
XR UITBREIDEN
Strategieën voor het effectief aantrekken en integreren van nieuwe 

rebellen in XR Nederland



INLEiDiNG
"Soms is het de verantwoordelijkheid van een generatie om groots 
te zijn," zei Mandela. “De geschiedenis roept vanuit de toekomst, over 
honderd jaar. Een half honderd jaar. Tien. Vandaag. Het geweten van de 
mensheid wordt opgeroepen om te handelen met de felle urgentie van nu. 
Het is tijd. Waar we ook staan, dat is de plaats. We hebben alleen dit ene 
flikkerende moment om de winden van werelden in onze handen te 
houden, om de toekomst te garanderen. Dit is hoe het lot voelt. We 
moeten grootser zijn dan we ooit zijn geweest, toegewijd, onbaatzuchtig, 
zelfopofferend”. 



INLEiDiNG
In 2019 ervaarde XR Nederland een ongekend niveau van 

toewijding, onbaatzuchtigheid en zelfopoffering. Onze beweging
groeide met een snelheid die velen van ons niet hadden verwacht. 
We kunnen trots zijn op onszelf. Maar, inherent verbonden met 

groei zijn uitdagingen. Één daarvan staat in verband met 
imperfecte omstandigheden voor het aantrekken en integreren

van nieuwe rebellen in onze beweging. We moeten sterker
worden om deze strijd aan te gaan. In cijfers, maar ook in onze

verbondenheid.



OVER DEZE HANDLEiDiNG
Deze handleiding is opgesteld om aanbevelingen te delen over effectieve
integratiestrategieën voor XR Nederland. Als het de missie van XR Nederland is om 
een massabeweging te worden, moeten we de toegang en de integratie van mensen
vergemakkelijken. We moeten de verscheidenheid aan interesses, vaardigheden en
beperkingen tegemoet komen die onze samenleving kenmerken.

Deze handleiding is opgesteld door de XR Nederland Integratie Circle. De 
aanbevelingen zijn gebaseerd op een bewegingsbrede enquête waarin 127 mensen
hun integratie-ervaringen deelden. Deze inzichten werden onderbouwd door 
gesprekken met veel rebellen binnen XR Nederland, en ook internationaal.

Deze handleiding is slechts een momentopname en moet in de loop van de tijd
veranderen, samen met onze beweging en onze uitdagingen. Als je vragen, feedback of 
suggesties hebt, neem dan contact op via integratie@extinctionrebellion.nl.
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INTEGRATiE-UiTDAGiNGEN VAN XR 
NEDERLAND
Deelnemen aan onze beweging is niet zo eenvoudig als het zou moeten zijn. Er zijn 
verschillende uitdagingen die hoge drempels vormen voor veel nieuwe rebellen.

Deel A van deze handleiding richt zich op reis-uitdagingen. Momenteel leidt onze 
introductiestroom nieuwe rebellen vooral naar het organisatierollen, bijvoorbeeld 
door deelname aan wekelijkse kringvergaderingen aan te bevelen. Dit komt echter 
niet noodzakelijk overeen met de interesses en vaardigheden van iedereen. Dit is een 
reden waarom veel van onze kringen een hoge omloopsnelheid hebben. Het opzetten 
van verschillende rebellenreizen kan de reis van verschillende rebellentypes binnen 
onze beweging vergemakkelijken.

Deel B worden de twee integratorrollen kort toegelicht. Ze spelen een belangrijke 
rol bij het ontwikkelen en verbeteren van onze integratiepraktijken.



XRNL: UiTDAGiNGEN VOOR 
iNTEGRATiE
Onze beweging houdt van vergaderingen en evenementen. Soms kunnen ze echter 
overweldigend, stressvol, chaotisch, ontoegankelijk en niet inclusief zijn. Dat is niet 
precies wat nieuwe rebellen zoeken in hun waardevolle vrije tijd. Deel C richt zich op de 
beste manieren om boeiende en productieve evenementen te organiseren, waar nieuwe 
rebellen naar willen terugkeren.

