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Oogst van
oplossingen

kaartenset

Het doel van de kaartenset
In een samenwerking kom je soms
lastige situaties tegen. Je ervaart
bijvoorbeeld een gebrek aan draagvlak binnen je eigen organisatie, het
is lastig tot gezamenlijke besluiten
te komen, of je hebt het gevoel dat
sommige partners elkaar niet echt
vertrouwen. Met een frisse blik
kijken naar mogelijke oplossingen
helpt dan.
Oogst van oplossingen is een leuke
en laagdrempelige manier om op
intervisieachtige wijze elkaar te adviseren over oplossingen en interventies bij samenwerkingsproblemen.
Doordat het spel een beroep doet op
het associatieve vermogen van de
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kingsspellen ontwikkeld die kunnen
helpen om waardevol samen te
werken en meer rendement uit de
samenwerking te halen.
De spellen zijn gebaseerd op het
gedachtegoed op samenwerken en
laten je spelenderwijs kennismaken
met de verschillende condities van
samenwerken. Sommige spellen
zorgen ervoor dat partijen aan tafel
elkaar op een andere manier leren
kennen. Niet alleen als bestuurder of
ambtenaar, maar ook als mens, als
moeder of als sporter. Andere spellen richten zich op de inhoud van de
samenwerking: hoe kunnen we die
taaie inhoud tot leven brengen en
van alle kanten belichten?
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De spellen brengen plezier en energie, halen mensen uit hun comfortzone en laten mensen op een andere
manier met elkaar in gesprek gaan.
De combinatie van het speelse element en een duidelijk in de praktijk
bewezen basis, zorgt ervoor dat het
effect meer is dan ‘alleen maar leuk’.
Ze kunnen daadwerkelijk bijdragen
aan het succes van de samenwerking en zijn daarmee vooral heel
praktisch en waardevol.
Over de makers
Een internationaal team van (spel)
ontwikkelaars onder leiding van
Meggy Pepelanova, Alexander
Glerholz, Stanislava Potupchik en
Guus Wink heeft de ontwikkeling van
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de spellen mede mogelijk gemaakt.
De vormgeving van Oogst van oplossingen is verzorgd door Lennart
Jaspers (https://lavender.exposed/).
SIGRA inspireert en verbindt partners in zorg & welzijn. SIGRA is hét
netwerk voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking, waarbinnen
zij gezamenlijke afspraken maken
voor betere zorg en welzijn in hun
regio. Bij SIGRA zijn ruim honderd organisaties aangesloten, met samen
meer dan 130.000 professionals,
werkzaam in Amsterdam, Diemen,
Amstelveen, Zaanstreek-Waterland
en Noord-Holland Noord. Samen
werken zij aan toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn op de juiste
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plek, voldoende goed opgeleide professionals, veilige uitwisseling van
digitale informatie en stimuleren ze
het gebruik van technologie binnen
de sector.
Common Eye is een organisatieadviesbureau dat zich specialiseert in
het adviseren, begeleiden, trainen en
onderzoeken van samenwerkingen.
Common Eye werkt in diverse sectoren, waaronder de zorg, onderwijs
en lokale en regionale overheden.
De ervaringen en lessen die de
adviseurs van Common Eye opdoen
tijdens het werk, vertalen zij naar
generieke inzichten waar andere
organisaties en samenwerkingsprofessionals hun voordeel mee kunnen
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doen. Bijvoorbeeld in de vorm van
boeken, artikelen, white papers, alsook praktische modellen, instrumenten en spellen.
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