Perspectief: Individueel track

LET’S GO
FASTFORWARD TO 2030
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.
Pioniers in de Nieuwe Economie zijn succesvol door een glashelder perspectief op de
toekomst en een beweging van ambassadeurs om deze te realiseren.
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. Ruime ervaring en kennis is gebundeld in een unieke, bewezen transformatie aanpak: het
V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model. Dit model is een krachtig handvat voor directies en programmamanagers en hun teams die
transitie opgaves versneld willen realiseren en/of meer impact willen maken met ambassadeurs.
‘Perspectief: Let’s go FastForward to 2030’ - Individueel - is een korte maar krachtige leerervaring. Het programma bestaat
uit een mix van theorie, praktijkverhalen van pioniers en een vooruitblik op jouw eigen transitie opgave en die van peers.
Dit traject is ook verkrijgbaar in een Incompany versie - eventueel in combinatie met een Experience.

“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 -

mma!

Meld je nu aan voor dit progra
info@ambassadorwise.nl

- WWW.AMBASSADORWISE.NL -

Intake | Individueel gesprek | Call

Programma opzet

Sessie 1 | Get ready to surf
Kennismaken met ambassadeurs / Kennis V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model
• Oefening 1: randvoorwaarden in beeld aan de hand van 4 succesfactoren
• Verhaal van een pionier in de Nieuwe Economie

Sessie 2 | Define the wave
Theorie K.R.A.C.H.T.-factoren / Pioniersverhaal
• Oefening 2: beweging organiseren aan de hand van 6 succesfactoren
•V
 erhaal van een pionier in de Nieuwe Economie | mogelijk i.c.m Experience op locatie

Sessie 3 | Sea of opportunities!
Mogelijkheden in jouw organisatie / Zicht op concrete actie
• Oefening 3: casus analyse
• Rol van het krachtteam

Afsluiting | Individueel gesprek | Call

Programmaduur en tijdsbelasting

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

	12 maanden toegang tot Decade of
Action Ambassador Community

	Een Screening voor 10 personen

Drie interactieve werksessies verspreid over 2,5 maand.
Online sessies van max. 2 uur per keer.
Voorbereiding gemiddeld 1,5 uur per keer.
Intake en afsluiting met elke deelnemer.
Support Screening.
OPTIONEEL:
Combineer dit programma met één van onze Experiences of een samenwerking met Nyenrode.
Programmakosten en aanmelding

De kosten van dit programma bedragen € 4.500,- (p.p./excl. BTW) bij 5 deelnemers. Dit bedrag
is inclusief begeleiding van een facilitator, het verhaal van een pionier, 1 jaar deelname aan
de Decade of Action Ambassador Community en een Screening voor 10 personen. In overleg
wordt het programma op locatie verzorgd tegen meerkosten.

Meld je nu aan voor dit progra
mma!
info@ambassadorwise.nl

20+ jaar
ervaring

Lees meer over
AmbassadorWise

 Onze aanpak
	Programma’s
 Portfolio met verhalen
 Expertise

Meer weten over de waarde
van ambassadeurs? Lees de
verhalen op onze website.
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