Deel D behandelt verdere kwesties met betrekking tot integratie. Het biedt richtlijnen 
voor het oplossen van onze Nederlands-Engelse taaluitdaging. Het erkent ook andere 
uitdagingen van onze digitale infrastructuur en geeft aanbevelingen over hoe 
mensen online te integreren. We leggen Action Network, onze 
rebellendatabase, uit en promoten het gebruik ervan (het kan een zeer nuttig 
hulpmiddel zijn om nieuwe mensen aan te trekken). Ten slotte biedt deze 
handleiding aanbevelingen voor samenwerking die nodig is om drempels 
effectief te verminderen.



REBELLEN 
EN 

HUN REiZEN
In de volgende dia's worden verschillende 

paden geïntroduceerd die rekening houden 
met de geweldige diversiteit van onze 

rebellen.



VERSCHiLLENDE REBELLEN HEBBEN 
VERSCHiLLENDE BEHOEFTEN
We willen een massabeweging worden. Dit vereist verschillende
toegangspunten tot XR Nederland. Onze rebellen worden gekenmerkt door een 
diversiteit aan interesses, behoeften, vaardigheden en handicaps. Laten we 
ze opvangen en sterker maken!

Het onderscheiden van een reeks rebellentypes met onderscheidende kenmerken 
helpt om te begrijpen welke evenementen en integratiestrategieën nodig zijn om 
nieuwe rebellen te ondersteunen op hun reis door onze beweging.

Belangrijk: geen enkel rebellentype is waardevoller dan een ander, en ze 
sluiten elkaar niet uit.



6 VERSCHiLLENDE REBELLENTYPES
In de volgende dia’s zullen we de verschillende rebellentypes introduceren, hun 
kenmerken toelichten en welke integratiestrategieën worden aanbevolen om hun 
rebellenreis binnen onze beweging te vergemakkelijken. Deze lijst is niet 
uitputtend. 

v Organisatie rebel
v Actie rebel
v Community Rebel
v Rebel Bee
v Donor rebel
v Online rebel



REiS VAN DE ORGANiSATiE REBEL
Kenmerken:
De grassroots-organisatie rebel is geïnteresseerd in het organiseren van rollen en taken op 
lokaal niveau.
De movement-organisatie rebel is geïnteresseerd in het organiseren van rollen en taken op 
nationaal niveau.

HfX talk & effectieve bewegwijzering
Wanneer je een HfX-talk geeft, moet je aankomende evenementen promoten, met name de 
volgende introductievergadering. Vraag iedereen om ons nieuwsbrief-formulier in het Engels of 
Nederlands in te vullen. Die zal een automatisch antwoord stuurt met algemene informatie.

Tijdens introductiebijeenkomst
Leg tijdens de presentatie onze structuur en relevante informatie over alle kringen uit. In de 
break-out sessie moeten alle cirkels worden weergegeven, zodat de organistatie rebellen 
verbinding kunnen maken, en uitgenodigd kunnen worden voor de volgende cirkel 
vergadering. Vraag om hun contactinformatie, en deel deze met de cirkelintegrator. Moedig 
iedereen aan om ons vrijwilligersformulier in het Engels of het Nederlands in te vullen. Deze 
stuurt automatisch nuttige informatie voor de volgende stappen en een Mattermost 
uitnodiging.
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https://actionnetwork.org/forms/join_xrnl
https://actionnetwork.org/forms/sluit-je-aan-bij-xr-nl
https://drive.google.com/drive/folders/1VVD9-58lbuuRma3sGaQRuqHq72EjDfCT
https://actionnetwork.org/forms/volunteer_xrnl/
https://actionnetwork.org/forms/doemee_xrnl/


REiS VAN DE ORGANiSATiE REBEL
Na introductie vergadering & vóór cirkel vergadering
Veel rebellen voelen zich overweldigd na hun eerste cirkel vergadering en vallen 
daardoor af. Één reden is dat ze onze manier van organiseren niet goed begrijpen en geen 
vragen durven stellen tijdens de vergadering. De cirkelintegrator zorgt er daarom voor dat 
in deze stap een nieuwe rebel eerst wordt ingelicht over belangrijke informatie (vóór de 
vergadering), en voegt deze ook een nieuwe rebel toe aan Mattermost channel & 
potentiële groepschat.

