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Doelstelling

In de aoc's zijn meerdere vernieuwingen tegelijkertijd gaande, zoals de realisatie van de
competentiegerichte kwalificatiestructuur, Communities of Practice (CoP's) en afstemming in
de regio van opleiden en arbeid. De druk is groot terwijl de werk- en leerprocessen in de
organisatie bij vernieuwingen onvoorspelbaar divers en veranderlijk verlopen. Het is daarom
van belang elk moment elkaar in de lagen van de organisatie te kunnen helpen bij de
reconstructie van wat gaande is.
In het project Groene Arena werken tijdelijke netwerken bestaande uit drie lagen uit drie
aoc's aan zo'n reconstructie. Omdat communicatie tussen de lagen een belangrijke
voorwaarde is, is de doelstelling 'zo leren communiceren dat we met meer plezier en minder
eenzaam het werk efficiënter kunnen doen.'
Doel is dat alle betrokkenen (CvB, locatiemanagement, teamleiders) zo communiceren dat ze
het werk efficiënter kunnen doen, met met meer plezier en minder eenzaam.

Werkwijze

Voorgenomen activiteiten:
• voorbereiding met een regiegroep van drie personen;
• overleg en afstemming met CvB-leden;
• locatieoverstijgende ontwerp-, ontwikkel- en uitwisselingsbijeenkomsten op niveau van
teamleiders, locatiedirecties en CvB-leden met de portefeuille onderwijs;
• productontwikkeling (formats, modellen, oplossingsstrategieën);
• scholings- en oefenactiviteiten op maat.

Resultaat

De Groene Arena heeft een aantal resultaten behaald, waarvan de belangrijkste zijn:
• In negen aoc's is bewustzijn ontstaan over het belang van elkaar kunnen vinden en met
elkaar communiceren over reconstructies van vraagstukken bij vernieuwing.
• Een toolkit is ontwikkeld voor tijdelijke netwerken om de belangrijkste voorwaarden
(veiligheid in de groep en communicatie met behoud van relatie) te realiseren.
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