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Spelregels

Gezamenlijk vastgesteld op 8 december 2020

1. We gaan voor een veilige samenwerking

• Basisregels van samenwerken: elkaar laten uitpraten, respectvol met elkaar en elkaars belangen omgaan, sensitief 

proberen te zijn naar elkaars situatie

• Elkaar niet verrassen in de (social) media en niet over anderen praten met betrekking tot dit proces in de (social) 

media.

• Stukken uit dit proces worden alleen met anderen gedeeld na bespreking en goedkeuring van de projectorganisatie

• Stukken worden niet met de media gedeeld, tenzij er expliciet toestemming is gegeven door de betreffende 

partijen.

• Iedereen aan tafel is gelijkwaardig



Spelregels (2)

2. We gaan voor een transparante samenwerking

• Waar mogelijk delen van stukken en informatie (ook met de buitenwereld)

• Eerlijk en open over belangen

• Open over mandaat
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Spelregels (3)

3. We maken ruimte voor samenwerking

• Tijd vrij maken om de dingen goed te doen (communicatiekalender volgt z.s.m.)

• Betrouwbaar gedrag nastreven

• Werken met vertegenwoordiging in het proces (met uitgangspunt: alle belangen aan tafel)

• Conflict hoeven we niet uit de weg te gaan, maar doen we begeleid

• Succes van het traject valt en staat met de bereidwilligheid van alle partijen om hier een succes van te 

maken!

Gezamenlijk vastgesteld op 8 december 2020



Spelregels (4) - NIEUW

In de fase van waarde creatie bedenken en definiëren we mogelijke onderdelen van een voorkeursscenario. Pas bij de fase
van waarde verdelen maken we met bepaalde opties een pakket/scenario.

1. Er ligt niets vast totdat we het over alle onderwerpen eens zijn. We werken dus niet met deelakkoorden, of met
onderdelen van een voorkeursscenario die alvast uit worden gewerkt/worden vastgesteld tijdens deze fase. Het
voorkeursscenario is één en ondeelbaar. Daarmee is niets zeker totdat alles zeker is.

2. In de fase van waarde creatie geldt dat niemand aan zijn/haar woord kan worden gehouden. Je kan je in de fase van
waarde verdeling altijd nog uitspreken tegen een optie. Ook wanneer je die optie zelf hebt ingebracht.

3. Tijdens de fase van waarde creatie zijn alle opties welkom. Het neerhalen, weerleggen of tegenspreken van (andermans)
ideeën kan in deze fase dus expliciet niet. Voortborduren op een idee daarentegen wel.

Dit maakt het mogelijk om in de waarde creatie fase op een veilige manier ideeën op te werpen en te delen.

Aanvulling op 7 juni 2021




