
  

Het vormen van een affiniteitsgroep 
tijdens een bijeenkomst 

 
 
 
De eerste stap van de bijeenkomst is elkaar leren kennen. Je kunt samen koken, een 
film kijken of naar een park gaan. Zorg wel dat je minstens een uur inroostert voor het 
vormen van de affiniteitsgroep (AG), zodat er genoeg tijd is om elkaar te leren kennen 
en iedereen de kans heeft aan het woord te komen. 
 

                                                                    

1. Leg aan iedereen uit wat affiniteitsgroepen zijn en waar ze voor dienen 

Wat zijn affiniteitsgroepen? 

Affiniteitsgroepen zijn de basis van XR. Elke groep bestaat uit 4-12 rebellen die samen 
een actie uitvoeren. Het maakte niet uit of ze allemaal arresteerbaar of 
niet-arresteerbaar zijn, beide zijn nodig binnen de AG. De AG's moeten wel worden 
gescheiden in “meestal arresteerbare” en “meestal niet-arresteerbare”. De “meestal 
arresteerbare” AG hebben idealiter niet meer dan twee niet-arresteerbare leden. Dit is 
zowel om de organisatie te bevorderen als dat de groep op die manier dient als een 
ondersteuningsnetwerk tijdens een actie. Bij voorkeur kennen de mensen in 
affiniteitsgroepen elkaar en kunnen ze tijdens acties op elkaar vertrouwen. Binnen 
elke AG wordt het aanbevolen om een "buddy" te vinden. Die twee letten op elkaar en 
weten wat ze moeten doen in het geval van nood of arrestatie. Als mensen in een AG 
elkaar nog niet kennen: niks brengt je zo snel samen als het blokkeren van een weg. 



Wat doen AG's? 

Er zijn verschillende rollen die een AG kan vervullen binnen een grootschalige actie 
(hierover later meer). Het belangrijkste is dat een AG de actie samen uitvoert en voor 
elkaar zorgt. Affiniteitsgroepen zijn autonome groepen binnen de actie. Dit houdt de 
actie onvoorspelbaar. Als het Action & Logistics Team mensen nodig heeft om een 
specifiek deel van de blokkade te blokkeren, kunnen ze een AG vragen dit te doen. De 
AG kan vervolgens beslissen of ze de taak al dan niet willen overnemen. 

Voorbeeld 

Tijdens de opstandsweek in Londen, afgelopen april, stond de politie op het 
punt de roze boot met “Vertel de waarheid” van Oxford Circle te verwijderen. 
Een affiniteitsgroep heeft toen heel snel en zonder toestemming van anderen 
besloten om zichzelf aan zowel de boot als de grond te lijmen, zodat de politie 
de boot pas uren later weg kon halen. 

Tijdens RWB kun je op elk moment besluiten om aan de blokkade deel te nemen. Zodra 
de politie aankondigt dat ze mensen gaan arresteren, zullen de leden van de AG die 
niet willen worden gearresteerd opstaan en de blokkade verlaten, of blijven totdat ze 
zich te onveilig voelen om dit te doen. Zodra ze weggaan krijgen ze direct de rol van 
ondersteuners voor de arrestabele mensen in hun AG en van de mediamensen. 
Affiniteitsgroepen kunnen ook beslissen om zich buiten de blokkade te houden en lid 
te worden van het Wellbeing-team of het Media-team. 

Hoe zijn affiniteitsgroepen georganiseerd? 

Affiniteitsgroepen zijn georganiseerd op een niet-hiërarchische en autonome manier. 
Soms nemen ze het voortouw tijdens de besluitvorming over de nationale campagne 
van XR. Iedereen heeft een gelijke stem in het besluitvormingsproces. Iedereen heeft 
een ander perspectief en het is belangrijk dat die allemaal gehoord worden. Elke AG is 
autonoom en kan zijn eigen beslissingen nemen binnen een actie, zolang deze voldoet 
aan de principes en waarden van XR.   

                    

  



2. Doe de spectrumlijnen-oefening 

 
In deze oefening wordt dieper ingegaan op alle verschillende betekenissen van het 
woord ‘geweldloos’. Dit wordt gedaan omdat er geen sluitende definitie is van geweld, 
en daarom ook niet van wat geldt als geweldloosheid. Het verschilt van individu tot 
individu. De oefening en discussie na afloop zijn bedoeld om dit te illustreren en te 
benadrukken. 
 
Vertel de deelnemers om goed te observeren waar de rest op deze spectrumlijnen 
gaat staan. Deze posities kunnen een goede basis zijn om een affiniteitsgroep te 
vormen, aangezien die moeten bestaan uit mensen met vergelijkbare drempels. 
 
Deze oefening kan langdurige discussies uitlokken. Let erop dat iedereen in die 
gesprekken gelijk aan het woord komt en houd de tijd in de gaten. 
 

- Markeer twee punten in de ruimte. De ene staat voor “deze actie is 
gewelddadig” en de andere voor “deze actie is niet gewelddadig”. Mensen 
kunnen zich overal op het spectrum tussen deze twee punten plaatsen. 
 

