AmbassadorWise Fasttrack

FASTFORWARD
TO 2030

2030

Wat maakt dat de pioniers in de Nieuwe Economie succesvol zijn?
Zij werken met ambassadeurskracht – versneld – aan de toekomst van
hun organisatie. Hoe organiseer je dat? En waar te beginnen?
Leer en ervaar het in de Fasttrack!
AmbassadorWise brengt met 2 x 10 jaar ervaring de succesformule van ambassadeurkracht in beeld. Ambassadeurs laten bijzondere
kenmerken zien in onze programma’s. Dankzij 10 succesfactoren en 10 stappen maken zij verschil. Deze factoren blijken cruciaal om
tot werkelijke en continue verandering te komen. Deze kennis deelt AmbassadorWise in het zogenaamde V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model.
‘Fast Forward to 2030’-plan

In 2020 organiseert AmbassadorWise een Fasttrack voor directie en/of programmamanagers. De vraag naar concrete handvatten
om transformatie te versnellen is groot. In een dynamisch programma van 4 dagdelen worden deelnemers in een kleine
groep geïnspireerd en uitgedaagd om hun eigen ‘Fast Forward to 2030’-plan te ontwerpen. En de eerste stappen
in het toepassen van het model samen te ervaren. Het programma is opgebouwd aan de hand van het
bewezen V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model en de metafoor van ‘golven’. Door met peers uit verschillende
sectoren kennis en casuïstiek delen in inspirerende omgevingen, realiseren zij versneld
resultaat en bouwen aan het fundament van een waardevol netwerk.

sttrack!
Meld je nu aan voor de Fa
.nl
info@ambassadorwise

“If we can do it, anybody can.
If anybody can, everybody can.
That includes you.”
- RAY ANDERSON -

- WWW.AMBASSADORWISE.NL -

Meld je nu aan voor de Fasttrack!

Programma opzet

info@ambassadorwise.nl

Dag 1 | Get ready to surf
Dinsdag 15 september 2020
09.00 - 13.00 uur | Rotterdam

Dag 3 | Catch the wave
Dinsdag 10 november 2020
09.00 - 13.00 uur | Omgeving Amsterdam

Lunch in inspirerende context
Theorie randvoorwaarden
Mapping: Condities in kaart
Forward to 2030: Krachtteam in positie

Inspirerende story
Case : Your 1% Challenge
Outline Fast Forward to 2030
Hang on to the model! - Werklunch

Dag 2 | Define the wave
Woensdag 14 oktober 2020
12.30 - 17.30 uur | Scherpenzeel

Dag 4 | Plan the next wave
Maandag 7 december 2020
12.30 - 20.00 uur | Omgeving Amsterdam

Lunch in inspirerende context
Theorie Accelereren met 1%
Mapping: beweging in kaart
Forward to 2030: Design sprint 1

Inspirerende context
How was the surf? Reflectie
Fast Forward Plan - 2021
Feestelijk diner

Wat levert het
deelnemers op?

 Handvatten voor de toekomst
 Interactief leren
 Persoonlijke casus centraal
 Netwerk versterken
 Frisse blik op eigen context
 Vernieuwende visie op transformatie
 Een concreet jaarplan
Programmaduur en tijdsbelasting

De Fasttrack bestaat uit een telefonische
intake en vier dagdelen verspreid over
7 maanden.

De waarde van Ambassadeurs
Ambassadeurs werken vanuit intrinsieke motivatie aan maatschappelijk relevante zaken. Zet ze in een
netwerk en hun impact vergroot exponentieel. Zo halen mensen meer plezier uit het werk, transformeren
organisaties versneld en worden maatschappelijke uitdagingen aangepakt. Driemaal waardevol!

Gemotiveerde
mensen

Toekomstbestendige
organisaties

“Succesvolle organisaties zijn bezig
met de wereld van morgen”
Maak kennis met de AmbassadorWise facilitators

De voorbereiding voor de bijeenkomsten
bedraagt een dagdeel per sessie.
We werken aan de hand van een intake
formulier en voorafgaand aan elke sessie
delen we opdrachten ter voorbereiding.

2x
10 jaar
ervaring

Kosten

Programmakosten: € 5.500,-. Dit is inclusief
verblijf op inspirerende locaties, drie lunches
en een afsluitend diner. AmbassadorWise
werkt conform algemene voorwaarden.

Positieve
maatschappelijke
impact

- WWW.AMBASSADORWISE.NL -

Geanne van Arkel zet als geen ander mensen in beweging richting
een Nieuwe Economie dankzij meer dan 10 jaar praktijkervaring bij
duurzaamheidspionier Interface en als MVO Manager van het jaar 2018.
Geanne werkte met veel verschillende partijen uit publieke en private sector
aan samenwerking op vernieuwende businessmodellen. Haar succes is te
danken aan ambassadeurskracht.
Charlotte Extercatte is een uitdagende gesprekspartner voor directie en
programmamanagers van organisaties met een maatschappelijke ambitie.
Zij schakelt tussen strategie en de dagelijkse praktijk. Met slimme, creatieve
concepten zet zij de toon voor positieve veranderingen. Charlotte is oprichter
en bedenker van het concept AmbassadorWise.