Tijdens cirkel vergadering
Verwelkom je nieuwe rebel, stel vragen en geef, indien mogelijk, al een (laagdrempelige) 
taak en match de nieuwe rebel met een ervaren rebel die feedback en begeleiding kan 
geven. Dit helpt om direct een gevoel van eigendom over een domein binnen de werkcirkel 
te creëren. Het kan ook een waardevolle sociale verbinding tot stand brengen, en een 
gevoel van doelgerichtheid geven.
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REiS VAN DE ORGANiSATiE REBEL
Na de eerste cirkel vergadering
Na de meeting is het belangrijk om aan het nieuwe lid van de cirkel waardering te tonen om 
de verbinding te versterken. Dit kan worden gedaan door de cirkelintegrator, de taakbuddy 
of iemand anders.

Versterk de nieuwe rebel
Als een nieuwe rebel verantwoordelijkheid op zich neemt, faciliteer dit dan! Kies de nieuwe 
rebel om een van de vele rollen in een cirkel te vervullen (bij voorkeur met behulp van het 
sociocratische nominatieproces). Zorg er ook voor dat de rebel wordt gekoppeld aan 
beschikbare trainingen die verband houden met de rol (bijv. Facilitator training, integrator 
training, etc.).
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https://docs.google.com/document/d/1KYau2qSltZUTjWH8EcyGhBNnJ_S8PbWR/edit
https://blog.holacracy.org/holacracy-election-process-101-election-process-walk-through-7626451cda0c


DE REiS VAN DE ACTiE REBEL
Kenmerken:
De Actie Rebel is vooral geïnteresseerd in deelname aan (geweldloze directe) acties

HfX-talk & effectieve bewegwijzering
Beveel na een HfX-talk, de volgende NVDA-training aan en vraag mogelijke rebellen om ons 
nieuwsbriefformulier in het Engels of Nederlands in te vullen. Dan zal er een automatisch 
antwoord worden gestuurd met algemene informatie..

Tijdens NVDA-training
Geef alle relevante informatie over NVDA. Leg affiniteitsgroepen uit en probeer ze te 
vormen. Vraag de gevormde affiniteitsgroepen om zichzelf hier in het Engels of Nederlands
te registreren. Moedig deelnemers die nog op zoek zijn naar een affiniteitsgroep aan om dit 
formulier in het Engels of Nederlands in te vullen.
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https://actionnetwork.org/forms/join_xrnl
https://actionnetwork.org/forms/sluit-je-aan-bij-xr-nl
https://actionnetwork.org/forms/ag_register_xrnl/
https://actionnetwork.org/forms/ag_registreer_xrnl
https://actionnetwork.org/forms/ag_join_xrnl
https://actionnetwork.org/forms/ag_sluitjeaan_xrnl/


DE REiS VAN DE ACTiE REBEL
Voor de actie
Gebruik een verscheidenheid aan communicatiekanalen om een maximum aantal rebellen 
voor een actie te mobiliseren. Niet iedereen zit op Mattermost of Facebook. Denk dus aan 
gebruiksvriendelijke alternatieven, zoals Broadcast-groepen (via Whatsapp / Telegram / 
Signal) of e-mails (via Action Network). Deel relevante informatie, met name het tijdstip 
van de actiebriefing.

Trainingen voor specifieke rollen 
Koppel actie-rebellen die specifieke rollen op zich nemen (welzijn, politieliaison, 
arrestantensupport, enz) met trainingen zodat ze zich comfortabeler en competenter voelen 
tijdens de actie.

Actiedag
Vraag tijdens Action Briefing wie een actiebuddy wil hebben. Dit helpt om een gevoel van 
verbondenheid, ondersteuning en plezier te creëren! Match nieuwe rebellen met ervaren of 
een andere nieuwe rebellen. Probeer indien mogelijk de niveaus van arrestatie te evenaren, 
zodat de verwachtingen van buddies zijn afgestemd. Vraag om een persoonlijke check-in en 
check-out. Laat ze ook weten dat het prima is om tijdens de actie je eigen weg te gaan, zorg 
er gewoon voor dat je samen uitcheckt nadat de actie is beëindigd.
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REiS VAN DE COMMUNiTY REBEL
Kenmerken:
De Community Rebel is geïnteresseerd in het deel uit maken van een verwelkomende 
community, en om daar contact te maken, emoties of kennis te delen, en/of gelijkgestemde 
mensen te ontmoeten.

