
IMPACT
INCUBATOR

IN 1 TRAININGSDAG EEN
EFFECTIEF BELEIDSPLAN

VRIJDAG 12 MEI 2023 
of een in-company op een datum in overleg



Impact Incubator

de EBW methode - de
bouwstenen voor een effectief en
onderbouwd plan

een model en methode voor
gedragsverandering 

feedback van beleidscollega's

feedback van dr. Amy-Jane Gielen
op de dag zelf (profiteer van haar 15
jaar aan onderzoekservaring) en in
een 1:1 coaching call na afloop

Transformeer jouw beleid(sidee) in 1
dag tot beleid met impact met:



Voor wie?

werkzaam in het sociaal of
veiligheidsdomein

bezig met een concreet probleem,
bijv. ondermijning, radicalisering,
discriminatie, D&I, werkloosheid etc.

je wilt een beleidsidee uitwerken of
al een bestaand plan verder
aanscherpen

enthousiast om beleid met impact
te maken

min. 6  en max. 9 deelnemers

Beleidsmakers en -adviseurs



Waar en wanneer?

Vrijdag 12 mei 2023
Van 9.30 - 16.30 uur inclusief thee, koffie en

een verzorgde lunch
 

Op de hei op een centrale plek in NL
In de 'incubator' op de hei gaan we samen

aan de slag. Met een heiwandeling
halverwege de dag, stimuleren we onze

beleidscreativiteit.



Impact Incubator Trainer

15-jaar onderzoeks- en advieservaring
in het sociaal en veiligheidsdomein
gewerkt als docent  'Bestuur & Beleid'
aan de UvA.
als commissielid bij het Nederlands
Jeugdinstituut tientallen interventies
beoordeeld op effectiviteit
diverse boeken en artikelen geschreven
over effectiviteit en evaluatie.

Dr. Amy-Jane Gielen van EBW heeft:



Investering

een intake met dr. Amy-Jane
Gielen 
Een volledig verzorgde dag op de
hei met gelijkgestemde
beleidsadviseurs 
Training over het maken van
effectief beleid en het veranderen
van gedrag. 
Feedback van beleidscollega's en
Amy-Jane op jouw plan.
Een 1:1 coaching call met Amy-
Jane om jouw plan nog effectiever
te maken. 

Jouw investering is € 1470 excl.
BTW voor een beleidsplan met
impact in slechts 1 dag. Dat
bespaart jou weken aan werktijd!
Voor deze investering krijg je:



Claim nu jouw plek

Schrijf je hier in of gebruik deze link:

https://www.evidencebasedwork.com/
schrijf-je-in-voor-de-impact-
incubator/

Heb je nog vragen? 
Plan dan hier vrijblijvend een call of
gebruik onderstaande link en dan
vertel ik je er in een call van 30
minuten graag meer over over:

https://www.evidencebasedwork.com/
discovery-call/

https://www.evidencebasedwork.com/impact-incubator-inschrijving/
https://www.evidencebasedwork.com/schrijf-je-in-voor-de-impact-incubator/
https://www.evidencebasedwork.com/discovery-call/



