Linkxs
Spel over samenwerking, ondersteuning, concurrentie en conflict
Steeds meer individuen en teams binnen organisaties krijgen meer ruimte om hun
werk zelf te organiseren. Dat valt niet altijd mee. Taken moeten niet alleen
uitgevoerd, maar ook gepland en beheerst worden. Daarnaast communiceren
mensen in deze constructies intensiever met elkaar. Zeker als het aankomt op het
verdelen van middelen of andere situaties waarin belangen verschillen, liggen
onnodige concurrentie, confrontaties en zelfs conflicten op de loer.
Wat doet Linkxs?
Het spel Linkxs is speciaal ontwikkeld om groepen te laten oefenen met
zelforganisatie, communicatie en het goed verdelen van beschikbare middelen. Het
spel is zo gebouwd dat het in eerste instantie voor de meeste groepen herkenbaar
gedrag oproept. De groep krijgt hiermee de kans om in de spiegel te kijken.
Vervolgens start een zoektocht van het team om het spel succesvol af te ronden. De
opgedane ontdekkingen bevatten waardevolle tips voor de praktijk. Op deze wijze
biedt het spel niet alleen een spiegel, maar ook een venster naar effectiever gedrag.
Spelers van Linkxs ontdekken dat zij vaak diepgewortelde ideeën en meningen
hebben over samenwerking die enorme invloed hebben op het dagelijks werk. Velen
zijn zich er nauwelijks van bewust en in de praktijk worden ze dan ook niet
besproken. Het spel biedt een raamwerk om constructief en veelzijdig de eigen
samenwerking te analyseren en blokkades waar nodig op te ruimen.
Hoe werkt Linkxs?
Het spel wordt gespeeld in groepen van acht personen. Deze worden weer verdeeld
in vier groepjes. Elk groepje heeft twee niet eenvoudige opdrachten te vervullen. De
kennis en middelen om deze opdrachten te vervullen is verspreid over de hele groep.
De trainer of observatoren kunnen gemakkelijk observeren zonder te nadrukkelijk
aanwezig te zijn.
Voor wie?
Linkxs kan worden gespeeld door uiteenlopende doelgroepen vanaf LBO niveau.
Vereist is wel dat de groepen samengesteld zijn uit mensen die in de praktijk met
elkaar samenwerken. Omdat het spel niet zozeer om kennis, maar om attitudes en
vaardigheden draait, wordt het spel net zo makkelijk met academici leerzaam
gespeeld. Het spel kan op verschillende momenten ingezet worden als onderdeel
van een groter programma. Linkxs leent zich ook om losstaand met groepen te
spelen. Linkxs wordt inclusief refelectie binnen een dagdeel gespeeld.
Meer informatie
Neem contact op met info@samenwerkentussenorganisaties.nl

