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Voorwoord  

Wat staat er in dit document en voor wie is dit bedoeld 

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor lokale groepen en affiniteitsgroepen om acties te 

organiseren. Het kan ook nuttig zijn voor mensen met een specifieke rol tijdens de actie, zoals 

bijvoorbeeld politiewoordvoerder. Het doel is om actie-organisatoren een goed overzicht te geven van 

wat er komt kijken bij het organiseren van een actie in naam van Extinction Rebellion.  

Niet voor elke actie zullen alle aspecten die in deze gids besproken van toepassing zijn, maar des te 

groter en disruptiever de actie, des te relevanter de informatie in deze gids. Deze bevat onder meer 

informatie over de strategie van acties, principes en waarden van Extinction Rebellion (XR), maar ook 

hoe je media benadert of arrestantenondersteuning opzet. De precieze inhoud vind je in de 

inhoudsopgave. De makers van deze gids hebben geprobeerd om deze gids zo volledig mogelijk te 

maken zodat zoveel mogelijk vragen van actieorganisatoren in dit document beantwoord worden. Het 

kan zijn dat er informatie ontbreekt of tussentijds is verandert, mocht dit het geval zijn, laat het weten 

door een bericht te plaatsen in het mattermost kanaal van de actiecirkel of mail het naar 

action@extinctionrebellion.nl.  

 

https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
mailto:action@extinctionrebellion.nl


 
 
  



 
 

Actie Checklist 

Actieplanners binnen XR worden uitgenodigd hun NL Actie ideeën mee te nemen naar de Actie 

Support Meetings (Woensdag 20.00-21.00) en worden hier gekoppeld aan het support team om 

zo gezamenlijk de actie voor te bereiden.  

Ter voorbereiding kan hier de Actie Checklist worden gedownload en ingevuld worden of dit 

jotform gebruikt worden.  

 

• Actie-Overview 

o Enkele zinnen over het wat en waarom van de actie. 

• Actieredenen 

o Hoe complementeert het de bredere XRNL Strategie  

o Waarom past deze actie in het huidige politieke/sociale landschap? 

• Actiesamenvatting 

o Wat is erbij betrokken? Verkoop het idee! Hoe sluit het aan bij XR’s Principes en 

Waardes. Principes van NVDA: 

• Disruptie 

• Opoffering 

• Respect 

• Outreach/en naar buiten gericht 

• Visie/belichaamt het bericht 

• Boodschap en Communicatie 

o Hoe zal het overkomen op het publiek/ wat is het verhaal? 

o Hoe komt het over op de rebellen? 

o Hoe word de mediareactie gemanaged na provocerende acties? 

o Wat is de creatieve visie en het actie design? 

o Wat is het digitale design? 

• Actie Verloop 

o Is er een duidelijk doel/ wat gaat dit behalen? 

o Bekijk of het in lijn is met de actie kalender en lijst van targets. Neem contact op 

met de actiecirkel om dit te checken (of via regionale actieplanner-circle 

representative) 

o Wat is cruciale informatie die nodig is voor deze actie (scouting, legaal,  etc?) 

Wat is het Go- No Go moment en wat betekent dit? 

o Wanneer is er genoeg informatie aanwezig om te kunnen beslissen of de actie 

door kan gaan of niet? 

  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/396557?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FActionLogistics_Home%2FAxL_Shared%2F03_Actie%20Gids%20Werkgroep%2FDRAFT%20NL%20Actie%20Checklist.docx
https://form.jotform.com/210145374008042
https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/08/XRNL_Strategie-2020_NL.pdf
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/121797?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FActionLogistics_Home%2FAxL_Shared%2F01_Action%20Ideas%20Inbox%20%26%20Timeline%20of%20Potential%20Actions%2FTimeline%20of%20upcoming%20actions.xlsx


 
 

• Benodigdheden 

o Praktische uitrusting. 

o Art materialen: DIY banners, vlaggen, props etc , denk aan 

duurzaamheid/hergebruik (check met de lokale Art Factory/groep). 

o Budget: Overzicht van de min/max benodigde fondsen en waar deze kunnen 

worden opgehaald. 

• Rollen  

o Hoe veel rebellen? 

o Wat zijn de te verdelen rollen in het team: bijv.; deelnemers, well-being, police 

liaison, media, legal support, logistiek, art director, performers, muziek? 

o Wanneer zijn repetities/pre-action briefings en de-briefings gepland? 

o Hoe is bij de planning rekening gehouden met diversiteit en inclusiviteit? 

o Zijn alle rebellen voldoende getraind of moet er nog een training gepland 

worden?  

• Juridische implicaties 

o Volledige juridische briefing over alle rollen. Waarschijnlijke en mogelijke 

resultaten. 

• Veiligheid 

o Praktische veiligheidsproblemen: Risk Assessment template voor acties tijdens 

Covid 

o Police Liaison, Non-violence & de-escalation, etc can kunnen inzichten bieden 

tijdens plannen. 

o Worst case scenarios! 

• Productie & Logistiek 

o Planning die nodig is, vervoer van benodigdheden naar locatie en terug. Wat is er 

nodig qua productie, geluid en energietoevoer? Maak een inschatting kosten en 

onderzoek hoe het budget geworven kan worden.  

o Back-up plannen  

o Tijdlijn van plan 

• Tactiek 

o Wat voor tactieken kunnen we overwegen om de actie effectief te maken? 

o Overweeg creatieve tactieken en support van Red Rebels en andere groepen. 

• Actie Briefing & Evaluatie 

o Bedenk hoe je de benodigde informatie deelt. 

o Plan een actie debriefingmoment in. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1OHPjNMW8tKhKFQcx472s60mA-C-i2oL3/view?usp=sharing


 
 

Plannen van een Nationale Actie 
 

• Kan dit een NL-brede actie zijn? 

o Kan het aandacht krijgen van de politiek? 

o Is het waarschijnlijk dat het nationale/internationale impact heeft? 

o Heeft het middelen nodig van nationale teams? 

o Betrek de actie grote coörporaties of doelen (heeft XR zich al reeds op hen 

gericht)? 

o Is het plan om samen met andere regionale groepen samen te werken voor een 

landelijke actie?  

o Zal deze actie landelijke media aandacht krijgen? 

• ‘Buy-in’ uit regio’s: Feedback van Actie Planners 

o Welke regionale of lokale groepen zijn geïnteresseerd? 

o Welke mate van betrokkenheid kunnen ze bieden/wat is hun capaciteit 

• Checklist van cirkels om contact mee op te nemen vanuit de actiecirkel. Hebben deze 

cirkels de capaciteit om de actie te ondersteunen? NB: Je kunt ook in contact worden 

gebracht met deze groepen als je de wekelijkse NL Actie Support Meeting joint 

(woensdags 20.00-21.00). 

o Actie 

o Arts in Aktie 

o Finance 

o Future of Democracy 

o Inclusion & Power  

o Integration 

o Legal 

o Media&Communications 

o Outreach & Training 

o Politics, Strategy & Change 

o Regenerative Cultures 

o Tech 

 

• Voor advies van overige werkgroepen buiten de Actie Cirkel: 

o Regional support teams 

o XR Actions (o.a.Digitale Rebelle/ Fashion Action) 

o Communities (o.a.XRJongeren/Families) 

 

Actie Support Meeting 

Wil je een actie organiseren maar heb je nog vragen of hulp nodig? Lees meer over hoe je 

ondersteuning kunt krijgen  in dit Actie Support document. 

 

Kom in contact! Kom in contact met de Actie Cirkel om ideeën te delen, vragen te stellen over 

voorstellen of om de meeting te joinen : action@extinctionrebellion.nl  

https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleActionLogistics
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleArtsInAction
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleFinance
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleFutureOfDemocracy
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleInclusionPower
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleIntegration
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleLegal
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleMediaComms
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleOutreachTraining
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCirclePSC
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleRegenCulture
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCircleTech
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgRegionalSupportTeams
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgActions
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/OrgCommunities
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/396815?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FActionLogistics_Home%2FAxL_Shared%2FActie%20Gids%20Werkgroep%2FDRAFT%20NL%20Actie%20Voorstel.docx
mailto:action@extinctionrebellion.nl


 
 

Principes, eisen & elementen van NVDA 

Onze Uitgangspunten & Kernwaarden 

Extinction Rebellion heeft 10 kernwaarden waarvan we verwachten dat iedereen die zich aansluit, die 

ook onderschrijft. Deze kernwaarden zijn niet alleen belangrijk om in je achterhoofd te houden bij het 

organiseren van een actie, maar ook bij al het andere wat je voor XR doet. 

1. WIJ HEBBEN EEN GEDEELDE VISIE OP VERANDERING 

Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen. 
 

2. WIJ RICHTEN ONZE MISSIE OP WAT NODIG IS 

Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een 
systeemverandering te bewerkstelligen. 

 

3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN REGENERATIEVE CULTUUR 

Oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de 
omstandigheden. 

 

4. WIJ DAGEN ONS GIFTIGE SYSTEEM EN ONSZELF OPENLIJK UIT 

Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering. 
 

5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN REFLECTIE EN LEREN 

Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We 
leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen. 

 

6. WIJ VERWELKOMEN IEDEREEN EN ALLES WAT JE ALS PERSOON MEEBRENGT 

Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan 
voelen. 

 

7. WIJ WERKEN ACTIEF AAN HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN 

Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen. 
 

8. WIJ VERMIJDEN HET BESCHULDIGEN EN HET TE SCHANDE MAKEN VAN ANDEREN 

Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel 
verantwoordelijk. 

 

9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK 

Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve 
manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen. 

 

10. WIJ BASEREN ONS OP AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE 

 
 
 
 
Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan. 
Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction 
Rebellion in actie komen. 



 
 
 

  



 
 

Onze Eisen 

Extinction Rebellion heeft ook drie centrale eisen opgesteld die de rode draad zijn door alle acties die 

we organiseren. Deze drie eisen zijn geadresseerd aan de (Nederlandse) overheid. Bedenk je dus als je 

een actie organiseert, aan welke eis(en) deze actie verbonden is.  

1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan 

bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering. 

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van 

broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier. 

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een 

Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. 

 

Lees hier onze uitgebreide eisen. 

 

 

 

 

 

 

Actieconsensus 

We hebben een standaard Actieconsensus op basis van onze principes en waarden, die kan worden 

aangepast voor specifieke actieplannen. Actieconsensus  

  

https://extinctionrebellion.nl/eisen/
https://resources.extinctionrebellion.nl/media/XR%20Action%20Consensus%20(short%20version).pdf


 
 

Elementen van geweldloze directe acties   

De acties van Extinction Rebellion bestaan grofweg uit drie elementen. De meeste acties bevatten alle 

elementen, maar vaak wordt er één element uitgelicht. 

1. ONTREGELING 

Acties die de normale gang van zaken ontregelen door ongehoorzaam te zijn. Door de status 

quo te verstoren kunnen mensen niet om je boodschap heen. Dit zijn bijvoorbeeld de 

wegblokkades tijdens grote rebellieën, maar kunnen ook kleine acties zijn. 

2. OUTREACH 

Acties waarbij we ons richten op het publiek en waarin we hen, tijdens het protest en/of via de 

media de waarheid vertellen over de existentiële dreiging van klimaatverandering en de 

ecologische ineenstorting. 

