
 

TacTische sTer

Een handig instrument om jouw actie vorm te geven

handleiding



  >> 

inleiding 
 
De Tactische Ster is een handig instrument bij het bepalen van je actieplan. 
De Ster neemt acht belangrijke aspecten onder de loep, die bij elke actie een rol kunnen spelen. 

1.  Strategie
Hoe brengt de tactiek ons dichter bij ons doel?

2.  Boodschap
Welke boodschap draagt de tactiek uit? Wat betekent de tactiek voor anderen? Draagt de tactiek een 
overtuigend verhaal uit?

3.  Toon
Is de actie ernstig, vrolijk, kwaad, kalm? Zal de energie die de actie uitstraalt de mensen die we willen 
bereiken, aantrekken of juist afstoten?

4.  Timing
Kunnen we aanknopen bij bepaalde gebeurtenissen, evenementen, ontwikkelingen? Biedt de politieke 
context ons kansen? Maakt de politieke context onze tegenstanders kwetsbaar?

5.  Publiek
Wie willen we met onze tactiek bereiken? Welke reactie willen we uitlokken?

6.  Medestanders
Welke consequenties zal onze tactiek hebben voor onze medestanders of potentiële bondgenoten? Hoe 
zullen zij daarmee omgaan? Versterkt de tactiek onze verhouding of brengen we die in gevaar?

7. Middelen
Is de actie de investering van tijd, energie en geld waard? Kunnen we er meer uit halen dan we er in 
investeren? Hebben we de capaciteit om de actie te doen slagen?

8.  Doelwit
Welke boodschap brengt de actie aan de mensen die invloed hebben op onze doelstellingen? Zetten we 
hen onder druk om toe te geven? Of geven we hen de kans om ons te negeren of zelfs tegen te werken?
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Wij zijn stroomversnellers

Stroomversnellers is een trainerscollectief van ervaren campaigners, organizers, facilitatoren en trainers. 
We zijn allemaal actief (geweest) bij milieuorganisaties, burgerinitiatieven, vakbond of anti-racisme initi-
atieven. Zo hebben we zelf met vallen en opstaan geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, 
een organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt. 

We blijven constant bijleren en delen onze kennis en ervaringen graag met anderen. Want de wereld 
gaat niet vanzelf de goede kant op, integendeel. Alleen met veel en goed voorbereide mensen komt 
een andere samenleving dichterbij. Daarom ondersteunen wij allerlei groepen die strijden voor sociale 
en ecologische rechtvaardigheid met advies, strategie/- of brainstormsessies, (actie)trainingen en work-
shops. Zo kunnen we samen groeien, onze slagkracht vergroten en de wereld verbeteren!

Toolbox voor bewegingen
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 gevorderde veranderaar. 

Wil je 10 weken lang, iedere week een handleiding in je inbox ontvangen? Meld je dan aan voor de tool-
box-mailings op stroomversnellers.org/toolbox.  
Hier vind je ook alle andere reeds gepubliceerde handleidingen. 
 
Ook wij houden van leren 
Dus heb je ideeën om deze handleiding te verbeteren of aan te vullen met jouw ervaringen? Laat het 
ons weten! 

Contact
www.stroomversnellers.org 
info@stroomversnellers.org

IG: @stroomversnellers 
FB: TrainerscollectiefStroomversnellers 
TW: @stroomversnel

samen leren 
de Wereld Te veranderen

Deze publicatie kwam tot stand dankzij steun van:

http://www.stroomversnellers.org/toolbox
http://www.stroomversnellers.org