- Noem een scenario op uit de lijst hieronder. Vraag mensen eerst plaats te 
nemen op het spectrum van hoe gewelddadig (of niet) ze de actie zelf vinden. 
Vraag ze daarna om nogmaals plaats te nemen, maar nu op hoe gewelddadig ze 
denken dat de actie overkomt op de bredere maatschappij. 
 

- Benadruk dat de vraag niet is: “is het (eventuele) geweld van deze actie 
gerechtvaardigd?” De vraag is: “vind jij/de maatschappij deze actie 
gewelddadig?” 
 

- Moedig mensen aan om korte opmerkingen te zeggen waarom ze op een 
bepaalde plaats zijn gaan staan, vooral als de meningen duidelijk verschillen. 

 
Scenarios 
   

- Tijdens een conferentie een deur intrappen en het podium bestormen. 
 

- Graffiti op de muur van een bank of een bedrijf spuiten. 
 

- De metro of ander OV blokkeren door ervoor te zorgen dat de deuren niet 
kunnen sluiten en de wagons niet kunnen gaan rijden. 
 



- Het stukslaan of vernietigen van militaire vliegtuigen die op het punt staan om 
verkocht te worden aan een tiranniek regime dat haar eigen burgers vermoordt. 
 

- Ernstig tegen iemand zeggen dat je diegene haat. 
   
Neem 2 minuten de tijd om te debriefen: benoem de meningsverschillen in de groep 
en wijs erop dat de meningen binnen de maatschappij nog veel diverser zijn. 
 

3. Vorm de affiniteitsgroepen 

 
AG's bestaan uit 4-12 personen, dus je groep moet zich opsplitsen. Voor het 
organiseren van vergaderingen heeft het de voorkeur als de leden van een AG relatief 
dicht bij elkaar wonen. Mensen uit dezelfde stad kun je onderverdelen in mensen uit 
noord, zuid, oost en west. Als er één iemand uit een andere stad komt kan diegene zich 
alsnog aansluiten bij een AG of worden aangemoedigd er een te vormen in hun eigen 
stad. 
 
Op dit punt kan iedereen beslissen met wie ze graag een groep willen vormen. Let 
hierbij ook op de uitkomst van de spectrumlijnen-oefening. 
 
Benadruk op dit punt dat niemand verplicht is om in deze AG te blijven! Als ze willen 
vertrekken, of as iemand anders lid wil worden van de groep, kunnen ze dit laten 
weten aan de vertegenwoordiger van de AG (zie stap 5). Deze zal de Actie & 
Logistiek-coördinatoren inlichten. 
 
Nu moeten de AG’s een naam bedenken. Het helpt als je een aantal mogelijkheden 
opwerpt als slipper, leeuw, strijkijzer etc. 

                  



 

4. Knoopspel 
 
Het knoopspel is leuk om het ijs tussen de nieuwe AG-leden te breken, maar is niet 
verplicht als er niet genoeg ruimte voor is of als mensen geen zin hebben om eraan 
deel te nemen. 
 
Benadruk, voordat je begint, dat als iemand zich fysiek of emotioneel ongemakkelijk 
voelt bij een van de activiteiten / oefeningen, ze zich welkom moeten voelen om een 
stap terug te doen - er is geen druk om mee te doen! Ook tijdens het spel zou er een 
safeword moeten zijn voor mensen die zich ongemakkelijk gaan voelen (zoals: 
aubergine). 
   

- Zorg dat mensen in een cirkel gaan staan (max. 15 mensen per cirkel, anders 
opgesplitst in kleinere cirkels). Laat ze hun ogen sluiten en hun handen in de 
cirkel steken om een hand in elke hand te grijpen, terwijl ze hun armen gekruist 
houden. Controleer of iedereen een hand vasthoudt. 

   
- Laat ze zichzelf losmaken zodat ze in een lus / cirkel staan. Vertel mensen 
langzaam te bewegen om te voorkomen dat de armen van mensen verdraaien. 

   
- Herhaal de oefening, maar deze keer in stilte (dit bootst de situatie na waarin 
je niet over een actie kunt praten, bijvoorbeeld wanneer de politie aanwezig is) 

   
Neem 1 minuut om te debriefen. Hoe gingen de verschillende rondes? Waarom denk je 
dat dit belangrijk is? 
 
Er zijn altijd verschillende antwoorden, maar over het algemeen is de rode draad in de 
feedback dat wat aanvankelijk onmogelijk lijkt kan worden overwonnen. Het 
belangrijkste bij deze spelletjes is teamwork, wat ook cruciaal is voor een AG. 
Benadruk het belang van non-verbale communicatie. 
 