3. VERBEELDING  

Creatieve, collaboratieve en inclusieve acties waarmee we onze alternatieve toekomst laten 

zien. 

Bedenk goed wat voor soort actie het beste past bij het doel dat je voor ogen hebt. Om tot een goede 

actie te komen, is het belangrijk om van tevoren een aantal vragen te beantwoorden, zoals: welke 

boodschap willen we met deze actie uitdragen? Op welke plek kunnen we dat het beste doen? Waar is 

onze actie het zichtbaarst en trekken we de meeste aandacht? Hoe kunnen we omstanders uitnodigen 

om mee te doen of zich in onze boodschap te verdiepen? Mocht je hier nou niet uitkomen, voel je dan 

altijd vrij om contact op te nemen met de relevante cirkel.  

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1QIgR-mIkS7PfMbpaxHOSbT6WEwlNkztS/edit#heading=h.49x2ik5


 
 

Actieinspiratie 

 

Bannerdrop 

Maak een grote banner met daarop een korte 

slogan of leus en hang deze bijvoorbeeld van de 

publieke tribune bij een debat in de Tweede 

Kamer of gemeenteraad, van een gebouw, brug, 

of snelwegviaduct (wel veilig natuurlijk), of hang 

hem in beeld tijdens een live-televisie 

uitzending. 

 

Blokkade, bezetting of sit-in 

Verzamel je met een grote groep op een 

kruispunt, overheidsgebouw, winkel, of kantoor 

zodat de normale gang van zaken daar wordt 

verstoord en je verwijderd moet worden. Als je 

dit doet, denk er dan aan om bijvoorbeeld lijm 

of sloten mee te nemen waarmee je jezelf vast 

kan maken, zodat je niet zo makkelijk 

weggehaald kan worden. 

 

Brandalism of guerrillamarketing 

Vervang merkreclame met posters en slogans 

van Extinction Rebellion, of hang posters op de 

meest onverwachte plekken zoals in pashokjes 

in kledingwinkels. 

 

Discobedience 

Organiseer een straatfeest met muziek en dans, 

waarmee je de straat blokkeert en tegelijkertijd 

een vrolijke sfeer creëert. 

 

Die-in 

Een variatie op de sit-in die al door veel rebellen 

is uitgevoerd omdat ze simpel is en de aandacht 

trekt. Verzamel je met een groep rebellen op 

een drukke plaats, zoals een station of 

winkelstraat, en val met z’n allen dood neer. 

Mensen zullen om je heen moeten lopen. Zorg 

ervoor dat er rebellen omheen staan die 

kunnen uitleggen waar- voor je dit doet. 

 

Dumping 

Verzamel plastic afval of een andere afvalsoort 

die ons giftige systeem produceert en stuur het 

terug, bijvoorbeeld naar het parlement, de 

supermarkt, of plastic producenten. 

 

Flash mob / Toxic System Rave 

Verzamel je met een groep op een openbare 

plek en doe spontaan een dans om de aandacht 

te trekken. We hebben eerder de tekst van 

Toxic van Britney Spears herschreven en er een 

choreografie bij bedacht die je opnieuw kan 

gebruiken. Deze en andere voorbeelden kan je 

vinden op het Youtube kanaal Extinction 

Rebellion Nederland. 

 

Hardloop/estafettewedstrijd 

Organiseer een hardloopwedstrijd met als 

thema: ‘Kan jij de uitsterving ontlopen?’ of: 

‘Ren voor je leven’. 

 

Paint the Streets 

Ga de straat op met posters, stickers en 

stoepkrijt en zorg dat het logo en de boodschap 

van XR niet uit het straatbeeld weg te krijgen is. 

 

Tentoonstelling  

Organiseer je eigen museumtentoonstelling, 

bijvoorbeeld over de ernst van de klimaatcrisis 

en welke acties er nu nodig zijn, of een 

‘historische tentoonstelling’ over hoe de aarde 

er over een paar decennia uitziet als we geen 

actie ondernemen. Je kan je eigen 

tentoonstellingsruimte regelen, maar als je het 

extra disruptief wil maken kan je dit ook zonder 

toestemming in een museum doen of in een 

overheidsgebouw of kantoor (bijvoorbeeld van 

Shell).

  

https://www.youtube.com/watch?v=86A1uqpzStY&ab_channel=ExtinctionRebellionNederland
https://www.youtube.com/channel/UCEbonSJzw8JZ6fAsi71oxVA
https://www.youtube.com/channel/UCEbonSJzw8JZ6fAsi71oxVA


 

 
 

Plan je actie 

Geef jezelf minstens een maand de tijd om acties te organiseren, tenzij je op super-urgente politieke 

situaties reageert. Genoeg tijd voor voorbereiding en planning bespaart jezelf en je een hoop grijze 

haren en slapeloze nachten. We willen een regeneratief model van activisme creëren, want we lopen 

een marathon, geen sprint. Het is soms verleidelijk om op (politieke) situaties te reageren, maar het is 

vaak verstandiger om onze eigen tijdschema's te gebruiken en zelf het ritme te bepalen. De tijd nemen 

betekent dat je aandacht en liefde steekt in het proces van actievoeren.  

 

 

Het kiezen van de locatie(s) 

De locatie van je actie is belangrijk. Bedenk goed waarom je je actie op een bepaalde plek doet. Stel 

jezelf de vraag: welk verhaal vertel je door op deze locatie een actie te doen? 

Denk aan de drie actie-elementen (ontregeling, outreach & verbeelding). Hoe helpt de locatie in deze 

actie hierbij? Zorgt het voor publiciteit (door ontregeling)? Is het gericht op een duidelijk doelwit (bv. de 

Zuidas)? Kun je veel mensen bereiken (outreach)? Is het een symbolische plek waarmee je een verhaal 

vertelt (verbeelding)? Bedenk ook hoeveel mensen je nodig hebt om op die locatie een mooi beeld neer 

te zetten.  

Het is belangrijk om de locatie van te voren goed te ‘scouten’ om een duidelijk idee te hebben van wat 

er waar zal gebeuren, welke delen van het terrein openbaar zijn, of privé, of een snelweg. Google street 

view geeft vaak al een goed beeld, maar het is belangrijk om de locatie zelf goed te bestuderen. Waar 

staan bewakers/politie? Hoe rijdt het verkeer en waar staan stoplichten? Hoe kun je een veilige situatie 

creëren voor iedereen, maar toch de normale gang van zaken verstoren? Denk ook aan de verschillen in 

strafrechtelijke vervolging bij het doen van een actie in verschillende juridische gebieden (openbaar, 

privé, in het verkeer). 

Je zult moeten beslissen hoe je de locatie openbaar maakt. Laat je mensen samenkomen op de locatie 

die je verstoort, of laat je ze samenkomen op een publieke locatie en houd je het gebied dat je wilt 

verstoren geheim voor een kleinere groep mensen, ofwel de veiligheids coördinatoren, ofwel de 

affiniteitsgroepen. Hierdoor kan je dichter bij een gebouw of locatie komen, omdat de politie of 

veiligheidsdiensten niet zo precies kunnen achterhalen wat je gaat doen. 

  

Tip: maak met je handen een frame en kijk eens 

door de ogen van een fotograaf. Wat zie je 

tijdens deze actie? Wat is het beeld van de actie? 

Welke foto zou er in de krant staan, en wat is het 

onderschrift? 

https://docs.google.com/document/d/1QIgR-mIkS7PfMbpaxHOSbT6WEwlNkztS/edit#heading=h.erlcf2s0at7h


 

 
 

Media & Communicatie  

Verhaal & beeldvorming 

Hoe je actie in beeld komt is essentieel voor het succes van een actie. Op straat bereik je, op een drukke 

plek, enkele honderden mensen. In de media al snel (tien)duizenden. 

 

Behalve de hoeveelheid mensen die je actie ziet, is de kwaliteit van die aandacht natuurlijk van belang. 

Op straat heb je dieper contact dan via een foto, en een goed doordachte banner kan je boodschap vele 

malen duidelijker maken dan een foto van de actie zelf. Denk daarom van tevoren na over welk verhaal 

je actie vertelt, wat je daaraan toe moet voegen, en hoe dit verhaal binnen je strategie past. Deze 

kernboodschap vertaal je vervolgens naar de aankondiging op social media, flyers, banners, 

persberichten en de woordvoering.   

 

De hoeveelheid aandacht die je genereert is deels afhankelijk van geluk en timing, maar heb je deels ook 

in eigen hand. Er is geen recept om de perfecte actie vorm te geven, maar de onderstaande factoren 

kunnen helpen om emoties los te maken bij mensen, om de aandacht te krijgen, en dus om je 

boodschap naar buiten te krijgen: 

 

 

• Relevantie: Is het lokaal relevant? Raakt dit 

aan mij, één van mijn overtuigingen, of aan 

iets wat op een andere manier van mij is óf 

voelt, zoals de openbare ruimte? 

• Vernieuwing: Word ik verrast door de 

actievorm, de boodschap, het doelwit of 

de actievoerders, of een combinatie 

daarvan? Leert het mij iets wat ik nog niet 

wist, of helpt het me verbanden te leggen? 

• Impact: Verstoort deze actie de dagelijkse 

gang van zaken, of lijkt dat alleen zo? Ziet 

het eruit alsof de actie écht iets doet tegen 

de klimaat- en ecologische crisis? 

 

Vanaf ~februari 2021 vind je hier onze 

communicatiestrategie met onder andere de hoofdboodschap, communicatiedoelen, enkele verhalen, en 

veel achtergrondinformatie die je helpt Extinction Rebellion te communiceren. Kan je in de voorbereiding 

Media-hulp gebruiken? Stel je vraag in 1.1 Actie-ondersteuning. 

 

  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/ySEfLgE5m6jzoiY
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/media_actie-ondersteuning


 

 
 

Communicatiekanalen 

In de communicatie voor je actie onderscheiden we grofweg drie kanalen: interne communicatie, sociale 

media, en pers, waarvan (voornamelijk) de laatste twee relevant zijn voor het Media & Communicatie-

team. Houd er rekening mee welk publiek je aanspreekt via een medium, en pas je boodschap daar 

eventueel op aan. Stem bij een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie vóór je iets deelt af met de actie-

organisatoren welke informatie wel en niet gedeeld mag worden: geheime informatie lekt soms erg 

makkelijk uit. 

Social Media 

Rebellen zijn de kern van je actie: hoe vroeger je de actie aankondigt, hoe groter de kans dat ze tijd 

hebben. Daarnaast is er niets wat beer mobiliseert dan actie: als je in een vroeg stadium een hype 

creëert rondom je actie maak je het makkelijk om mensen te vinden die willen helpen organiseren. 

Enkele vuistregels, naast deze algemene richtlijnen: 

 

• Maak een Facebookevent aan en deel deze op al je kanalen, zodat mensen zich aan kunnen 

melden en vrienden uit kunnen nodigen. Deel het ook intern, zodat niemand het mist. 

• Wees duidelijk over de verschillende niveaus van betrokkenheid: in de voorbereiding en tijdens 

de actie, arresteerbaar of niet.  

• Gebruik posts in aanloop naar de actie om rebellen in staat te stellen de actie uit te leggen: 

iedereen is immers -bewust of onbewust- woordvoerder van de beweging. 

