
     gereedschap voor 
         kartrekkers

    bruggenbouwers &
  vernieuwers

Wat zou  
jij anders willen 

aanpakken?



Je energie  
in het afvoerputje

Hoe laad je op?

Altijd die race  tegen de klokHoe maak je tijd?

Met denken los je het niet meer op.  Wat doe je?

Al je p
aadjes  

al gelopen

Waar vin
d je nieuwe?

          Je einddoel lijkt 

steeds te veranderen.  

Wanneer ben je klaar?

voor innoveren



Niks  doen is  een optie 

Denk  
het  
niet

KLIK VOOR MEER

KLIK VOOR MEER

KLIK VOOR MEER

KLIK VOOR MEER

We  
zijn er 
bijna

...
Gedoe  
is je 

brand-
stof

Wat je binnen zoekt, vind je buiten

KLIK VOOR MEER



Niks  doen is  een optie 

Je staat vlak voor een tussenrapportage. Binnenkort 
verwachten ze resultaten van je. Er is nog veel te doen 
en net nu je naar afronding wilt, duikt er een groot 
probleem op. Je geeft extra gas, want de klok tikt.  
Wat als je nu even niks zou doen? 

In de leergang innovatiekracht leren we je wat het  
effect is van vertragen. Niks doen is een optie.

naar het 
programma 

naar de 
h kjes



Jezelf herhalen en harder praten, werkt al  
een tijdje niet meer. Wil je wel, maar loop je  
vast in overleggen en vaste denkpatronen?  
Dan is het tijd voor wat anders.
 
In de leergang innovatiekracht laten we je  
ervaren wat 'doen' doet voor de vooruitgang.  
Nog een overleg inplannen? Denk het niet.

Denk  
het  
niet



Het is gelukt. Je bent in gedoe terecht gekomen.  
En je wilde zo graag met energie ergens aan bouwen, 
iets níeuws neerzetten. Je goede moed zoekt al een 
weg naar het afvoerputje. 

Niet opgeven nu, in de leergang innovatiekracht 
leren we je hoe je gedoe omzet in energie.  
Gedoe is je brandstof.

Gedoe
is je

brand-
stof



De gebaande paden van je organisatie ken je  
op je duimpje. Ook nu heb je ze weer bewandeld. 
Eerder boekte je er succes mee, maar nu lijk je  
geen steek verder te komen. Wanhoop niet. 
In de leergang innovatiekracht gaan we erop uit.  
Wat je binnen zoekt, vind je buiten.

Wat je binnen zoekt, vind je buiten



We  
zijn er 
bijna

...

Tegenstroom en nieuwe wensen gooien steeds roet in  
het eten. Je hebt - niet voor de eerste keer - je deadline 
en doel niet gehaald. Is dat erg? Wij vinden van niet.   

In de leergang innovatiekracht ga je ervaren dat je  
stip op de horizon geen stip is maar een richting.  
Voort schrijdend inzicht scherpt de richting aan.  
Innoveren is: we zijn er bijna, maar toch nooit helemaal. 