                                                               
 



5. Rollen binnen affiniteitsgroepen 

Herhaal wat de verschillende rollen zijn binnen de AG’s (Vertegenwoordiger, 
Welzijns/Wellbeing-persoon, Facilitator). Benoem ook de optionele rollen 
(Mediacoördinator, Woordvoerder). Vraag de AG’s vervolgens om sociocratisch deze 
rollen te verdelen. Rollen kunnen later nog worden gewijzigd - vraag dan of de 
vertegenwoordiger dit doorgeeft aan de A&L coördinatoren. 

AG-vertegenwoordiger: deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor actieplanning 
en zal informatie van A&L doorgeven aan hun AG. Er kan een 
back-upvertegenwoordiger zijn, maar dit kan later of spontaan worden besloten - als 
dit het geval is, moet de vertegenwoordiger die contactgegevens doorgeven aan de A & 
L-contactpersoon. Ze zullen lid worden van het Mattermost-kanaal ‘Affinity Group 
Reps’ om updates voor AG's te krijgen tijdens RWB en deze door te geven aan de groep. 
Ze houden de AG-coördinatoren ook op de hoogte van elke wijziging in hun Affinity 
Group, zoals mensen die hun AG verlaten of zich bij hen voegen. 

AG-facilitator: deze rol kan indien nodig ook door de vertegenwoordiger worden 
uitgevoerd. Deze persoon verzamelt de nummers / contactgegevens van iedereen in 
hun Affinity-groep om een Whatsapp / Signal / Telegram-groep te maken waarin de 
groep verbonden kan blijven. Afhankelijk van wat de AG wil, plant de facilitator 
meetups voor de Affinity Group. 

Welzijnspersoon: om de groep te ondersteunen, moet de welzijnspersoon bij voorkeur 
niet-arresteerbaar zijn, zodat hen de groep arrestanten kan ondersteunen. Er moet 
echter worden opgemerkt dat er geen zekerheid is dat ze niet zullen worden 
gearresteerd tijdens de actie. Bij sommige acties worden alle aanwezigen gearresteerd.
Hoewel elk lid zijn eigen water, voedsel, enz. meeneemt, let de welzijnspersoon er 
expliciet op dat er genoeg water en voedsel (bijv. druiven of koekjes) is en / of nemen 
dekens, tissues enz. mee. Tijdens acties kunnen ze ook op telefoons en andere 
waardevolle spullen passen. Ze zorgen voor praktische en emotionele steun voor 
arrestanten en houden de de coordinatoren van Regenerative Culture op de hoogte. 
Verder kijken ze regelmatig wat de stemming is binnen de AG en zorgen ze dat er 
voorafgaand aan de actie voorzieningen zijn getroffen voor medische behoeften in 
geval van arrestatie. 

Optionele rollen   

Mediacoördinator: Idealiter zou elke AG iemand hebben die specifiek 
verantwoordelijk is voor de media-aandacht op de dag van de actie. Dit kan live 
streaming, live tweeten en in het algemeen het promoten van de actie via elk online 
platform omvatten. Ook deze rol moet worden aangenomen door iemand met een laag 
aanhoudingsrisico, omdat foto's en video's die op de dag zijn genomen door de politie 



zullen worden geraadpleegd als een arrestatie wordt uitgevoerd. Deze kunnen worden 
gebruikt om collega-activisten te beschuldigen. 

N.B: interviews tijdens acties. 

Het zou goed zijn als iedereen in je AG een algemene verklaring heeft over waarom ze 
actie voeren, voor het geval jullie worden benaderd door de media. Wanneer je echter 
wordt gevraagd om een langer interview te geven, moet je de journalisten 
doorverwijzen naar de woordvoerders van de media. Dit is om de boodschap van XRNL 
eenduidig te houden en om ervoor te zorgen dat onze principes, waarden en eisen 
correct worden gecommuniceerd door woordvoerders die hierop zijn getraind. 
Iedereen kan voor en tijdens de blokkade een woordvoerder van de media worden door 
contact op te nemen met het media- en communicatieteam. 

6. Afsluiting 

- Het is het beste als de facilitator op dit moment de nummers van de leden van hun 
AG verzamelt en benadrukt dat ze zo snel mogen groepchats moeten maken. 

- Vul dit groepsregistratieformulier in met de vertegenwoordiger en de facilitator. 

- Als er mensen bij het evenement zijn die hebben besloten zich niet bij een van de 
Affinity Groups aan te sluiten, kunnen ze het persoonlijke registratieformulier 
invullen 

Verzamel het e-mailadres van iedereen en vertel hen dat u zo snel mogelijk een 
folder over Affinity Groups zult sturen. Moedig ze aan om deze hand-out opnieuw in 
hun groepschat te delen, om er zeker van te zijn dat iedereen hem echt heeft. 

U vindt de Handout als PDF in Google Drive. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFl1MyWulRu2aWXtn-mP8yQK8gXapRUGIcRxc_VP_mNhq4fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YEM6wTq-6qKa2NZ1-NlqcLvgFaT78DYKuZUCGOD4ZIg/viewform?edit_requested=true
https://drive.google.com/drive/folders/1aNCnGuNtdbCLOkwsS0T-s8DXzA_gwAJU