 

Is de actie wellicht relevant voor rebellen uit het hele land? Stem even af met 1.5 Social Media 

 

Pers 

Om te zorgen dat je actie in de media komt, is het van belang de pers uit te nodigen. Schrijf dus van 

tevoren een persbericht (voorbeeldstructuur, tips van een journalist), en stuur dit naar de pers in de 

buurt. Helaas krijg je niet altijd de persaandacht waar je op hoopt. Zeker landelijke pers krijgt 

ongelooflijk veel persberichten binnen. Je actie kan in jouw ogen nog zo nieuwswaardig zijn, dat 

betekent niet dat de pers er ook iets mee gaat doen. Het hangt ook volledig af van gebeurtenissen 

verder die dag, dus houd daar ook rekening mee in de planning van je actie. Over het algemeen geldt 

dat lokale media sneller geneigd zullen zijn over je actie te berichten. Denk om je kansen te spreiden 

niet alleen aan het lokale sufferdje maar ook aan de regionale media en bijvoorbeeld vak- en 

studentenmedia of buurtkranten. 

 

Verstuur je persbericht op tijd, maar niet te ver van tevoren. Journalisten besluiten best vaak pas op de 

dag zelf waarover ze gaan schrijven of waar ze heen gaan. Een persbericht kan ook heel goed op de 

ochtend zelf verstuurd worden. Als het echt om een grote actie gaat, kan je enkele dagen van tevoren 

een korte aankondiging sturen en op de ochtend zelf het langere persbericht. 

 

Is de actie wellicht relevant voor de nationale pers? Vraag 1.6 Pers & woordvoerders om feedback en/of 

hulp! 

  

https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/MediaSocialMedia
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/social-media
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/icRTRZk8jJYJHmD
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/Tipschrijvenpersbericht
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/pers


 

 
 

Rolverdeling 

Wijs ten minste één woordvoerder aan die het verhaal goed kan vertellen, en die bereid is dit voor de 

camera uit te dragen (tips). Zorg dat die tijdens de hele actie klaarstaat om verslaggevers te begeleiden, 

of om geïnterviewd te worden. Beter, nog: laat diegene, naast het persbericht, proactief (telefonisch) 

contact opnemen met enkele journalisten of redacties! 

 

Bedenk je dat woordvoerders die zich midden in de actie bevinden bij meer disruptieve acties ook risico 

lopen om gearresteerd te worden. Bij dat soort acties is het dus handig om een woordvoerder in de 

buurt te hebben die zich niet in de actie bevindt, maar er wel zicht op heeft en in de buurt is. Diegene 

kan dan ook met de backoffice contact opnemen als bijvoorbeeld iedereen wordt gearresteerd. Als je 

actie uit een legaal en ‘illegaal’ deel bestaat, wijs dan voor beide delen een andere woordvoerder aan. 

 

Hulp nodig bij een grotere actie? Vraag 1.6 Pers & Woordvoerders om hulp! 

 

Regel een fotograaf of videomaker, maak duidelijke afspraken over waar (en wanneer) zij hun content 

aan kunnen leveren. Stem dit zo nodig ook af met nationale Social Media-team, en laat ze van te voren 

deze handleiding lezen. 

 

Bij grotere acties is het ook goed om een backoffice in te richten. Hier kunnen een paar rebellen de actie 

vanuit coördineren. Ze kunnen belangrijke berichten naar rebellen communiceren, social media 

bijwerken, en eventueel per telefoon de pers te woord staan. Voor de backoffice wil je een locatie 

regelen die los staat van de actie, zodat de mensen daar niet gestoord worden door wat er tijdens de 

actie gebeurt. 

 

Tijdens de actie 

Of je actie nu een backoffice heeft of niet, zorg dat alle belangrijke (media)rollen aan het begin van de 

dag duidelijk zijn. Zijn er woordvoerders, en staan ze in contact met de aanwezige media? Zijn de foto- 

en videografen er, en weten ze hoe ze hun materiaal kunnen delen? 

 

Wees gedurende de actie alert op hoe de actie eruit ziet, en maak er iets moois van voor onze eigen 

fotografen en voor de aanwezige media. Zijn de banners goed verdeeld, en is op iedere mogelijke foto 

duidelijk waarom jullie actie voeren? Houdt iedereen voldoende afstand van elkaar, i.v.m. Covid-19? 

Staan er niet alleen maar jongeren vooraan? 

 

Plaats voor, tijdens en/of na de actie zo nu en dan wat op social media, zodat mensen die aan de hand 

van de actie je groep opzoeken weten waarvoor je actie voert. Journalisten verwerken zo nu en dan 

tweets in hun artikelen, dus maak daar eventueel gebruik van! 

  

https://drive.google.com/drive/folders/17UbXsXKOxFNQ0uEt_r6fnO3kNx8H36cB
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/pers
https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/Photographers


 

 
 

Mediacommunicatie achteraf 

Afhankelijk van je actie kan je denken aan de onderstaande vervolgstappen na de actie: 

 

• Stuur nogmaals een persbericht, ditmaal met foto’s: zeker als de actie een hogere 

nieuwswaarde had dan de media van tevoren in kon schatten 

• Stuur aanwezige journalisten een follow-up bericht, bijvoorbeeld een bedankje. Onderhoud 

contact met ze, ook voor volgende acties! 

• Plaats een terugblik op social media. Bied daarin perspectief: toekomstige acties of 

mogelijkheden voor mensen om zich aan te sluiten. Deel deze terugblik eventueel ook met de 

nationale social media, zij staan er altijd voor open om content van lokale groepen te delen! 

• Archiveer je beeldmateriaal in de Cloud, en stuur dit eventueel door naar de nationale social 

media of media@extinctionrebellion.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eenvoudig voorbeeld betreffende beeldvorming: Deze actie werd 5 jaar na het tekenen van het 

verdrag van Parijs gevoerd en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet nog steeds niet 

genoeg.  

https://wiki.extinctionrebellion.nl/Main/MediaLibraries
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/social-media
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/social-media
mailto:media@extinctionrebellion.nl


 

 
 

Hoeveel rebellen heb je nodig? 

Het is belangrijk om in te schatten hoeveel mensen je nodig hebt om een actie te laten slagen. 

Daarnaast wil je dat, wie er ook komt opdagen, er zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de 

actie. Zowel mensen die bereid zijn om gearresteerd te worden, als mensen die liever niet in aanraking 

willen komen met de politie. 

Werk samen met de outreach en media-cirkel om een inschatting te maken hoeveel mensen er 

opgetrommeld kunnen worden. Hoeveel NVDA-getrainde mensen? En hoeveel niet-getrainde mensen? 

Wees realistisch, maar ambitieus. 

Specifieke rollen tijdens de actie 

Het is aan te raden om deze aangewezen rollen te laten dekken en een back-up voor elke rol te hebben 

voor het geval iemand op korte termijn niet in staat is om aanwezig te zijn. Dit is geen uitgebreide lijst 

van rollen voor grotere acties. 

POLITIELIAISON - Draagt paars high-vis Klaar om met de politie te spreken voor en tijdens acties.  

DE-ESCALATIE - persoon die goede vaardigheden heeft in het kalmeren van een situatie, bijvoorbeeld 

spreken met een ruw publiek of spreken met een menigte om een ongewenste sfeer te kalmeren.  

WELLBEING - Draagt groen high-vis. Zorgt voor het welzijn van iedereen: zorgt ervoor dat iedereen 

rustig en geaard is. Bij voorkeur ook een EHBO-er. Draagt zorg voor essentiële zaken zoals water, 

noodhapjes, zonnebrandcrème, paraplu's, warmtekussens, sanitair, EHBO-doos, basistoiletartikelen, 

andere goede spullen!  

MEDIA TEAM - live-streaming, het maken van beeldmateriaal om te bewerken, interviewen etc. Op de 

locatie aansturen van rebellen voor creëren mediabeeld.   

PERSWOORDVOERDER - klaar om met elke pers te spreken, goed op de hoogte van het verhaal van de 

actie en de kernwaarden en eisen van XR 

XR LOGISTIEK - persoon om leiding te geven aan het verzamelen van de benodigde spullen en deze weer 

mee te nemen.  

ARRESTANTEN ONDERSTEUNING- Bereid om te gaan wachten bij politiebureaus om dappere rebellen 

terug te verwelkomen in de vrije wereld: ervoor zorgen dat ze vervoer naar huis kunnen krijgen, dat ze 

oké zijn, zodat ze massale liefde krijgen. Ga bij voorkeur met z'n tweeën. Dit zou lang kunnen duren, tot 

het einde van de nacht, dus wijs diensten aan. Deze personen moeten met de backoffice communiceren 

over waar de arrestanten naartoe zijn gegaan.  

Het is vanzelfsprekend dat alle mensen op een actie nuchter dienen te zijn, en de mensen met een 

verantwoordelijke rol in het bijzonder.   



 

 
 
 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (Niet hetzelfde als een 'organisator' in juridische termen) Een uitstekende 

communicator, verbaal en via de telefoon. Zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en geeft de actie 

een duwtje in de rug. Moet nadenken en strategisch reageren. Geadviseerd wordt om geen risico's te 

lopen op arrestatie en een back-up coördinator te hebben. Men zou gebruik kunne maken van een 

coördinatortelefoon  die wordt doorgegeven als er van rol wordt gewisseld. Op de grond is het nuttig 

om 3 mensen in deze rol te hebben, om snel beslissingen te nemen via consensus samen, of individueel 

als dat nodig is. In aanloop naar de actie is het belangrijk om een iemand aan te stellen om het 

totaaloverzicht van de projectplanning te houden.  

JURIDISCH WAARNEMER (van buiten de AG) Draagt oranje high-vis. Is aanwezig bij de actie. Juridische 

waarnemers zijn getrainde vrijwilligers die de wettelijke rechten van activisten kennen en opletten of 

deze niet worden overtreden. Juridische waarnemers zijn onafhankelijk van het protest en nemen niet 

deel aan de actie. Zij houden toezicht op arrestaties, verzamelen getuigen en geven arrestanten 

ondersteuning op het politiebureau.  

Voor deze rollen wordt aangeduid dat er een laag arrestatierisico is, maar er is nooit volledige garantie 

over hoe de politie zal reageren op een actie. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf en onze 

acties. 

Creëer een web van informatiestromen tussen deze rollen. Als we echt willen decentraliseren, moet de 

hiërarchie een web zijn. In plaats van een top, is er een midden.  

  



 

 
 

Trainingen vooraf 

Er zijn twee soorten trainingen die nodig zijn bij het opzetten van een actie: de trainingen voor de 

rebellen die meedoen aan de de actie, en de trainingen voor de rebellen die de actie organiseren.  

NVDA training (actietraining) 

De NVDA training is bedoeld als voorbereiding op een actie. Er wordt geoefend met confronterende 

situaties en een deel van de informatie uit deze actiegids wordt herhaald. Het is heel erg aan te raden 

dat iedereen die mee doet aan een actie een NVDA Training gevolgd heeft. Mocht je actie een heel laag 

risico op arrestatie hebben (bijvoorbeeld alleen maar flyeren, dan is het niet noodzakelijk maar nog 

steeds goed om wel te doen). 

