furniture

Wat zitten we elkaar soms toch vreselijk in de weg, kan dat niet anders? Dat is het startpunt van Future Furniture. De derde wereld, elkaar en het milieu, zonder concrete actie gaan we er allemaal aan. Future Furniture gelooft in het leven en zoekt daarom naar manieren van ondernemen die beter passen bij de ontwikkeling van mensen en hun wereld.

De analyse van Future Furniture is dat we gewoon geen rekening houden met elkaar: als we beslissingen nemen wegen we niet alle betrokken belangen (voldoende) mee. Hierdoor is onze waardecreatie suboptimaal. Dit mondt uit in verminderde samenwerking binnen bedrijven en concurrentie tussen bedrijven.

Future Furniture wil hier verandering in brengen. Daar is openheid en dus moed voor nodig. Future Furniture is er voor organisaties die werk van hun openheid willen maken.

Future Furniture wil ethisch ondernemen mogelijk maken door daarvoor concrete tools zoals het Parelspel te ontwikkelen. Het Parelspel is het eerste spel dat Future Furniture heeft ontwikkeld. Future Furniture stelt het Parelspel vrij ter beschikking onder de GNU public license. Producten die hierop voortbouwen zijn in voorbereiding.







Jeroen J van Beele

Jeroen J van Beele is wiskundige van origine maar heeft zich de laatste 10 jaar met ICT beziggehouden. Jeroen is geboren in 1963 en werkt sinds 2004 als zelfstandige in zijn Future Furniture.
 Waardecreatie door belangenafweging

Het Parelspel daagt u uit om open te zijn over uw belangen en afwegingen. Met die openheid maakt u de weg vrij om uw samenwerking en daarmee uw waardecreatie te optimaliseren. Voor velen is openheid een bedreiging en het Parelspel is daarom geen spel om zo maar even te spelen. Van de deelnemers wordt moed gevraagd en respect voor diegenen die niet mee willen doen. Als u die moed kunt opbrengen wacht er goud op u. Ziet u het al blinken?
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Het Parelspel

Samenwerken door openheid
Ontwikkelen naar harmonie
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Zwolle
 Optimale waardecreatie

De waarde die wij met zijn allen creeren is niet optimaal omdat we bij de beslissingen die we nemen niet alle belangen (voldoende) meewegen. Ongewild zitten we elkaar in de weg. Dat kan liggen aan onwetendheid maar bijvoorbeeld ook aan bonusregelingen waardoor belangen conflicteren. Zo worden we concurrenten van elkaar in plaats van dat we samenwerken. Het Parelspel optimaliseert de waardecreatie van een of meerdere organisaties.

Concrete aanleidingen om het Parelspel te spelen zijn bijvoorbeeld het vlottrekken van gestrande projecten of het ontketenen van de creativiteit van de medewerkers.

Openheid

Samenwerken is het doel van het Parelspel. Openheid is de strategie, zonder openheid geen Parelspel. Belangen en afwegingen komen op tafel. Wilt u dat wel? Het kan betekenen dat u met de billen bloot moet. Dat kan dus alleen als u elkaar vertrouwt en respecteert. Als u er samen voor gaan wil en van leren. De professionele begeleiding van het spel houdt voortdurend in de gaten dat aan alle voorwaarden om het spel constructief en effectief te spelen is voldaan.

Het Parelspel daagt u uit open te zijn over uw belangen en afwegingen en ruimte te geven aan anderen, hoe kunt u anders tot samenwerken komen?

Het Parelspel

De kern van het Parelspel bestaat uit de vijf begrippen belang, actie, beslissing, arena en spelregel. Afhankelijk van de vraag en de situatie wordt een vorm gekozen waarin het Parelspel gespeeld wordt. Dat kan op velerlei wijzen, van workshop tot managementgame en van besturingsmechnisme voor een innovatieve netwerkorganisatie tot een politieke demasquerade.
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Spelvormen

Enkele mogelijke spelvormen zijn:

Ad hoc workshop

De ad hoc workshop is een eendaagse workshop waarin een complex probleem wordt behandeld. In deze workshop speelt u het Parelspel met alle betrokkenen. Het doel is om knelpunten in de besturing rond het probleem op te sporen en te ontknopen.

Deze workshop is geschikt voor problemen die "last hebben van een politieke factor" of daar door veroorzaakt worden.

6 x 6

U zit al een tijd met een probleem dat u eens op een andere manier zou willen benaderen. In de 6 x 6 workshop brengen zes mensen uit zes verschillende organisaties ieder hun probleem mee. Gedurende een dag spelen we voor ieder probleem eenmaal het Parelspel. Telkens wijst de probleemhebber zijn vijf medespelers rollen toe. Het is ook mogelijk zelf een andere rol te spelen en een van de andere vijf uw rol te laten spelen.

Ook deze workshop is geschikt voor problemen die "last hebben van een politieke factor" of daar door veroorzaakt worden.

Cultuurverandering

Kunt u zich dat voorstellen: een bedrijf waar verborgen agenda's niet meer het spel bepalen, een bedrijf waar mensen die ten koste van anderen willen werken niets meer te zoeken hebben? Is dat hoe uw bedrijf er uit gaat zien?

Is dat mogelijk? Hoe ziet zo'n bedrijf eruit? Future Furniture gelooft dat het mogelijk is. Future Furniture wil uw reisleider zijn in een avontuur waarin we samen op zoek gaan naar optimale waardecreatie door samenwerking, binnen en buiten uw bedrijf. De eerste bestemming is reeds bepaald: het Parelspel.

Future Furniture werkt momenteel aan tooling die het mogelijk maakt het Parelspel als besturingsmechanisme van uw organisatie te gebruiken. Het Parelspel maakt het mogelijk om op gecontroleerde wijze in overzienbare stappen openheid te bewerkstelligen waardoor kansen die anders verborgen zouden blijven ontdekt kunnen worden. Ook voor Future Furniture is dit nieuw. Als het concreet, gefaseerd en beheerst implementeren van openheid u aanspreekt komen wij graag uitleggen wat we voor ogen hebben.

Kennismaking

Tijdens de kennismakingsworkshop kunt u een indruk krijgen van het Parelspel en kunt u inschatten wat u met het Parelspel bereiken kunt. We doen dat door het Parelspel met rond de zes deelnemers te spelen aan de hand van een fictieve casus. Het spel duurt een middag en een avond.

U kunt het Parelspel ook ter kennismaking spelen als onderdeel van de workshop The Quest for the Pearl of your Business van Identity Quest.

Informatie over prijzen vindt u op www.futurefurniture.nl.

