
Patroon organiseren

Tool: Sociocratie 3.0
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Type   semi-autonome, 
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Zal deze beslissing toekomstige 
beslissingen of acties bepalen? 

Nee

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh eu

Ja

NEEJA

Wordt dit gedekt door een eerdere beslissing? 

  

Te doen Klaar
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Een S3 hulpmiddel door J. Priest, L. David en J. Cumps (v2018-0 -0 ) - Gebaseerd op origineel materiaal van Sociocracy30.org - J. Priest, L. David en B. Bockelbrink

 

 

Rol

R

Open Domein



  

      
     

 

 

   

    

Een S3 hulpmiddel door J. Priest, L. David en J. Cumps (v2019-01-09) - Gebaseerd op origineel materiaal van Sociocracy30.org - J. Priest, L. David en B. Bockelbrink

  

 



Mensen sleecteren in rollen en evalueren







• Een paar deelnemers 
zetelen in de kring en doen actief mee

• De anderen volgen het proces, maar 
interfereren niet

• De facilitator is ervaren met S3
• Op scherm/flip is het proces te volgen
• De facilitator kan een time-out vragen om het 

proces te verduidelijken
• De observatoren kunnen achteraf vragen 

stellen
• Eventueel is er een lege stoel

Fishbowl principe



Rolbeschrijving Media vogel
Driver
S3 is een waardevolle tool voor commons, maar vandaag is het nog niet erg gekend. 
We willen de bekendheid van S3 vergroten, zodat meer commons S3 leren kennen en gaan
gebruiken.

Kern verantwoordelijkheden
Posten van 1 bericht op gekende sociale media/groepen met een waardering of inzicht over S3.

Competenties, ervaringen, talenten
Goed kunnen schrijven
Enthousiasmerend
Toegang tot sociale media
De juiste tags gebruiken #schoolofcommons #sociocratie30 

Evaluatiecriteria
De post wordt gedaan tegen morgen 18u





Starten met S3

Laat mensen hun eigen tempo kiezen!

Start met patronen 
die kunnen helpen

Nodig anderen uit

Verzamel en prioriteer 
belangrijke drivers

Ontmoet mensen waar ze staan! Hoe en waar 
kan ik beginnen?

Hoe nodig 
ik verandering

uit?

Experimenteer 
en leer

Wees de 
verandering

Vertel het 
verhaal

Een S3 hulpmiddel door J. Priest, L. David en J. Cumps (v2018-01-21) - Gebaseerd op origineel materiaal van Sociocracy30.org - J. Priest en B. Bockelbrink



Met welke S3 patronen kun je starten?



Artful Participation Principes en basishoudingen

Check ins Vergaderen, Rondjes maken Agree on Values

Peer Reviews Retrospectives Rolselectie

Drivers formuleren Cocreeren van voorstellen

Consent besluitvorming           Rolduidelijkheid creeren

Nieuwe organisatietekening Governance Meetings

Standup meetings                        Backlogs                                Driver mapping



Hoe kun je het veiliger maken?



• Weestand uitnodigen en omarmen (weerstand is wijsheid, ruimte voor verlies)

• Verbindende communicatie en olifanten benoemen (naar behoeften gaan)

• Maak rollen, acties en afspraken tijdelijk

• Organiseer veel feedback mogelijkheden

• Vergelijking van oude en nieuwe manier

• Doe kleine experimenten in beperkte groep

• Begin daar waar de nood gevoeld wordt

• Ontdek fans





S3 website www.sociocracy30.org
met tal van bronmateriaal

S3 informatie in het Nederlands:
https://www.golvenmaken.be/sociocratie-30

S3 Community Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/956341357816417/

S3 trainingen en boek: www.ilean.be

• S3 Meetups: https://www.meetup.com/nl-NL/S3-Meetup-Antwerp/
(ook Gent, Hasselt en Brussel)

• S3 videos met voorbeelden van de processen:
https://www.youtube.com/channel/UCvFNTXU0g3xYKj2TnJv9Gnw

Meer informatie

http://www.sociocracy30.org/
https://www.golvenmaken.be/sociocratie-30
https://www.facebook.com/groups/956341357816417/
http://www.ilean.be/
https://www.meetup.com/nl-NL/S3-Meetup-Antwerp/
https://www.youtube.com/channel/UCvFNTXU0g3xYKj2TnJv9Gnw


Dette van Zeeland S3 Begeleiding
dette@golvenmaken.be Organisatiecoaching
www.golvenmaken.be Teamontwikkeling
04 95732975 Persoonlijke coaching

Dankjewel Golven Maken

mailto:dette@golvenmaken.be
http://www.golvenmaken.be/