NVDA trainingen worden gegeven door NVDA Trainers. Idealiter heb je in je eigen groep een of 

meerdere NVDA trainers. Regelmatig wordt de NVDA trainer-training gegeven. Kijk hiervoor bij de 

aankomende evenementen op de website. Staat hij hier niet tussen? Stuur dan een berichtje naar 

de  Outreach & Training cirkel 

Hebben jullie geen tijd of capaciteit om zelf een NVDA training op te laten leiden? Vraag dan in het 

NVDA trainers kanaal of er een actie trainer de actie training zou willen geven. Als dit niet werkt, neem 

dan contact op met de Outreach&Training cirkel, zij kunnen je verder helpen. Een handleiding van de 

NVDA training voor de trainer is ook beschikbaar. 

Actie organisator trainer 

Voor de organisatoren zijn deze twee trainingen erg interessant om te volgen: 

• Training voor: ‘Hoe een actie te organiseren’ (neem contact op met de Actie cirkel) 

• Legal training voor organisatoren (neem contact op met  Legal) 

Maar er zouden natuurlijk meer dingen kunnen zijn waar je in getraind zou willen worden zoals  ‘Hoe 

maak je lock-on pipes?‘ of  ‘Hoe gebruik je tripods?‘ neem hiervoor contact op met de actie cirkel door 

een berichtje te plaatsen in dit mattermost kanaal. 

Er zijn ook verschillende trainingen beschikbaar voor de verschillende actierollen die hierboven 

beschreven staan. De Actie wellbeing en de de-escalatie training worden bijvoorbeeld gegeven door 

Regen. Mocht je voor een bepaalde rol nog niemand hebben, neem dan contact op met de 

bijbehorende cirkel, of met de actiecirkel, dan helpen wij je verder, zodat je helemaal voorbereid bent!  

  

https://extinctionrebellion.nl/events/
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/outreach-training
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/nvda-trainers
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/nvda-trainers
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/outreach-training
https://docs.google.com/document/d/17IUSNb-udme2efGLfUEfBku2FArjWPjSMIx-V9Njvz0/edit
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/legal-circle
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/regenerative-culture
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie


 

 
 

Vormgeving en Stijl 

 

Bedenk welke vormgeving en stijl passen bij het verhaal (het concept) van de actie. Welke boodschap wil 

je overbrengen?  

Je kunt aan spandoeken, vlaggen, posters, shirts, buttons, kostuums, objecten en attributen denken. Maar 

ook aan theatrale acts, muziek en poëzie. En vergeet de flyer niet die je uitdeelt! Het allerleukste is 

natuurlijk om dit samen te maken. Heb je iemand in je kunstgroep die kunstenaar of ontwerper is? 

Misschien heeft deze persoon extra tips en tricks, benut de kennis die er is. 

Vormgeving 

Voorbeelden kun je vinden op NextCloud in de map ArtsInAction. Hier vind je ook de Engelstalige 

internationale ontwerphandleiding XR Design Programme. In deze handleiding staat een overzicht van XR 

vormgeving. Denk aan lettertype, kleurgebruik, symbolen, illustraties, logo’s etc. Zie het als een leidraad 

- het is fijn en belangrijk dat de beeldtaal van XR goed uit de verf komt bij acties - en voeg natuurlijk altijd 

eigen ideeën toe! 

Basis-actiemateriaal 

Bij elke actie wil je een paar dingen hebben: vlaggen met een XR logo, flyers met meer info over de actie 

en spandoeken met je boodschap. Bedenk goed: deze teksten verschijnen op de foto’s die hopelijk in de 

media belanden! Het is dus belangrijk om een pakkende, heldere leus te bedenken en te zorgen dat die 

goed zichtbaar op het spandoek staat. Je kunt dit strak doen door met een beamer via je laptop in het XR 

Lettertype (te vinden in de ontwerphandleiding) de leus over te schilderen. Bekijk FlagMakingZine als je 

zelf een vlag wilt maken. Of maak een afspraak met de kunstcirkel uit Amsterdam of Utrecht om daar de 

houten letterstempels te gebruiken. 

Geluidsapparatuur 

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/files/?dir=/CloudXRNL/Circles/ArtsInAction_Home/ArtsInAction_Shared&fileid=219304
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/files/?dir=/CloudXRNL/Circles/ArtsInAction_Home/ArtsInAction_Shared&openfile=401610
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/files/?dir=/CloudXRNL/Circles/ArtsInAction_Home/ArtsInAction_Shared&fileid=219304#pdfviewer


 

 
 
Lawaai kan belangrijk zijn voor een protest, geluidsapparatuur is nuttig voor het versterken van de 

sprekers en het energiek houden van de menigte met muziek. Megafoons zijn goede backups, of drums 

om te dansen, zie ook de Mic Check techniek van occupy, voor toespraken die zichzelf versterken onder 

een menigte.  

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_microphone


 

 
 

Outreach  

Acties zijn geweldige outreach kansen. Een actie is een trigger die mensen nieuwsgierig maakt naar onze 

boodschap. Wat outreach kan toevoegen aan de actie, is context. Met outreach maak je duidelijk wat de 

boodschap is en wat we willen dat mensen doen en wat ze kunnen doen om onze zaak te helpen.  

Om de acties echter zo goed mogelijk te benutten, is enige voorbereiding nodig. De volgende dingen zijn 

hierbij belangrijk 

Outreachrebellen 

Een aantal rebellen die toegewijd zijn aan het doen van outreach tijdens de actie. Bespreek met de 

outreach-rebellen van te voren wat het algemene praatje wordt dat je gaat doen. Een goede 

handleiding voor outreach tijdens acties is beschikbaar 

Flyers 

Zorg ervoor dat de outreach-rebellen voldoende flyers hebben. Je geeft makkelijk veel flyers weg. Het is 

handig als flyers niet actiespecifiek zijn maar voor meerdere acties gebruikt kunnen worden. Op die 

manier kun je er veel in een keer laten drukken -dat is goedkoper- en hoeft je inschatting minder 

nauwkeurig te zijn. Een voorbeeld van flyers is  hier te vinden. 

Het is van belang dat flyers oproepen tot actie. Denk hierbij aan inschrijven op de website,  het 

wekelijkse introductie praatje of misschien een QR code van de lokale whatsapp broadcast groep. 

Mensen meteen inschrijven 

Als mensen overtuigd zijn van de ernst van de klimaatcrisis en geïnteresseerd zijn is het handig om 

mensen meteen in te laten schrijven voor XR op de website voor het wegzakt naar de achtergrond. 

https://resources.extinctionrebellion.nl/media/Wat%20te%20zeggen%20over-namens%20XR.docx
https://drive.google.com/drive/folders/1ve1DSnbjltb4fcw69Z6chXLrhMvNH9El?usp=sharing
https://extinctionrebellion.nl/doe-mee/
https://extinctionrebellion.nl/introductie/
https://extinctionrebellion.nl/introductie/
https://extinctionrebellion.nl/doe-mee/


 

 
 

Financiën 

Bij het plannen van een actie kunnen er kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld: flyers; posters, verf; 

etc. Om van te voren te kijken of dit door XR gefinancierd kan worden, moet je een aanvraagformulier 

invullen en mailen naar vriendenvanxr@tutanota.com daarna kijkt de finance cirkel of daar budget voor 

vrijgemaakt kan worden, wat voor kleine bedragen voor materialen bijna altijd het geval is. Voor andere 

kosten, zoals een eventuele boete die je hebt gekregen, of reiskosten die je hebt gemaakt voor een 

actie, krijg je helaas niets terug. De onderstaande tabel bevat een overzicht van de veelgevraagde 

onkostenvergoedingen.  Als je alsnog twijfelt of iets wel of niet vergoed gaat worden, kan je altijd even 

kijken naar het vergoedingenbeleid. Heb je de kosten eenmaal gemaakt, dan kun je ze declareren met 

het declaratieformulier.  

Onderwerp Vergoeding mogelijk? 

Banners Ja 

Flyers Ja 

Posters Ja 

Stickers Ja 

Huurprijs voor een vergaderlocatie Ja 

Huur van materialen (bijvoorbeeld een speaker) voor acties Ja 

Trein tickets voor XR vergaderingen/trainingen Bij uitzondering max. €19,-* 

Treintickets naar acties of evenementen Nee* 

Juridische kosten Max. €203,- * 

Boetes Nee 

Drankjes en eten tijdens XR bijeenkomsten Nee 

Schade aan persoonlijke eigendommen Nee 

Schade aan eigendommen van anderen Nee 

*Zie het vergoedingenbeleid voor uitleg en uitzonderingen. 

  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/404217
mailto:vriendenvanxr@tutanota.com
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/404215
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/404216
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/404215


 

 
 

Juridisch  

INTRODUCTIE 

 

Het recht om te protesteren is een internationaal erkend mensenrecht, wat betekent dat 

iedereen het recht heeft om te protesteren en beschermd zal worden door de wet. Er moet 

echter rekening worden gehouden met het feit dat er een aantal uitzonderingen op dit recht 

zijn, zowel in de wet als in de praktijk; voor bescherming van de (publieke) gezondheid, voor 

verkeersredenen, of voor het bestrijden of voorkomen van ongeregeldheden.  

 

• Artikel 9 van de Nederlandse Grondwet stelt ons in staat om samen te komen en te 

protesteren. Het legt onze lokale en nationale overheid ook de plicht op om deze 

rechten te beschermen en te faciliteren.  

• Specifieker, het recht om te protesteren wordt op nationaal niveau geregeld in de WOM 

(Wet op de Openbare Manifestaties). Omdat het recht om te protesteren alleen op 

openbare plaatsen geldt, definieert de WOM ook wat een openbare plaats is en wat 

niet. 

• Bij het bepalen van de legale/illegale aspecten van een actie moet je ook de 

gemeentelijke regels voor protest controleren, omdat sommige regels per stad 

verschillen. De gemeente beschrijft bijna altijd lokale regels en voorschriften in de APV 

(Algemene Plaatselijke Verordening). 

• Covid-19 verordeningen kunnen ook relevant zijn. 

 

Wat maakt XR-acties juridisch gezien anders en wat zijn de juridische gevolgen daarvan?  

Tijdens Extinction Rebellion acties gebruiken we vaak elementen van geweldloze directe actie 

(non-violent direct action). Wanneer we dat doen, houdt het protest niet op een 'protest' te 

zijn, maar zouden onze acties de autoriteiten de macht/plicht kunnen geven om in te grijpen. 

 

Wat is geweldloze directe actie (NVDA)? 

Het is de actieve, uitgesproken weigering van een burger om bepaalde wetten, eisen of bevelen 

van een overheid te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid moet volgens onze definitie geweldloos 

zijn om het meest effectieve resultaat te behalen. Daarom is NVDA een vorm van vreedzaam 

protest, en het kan ook worden aangeduid als 'geweldloze burgerlijke 

ongehoorzaamheid/weerstand'. 

 

Moet elke actie een overtreding van de wet zijn? 

Nee. Sommige acties die Extinction Rebellion organiseert hebben geen wetsovertredende 

component. Deze acties dienen vooral om onze boodschap te verspreiden en nieuwe mensen 

aan te trekken! 

  



 

 
 

Wordt iedereen die de wet overtreedt gearresteerd?  

