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 initiatieven. Zo hebben we zelf met
vallen en opstaan geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, een
organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt.
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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 workshops. 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 toolbox-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

samen leren
de wereld te veranderen

www.stroomversnellers.org
info@stroomversnellers.org
IG: @stroomversnellers
FB: TrainerscollectiefStroomversnellers
TW: @stroomversnel

basisgroepen

Inleiding

Hoe maak je Basisgroepen?

Tijdens grote acties met veel mensen om je heen kan je je heel verloren
voelen als je niet georganiseerd bent. En je kan het gevoel hebben dat je
de controle kwijt bent over wat er om je heen gebeurt. Zeker als geweld
wordt gebruikt tegen je groep, of daarmee gedreigd wordt en er al snel
paniek ontstaat.

Basisgroepen vorm je het best samen met mensen met wie je bepaalde
uitgangspunten deelt zodat het vertrouwen onderling toeneemt. Dat kunnen onder meer politieke overtuigingen, het risiconiveau dat je tijdens de
actie wilt nemen of een gedeeld positie in de samenleving zijn.

Hoe kan je met tientallen, honderden mensen ooit snel besluiten nemen?
En wie weet wat er met jou gebeurt als je iets overkomt?

Binnen je basisgroep maak je actieduo’s die tijdens de hele actie zoveel
mogelijk bij elkaar blijven op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Zo ben je
nooit alleen en is er altijd iemand voor jou. Daarom is het fijn om iemand
uit te zoeken met wie je een klik hebt.

Waarom Basisgroepen?
Een basisgroep bestaat uit een klein aantal mensen (4-8) die opereert
binnen een grotere mensenmassa.
Een overzichtelijke groep mensen om je heen vergroot je:
>> Gevoel van vertrouwen
>> Veiligheid
>> Mogelijkheid tot taakverdeling
>> Mogelijkheid om snel besluiten te kunnen maken
>> Mogelijkheid om samen te werken met andere basisgroepen		
binnen de grote massa

Actieduo’s

Groepjes van 4, 6 of 8

Die duo’s vormen samen een groep van even aantal. Uit ervaring is gebleken dat groepjes van 4, 6 of 8 het fijnst werken. Als je een naam hebt voor
je basisgroep kan je makkelijker met andere basisgroepen samenwerken
en besluiten nemen.

Wat doen basisgroepen?
Voor elkaar zorgen

Basisgroepen zorgen allereerst voor elkaar. Als elke basisgroep weet dat
iedereen er is kan je niemand kwijt raken in de chaos.
Taken uitvoeren

Als basisgroep is het makkelijker om een specifieke taak of rol binnen de
actie op je te nemen. Zo kan je samenwerken met andere basisgroepen.
Besluiten nemen

Binnen je basisgroep kan je snel besluiten nemen. En als er meer tijd is
kunnen basisgroepen iemand sturen naar een raad van afgevaardigden
om met honderden mensen samen besluiten te nemen.
>>

