SPELREGELS TEAMVORMING EN GROEPSWERK
Samenstelling van een team
- Multidisciplinair: de teams bepalen zelf of zij voldoende multidisciplinair zijn om een idee/voorstel verder uit te werken.
- Aanvullende stakeholders kunnen gedurende het traject door het team zelf betrokken worden.
- Het team beslist onderling over de samenstelling van het team.
Grootte van een team
- Minimaal vier personen, voldoende om een perspectief uit te kunnen werken.
- Een team kan altijd uitgebreid worden als hier behoefte aan is.
- In elk team zit iemand met vakkennis van Rijkswaterstaat (zonder opdrachtgeversrol).
Teamtrekker
- De teamtrekker heeft een rol in het bepalen van het proces en uitwisseling van de voortgang vanuit wat er nodig is voor de teams.
- Het team bepaalt zelf wie de trekker van het team wordt, contactgegevens van de trekker worden gedeeld.
- Later aansluiten bij een team of van team wisselen is mogelijk in overleg met de teamtrekker.
Wat houdt deelname aan een team in?
- Iedereen bepaalt zelf zijn rol en mate van deelname. Wel van tevoren commitment afspreken over deelname zodat je elkaar daarop aan kan spreken.
- Je komt tussentijds samen met je team. De frequentie hiervan bepaal je samen.
- Je bepaalt samen welke vra(a)g(en) je beantwoordt en/of wat je oplevert.
- Het is de intentie om alle kennis die beschikbaar is te delen met elkaar.
- Je zoekt zelf uit welke kennis er nodig is en hoe je aan kennis komt.
- Wees eerlijk over je eigen mogelijkheden qua tijdsbesteding.
Wat zijn voorwaarden voor co-creatie? (zie ook pictogrammen)
- Stem eerst met elkaar de werkwijze af.
- Wijs een procesmanager aan die specifiek voor het proces zorgt en daar ook op reflecteert (i.p.v. alleen het ontwikkelen van inhoud).
- Houd gelijkwaardigheid goed in het oog, terugvallen in opdrachtgevers/opdrachtnemersrol is heel natuurlijk.
- Wees nieuwsgierig; stel je open, geef eerlijk je mening en geef opbouwende kritiek.
- Serveer niet te snel ideeën af, maar zorg dat ze op een bepaalde manier meegenomen kunnen worden (en-en-en).
- Loslaten van eigen ‘stokpaardjes’ is lastig, maar soms wel nodig om samen verder te kunnen.
Rol van De Bouwcampus
- Indien gewenst ondersteunen en faciliteren van tussentijdse ontmoetingen van het team gedurende het verdiepingstraject.