Het is onmogelijk te voorspellen hoe de autoriteiten zullen reageren. Soms arresteren ze 

niemand. Soms arresteren ze alleen een kleine groep mensen die bepaalde taken in een actie 

uitvoeren. Soms sluiten ze de hele groep in en arresteren ze iedereen. Maar de moraal van het 

verhaal is: we kunnen nooit garanderen dat er niemand gearresteerd wordt. Terminologie is 

dus belangrijk. We gebruiken de termen "arresteerbaar" en "niet arresteerbaar" niet meer, 

maar spreken van rollen met "hoog risico" en "laag risico" tijdens acties. 

 

ACTIE-PLANNING 

 

Bevindt mijn actie zich in het kader van dingen die als legaal worden beschouwd? Welke delen 

van mijn actie zouden als illegaal kunnen worden gezien?  

Kijk op WOM (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10) en de gemeentelijke 

regelgeving (zoek online op 'naam gemeente + APV'). Je kunt altijd contact opnemen met XR 

Legal als je nog vragen hebt. 

 

Wil ik de autoriteiten informeren over mijn actie (in de vorm van 'Kennisgeving') en hoe doe ik 

dat?  

Het is belangrijk om te onthouden dat het recht om te protesteren in de basis niet iets is waar 

we om moeten vragen, of wat we moeten aanvragen. We sturen gewoon een aankondiging dat 

we komen, en de staat moet ons recht faciliteren. Wet- en regelgeving op het gebied van protest 

vraagt echter wel dat we de gemeente ten minste 24/48 uur voor de demonstratie op de hoogte 

stellen van een geplande demonstratie; een dergelijke kennisgeving heet 'Kennisgeving'. We 

raden je aan deze kennisgeving te doen voor demonstraties die niet als doel hebben om 

disruptief te zijn.  

• Kennisgeving kan online worden aangevraagd. Zoek online naar ‘Naam gemeente + 

kennisgeving' om de juiste webpagina te vinden. 

 

Tips voor communicatie met autoriteiten: 

• Het belangrijkste hieraan is om te proberen onszelf en anderen niet te criminaliseren, 

noch met onze woorden, noch met onze daden. Meer praktisch gezien delen we alleen 

informatie die het slagen van onze acties niet in gevaar brengt. 

• Tijdens de actie moet worden doorverwezen naar de politiecontactpersoon of naar de 

woordvoerder. 

• Indien  je gearresteerd wordt is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de informatie 

die je aan de politie verstrekt. Vooral in gevallen waarin jij of je mede-rebellen ervoor 

kiezen om anoniem te blijven. Houd je daarom voor de zekerheid altijd aan onze 'geen 

commentaar’-regel. 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10


 

 
 

ONDERSTEUNENDE JURIDISCHE ROLLEN 

 

Strafrechtadvocaat op stand-by 

We proberen contact te leggen met een lokale advocaat voordat we acties doen. Voor sommige 

(legale) protesten heb je misschien geen advocaat nodig, maar het hebben van een stand-by 

advocaat kan cruciaal blijken, vooral in gevallen waar de rebellen 's nachts worden vastgehouden 

voor (vermeende) overtreding van de wet. (Zie de juridische training voor meer informatie over 

's nachts vastgehouden worden). ‘Stand-by’ betekent dat de advocaat op de hoogte is van de 

actie en beschikbaar is om opgeroepen te worden in geval van arrestaties. 

• We raden je aan contact op te nemen met XR Legal voordat je een advocaat belt; 

afhankelijk van de locatie van de actie kunnen we misschien een advocaat aanbevelen 

waar we eerder mee hebben gewerkt. Zie ook dit document voor enkele aanbevelingen 

van advocaten. 

• Als wij geen advocaat kunnen aanbevelen, of indien je XR Legal niet tijdig kunt bereiken, 

kun je via deze website zoeken naar een strafrechtadvocaat.  

• Zorg ervoor dat de backoffice/arrestantenondersteuning tijdens de actie in contact kan 

komen met de advocaat. Probeer een minimum aantal mensen in contact te brengen met 

de advocaat.  

• Indien de actie eindigt zonder dat er sprake is van een arrestatie, informeer dan de 

advocaat. 

 

Politiebemiddelaar 

De politiecontactpersoon is de persoon die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de 

activisten en de politie tijdens een actie. (zie bijlage 1 voor instructies) 

 

Arrestantenondersteuning 

 

Een team van mensen dat arrestantenformulieren verzamelt voorafgaand aan (disruptieve) 

acties en deze formulieren gebruikt om ervoor te zorgen dat je op tijd wordt vrijgelaten/ om je 

naasten te informeren over de arrestatie als dat nodig is. Zij bieden ook fysieke/emotionele 

ondersteuning als je eenmaal bent vrijgelaten. (zie bijlage 6 voor instructies) 

 

 

  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/2qXgEA84y9fGL9F
https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/


 

 
 

Juridische waarnemer 

Bij voorkeur een neutrale partij (een of twee personen of vertegenwoordigers van een NGO) die 

de actie waarnemen om de gebeurtenissen vanuit juridisch perspectief te belichten. Deze rol is 

belangrijk om de burgerrechten te beschermen. Meestal zetten we dit alleen op tijdens de 

rebellie-weken, wanneer er zware politie-aanwezigheid wordt verwacht. Het zou echter nuttig 

kunnen zijn om iemand in de actie te hebben die in staat is om foutief gedrag van de politie op 

video op te nemen. 

• Hier is een database met de reacties van de autoriteiten op onze acties tot nu toe.  

Het heeft de voorkeur om deze rollen lokaal in te stellen bij het plannen van een actie. Als u 

begeleiding nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met XR Legal. 

 

VERDERE INFORMATIE 

 

XR-Financieringsbeleid juridische kosten 

XR past haar financieringsbeleid aan voor de juridische kosten van de rebellen. Door meer en 

hogere kosten voor juridische procedures is het niet meer mogelijk om alle juridische kosten voor 

rebellen te betalen. Hoe ziet ons nieuwe beleid eruit? 

 

1. XR betaalt (nog steeds) niet voor boetes, deze moeten rebellen zelf betalen. 

2. Als ze voor de rechter worden gebracht, zal XR proberen de rebellen met het laagste 

inkomen het meest te steunen. Alle rebellen kunnen een terugbetaling vragen voor het 

'minimale eigen risico' nadat overheids-gefinancierde rechtsbijstand door de advocaat is 

aangevraagd (toevoeging).  

• De hoogte van het 'eigen risico' hangt samen met het inkomen/kapitaal van een rebel. 

Het minimum eigen risico is een bedrag tussen €148 en €203. Alle andere kosten moeten 

door de rebellen zelf worden betaald. 

1. In uitzonderlijke gevallen, als je zaak relevant is voor de hele beweging, kunnen de kosten 

alsnog door XR worden betaald. 

2. Als de juridische kosten je echt veel problemen zullen opleveren, neem dan toch in ieder 

geval contact op met de juridische afdeling, en we zullen proberen om samen iets uit te 

zoeken. 

 

Contact met XRNL Legal 

 

Mattermost xrNetherlands team > Kanaal 8 Legal Circle of 8.2 Legal Questions 

E-mail: xrnl_legal@protonmail.com 

Legale training voor rebellen  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/f/383019
about:blank
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/f/402305


 

 
 

Regeneratieve cultuur in acties 

Het welzijn van de actievoerders en organisatoren wordt belangrijk gevonden binnen XR. Op het 

moment zijn er een aantal rollen die hier vooraf/tijdens/ achteraf een actie aan bij kunnen dragen. 

Hiernaast is goede voorbereiding, heldere communicatie onder organisatoren en naar rebellen toe 

essentieel voor het creëren van een veilige omgeving voor de actievoerders.  

Als de stress-factoren die kunnen opkomen door het organiseren van een actie laag gehouden kunnen 

worden, kan de stress en andere emotionele responses van confrontatie met omstanders/politie of 

andere autoriteiten beter verwerkt worden.  

 

Vier rollen die hier een belangrijke rol in spelen zijn het welzijnsteam, de-escalatie, EHBO en  . Voor alle 

rollen is het verstandig om groene/gele hesjes te dragen zodat je herkenbaar bent voor de deelnemers 

aan de actie. Hesjes zijn te vinden bij je lokale groep of kunnen geleend worden van andere “grotere” 

groepen. In the ARTS Factory in Utrecht en de Rebel Base in Amsterdam zijn er meestal een aantal te 

vinden. 

 

Welzijnsteam 

Zij houden in de gaten of aan eerste behoeften voldoen worden ( zoals eten, water, sanitair en 

leefbare weersomstandigheden). Daarnaast is het prettig om sensitief te zijn voor de sfeer tijdens de 

actie. En kan sfeerverhogende muziek/chants etc ingezet worden om langer vol te houden, of een 

opruiende sfeer juist te kalmeren. Daarnaast is het van belang dat het welzijnsteam de emotionele 

gesteldheid van de mede-rebellen peilt en daarin ook hun eigen welzijn in acht neemt.  

Het is prettig om een anker te kunnen vormen voor mensen die mogelijk in paniek raken, of overweldigd 

zijn van de emoties/spanning die los komt.  

HIERVOOR is het dan ook belangrijk dat er een welzijnstraining gevolgd wordt door de rebellen die dit 

gaan doen. Hier worden tools aangereikt om hiermee om te gaan. Daarnaast is het altijd een uitdaging, 

dus steun elkaar als welzijnsteam (buddy's) dan ook en houd elkaar in de gaten, om zelf ook voldoende 

rust/ontlading te kunnen hebben.  

 

Daarnaast het verzorgen van een check-in voor de actie en debrief na de actie belangrijk. Dit kan 

behoren tot de verantwoordelijkheden van het welzijns-team. Ook een reminder tijdens de briefing dat 

er mensen deze rol zullen bekleden, wie dat zullen zijn of hoe zij herkenbaar zijn en nogmaals 

benadrukken dat het ieder moment oké is om uit een actie te stappen is goed om te vermelden.  

MM channel over REGEN TRAININGEN  

MM channel over algemene hulp, vragen, en contactpunten lokaal-nationaal: 

Actie Well-being guide vanuit de UK  

 

 

  

https://organise.earth/xr-netherlands/channels/trainingen-regenerative-culture-rc
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/regen-localsnational-communication%5C
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/ee3e35iKiFpsXdi?dir=undefined&path=%2FPreparation%20for%20rebellion%20week%2FIRW%20April%202019&openfile=125062


 

 
 

De-escalatie  

Voor sommige acties, waarbij er directe confrontatie is met omstanders door bijv. het blokkeren van 

een weg/rotonde, is het prettig de-escalators aan te wijzen. Zij zullen het gesprek met omstanders 

aangaan. Dit in eerste instantie om hen de mogelijkheid te geven om te delen waar zij mee zitten. 

Sommige mensen wachtend in hun auto kunnen heftig reageren. Het heeft dan geen nut de ander te 

overtuigen waarom jij daar staat. Als iemand in zijn emotie zit en zich gepikeerd voelt is er vaak geen 

ruimte om echt naar de ander te luisteren. Dus als de-escalator zou je als eerste naar de ander moeten 

luisteren om mogelijk een “inhoudelijk” gesprek op gang te krijgen. Wees niet teleurgesteld als dit niet 

lukt.  

