Tussen de Regels

Simulatie samenwerking en samenhang omgevingswet
Tussen de regels is een simulatie van een
halve dag, waarin de deelnemers een

gezamenlijk perspectief ontwikkelen op
de samenhang van de omgevingswet.
Aan de hand van een levensechte
ervaring wordt zichtbaar dat

samenwerking niet vanzelf komt, hoe

belangen en perspectieven tegenover

elkaar kunnen komen te staan of zelfs

helemaal langs elkaar heen werken. Lukt
het de deelnemers om binnen de tijd tot
een integrale afweging te komen?
“Geeft een levensecht beeld van de

uitdagingen van de Omgevingswet”
“Behalve overzicht geeft de simulatie
inzicht in wat ons samen te doen staat”

Waar gaat het over?
Over inzichten
•
•

•

de samenhang van de omgevingswet

de barrières die de doelstellingen van
de omgevingswet in de weg kunnen
staan
hoe innovatie en groene groei kunnen
lijden onder gebrek aan samenwerking
tussen beleid en uitvoering

Over dilemma's
•
•

•

politiek-bestuurlijke belangen versus de
praktische uitvoering
ICT als drijver van samenwerking en
efficiëntie, maar ook als barrière voor
maatwerk en inzicht in de doorwerking
van besluiten
eigen professionaliteit versus de de
opdracht om tot een gezamenlijk
perspectief te komen

Waarom een Simulatie?
•
•
•
•

Leren door doen

Veilige omgeving

Individueel en collectief leren
Actie en reflectie

Hoe ziet zo'n dagdeel eruit?

Een dagdeel bestaat uit de combinatie van
actie en reflectie. Eerst wordt elke deelnemer
lid van één van de fictieve organisaties. Elk
hebben ze een individuele opgave, maar de
organisaties hebben ook een collectieve
opgave. In de simulatie doen de deelnemers
een gedeelde ervaring op. In het tweede deel,
de evaluatie, ontwikkelen de deelnemers een
gedeeld kader in drie stappen: door te
reconstrueren wat er eigenlijk gebeurt, een
gezamenlijke verklaring te formuleren en
tenslotte te bedenken wat dit betekent voor
de eigen de werkpraktijk van morgen.

Meer informatie:

Tussen de Regels is een initiatief van de
Kafkabrigade en United Knowledge. Neem
voor informatie contact op met Arjan Widlak:
+31 6 24 27 14 44 of arjan@kafkabrigade.nl

