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Serious game voor (échte) samenwerking rond een lokaal vraagstuk

WE ZIJN TOE AAN EEN NIEUW SAMENSPEL
Er kan veel in de participatiesamenleving. Iedereen ziet kansen, maar we
moeten leren hoe we die verzilveren. Met Het Nieuwe Samenspel gaan
burgers, gemeenten en organisaties die uitdaging samen aan. De serious
game leert ons om prettig, gemakkelijk en effectief samen te werken aan
vraagstukken in onze leefomgeving. In goed samenspel krijgt een initiatief
gaandeweg vorm. Het Nieuwe Samenspel ondersteunt bij de start van een
nieuw initiatief, maar ook onderweg en bij de afronding ervan. De geleerde
lessen bewaren we in de online-omgeving. Zo kunnen we gebruikmaken
van elkaars ervaringen. Al spelend geven we de toekomst samen vorm!

Mogelijkmakers van Het Nieuwe Samenspel:

het nieuwe samenspel - serious game voor (échte) samenwerking rond een lokaal vraagstuk
WE BARSTEN VAN DE PLANNEN EN MAKEN GRAAG ONZE DROMEN WAAR!
Een moestuin met kas, terras en speelvoorziening
We onderhouden het groen in onze wijk zelf
Onze eigen energieneutrale straat
We maken samen met de gemeente onze dorpsvisie

INGEWIKKELDE UITDAGINGEN GAAN WE SAMEN AAN!
burgers

wijkraad, dorpsraad,
actiegroep,
energie-coöporatie,
bewonerscollectief, enz.

HOE REALISEREN WE ONZE BELEIDSDOELEN SAMEN MET DE INWONERS?
Een woongebouw met zorg voor elkaar
Een winkelcentrum met wijkfuncties
Lokale mobiliteit blijft beschikbaar en betaalbaar

PLEZIER EN RESULTAAT!

In twee uur speeltijd ontstaat een helder actiepad voor jullie gezamenlijke
initiatief
Je versterkt je samenspelvaardigheden
De samenwerking wordt gemakkelijk, leuk en effectief
Leer in de online omgeving van ervaringen en resultaten van anderen

WANNEER INZETTEN?

Voor burger- en overheidsparticipatie, bij lokale vraagstukken op het gebied van:
leefbaarheid
energietransitie
klimaatadaptatie
mobiliteit
omgevingswet
zorg voor elkaar
enzovoort

JA, wij gaan samen spelen!

ambtenaren

kennisinstellingen

scholen, universiteiten,
onderzoeksinstituten,
bibliotheken, enz.

het
nieuwe
samenspel

juridisch, sociaal
domein, ruimtelijk beleid,
bouwen/wonen, HRM,
enz.

lokaal initiatief
ondernemers

bestuurders

bouwondernemingen,
sociaal ondernemers,
zorgaanbieders,
winkeliers, enz.

gemeente, provincie,
waterschap, woningbouw,
zorgverzekeraar, enz.

professionals

zorg- en welzijnswerkers,
architecten, consulenten,
specialisten, facilitators, enz.

Bestel een kant-en-klaar spel of download gratis het spel en de handleiding
Speel Het Nieuwe Samenspel onder leiding van een deskundige spelleider
Volg de workshop tot spelleider en faciliteer Het Nieuwe Samenspel zelf

Ga naar: hetnieuwesamenspel.nl