Tip: neem koekjes mee en flyers. Hierdoor heb je iets waar je je gesprek mee kan openen en sympathie 

kan krijgen. Een flyer wordt mogelijk nog op een later moment gelezen, waardoor een bepaalde 

boodschap alsnog binnen kan komen.  

 

Volg een wellbeing en het liefst ook een non violent communication training .  

Handige NVC actie gerelateerde hand-out: 

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/384019?filePath=%2FCloudXRNL%2FCirc

les%2FRegenerativeCulture_Home%2FRegen_Shared%2FResources%2FRegen%20in%20action%2FNVC

%20De-escalation%20Handout%20.docx 

 

EHBO  

Tijdens de actie is het van belang EHBO’ers aanwezig te hebben. Voor de eigen veiligheid en daarnaast is 

dit vaak ook een vereiste voor legale demonstraties. In het verleden hebben getrainde EHBO’ers zich 

ingezet voor grootschalige nationale acties. Afhankelijk van de soort actie is het wenselijk 1 of meerdere 

EHBO’ers aanwezig te hebben. Voor grotere acties 200+ is het prettig om minstens een duo aanwezig te 

hebben ( en iedere +500 een extra ) en met langere duur ervoor te zorgen dat shifts gedraaid worden en 

men dus afgewisseld en ontlast wordt. 

Lokaal kan er contact opgenomen worden als er binnen eigen kringen geen EHBO getrainde personen 

bevinden, met de lokale afdeling van het rode-kruis. Mogelijk zijn zij bereid support te bieden.  

 

Arrestantenondersteuing  

In relaties tot acties waarbij mogelijk arrestaties plaats gaan vinden, is het verstandig na te 

denken over arrestanten support. Dit hangt sterk samen met de legaliteit van de acties ( zie kopje Legal 

support) en de ondersteuning van advocaten/juristen op het proces volgend op de arrestatie.  

De andere kant is de nazorg voor arrestanten. Dit houdt onder andere in: zorgen dat er mensen 

stand-by staan die arrestanten kunnen opvangen wanneer ze vrijgelaten worden. Zorgen voor een 

moment dat hun ervaring gedeeld kan worden. En mogelijk op de langere termijn nog met hen, of 

onderling reflecteren op de impact die hun arrestatie gehad heeft Het is prettig als er met bestaande AG 

gewerkt wordt in de actie. Deze nazorg kan dan ook binnen die kring plaatsvinden, dus in een veilige 

omgeving.  

MM kanaal voor hulp/vragen:  https://organise.earth/xr-netherlands/channels/arrestee-support-team  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/384019?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FRegenerativeCulture_Home%2FRegen_Shared%2FResources%2FRegen%20in%20action%2FNVC%20De-escalation%20Handout%20.docx
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/384019?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FRegenerativeCulture_Home%2FRegen_Shared%2FResources%2FRegen%20in%20action%2FNVC%20De-escalation%20Handout%20.docx
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/384019?filePath=%2FCloudXRNL%2FCircles%2FRegenerativeCulture_Home%2FRegen_Shared%2FResources%2FRegen%20in%20action%2FNVC%20De-escalation%20Handout%20.docx
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/arrestee-support-team


 

 
 

Safe-space / base voor voor/na de actie 

Met high risk of meerdaagse acties is het aan te raden een plek te hebben waar voor en na de actie 

verzameld, ge briefed en ge debriefed kan worden. Tijdens meerdaagse acties is het ook prettig een 

safe-space op te zetten buiten de actie. Hier kunnen rebellen naar toe komen voor een moment van rust 

of emotionele support. Hiervoor is het belangrijk dat er de hele tijd 1-2 mensen aanwezig zijn in de 

ruimte die hier ook ondersteuning in kunnen bieden indien gewenst.  

Mee te nemen naar de actie 

• Warm/waterdichte dingen: dekens, tarpen, paraplu’s, handwarmers, reddingsdeken. 

• Snacks: thee, water, koekjes, trail mix, etc. Energierijke snacks zijn goed, maar ook 

wortels/komkommer/fruit. Zorg ervoor dat wellbeing altijd snacks heeft! 

• Sanitaire spullen (als er geblokkeerd/langdurig verbleven wordt): emmers, schoonmaak 

handdoeken, maandverband, tampons, handreiniger, doekjes. 

• EHBO: simpele EHBO doos is genoeg, zorg tenminste voor pleisters, iodine, snelverband, 

paracetamol en een reddingsdeken 

• Actiegericht: Nagellakverwijderaar, cola (voor lijm) 

  



 

 
 

Actiebriefing 

Het geven van een actiebriefing is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding voor een actie. 

Afhankelijk van de grootte en tijdstip van de actie is het handig om de actiebriefing een dag of enkele 

dagen voorafgaand aan de actie te organiseren of op de dag zelf (werkt vaak prima voor kleinere acties). 

Het algemene doel van een actiebriefing is het mentaal voorbereiden van rebellen en het verschaffen 

van informatie voor duidelijke communicatie vóór en tijdens de actie. Punten die vaak voorkomen op de 

agenda van een actiebriefing zijn bijvoorbeeld:  

• Messaging/boodschap van de actie  

• Concreet actieplan (beginlocatie, tijdlijn, duur van de actie, etc.)  

• Eventuele rolverdeling van de actie 

• Legale briefing (mogelijke gevolgen van de actie en invullen arrestatie formulier) 

• Actie Consensus (eventueel inclusief uitleg handsignalen en afspraken over COVID) 

• Wellbeing tijdens de actie en datum, tijd & eventuele locatie van de debrief 

• Paklijst 

Bij grote, massale acties is het ook handig om bijvoorbeeld een ‘one-pager’ te maken voor deelnemers 

met een korte samenvatting van alle informatie en met duidelijke aanspreekpunten. Voor 

woordvoerders is een document met de messaging strategy ook erg nuttig. Voor een voorbeeld van een 

actiebriefing presentatie van de September Rebellie, zie dit document. 

 

Besluitvorming 

Veiligheidscoördinatoren of affiniteitsgroepen moeten een besluitvormingsproces hanteren om 

overeenstemming te bereiken over de manier waarop plannen kunnen worden aangepast naar 

aanleiding van een veranderende situatie in een actie, en op basis van de overeengekomen 

actieconsensus. 

  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/o7iXGxq84xgZZiD


 

 
 

Check-out & Evaluatie 

Na de actie is het belangrijk dat je contact houdt met elkaar en dat je de actie goed afsluit. Op die 

manier zorgen we goed voor elkaar en kunnen we leren van onze ervaringen. Hiervoor zijn er twee 

momenten: een check-out direct na de actie, en een evaluatie één tot drie dagen na de actie. 

De check-out doe je direct na de actie. Het is dus fijn als er een locatie beschikbaar is dichtbij waar de 

actie eindigt waar je rustig kan zitten en napraten. Als je gearresteerd bent kan je dit doen als je tegelijk 

wordt vrijgelaten met de mede-arrestanten. De check-out doe je in groepjes van 4-10, bijvoorbeeld met 

je Affiniteitsgroep. Hierbij gaat het vooral om jouw gevoel bij de actie. Neem ruim de tijd voor de check-

out: acties kunnen een hoop emoties losmaken en het is goed om die te bespreken met rebellen die 

hetzelfde hebben meegemaakt zodat je er niet mee blijft zitten in je hoofd. Je kan vragen stellen als: 

• Hoe voelde ik me tijdens de actie? 

• Hoe voel ik me nu? 

• Wat heb ik nodig? 

• Hoe gaat het met ons als groep? 

• Hoe kunnen we onze groep sterker maken? 

De evaluatie doe je een paar dagen na de actie, zodat je tijd hebt gehad om er over na te denken. In de 

evaluatie verkennen we wat goed is gegaan, waar conflicten of spanningen zijn ontstaan en hoe we ons 

kunnen verbeteren voor de volgende actie. Hierin is er ook ruimte om te reflecteren en de ervaring en 

kennis door te geven aan de rest van de beweging. In de evaluatie kan je mensen vragen om drie dingen 

te noemen die goed gingen, drie dingen die niet zo goed gingen, en één ding wat beter kan de volgende 

keer. Denk hierbij weer aan alle aspecten van een actie die we in deze gids benoemd hebben: 

• Vreedzaamheid • Locatie • Verhaal / 
Boodschap 

• Interne communicatie • Social media • Pers 

• Regeneratieve cultuur • Materialen • Arrestatie 

• Juridische ondersteuning • Kunst • Besluitvorming 

• Aantallen • Rolverdeling • Trainingen 

  



 

 
 

Tijd voor actie! 
Je bent er, het einde van de actiegids. Tijd voor actie dus! Hopelijk ben je inmiddels goed geïnformeerd 

over het organiseren van een actie, en heb je er veel zin in. Natuurlijk gaat het spannend zijn voor jou als 

actie-organisator, en voor iedereen die deel neemt aan je actie, maar je weet nu in elk geval wat er 

nodig is om een actie zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarom willen we je graag bedanken voor het 

lezen deze gids, en wensen we je alvast heel veel succes. Mocht je nog vragen hebben, twijfel dan niet 

om contact op te nemen met een van de cirkels. Het kan ook zo zijn dat er in de tussentijd iets is 

veranderd, en dus niet meer up to date is. In dat geval horen we het graag van je op het mattermost 

kanaal van de actie cirkel, of mail het naar action@extinctionrebellion.nl. 

Graag willen we ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit document. 

Met liefde en woede, 

De Actie Cirkel. 

  

https://docs.google.com/document/d/1QIgR-mIkS7PfMbpaxHOSbT6WEwlNkztS/edit#heading=h.49x2ik5
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
mailto:action@extinctionrebellion.nl


 

 
 

Bijlagen  Bijlage 1. Ondersteuning en contact 

Naam van de cirkel 
(afkorting) 

Contact e-mail & mattermost 
kanaal 

Functiebeschrijving en wat de cirkel jou kan bieden 

Actie E-mail: 
action@extinctionrebellion.nl 
 
Mattermost:  
Actie 

De actiecirkel ondersteunt LG’s en AG’s bij het 
organiseren van acties en kan ook helpen ter inspiratie 
voor acties. Je kunt hier voor al je algemene actie-
vragen terecht en dan kunnen ofwel wij je helpen of we 
brengen je in contact met de juiste cirkel/persoon die 
jouw vraag kan beantwoorden. 

Arts in Action (Arts) E-mail: 
xr.maakbasis@protonmail.co
m 
 
Mattermost:  
Arts in Action 

 De Arts in Action cirkel probleem om het gebruik van 
kunst en cultuur zo veel mogelijk te ondersteunen bij 
XRNL acties. De cirkel kan LG’s en AG’s helpen om kunst 
in je eigen acties te laten spreken, door je te helpen aan 
inspiratie en praktische informatie en materialen over 
het maken van kunst en symboliek.  

Collaboration (Collab) Mattermost:  
Collaborations/ 
Samenwerking 

 Het creëren en onderhouden van samenwerkingen en 
partnerschappen met andere milieu- en progressieve 
bewegingen en groepen om het gezamenlijke doel van 
systeemverandering te bereiken. Wat kan de cirkel voor 
je doen? 

