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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 
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



In het Ynnovate Master Programma zitten volop Design Thinking werkvormen die we op basis van onze jarenlange
praktijkervaring helemaal hebben gefinetuned voor de publieke sector. Voor iedereen die echt werk wil maken van innovatie
en zijn of haar faciliteerskills op dat gebied een upgrade wil geven.

Het Ynnovate Master Programma is een vijfdaagse verdiepende training, 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. Van LEGO bij vraagverkenning tot prototypen en testen. Je gaat aan de slag met een case en oefent
in de praktijk met nieuwe technieken.

Design thinking

De werkvormen die we in het Ynnovate Master Programma inzetten als
onderdeel van de Ynnovate-methode zijn gebaseerd op onder andere
Design Thinking, Versimpelen, SPRINT, VOORT, SCRUM, Liberating
Structures en onze eigen ervaringen. Ze hebben bewezen resultaat
opgeleverd tijdens onze eigen innovatietrajecten en die kennis en ervaring
delen we graag met jou!

Ynnovate Master Programma



Module 1. Verken het probleem
Module 2.  Ideate 
Module 3.  P.T.I. (Prototype, Test, Implement)

Het programma
Gedurende het Ynnovate Master 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 Ynnovate Master 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. Tussendoor zorgen we voor een inspiratieboost op
het gebied van ideating: nieuwe manieren om creatieve, innovatieve ideeën te genereren om toe te voegen aan je bestaande
skills als Ynnovator of procesbegeleider. 

Het Ynnovate Master Programma bestaat uit de volgende drie modules:



We zijn aangekomen bij module 2. In deze module is het hoofdonderwerp ideation, oftewel de
fase in design thinking waarbij het gaat om het genereren van zoveel mogelijk innovatieve
ideeën.  

We gaan aan de slag met toffe werkvormen rondom ideation met grote groepen of met kleine
groepen. En delen onze favoriete technieken met je voor een flinke dosis nieuwe inspiratie en
tools op dit onderwerp. 

Probleemverkenning, iets dat vaak wordt vergeten. Het centraal stellen van de klant of
doelgroep is iets dat veel organisaties lastig vinden. 'A problem well stated is a problem half
solved', aldus Charles Kettering. Je innovatietraject valt of staat met het goed verkennen van
het vraagstuk. 

In deze module gaan we aan de slag met verschillende werkvormen om je zo goed mogelijk in
te leven de doelgroep. Daarnaast gaan we je helemaal onderdompelen in verschillende vormen
van probleemverkenning. Dit doe je door met de groep samen een complex vraagstuk te
verkennen. Maar ook zelf veel voor de groep te oefenen met de werkvormen. 

Module 2.   Ideate

Module 1.   Verken het Probleem 

Van dag tot dag 

Dag 3 

Dag 1 en 2



Module 3.    P.T.I. (Prototype, Test, Implement)

In de derde module gaan we aan de slag met alles rondom het
realiseren van een idee. Hoe til je nou een idee naar een hoger
niveau met behulp van prototypen en experimenten. We leren je
alles over het verwerken van je testresultaten en het maken van
meerder iteratieslagen tijdens je innovatieproces. 

Tot slot leer je onze veelgebruikte werkvormen voor het daad-
werkelijk in actie komen en realiseren van een idee. 

Dag 4 en 5



Het resultaat
Na het afronden van deze training ben je een Master Ynnovator. Wat
inhoudt dat je de tools en skills om een innovatietraject van A tot Z te
begeleiden.  

Na afloop van de training heb je: 
Kennis van diverse technieken rondom probleemverkenning.
Nieuwe inspiratie en werkvormen voor het genereren van ideeën (ideating).
Skills en tools om met groepen aan de slag te gaan met prototypen en het testen
van ideeën.
De vaardigheden om groepen in actie te krijgen en ideeën te realiseren.
Kennis van en ervaring met het belang van itereren in innovatieprocessen.
Dankzij de vele oefensituaties veel ervaring opgedaan met het toepassen van de
geleerde technieken.
Het vertrouwen om met het geleerde ook de vertaling te maken naar de praktijk.
Je facilitator skills een boost gegeven, dankzij de nieuwe kennis en gerichte
feedback.
Alle tools van de training digitaal tot je beschikking.



De kosten voor het Ynnovate Master Programma zijn € 2.750 per persoon (excl. BTW). Dat is inclusief de kosten voor al het
trainingsmateriaal, de locatie, koffie en thee, lunches en snacks en een afsluitende borrel op de laatste trainingsdag. Ben je
Ynnovator, dan heb je recht op € 250 korting.

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 16.30 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 Wendy Brooshooft. 
Bellen  kan via 06 2133 8833.
Mailen kan natuurlijk ook via contact@ynnovate.it.

Contact 

mailto:contact@ynnovate.it