Programma
Data Leergang 

2022-2023

Blok 1: 
JOUW PK

Woensdag 
5 oktober &
donderdag 
6 oktober 

tweedaagse 
op locatie in 
Noord/Oost -

Nederland

Blok 3:
AAN DE 

SLAGKRACHT

Donderdag 
8 december

eendaagse 
online +
offline 

opdracht

Blok 6:
OP VOLLE 
KRACHT

Donderdag 
23 februari

eendaagse 
op locatie in 
Noord /Oost -

Nederland

Blok 2:
DUWEN EN 

(AAN)TREKKEN

Donderdag 
3 november 

& vrijdag
4 november

tweedaagse 
op locatie in 
Noord/Oost -

Nederland

Blok 4:
IMPACT 

VERGROTEN

Donderdag 
12 januari 

eendaagse 
online + 
offline 

opdracht

Blok 5:
INNO-

VEERKRACHT

Donderdag 
9 februari 

                             
eendaagse 

op locatie in 
Noord/Oost -

Nederland optioneel:
meetup l dagdeel op 

locatie in Noord/Oost -
Nederland

 klik voor meer >>



Studiebelasting

Studie
materiaal

 Studiebelasting
De leergang bestaat uit een programma met daarin een startgesprek en  
6 themablokken. Er zijn fysieke bijeenkomsten én online sessies waarin  
we de leergang koppelen aan praktijkopdrachten in jouw werksituatie.  
Na afronding van de leergang is er nog een optionele meet-up dag.  
Uiteraard hangt de tijd die je investeert in de leergang van je eigen interesse 
en motivatie af. Als richtlijn kunnen we zeggen dat de bijeenkomsten zo'n  
8 dagen vragen. De voorbereiding en de oefentijd in je eigen praktijk vraagt  
ongeveer 20 uur. Deelnemers die de volledige leergang hebben afgerond,  
ontvangen na afloop een certificaat.

 Studiemateriaal
Tijdens de leergang ontvang je (digitaal) handouts en werkmateriaal ter 
ondersteuning van de opdrachten. We werken niet met verplichte literatuur. 
Wel zullen we tijdens de blokken lees-, kijk- en luistertips geven voor  
boeken, video's en podcasts.

 je investering >>



Kost(en)en inwoning

Groeps-
grootte

 Kost(en) en inwoning
Je investering voor innovatiekracht.me is € 2895,- excl. btw.  
Daarvoor krijg je ons programma, je studiemateriaal en 
de overnachtingen die bij de tweedaagsen horen. 
Natuurlijk zorgen we op de dagen dat we op locatie zijn ook voor 
de innerlijke mens. Koffie,thee en maaltijden zitten bij de prijs in.
Meld je je aan voor 1 juni 2022, dan krijg je 100 euro vroegboekkorting. 
Je betaalt dan € 2795,- voor de leergang.

 Groepsgrootte
In deze leergang combineren we jouw werkgerelateerde innovatie- 
verandervraag met die van jou als professional. Je bent zelf namelijk 
je belangrijkste gereedschap in alles wat je wilt en doet. Daarom houden 
we onze groepen bewust klein. Zo is er voor alle deelnemers voldoende 
ruimte en tijd om hun vragen in te brengen. De minimale groepsgrootte 
om te starten is 6, onze maximale groepsgrootte is 10.

nieuwsgierig naar je trainer? >>



 TRAINER 
Wil Hamminga: Noem me coach, facilitator of trainer, voor mij maakt het 
niet uit. In alle drie de rollen voel ik me thuis. Belangrijker is het om te  
vertellen dat ik die rollen inzet om verandering en innovatie mogelijk te 
maken. Voor organisaties - maar meer specifiek - voor de mensen die  
die organisaties vormgeven. In hen zit namelijk de kans op verandering.  
Ik ontwikkelde de leergang innovatiekracht.me omdat ik zag dat mensen  
in organisaties steeds vaker vastlopen als ze een verandering op gang  
willen brengen. Bewust of onbewust wordt gebruik gemaakt van bekende 
wegen en die leiden helaas niet tot verandering. Hoe het wel kan - anders 
dus - daar heb ik mijn werk van gemaakt. Als coach, facilitator, trainer  
of docent, net wat jij van me nodig hebt.

Bekijk mijn volledige profiel op Linked

ik werk graag in co-creatie >>

https://www.linkedin.com/in/wil-hamminga/


 CO-TRAINER
Ik werk graag in co-creatie, het is een belangrijke vorm om tot 
verandering te komen, in de leergang laat ik je ervaren wat het is 
en wat de meerwaarde daarvan is ten opzichte van samenwerken. 
Voor de leergang zelf geldt het ook, ik ben je trainer, maar je 
ontmoet vaak ook een co-trainer met wie ik dezelfde waarden deel: 
Nelleke de Jong. Samen werken we niet vóór teams of individuele 
professionals aan ambities en vraagstukken, maar mét teams 
en professionals.

Bekijk haar volledige profiel op Linked 

1+1=3
Zin om te starten? >>

https://www.linkedin.com/in/nellekedejong-deschonewas/


Eerst onderzoeken of deze leergang wat voor je is?

Bel of mail ons
en we bellen je terug

Wil Hammingawil@innovatiekracht.me06  53 68 95 43

Zin om 
te starten?

Meld je aanvia onze website

mailto:wil@bureauwilskracht.nl
https://www.bureauwilskracht.nl/AANMELDEN/