Coordination (CC)  Mattermost:  
Coördinatie Circkel 

 De taak van de coördinatie cirkel is om de uitvoering 
van de strategie en financiën van XRNL te overzien, en 
om met alle andere onvoorziene omstandigheden die 
niet binnen het mandaat van de andere cirkels opgelost 
kan worden 

Finance E-mail: 
vriendenvanxr@tutanota.nl 
 
Mattermost:  
Financiën 

De Finance Circle behandelt alle budget aanvragen en 
probeert om zoveel mogelijk fondsen te werven. Je kunt 
bij ons terecht om te kijken of er een vergoeding kan 
komen voor je actie kosten. Je kan bij ons ook terecht 
met vragen over kosten die je van plan bent om te 
maken. 

Future of Democracy 
(FOD) 

 Mattermost:  
Future of democracy 

De Future of Democracy circle will meer veerkrachtige, 
inclusieve en participatieve gemeenschappen en 
democratieën zodat samenlevingen beter in staat zijn 
om de steeds onzekerder wordende omstandigheden 
van de klimaat en ecologische crisis.  

Inclusion & Power 
(I&P) 

 Mattermost:  
Inclusion & Power 

 De Inclusion & Power cirkel probeert problemen met 
macht en inclusiviteit/exclusiviteit te voorkomen binnen 
de gehele beweging. De cirkel kan jouw AG of LG helpen 
met mediëren en onderhandelen over dit soort 
problemen door kansen te bieden voor (zelf)reflectie en 
wederzijds begrip, zodat de beweging meer 
regeneratief en open word.  

Integration  Mattermost:  
Integration Channel 

 De integration cirkel probeert een infrastructuur op te 
zetten en te onderhouden waarbinnen mensen 

https://organise.earth/xr-netherlands/channels/actie
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/kunstcirkel
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/samenwerkingen
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/samenwerkingen
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/coordination
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/financien
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/pscfuture-of-democracy
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/intersectionality-wsh
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/integrators-channel
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/integrators-channel


 

 
 

makkelijk kunnen integreren. De cirkel kan LG’s en AG’s 
helpen om zelf ook een effectieve integratiestrategie op 
te zetten. 

International 
Rebellion (IRC) 

 Mattermost:  
International Rebellion Circle 

 De International Rebellion cirkel coördineert en 
overziet de internationale rebellie week.  

Legal E-mail: 
xrnl_legal@protonmail.com 

 
Mattermost: 
Legal Circle and Legal 
Questions 

De Legal cirkel probeert met rechtskennis de strategie 
en de acties van Extinction Rebellion te ondersteunen. 
Voor jou als LG of AG kunnen ze helpen met het 
opzetten van een juridische strategie, regelen van een 
politieliaison, en ze kunnen allerlei vragen 
beantwoorden die je mogelijk hebt over je actie mits je 
ze daar genoeg tijd voor geeft.  

Media & 
communicatie (M&C) 

E-mail: 
media@extinctionrebellion.nl 
 
Mattermost: 
Media & Communicatie 

 De Media & Communicatie cirkel is verantwoordelijk 
voor de communicatie van de boodschap en de eisen 
van Extinction Rebellion aan het grote publiek. Ze kunne 
jouw LG of AG helpen met het trekken van aandacht 
voor je actie als je dit enigszins op tijd van ze vraagt.   

Outreach & Training 
(O&T) 

E-mail: 
outeach@extinctionrebellion.
nl 
 
Mattermost:  
Outreach & Training 

Outreach & Training is verantwoordelijk voor het 
coördineren van alle activiteiten gericht op het 
aantrekken van nieuwe rebellen naar de beweging. Ze 
kunnen jou als LG en AG helpen met het voorzien in de 
juiste gids, het goede template of PowerPoint dia’s. Ze 
kunnen ook hulp bieden bij het geven van trainingen en 
het contact zoeken met andere lokale groepen.  

Politics, Strategy & 
Change (PSC) 

E-mail: 
politicalstrategy@extinction 
rebellion.nl 
 
Mattermost:  
Strategie/ Political Strategy & 
Change 

De rol van Political Strategy & Change is om de doelen 
en eisen van XRNL te modereren en de benadrukken. 
Het probeert hierbij om in een zo duidelijke strategie te 
voorzien. De cirkel kan je helpen bij het begrijpen en 
uitleggen van de doelen en strategie van Extinction 
Rebellion.  

Regenerative Culture 
(Regen) 

E-mail: 
regen@extinctionrebellion.nl 
 
Mattermost: 
Regeneratieve Culturen 

De Regenerative Culture cirkel probeert om een 
regeneratieve cultuur op te bouwen en te bevorderen 
als het ondersteunende netwerk van XRNL. De cirkel 
kan jouw LG of AG helpen bij het creëren van een 
gezonde, veerkrachtige en regeneratieve cultuur. 

Technical (Tech) E-mail: 
tech@extinctionrebellion.nl 
 
Mattermost: 
Tech 

Het doel van de Technical cirkel is het opzetten en 
onderhouden van de interne communicatie 
infrastructuur. De Technical cirkel kan je helpen met 
wat voor technische hulp dan ook (bijvoorbeeld online 
beveiliging of infrastructuur).  

 

Bijlage 2. Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Waarom bestaat Extinction Rebellion? 

https://organise.earth/xr-netherlands/channels/international-rebellion-circle
mailto:xrnl_legal@protonmail.com
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/legal-circle
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/legal-questions
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/legal-questions
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/media-0-xrnl
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/outreach-training
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/political-strat-change
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/political-strat-change
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/regenerative-culture
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/tech


 

 
 
We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het 

noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de 

industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms 

disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te 

nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke 

ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen. 

Vreedzame Burgerlijke Ongehoorzaamheid 

De acties van Extinction Rebellion volgen de strategie van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Het wordt ook wel aangeduid met de term Non-Violent Direct Action (NVDA). Maar wat betekent dat 

precies? En waarom kiezen we voor deze strategie? 

Wat is vreedzaam? 

Zoals je hebt gelezen is vreedzaamheid of geweldloosheid één van onze kernwaarden. Voor onze acties 

houdt dit in dat we op geen enkele manier, mentaal of fysiek, schade willen berokkenen aan andere 

mensen.  

De definitie van geweld verschilt van persoon tot persoon. Voor onze acties definiëren we 

geweldloosheid op basis van hoe het wordt waargenomen door het grote publiek. Bespreek daarom 

met je groep wat men als geweld ziet, en wat niet. Bedenk daarbij ook dat dingen die jij onschuldig 

bedoeld, door buitenstaanders heel anders ontvangen kunnen worden. Denk er ook aan hoe een actie 

er uit ziet voor media en toeschouwers.  

We benadrukken ook verbale geweldloosheid binnen XR, wat betekent dat we in alle situaties 

respectvol blijven tegenover de politie en machthebbers en niet onze toevlucht nemen tot het 

beschuldigen en het ten schande brengen van individuen. Uiteraard zijn we kritisch op de rol van de 

politie als handhavers van de status quo. Het heeft echter geen zin om je in negatieve zin te richten tot 

individuen; je bereikt niet de verandering die je wilt zien en je roept voornamelijk weerstand op. 

Waarom geweldloosheid? 

Door ons af te keren van geweld, maken ruimte om ons te richten op systemische problemen in plaats 

van individuen. In plaats van een blame-game te spelen waarbij we vooral meer weerstand creëren door 

de vorm van onze acties, kunnen we het over de inhoud hebben. In een gewelddadige opstand ontstaat 

er bovendien een tweestrijd in de samenleving die ervoor zorgt dat je weinig mensen meer kunt 

overtuigen van je gelijk. Het is juist belangrijk dat iedereen, inclusief machthebbers, de ruimte voelt om 

diens steun aan ons te betuigen en anderen daarin mee te nemen.  

 

Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid? 

https://extinctionrebellion.nl/noodsituatie/


 

 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk breken van de wet of het negeren van bevelen van 

autoriteiten voor een politiek doel. Dit wordt gebruikt door sociale bewegingen die geen wapens willen 

opnemen, maar wel actief verzet willen plegen aan de huidige status quo op basis van morele redenen.  

Burgerlijke ongehoorzaamheid voldoet over het algemeen aan een aantal criteria om als zodanig gezien 

te worden. Ten eerste moet de wet gebroken hebben om een moreel en/of politiek doel te behalen of 

punt te behalen. Ten tweede moet de het politieke doel duidelijk gecommuniceerd worden tijdens de 

actie, zodat het duidelijk is om welke reden de wet gebroken wordt. Ten derde nemen de 

demonstranten meestal verantwoordelijkheid voor de actie; hoewel men in de rechtszaal tot het 

uiterste kan gaan om de straf aan te vechten, zal deze niet worden ontlopen en zullen actievoerders ook 

niet hun arrestatie proberen te ontlopen. Ten vierde zijn burgerlijke ongehoorzaamheid acties in de 

regel geweldloos. 

Iedere sociale beweging gebruikt burgerlijke ongehoorzaamheid op een andere manier en om andere 

redenen. Binnen de burgerlijke ongehoorzaamheid strategie van Extinction Rebellion zijn er drie 

belangrijke elementen: 

• Disruptie: de actie brengen een emotionele reactie teweeg die de aandacht van het publiek op 

een kwestie vestigt en veel media-aandacht genereert. 

• Opoffering: We zijn bereid om op te komen voor waar we in geloven en aanvaarden de 

consequenties van onze acties. Dit laat het publiek zien dat onze eisen serieus zijn. 

• Respect: We zijn een beweging die opkomt voor al het leven op deze planeet. Dat gaat dus ook 

over compassie hebben naar elkaar, ook al zijn we het niet met elkaar eens. 

Waarom burgerlijke ongehoorzaamheid? 

Extinction Rebellion stelt dat het geoorloofd is om de wet te breken, omdat de overheid zelf het sociaal 

contract heeft gebroken. Het sociaal contract is een politiek-filosofisch idee wat erop neerkomt dat er 

tussen overheid en burgers een impliciet contract is gesloten. Burgers houden zich aan gezamenlijk 

opgestelde wetten en de overheid belooft in ruil daarvoor burgers te beschermen tegen gevaren van 

binnenuit en van buitenaf. 

Overheden hebben dit sociaal contract gebroken, omdat ze - ondanks decennialange kennis van zaken - 

onvoldoende actie hebben genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Omdat onze overheid ons 

niet beschermt tegen dit existentiële gevaar, is het geoorloofd om over te gaan tot burgerlijke 

ongehoorzaamheid. 

Uit decennia van protesten en marsen is bovendien gebleken dat conventionele middelen om een 

standpunt uit te dragen genegeerd worden. Demonstraties en andere protestacties die zich volledig aan 

de wet houden, krijgen weinig media-aandacht en worden opzij geschoven in de politiek. Daarom is het 

tijd voor disruptievere acties. 

Bijlage 3. Affiniteitsgroepen 

Affiniteits groepen zijn groepen van 6 tot 10 mensen die een vertrouwensband met elkaar hebben en 

elkaar supporten tijdens het organiseren van non-violent direct actions. De groepen zijn niet 



 

 
 
hiërarchisch en functioneren autonoom. Op deze manier kunnen zij snel en op een sociocratische wijze 

beslissingen maken en hun eigen acties plannen. Wij raden aan dat deze groepen;  

1. Regelmatig afspreken (fysiek of online) 

2. Kies een Coördinator (of 2) die de vergadering organiseert en communiceert binnen de groep. 

3. Kies een Wellbeing (regen) Coordinator (of 2) 

4. Beschik over een mix van mensen die mogelijk arresteerbaar zijn en hen die deze groep 

supporten 

5. Roteer alle rollen om de tijd 

Werk aan de hand van een buddy systeem- dus iedereen heeft een buddy met wie die regelmatig check-

ins houd en wie samen blijven tijdens acties.  