Communiceer goed onze sociale aspecten
Veel mensen in Nederland reduceren ons tot NVDA op straat, niet wetende wat de 
community aspecten van onze beweging zijn. Geef niet-actiegerelateerde activiteiten focus in 
je externe communicatie (MxC + OxT) om andere mensen ook aan te trekken, en promoot 
deze ook in lezingen en vergaderingen.
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REiS VAN DE COMMUNiTY REBEL
Organiseer sociale evenementen 
Regelmatig sociale evenementen organiseren helpt de gemeenschap binnen onze beweging te 
voeden, en vergemakkelijkt het opbouwen van een lokale XR-gemeenschap. Deze 
evenementen kunnen een effectieve toegangspoort zijn voor mensen om onze beweging te 
leren kennen en ook deel te nemen aan andere reisroutes. 

Categorieën van sociale evenementen en voorbeelden
Inspiratie: Filmavonden, luistercirkels, leescirkels, solidariteitsevenementen, …
Ontspanning: Boswandelingen, picknicks, massages, ..
Workshops: Breien, knutselen, geweldloze communicatie, creatief schrijven, ..
Verbinding: Diners, zangcirkels, borrels, spelavonden, ..

Tijdens de sociale evenementen
Regel een ‘ontvangstbalie’ waar nieuwe rebellen naartoe worden gewezen. Zorg ervoor dat in 
elk geval een aantal mensen de verantwoordelijkheid hebben om actief op zoek te gaan naar 
nieuwe gezichten. Bedankt hen voor hun komst en vraag bijvoorbeeld: "Wat heeft je hier 
gebracht?", "Hoe heb je over XR gehoord?", "Weet je al wat je binnen XR zou willen doen?". 
Voorzie ze van wegwijzers naar mogelijke vervolg-evenementen die bij hun interesse passen.
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REiS VAN DE REBEL BEE
Kenmerken:
Geïnteresseerd in incidentele ondersteuning, niet noodzakelijk geïnteresseerd in 
vergaderingen en rollen

Registreer openstaande taken in het vrijwilligersplatform
XR NL heeft een vrijwilligersplatform waar je taken kunt publiceren waar je hulp bij 
nodig hebt. Promoot binnen je lokale groep het gebruik van ons nieuwe 
vrijwilligersplatform. Gebruik het formulier om de vacante taak nauwkeurig te 
beschrijven (bijvoorbeeld flyeren, foto's maken bij acties, vertalen) zodat geïnteresseerde 
rebellen ze gemakkelijk kunnen oppakken.

Communiceer de openstaande taken
Gebruik verschillende kanalen (Mattermost, Broadcasts, Nieuwsbrieven) om Rebel Bees
te werven voor het oppakken van open taken.
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http://extinctionrebellion.nl/volunteer/


REiS VAN DE DONOR REBEL
Kenmerken:
Geïnteresseerd in het financieel ondersteunen van XR, mogelijk zonder tijd of energie 
voor andere taken en rollen

Geef de optie om te doneren, en wees transparant 
Biedt een gebruiksvriendelijke optie voor donaties aan onze beweging. Dit kan online 
zijn via onze crowdfunding fondsenwerving, of fysiek met een donatiebox tijdens een 
evenement. Wees transparant over hoe donaties worden gebruikt. Neem contact op met 
ons nationale financiële team als je hierover meer vragen heeft.

Toon waardering voor de Donor-rebel!
Promoot de waarde van donaties on- en offline, creëer een verhaal waarin donor 
rebellen zien dat ze daadwerkelijk rebelleren door donaties te geven. Dat doen ze echt en 
we hebben ze nodig, dus toon alsjeblieft oprechte waardering en stimuleer een 
terugkerende financiële steun.
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http://extinctionrebellion.nl/donate
https://organise.earth/xr-netherlands/channels/financien


REiS VAN DE ONLiNE REBEL
Kenmerken:
Geïnteresseerd in het online-ondersteunen van XR, deelnemen aan online vergaderingen, mogelijk 
deelnemen aan een digitale rebellie.

Deel relevante informatie online
Versterk de online rebel door zoveel mogelijk nuttige bronnen en informatie online te 
bieden en deze effectief te voorzien. De Rebel Academy is een geweldige plek waar de 
Online Rebel op afstand kennis kan opdoen en een eigen integratiepad kan vinden.

