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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. 

‘Accelerator: Let’s take it beyond!’ is een zesdaags actieprogramma met alle transformatielessen van pioniers in de praktijk 
én de wetenschap. Gegarandeerd impact en een levendige community na deze sprint.

Accelerator  

LET’S TAKE IT BEYOND!

“Getting your organisation “beyond zero” 
is one of the most important things 
any of us can do in this decade”

- NIGEL STANSFIELD -



Sessie 1 | Get ready to surf
• Warming up

• Tool ‘Persoonlijk Kompas’

• V.E.E.R.K.R.A.C.H.T.-model

• Casus en opdracht ‘Envisioning’

Sessie 3 en 4 | Making waves
• Theorie ‘Beweging creëren’

• Expeditie ‘Pioniers in de praktijk’

• Tool ‘Nieuwe businessmodellen’ 

Sessie 6 | Back to the beach
• Theorie ‘Herijken / Trots en Transparantie’

• Opdracht ‘Rots in de branding’

• Afsluiting

Wat levert het 
deelnemers op? 

 Motivatie en groepsgevoel

  Nieuwe vaardigheid in adaptief 
organiseren

 Interactief leren

 Zelflerend transformatievermogen

 Concrete nieuwe businessmodellen

 Input voor employer brand

  12 maanden toegang tot Decade of 
Action Ambassador Community 

  Een Screening voor 25 personen

Sessie 2 | Define the wave
• Randvoorwaarden in beeld

• Theorie ‘Rollen in transitie’

• Casus en tool ‘Kansenkaart’

Sessie 5 | Catch the wave
• Theorie ‘Beweging creëren’

• Opdracht ‘Actie met Ambitie’

• Tool ‘Community’

Programma opzet

Intake | Opdrachtgever

Meer weten over de waarde 

van ambassadeurs? Lees de 

verhalen op onze website.
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20+ jaar
ervaring

Meld je nu aan voor 
het Accelerator programma!

info@ambassadorwise.nl

Programma: praktische zaken en aanmelding

De kosten van dit programma variëren tussen de € 15.000,- 
en € 30.000,- (excl. BTW en locatiekosten) afhankelijk van 
intensiteit. Dit bedrag is inclusief 1 jaar deelname aan 
de Decade of Action Ambassador Community en een 
Screening voor 100 personen. 

Combineer dit programma met een Perspectief 
Incompany voor een Krachtteam en/of één of meer 
Experiences op locatie. Of in samenwerking met Business 
Universiteit Nyenrode.

Lees meer over 
AmbassadorWise

 Onze aanpak

  Programma’s

 Portfolio met verhalen

 Expertise


