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Ynnovate trainingen en sessies zijn altijd te herkennen aan de
flinke dosis energie, een enorme resultaatgerichtheid en een
geweldige vertaling naar de praktijk van mensen. Niets is zo
zonde als een bijeenkomst die enkel inspireert. De deelnemers
moeten er concreet iets mee kunnen doen in de praktijk. Om
dat bij elke sessie of training die wij neerzetten te doen, maken
we gebruik van onze eigen Ynnovate principes, deels gebaseerd
op design thinking,  creative problem solving en scrum.

Over Ynnnovate
Ynnovate is in 2011 ontstaan vanuit de overheid en opgericht door ambtenaren die vonden 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 1.600 Ynnovators die zich inzetten voor meer
innovatie in de publieke sector. Ynnovate is een social enterprise: een deel van onze inkomsten wordt ingezet voor het
ondersteunen van het Ynnovators netwerk.

De Ynnovate manier 



Innovatie klinkt misschien heel groot, maar het begint vaak klein. Door zelf je werk anders aan te pakken kun je vernieuwing
aanjagen. Zowel in de manier van werken als in de resultaten die je boekt. De training is voor medewerkers binnen de publieke
sector die graag hun creatieve vaardigheden willen ontwikkelen en aan de slag willen met vernieuwing in hun dagelijkse
werkzaamheden. 

Tijdens de training gaan we aan de slag met de Ynnovate-methodiek. Door de werkvormen uit de training ben je in staat bij
uitdagingen of moeilijke opdrachten anders te denken en te handelen en standaard patronen te doorbreken. Dit kun je
toepassen als je individueel aan het werk bent, maar ook bijvoorbeeld tijdens een vergadering met collega’s. Tijdens deze
training werk je aan een creatieve mindset die je in staat stelt kansen te zien in je werk. Zo kun je je werk slimmer aanpakken
en wordt samen innovatieve resultaten behalen leuker.

De methodiek

De Ynnovate Creatief Werken Training

Na jaren experimenteren en leren in de praktijk hebben we de
Ynnovate-methode ontwikkeld. Een methodiek die je in zes
stappen meeneemt in de concrete aanpak van een
innovatieproces. De Ynnovate-methode kenmerkt zich door
mensen zélf te laten bedenken welke knelpunten moeten
worden opgelost en gezamenlijk te komen tot vernieuwende
oplossingen en een nieuwe aanpak. Tijdens de training ga je
aan de slag met de methodiek en leren we je deze eigen maken.



Het programma van dag tot dag
De Ynnovate Creatief Werken Training bestaat uit 3 trainingsdagen. Hieronder lees je het programma van
dag tot dag. 

Dag 1
Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? En kan iemand zijn of haar creatieve vermogen
vergroten? Het is het onderwerp van deze eerste trainingsdag. We gaan aan de slag met
manieren om creativiteit bij onszelf en bij anderen aan te wakkeren. Vervolgens maken
we een start met twee praktische werkvormen om samen met collega's tot nieuwe
ideeën te komen.

Dag 2

Deze dag zit vol met werkvormen die je in kunt zetten om je dagelijkse werk innovatief
aan te pakken. Zo gaan we aan de slag met verschillende manieren van brainstormen.
Gaan we aan de slag met hoe je je netwerk kunt inzetten om creativiteit op te wekken en
duiken we in de wereld van experimenteren en het bouwen van prototypes.  

Tijdens deze dag oefenen we de verschillende werkvormen in kleine groepjes, telkens 
 reflecteren we hoe elke werkvorm in de praktijk ingezet kan worden. Aan het einde van
de dag is er tijd om de praktijkcasus voor te bereiden met elkaar. 



Op deze laatste dag blikken we terug op de praktijkopdracht.
Elke deelnemer heeft in de praktijk een van de werkvormen
toegepast, dus er is een boel om van elkaar te leren. Tot slot
gaan we aan de slag met weerstand. Iets dat vaak voorkomt als
je gaat innoveren of aan de slag gaat creativiteit. We geven je
onze tips over hoe je met weerstand en innovatieblokkades om
kunt gaan. 

Praktijkopdracht

Onderdeel van deze driedaagse training is een praktijkopdracht. De praktijkopdracht houdt in
dat elke deelnemer een van de werkvormen die we tijdens de training leren, ook daadwerkelijk
in de praktijk gaat toepassen. Dit kan zijn in een project, tijdens een vergadering, of zelfstandig.
Het maakt eigenlijk niet uit, zolang je maar hebt kunnen proeven van innoveren in je eigen
organisatie. Wat maakt dat jij na de training al het geleerde veel makkelijker direct in je werk
zult toepassen. Houdt rekening met een extra tijdsinvestering van 1 tot 4 uur. 

Dag 3



Het resultaat
Na het afronden van deze training ben je een echte Ynovator. Wat
inhoudt dat je de Ynnovate methodiek van A tot Z kent. 

Na afloop van de training heb je: 

Kennis van de Self Determination Theorie en de invloed van dopamine op
creativiteit.
Meer grip op je eigen gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid.
Een set aan praktische werkvormen geleerd die je kunt inzetten om je eigen
creativiteit en die van collega’s te verhogen.
Geoefend met het toepassen van deze werkvormen binnen een organisatie.
Heel veel persoonlijke tips voor het doorbreken van blokkades in jezelf en je
organisatie.
Toegang tot het netwerk van Ynnovate als onderdeel van de groep van
Ynnovators bij de publieke sector.



De kosten voor de Ynnovate Facilitator basis Training zijn € 1.725 per persoon (excl. BTW). Dat is inclusief de kosten voor al het
trainingsmateriaal, het boek Let's Ynnovate!, de locatie, koffie en thee, lunches en snacks en een afsluitende borrel op de laatste
trainingsdag. 

De trainingsdagen vinden plaats op ons StormHonk in Utrecht op de Doelenstraat 38. De training start om 9.30 uur en we
eindigen om uiterlijk 17.00 uur.

Deze training is ook incompany voor jouw organisatie te volgen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met één van
onze innovatieboosters. 

Praktische zaken 

Locatie en tijden

Kosten

Incompany

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact op met Taniko Groenendijk. 
Bellen  kan via 06 2933 0431.
Mailen kan natuurlijk ook via contact@ynnovate.it.

Contact 
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