weet je al over de oorzaken van knelpunten binnen een vraagstuk? En hoe 
breng je alles wat je weet over een vraagstuk bij elkaar om zo overzicht te krijgen en het 
belangrijkste knelpunt te kunnen identificeren?  
 



	

	 3	

Na een high-speed brainstorm ligt de focus van dag twee van ieder blok op de stap Realisatie. Je leert 
hoe je met een groep ideeën realiseerbaar maakt en houdt. Hoe je eenvoudig experimenten opzet 
en hoe je daadwerkelijk ideeën samen met een groep realiseert. Zo ga je de cirkel van innovatie twee 
keer rond. 
 
Onderdelen die een plaats hebben in het Allround Ynnovator Programma zijn: 

• Technieken voor probleemverkenning, waaronder de Stakeholder map, de Empathy map, 
straatinterviews, desk research en Problem Mapping. 

• De groepssamenstelling en de rol van de opdrachtgever als ‘Decider’. 
• Het verzamelen en kiezen van knelpunten en het formuleren van een Hoe Kunnen We-vraag. 
• Opbouw van een probleemverkenningssessie met alle elementen en werkvormen. 
• De kracht van Versimpelen en de versimpeltools van Jan Peter Bogers. 
• De ‘van idee naar actie’ aanpak om ideeën met een groep te realiseren. 
• Experimenteren, testen en verbeteren van ideeën, waaronder de inzet van testpanels. 
• De opbouw van je eigen innovatietraject en leren spelen met diverse werkvormen. 

 
De kracht van herhaling 
Tijdens de vijfde dag van het Allround Ynnovator Programma is er opnieuw aandacht voor het in de 
praktijk brengen van je skills: je staat dus weer volop zelf volop voor de groep. Welke werkvormen 
waren het lastigst of het spannendst? Dan is er tijd om die nog een keer te oefenen. Door veel te 
oefenen, zorgen we ervoor dat de aangereikte vaardigheden echt goed landen en wordt de drempel 
om het geleerde toe te passen in de eigen organisatie kleiner. Daarnaast werk je aan jouw verhaal als 
Allround Ynnovator.  
 
Resultaat 
Na het afronden van het programma ben je een Allround Ynnovator. Je hebt tools en skills om een 
innovatietraject van A tot Z te begeleiden. Na afloop van het Allround Ynnovator Programma heb je: 

• Kennis van diverse technieken om het vraagstuk helder te krijgen. 
• Skills en tools om groepen in actie te krijgen en ideeën te realiseren. 
• Dankzij de vele oefensituaties veel ervaring opgedaan met het toepassen van de geleerde 

technieken. 
• Het vertrouwen om het geleerde ook in je eigen organisatie in te zetten. 
• Je facilitatorskills een boost gegeven, dankzij de nieuwe kennis en gerichte feedback. 
• Alle informatie en tools van de training digitaal tot je beschikking. 
• Toegang tot een netwerk van ervaren Allround Ynnovators. 

 
Deelnemers en kosten 
De kosten voor het Allround Ynnovator Programma bedragen 2.400 euro per persoon. Dat is inclusief 
alle materialen, lunches en borrels. Ben je Ynnovator, dan heb je recht op 250 euro korting! Het is 
ook mogelijk om het Allround Ynnovator Programma incompany te organiseren. Meer informatie is 
op te vragen bij Ynnovate via contact@ynnovate.it of neem contact op met Marieke Aantjes  
(06 1527 8824) of Anouk van Bussel (06 8111 7197). 


