
 

snelle  
besluitvorming
 
Ook in noodsituaties besluiten nemen  
met en namens je hele groep

?

handleiding

In sommige situaties, zoals tijdens een burgerlijk ongehoorzame actie, 
ontbreekt het je aan de tijd en de ruimte om over elk besluit uitgebreid te 
vergaderen. Je hebt dan een ander model nodig dat je in staat stelt om snelle 
besluiten te nemen. 

Beslis vooraf op welke manier je dat doet, en wie de facilitator is die dat in gang 
zet. Dat zorgt er voor dat je ook in noodsituaties een besluit kan nemen met en 
dus namens je hele groep.

Stroomversnellers is een trainerscollectief van ervaren campaigners, organizers, facilitatoren en 
trainers. We ondersteunen allerlei groepen die strijden voor sociale en ecologische rechtvaardig-
heid met advies, strategie/- of brainstormsessies, (actie)trainingen en workshops.  

Deze handleiding is onderdeel van de ‘toolbox voor bewegingen’. Deze toolbox bevat nog meer 
korte digitale handleidingen, met basiskennis over strategie, bewegingsopbouw, actievoeren en 
organizing. Een goede basis voor de beginnende activist, maar ook verfrissend voor de gevor-
derde veranderaar. Kijk op stroomversnellers.org/toolbox

Deze handleiding is gebaseerd op een publicatie van Tractie (tractie.be). 
Symbolen handsignalen: The Noun Project

Handsignalen

gevoelens

spreken

Ik wil spreken

Ik ben het er 
mee eens 

Ik ben het er 
niet mee eens

Ik verzet  
me hier tegen

Ik blokkeer  
dit besluit

Ik heb een 
vraag

Ik heb een  
directe reactie

Er wordt een 
debatregel  
overtreden

http://www.stroomversnellers.org/toolbox
http://www.tractie.be
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Facilitator vat kort de situatie samen en stelt duidelijk 
welke beslissing genomen moet worden

Voorstellen en/of 
toevoegingen

“Bezwaren?”

“Onthouders?”

Nieuw voorstel

Besluit“Nee”

“Ja”

Stap 1
Wie faciliteert?  

Er is iemand nodig 
die de groep door het 
beslissingsproces leidt.
De facilitator maakt 
als eerste een rondje 
om te verzekeren dat 
iedereen mentaal en 
fysiek in orde is.

Stap 2
Wat is de situatie of 
het probleem?  

Geef een korte 
beschrijving, zodat 
iedereen over de 
nodige informatie 
beschikt. 

Stap 3 
Zijn er voorstellen?  

Gebruik eventueel 
enkele van de 
handsignalen om te 
antwoorden.  
(zie achterzijde)

Stap 4 
Bezwaren?  

Als je bezwaren hebt: 
zeg ze! Zijn er andere 
voorstellen?

Stap 5 
Consensus: gaat 
iedereen akkoord?

Als niemand bezwaar 
maakt, maar er 
alsnog veel mensen 
zijn die zich van de 
beslissing onthouden, 
is het beter een nieuw 
voorstel te doen.

Stap 6
Facilitator herhaalt de 
beslissing. 

Klaar? Verdeel de 
rollen, en go!
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