  



 

 
 

Bijlage 4.  Legal;  Politiebemiddelaar 

Hallo, politiebemiddelaar in de maak! Geweldig dat je de weg naar dit document hebt gevonden. 

Binnen het juridische team van XRNL streven we ernaar om zoveel mogelijk rebellen kennis te 

laten maken met de rol van de politiecontactpersoon. Deze rol is immers super nuttig bij bijna 

elke actie. Bovendien klinkt de naam van de rol gecompliceerder dan de taak eigenlijk is. Het gaat 

vooral om ervaring, dus na het lezen van dit document kun je het gewoon proberen! In dit 

document nemen we je mee door de 5 kerntaken van het politiecontact. 

1.     Communicatie is je voornaamste rol 

Wanneer we een XR-actie uitvoeren, zal de politie (of een andere vorm van autoriteit, zoals een 

BOA of particuliere beveiliging) in de meeste gevallen aanwezig zijn. Dit geldt ook voor 

rechtszaken! Het is in de eerste plaats jouw taak om contact op te nemen en duidelijk te maken 

dat je het aanspreekpunt bent voor die specifieke actie. Als er een melding (kennisgeving) van de 

actie wordt gedaan met de lokale gemeente, is het aan te raden dat jouw naam en 

telefoonnummer daar in staan. Als de politie/autoriteit arriveert, leg dan proactief contact met 

ze! Natuurlijk is het goed om van tevoren te overwegen welke informatie je wel en niet wilt delen. 

2.     Zorg voor de-escalatie 

Alleen al het feit dat er sprake is van duidelijke communicatie/uitwisseling van informatie zal 

ervoor zorgen dat mogelijke spanningen afnemen. Op basis van de verkregen informatie kan de 

politie/autoriteit een grondige beoordeling maken van de te volgen procedures/volgende 

stappen. Door contact te leggen en duidelijke informatie te geven over het doel, de vorm en de 

duur van de actie neem je de aanvankelijke onzekerheid al weg. Vervolgens zijn er een aantal 

dingen die je nog kunt doen om tijdens een actie te de-escaleren. Zorg ervoor dat je rustig blijft, 

zelfs al is de persoon met wie je praat dat soms niet. Communiceer desnoods heel expliciet onze 

kernwaarde van geweldloosheid. En probeer overmatig/onevenredig politiegedrag letterlijk te 

benoemen en te veroordelen. 

  



 

 
 

3. Weet wat je rechten zijn en probeer te zorgen dat ze nageleefd worden 

Het helpt enorm als je weet wat je rechten zijn (tenminste wat betreft de specifieke actie 

waarvoor je contactpersoon bent). De politie zal dan begrijpen dat ze je niet zomaar kunnen 

wegsturen met een of ander onzinverhaal. Maar het helpt vooral onze rebellen, als er iemand is 

die met een gerust hart kan uitleggen waarom bepaalde rechten gerespecteerd moeten worden, 

zowel in disruptieve als niet-disruptieve acties. Als je gaat krijten/krijt-sprayen, controleer dan of 

het volgens de lokale APV is toegestaan. Als je een actie uitvoert zonder kennisgeving, weet dan 

dat zélfs dan je demonstratierechten niet zonder reden beperkt kunnen worden door de 

autoriteiten! Er zijn veel voorbeelden. Het juridische team van XRNL kan je altijd vooraf helpen 

met vragen! 

4. Onderhandeling is het beste scenario, informatieverschaffing het minimale 

De politiecommissaris kan ook strategisch gebruik maken van haar/zijn rol, bijvoorbeeld om de 

tijd te rekken of om gunstige omstandigheden voor de rebellen af te dwingen. In het ideale 

scenario kun je 'onderhandelen' met de politie. Dit klinkt misschien groter dan het in 

werkelijkheid is. Vaak maak je gewoon een eenvoudige deal. Bijvoorbeeld: 'als we nog één liedje 

op de Blauwbrug mogen dansen en dan weggaan, wordt er niemand gearresteerd'. Of: 'als de 

politielijn een stap terug doet, kunnen we ons aan de 1,5 meter-regel houden'. 

           In sommige gevallen is er weinig of geen ruimte voor onderhandeling. In dat geval val je 

terug op je kerntaak; het verstrekken van informatie aan zowel de politie als aan je rebellen. Het 

is echter heel belangrijk om de politie/autoriteiten duidelijk te maken wat je uitgangspunt is; zijn 

je rebellen bijvoorbeeld bereid om gearresteerd te worden of wil je dat koste wat het kost 

voorkomen? 

5. Probeer inzage van de rebellen in de actie verzamelen en ernaar te handelen 

Tenslotte neem je (bijna) nooit zelf beslissingen. Probeer zo goed mogelijk te communiceren met 

de rebellen die deelnemen aan de actie. Zorg ervoor dat je de actie van tevoren samen 

doorneemt en maak een plan voor bepaalde scenario's (bijvoorbeeld: willen we arrestaties 

voorkomen of zijn ze een doel op zich? Wanneer hebben arrestaties geen zin meer/ wanneer 

hebben we ons punt gemaakt?). Blijf ook informatie die je tijdens de actie van de politie krijgt 

doorgeven aan je rebellen. En zet anderzijds tijd en energie in om input van de rebellen te 

verzamelen over de te nemen stappen in de actie. Bij grote acties kun je dit doen door te 

communiceren via de vertegenwoordigers van de ‘Affiniteitsgroepen’. Bij kleine acties kan het 

ook door het doen van een 'temperatuurcheck'. 

 

  



 

 
 

Bijlage 5.  Legal; Arrestanten ondersteuning organiseren 
 

Hoi, toekomstig arrestanten ondersteuner! Binnen het juridische team van XRNL streven we 

ernaar om veel rebellen bekend te maken met de rol van arrestanten ondersteuning, aangezien 

dit een belangrijk aspect is van disruptieve acties. De arrestanten ondersteuning omvat alles wat 

te maken heeft met (verwachte) arrestaties tijdens acties. 

 

1. Voorafgaand aan de actie 

Opzetten van de backoffice & telefoon 

Stel één centraal telefoonnummer in voor de support/back office van de arrestant. Via dit 

nummer moeten de rebellen en de advocaat/advocaten arrestanten ondersteuning kunnen 

bereiken. Je kunt hiervoor een telefoonnummer aanvragen of gebruik maken van de telefoon 

van een van de backoffice-rebellen die gedurende de gehele actie beschikbaar zal zijn. 

Het is handig om een plaats ('backoffice') te hebben voor de rebellen die in contact staan met de 

advocaat/advocaten en de rebellen die andere rebellen gaan ondersteunen bij het politiebureau 

in het geval van arrestaties. 

• Veel lokale groepen hebben connecties met bepaalde locaties die je misschien kunt 

gebruiken, het beste is om contact met hen op te nemen. 

  

Rebellen mobiliseren voor de backoffice en ondersteuning op het politiebureau 

Misschien heb je hulp nodig bij de coördinatie tijdens grotere acties. Daarnaast zullen mensen, 

wanneer ze worden vrijgelaten, blij zijn om een groep rebellen te zien die hen opwachten. Die 

zul je eerst dus moeten mobiliseren. Het vinden van rebellen die willen helpen bij dit proces/de 

‘nazorg’ kan via de meeste Mattermost-kanalen of Signal/Telegram-groepen, bij voorkeur 

voorafgaand aan de actie. 

• Je kunt ook je lokale Regeneratieve Cultuur-cirkel aanspreken. 

 

Het verzamelen van arrestanten formulieren: Zorg ervoor dat elke rebel die kans loopt te 

worden gearresteerd een arrestanten formulier invult. Deze formulieren bevatten de informatie 

die nodig is om de situatie en het welzijn van de arrestant te volgen. (Zie volgende pagina voor 

het ondersteuningsformulier voor arrestanten) 

• Geef voorafgaand aan massa-acties elke rebel met arrestatie-potentieel een individueel 

nummer. Dit zal het 'arrestanten nummer' van die persoon zijn en zal worden gebruikt 

om gemakkelijker en/of anoniem te communiceren over de rebel. 

 

 

 

  



 

 
 

Informeren van de rebellen over de stand-by advocaat 

Het is belangrijk dat de rebellen de naam van de advocaat kennen. Zorg ervoor dat ze die 

onthouden; bijvoorbeeld door het met een stift op hun arm te schrijven. Telefoonnummer van 

de advocaat is niet nodig, want de politie heeft die informatie. 

 

2.  Tijdens de actie 

Backoffice 

In de backoffice zul je tijdens de actie vooral wachten tot er arrestaties zijn. Daarom is het goed 

om enkele rebellen te hebben die de backoffice op de hoogte houden van wat er bij de actie 

gebeurt. Als de politie begint met de arrestatie, houd dan de gearresteerde rebellen in de gaten 

en breng hun contactpersoon op de hoogte als ze daarom vragen. Probeer te weten te komen 

naar welk politiebureau ze worden gebracht. 

 

Zodra de rebellen op het politiebureau zijn en als het nodig blijkt (zie de legale training) zal de 

politie contact opnemen met de advocaat. Als dit tot noch toe niet bekend is, kan de advocaat 

ook achterhalen in welk politiebureau de rebellen worden vastgehouden en van welk misdrijf ze 

worden beschuldigd. 

 

3.  Na de actie 

Informeer de advocaat 

In het geval dat er geen arrestaties zijn verricht, is een van de eerste dingen die je moet doen het 

informeren van de advocaat, zodat deze kan stoppen met afwachten. 

 

Op de hoogte blijven van de rebellen & welzijnsondersteuning op het politiebureau 

In het geval dat er wel arrestaties hebben plaatsgevonden, is het nu tijd voor te bereiden op de 

vrijlating van de rebellen. Er zijn dan 2 dingen die gedaan moeten worden: 

• Om bij te houden hoeveel/welke rebellen er nog worden vastgehouden, moet de 

'backoffice' weten wie er zijn vrijgelaten. 

• Stuur welzijns steun naar de vrijgelaten rebellen. Deze steun kan zijn in de vorm van het 

bieden van eten/drinken, warme kleren, etc., het geven van een lift of gewoon een plaats 

om over hun ervaring te praten. 

 

Welzijnsondersteuning na de actie 

Gearresteerd worden tijdens een actie kan een intense/stressvolle ervaring zijn en kan 

langdurige gevolgen hebben. Voor de regeneratieve cultuur is het belangrijk om de rebellen te 

helpen deze ervaring te verwerken. Dit kan gedaan worden door het uitwisselen van 

contactinformatie, het contacteren van de rebellen na de actie om met hen in te checken of te 

praten over hun ervaring. De Regeneratieve Cultuur-cirkel zou kunnen zorgen voor 

psychologische consultatie, yoga & meditatie, of praat-cirkels. 



 

 
 

 


