Dilemmaspel Samenwerken in allianties
Werkt u met externe partners samen in een alliantie of bent u dat van plan? Of bent u opdrachtgever van
een alliantie? Dan is het dilemmaspel Samenwerken in allianties wellicht iets voor u en uw team!
Wat is het dilemmaspel?
Samenwerken met externe partijen aan één opdracht is een delicaat proces. In het dilemmaspel krijgen u
en uw gesprekspartners lastige praktijksituaties voorgelegd die veel bij allianties voorkomen. Bij iedere
situatie worden vier mogelijke reacties op de situatie voorgelegd, waaruit u gezamenlijk en onderbouwd
een keuze maakt. Het doel is niet zozeer om het ‘juiste’ antwoord te vinden, maar om over de situatie in
gesprek te gaan en van daaruit te bepalen wat dit betekent voor uw eigen alliantie. Het spel brengt
onderwerpen ter sprake die bij andere gelegenheden niet zo snel geadresseerd zullen worden, zoals
onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen partijen.

Decido heeft twee varianten van het spel ontwikkeld: een spel vanuit het perspectief van deelnemers aan
een alliantie en een spel vanuit het perspectief van opdrachtgevers aan een alliantie.
Wat levert het spel op?
In het algemeen geeft het spel inzicht in wat belangrijke succesfactoren voor samenwerken in allianties
zijn en hoe u deze positief kunt beïnvloeden. Een aantal situaties zal u bekend voorkomen en u krijgt
inzicht in hoe effectief u daarmee bent omgegaan. Maar vooral geeft het spel handreikingen en faciliteert
het een goed gesprek met uw partners op weg naar (nog betere) samenwerkingsafspraken.
Decido: professionele voorbereiding en begeleiding
Voorafgaand aan het spel doen wij een intake: een gesprek met één of meer deelnemers waarin we vragen
naar de uitdagingen bij uw alliantie en wat u hoopt te bereiken met het spel. Op basis van de intake passen
wij de praktijksituaties in het spel waar mogelijk aan, zodat het goed aansluit bij de belevingswereld van
de spelers. Het spel wordt begeleid door een adviseur van Decido die ervaring heeft met het begeleiden
van allianties. De adviseur zorgt voor een gebalanceerd gesprek met diepgang en kan tijdens het spel ook
zijn of haar reflectie geven op uw praktijksituatie.
Afhankelijk van de grootte van de groep duurt het spelen van het dilemmaspel 1,5 tot 2 uur.
Meer weten?
Als u meer wilt weten over het dilemmaspel of de ervaring van Decido met het begeleiden van allianties,
neem dan contact op met Eline Eussen via eline@decido.nl.
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