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Samenwerken is het nieuwe concurreren
Samenwerken is het nieuwe concurreren, zei Doekle Terpstra vorig jaar op een bijeenkomst. Daar zit wat in! BK6 werkt samen met professionals op verschillende terreinen
in uiteenlopende projecten en opdrachten. De kracht zit vaak in het combineren van
expertisegebieden en eigenschappen waarbij het geheel meer is dan de som der delen.
Zo is de training functioneringsgesprekken die BK6 al ruim 6 jaar uitvoert samen met
trainingsacteur Gonne Klein een mooie vorm van samenwerken. In circa 5 ½ uur worden
de basisbeginselen van een goed functioneringsgesprek neergezet, die Gonne direct
gaat oefenen met de deelnemers. Zij gunnen zich nauwelijks tijd voor pauze, want theGonne Klein
orie, praktijkvoorbeelden en zelf oefenen worden zodanig met elkaar vervlochten dat ze
direct toepasbare handvatten opleveren. Zelfs diegenen die vooraf weerzin hadden tegen de training omdat
er geoefend zou worden met een acteur, gaven achteraf aan dat ze juist deze vorm van trainen super
vonden. Een mooie vorm van samenwerken dus. BK6 geeft de trainingen aan leidinggevenden in voornamelijk technische bedrijven. Andere doelgroepen zijn ook mogelijk evenals maatwerk trainingsvormen en
hulp bij implementatie van de functioneringsgesprekken. In een aantal gevallen zijn subsidies toepasbaar.

Woonweter Westerkwartier

Mbo-leerlingen ontwerpen zonnetafel

Hoe breng je technologie, nieuwe kennis, de uiteindelijke gebruikers en ondernemers bij elkaar?
Dit is een vraagstuk waar BK6 met verschillende
partijen aan werkt en waar nu de tweede Woonweter uit ontstaan is. De Woonweter is de verbinding tussen omgeving (inwoners), overheid,
ondernemers en onderwijs op het snijvlak leefbaarheid, duurzaamheid, innovatie, veranderende zorg, regionale
werkgelegenheid en verhoging van de kennis.
Impressie Woonweter
Het concept is meer
dan een plek waar verschillende producten op het
gebied van comfortabel, duurzaam en veilig wonen kunnen worden bekeken en ervaren. Het
gaat om kennisdeling, samenwerken, innovatie
en het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de breedste zin. De eerste Woonweter is
in 2015 in Rijssen geopend en binnenkort opent
de tweede Woonweter in het Westerkwartier haar
deuren. Meer informatie is te vinden op www.
woonweter.nl en een animatiefilmpje.

Opdrachtbespreking

Hoe maak je de werking van zonnepanelen inzichtelijk?
In het kader van integraal samenwerken en samenwerking
onderwijs/bedrijfsleven
kregen leerlingen van het Alfacollege Groningen de opdracht
om een energieke tafel met
zonnepaneel en omvormer te
ontwerpen voor De Woonweter. Een echte opdracht voor
een echte opdrachtgever. Dat Detail van het ontwerp
was best wel even wennen voor de leerlingen meubelmaken. Via een pitch bij Buss BV, bureau voor ontwerp
& inrichting, konden de leerlingen hun ontwerpen laten
zien aan de opdrachtgevers. In het najaar wordt het
beste ontwerp ook daadwerkelijk geproduceerd. Het
was zelfs zo’n verrassend ontwerp dat er al gesprekken
zijn over serieproductie.

Pitch bij Buss

Horizontaal samenwerken en een community of practice (CoP)
Door horizontaal samenwerken in de bouw is het mogelijk om faalkosten te reduceren en te komen tot
betere resultaten. Maar dan moet je wel samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, respect en de wens
om met elkaar slimmer te worden. Met een groeiende groep ondernemers, kennispartijen en consumentenvertegenwoordigers is via een organisch model toegewerkt naar het kenniscentrum voor comfortabel, duurzaam en veilig wonen: De Woonweter. Daarnaast is een samenwerkingsverband ontstaan van ondernemers
die normaal na elkaar werken, maar nu naast elkaar werken en kennis willen delen. Dat is een community
of practice (CoP), een groep professionals die gezamenlijk (informeel) leert. Hoe dat precies in z’n werk
gaat, heeft BK6 laten onderzoeken, want het traditioneel leren in de vorm van opleidingen, cursussen en
trainingen is aan het veranderen: wat vandaag actueel is, is morgen al weer verouderd. CoP’s worden
daarom belangrijker en gaan vast steeds meer een rol spelen bij interdisciplinair samenwerken.
Meer informatie over BK6 en de onderwerpen in deze nieuwsbrief: www.BK6.nl en info@BK6.nl

