
Meld je nu aan voor de Fasttrack!
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-  WWW.AMBASSADORWISE.NL  -

“Look at the world around you. It may seem like an 
immovable, implacable place. It is not. With slightest 

push - in just the right place - it can be tipped.”

- MALCOLM GLADWELL -

Juist in deze tijd zijn de succesvolle bedrijven bezig met de wereld van morgen. Zij werken 

met Ambassadeurskracht aan transitie, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezonde 

producten of de huidige pandemie. Dit maakt hen veerkrachtig en toekomstbestendig.  

Hoe doe je dat? Leer en ervaar het in deze Fasttrack.

De vraag van organisaties naar concrete handvatten om versneld tot oplossingen voor maatschappelijke opgaves te 
komen, is groot. AmbassadorWise is een expert bureau en werkt ruim twintig jaar voor de pioniers in de Nieuwe Economie 
in publieke en private sector. Samen met Interface en universiteiten hebben Charlotte Extercatte en Geanne van Arkel en 
hun team ervaring en kennis gebundeld in een unieke transformatie aanpak. 

Deze Fasttrack is onmisbaar voor directie of programmamanagers, die voorop willen blijven lopen in de Nieuwe Economie. 
We dagen deelnemers uit tot het vormgeven van een ‘Fast Forward to 2030’-beweging in hun eigen organisatie. 

AmbassadorWise Fasttrack  

FASTFORWARD TO 2030



Sessie 1 | Get ready to surf

Dinsdag 19 januari 2021

13.30 - 17.30 uur | Blue City, Rotterdam

• Theorie ‘Randvoorwaarden’

• V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model stap 1 t/m 4 

• Tools ‘Envisioning’ en ‘Kompas’

Sessie 3 | Define the wave

Woensdag 17 februari 2021 | 08.00 - 12.00 uur | Interface, Scherpenzeel

• Theorie ‘Beweging creëren’

• V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model stap 5 t/m 10

• Tools ‘Kansenkaart’ en ‘Krachtteam’ 

Sessie 5 | Catch the wave

Donderdag 18 maart 2021 | 15.30 - 19.30 uur | The Green House, Utrecht

• Uitwerking ontwerp FastForward - beweging in eigen organisatie

• Afsluitend diner met pitches

Programmaduur en tijdsbelasting

De Fasttrack is een korte maar krachtige leerervaring. Het programma bestaat uit een telefonische  
intake en 5 interactieve werksessies verspreid over 5 dagdelen. De voorbereiding voor de sessies  
bestaat uit opdrachten van maximaal 2 uur. Indien nodig zullen we het programma online 
vervolgen tegen aangepaste kosten.

Programmakosten en aanmelding

De kosten van het FastForward to 2030 programma bedragen € 4.500,- (excl. BTW). Dit bedrag 
is inclusief begeleiding van twee facilitators, het verhaal van drie inspirerende locaties, catering 
en een afsluitend diner.

Wat levert het 
deelnemers op? 

 Vernieuwende visie op transformatie

 Frisse blik op eigen context

 Interactief leren

 Netwerk versterken

  Outline voor FastForward beweging 
in eigen organisatie 

Maak kennis met de AmbassadorWise facilitators

Geanne van Arkel - MVO Manager van het Jaar 2018 
Brengt door aanstekelijk enthousiasme als geen ander mensen in beweging dankzij 17 jaar praktijkervaring bij 
duurzaamheidspionier Interface. Zij werkt met verschillende partijen samen aan strategie ontwikkeling en nieuwe 
businessmodellen die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Geanne heeft bij Interface 
een rijk netwerk van ambassadeurs binnen en buiten de organisatie ontwikkeld met resultaat.  

Charlotte Extercatte - oprichter van AmbassadorWise en GreenQuest pionier
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 heeft bij Interface het eerste ambassadeursprogramma FastForward opgezet. Vanwege dat succes 
startte zij het bureau AmbassadorWise. In een klein team  werkt zij sinds 2010 voor verschillende pioniers. In samenwerking 
met universiteiten ontwikkelde zij de ambassadeursaanpak door tot een erkende sociaal innovatieve aanpak.-  WWW.AMBASSADORWISE.NL  -

2x
10 jaar

ervaring

Sessie 2 | Prepare your board!

Dinsdag 2 februari 2021

10.00 - 12.00 uur | Video-call

• Reflectie op persoonlijke casus en tools

Sessie 4 | Sea of opportunities!

Dinsdag 2 maart 2021

10.00 - 12.00 uur | Video-call

• Reflectie op persoonlijke casus en tools

Programma opzet

Intake | Januari 2021 | Call

Close out | In overleg Q2 2021 | Call
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