Schakel online deelname tijdens vergaderingen in
Sommige rebellen geven er de voorkeur aan om alleen op afstand deel te nemen aan 
vergaderingen en bieden mogelijkheden om online deel te nemen (via Zoom of Jitsi) om 
hen te integreren. Neem dit ook op in uw evenement aankondiging (op Mattermost en 
sociale media)
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BELANGRiJKE PUNTEN
v Onze rebellen zijn niet statisch, maar evolueren in de loop van de tijd, het is echt een reis!
v Bovendien kan één persoon meer dan één type rebel zijn. Ze kunnen dus naast elkaar bestaan.
v Het is hierdoor belangrijk om zoveel mogelijk integratiestrategieën voor elk van de typen te 

implementeren.

Onderling verbonden paden zijn belangrijk: kondig bijvoorbeeld altijd nieuwe informatie over 
aankomende acties aan bij sociale evenementen, en vice versa.

Houd rekening met de integratiestroom bij het organiseren van evenementen om mensen door te 
verwijzen:
1. Organiseer al een introductie talk voordat je een HfX talk geeft
2. Organiseer een NVDA-training voordat je een actie uitvoert

Bekijk het volledige Rebel Journey document here

https://docs.google.com/document/d/1A0uDia8dMV7B3IJzvdO90WaRaSk_j8tfFZRy4UlmVnc/edit




INTEGRATiEROLLEN
We moeten onszelf eraan herinneren dat toetreding tot XR een leuke ervaring 
kan zijn, maar dat het ook voor veel mensen soms een enge stap is.

v We moeten nieuwe rebellen met open armen verwelkomen en ze 
effectieve begeleiding geven zodat ze hun plaats en rol in de beweging 
kunnen vinden. 

v Onze integrators spelen een belangrijke rol hierin

v We moedigen elke cirkel aan om de rol van de cirkel-integrator te vervullen, 
en elke lokale groep om de rol van de lokale groeps-integrator te vervullen.

Disclaimer: integrators zijn niet verantwoordelijk voor het integreren van elke 
nieuwe rebel zelf, maar ze houden toezicht op en beheren het integratieproces



DE LOKALE GROEPS-iNTEGRATOR
De Local Group Integrator onderhoudt contacten met de nationale 
Integratie cirkel en maakt verbinding met cirkelintegrators om nieuwe 
rebellen effectief te integreren.

Hoofdverantwoordelijkheden & taken:
vHet functioneren als een brug voor informatie tussen de nationale 

Integratie cirkel en de (lokale) werkende cirkelintegrators
vDe rol van integrator uitleggen aan lokale kringen en indien nodig 

cirkelintegrators ondersteunen
vFeedback en uitdagingen verzamelen (aanbevolen tijdens een 

maandelijkse bijeenkomst)
vHet organiseren van lokale "Integratieworkshops" voor de 

cirkelintegrators

Meer informatie vind je in dit document: Rolbeschrijvingen.

https://docs.google.com/document/d/1KYau2qSltZUTjWH8EcyGhBNnJ_S8PbWR/edit


CiRKEL-iNTEGRATOR
We raden aan dat elke XR-cirkel een cirkel-integrator heeft die ervoor zorgt dat 
nieuwe mensen hun weg naar en binnen de cirkel weten te vinden.

Hoofdverantwoordelijkheden & taken:
v Ervoor zorgen dat nieuwe rebellen effectief worden geïntegreerd (delegeren 

wanneer niet mogelijk!)
v Aanspreekpunt voor nieuwe rebellen die zich bij de cirkel willen aansluiten
v Ervoor zorgen dat nieuwe rebellen worden geïnformeerd vóór de cirkel 

vergadering 
v Nogmaals contact opnemen met rebellen die voor het eerst deelnamen aan een 

vergadering
v Contactpunt voor de Lokale Groeps-Integrator (indien het een cirkel-integrator op 

lokaal niveau is)

Meer informatie vind je in dit document: Rolbeschrijvingen.

https://docs.google.com/document/d/1KYau2qSltZUTjWH8EcyGhBNnJ_S8PbWR/edit


BESTE WERKWiJZEN 
VOOR 

XR VERGADERiNGEN 
Aanbevelingen om je evenementen effectief, 

regeneratief en inclusief te maken.



TiPS VOOR EVENEMENTEN
Voeg regeneratieve cultuur toe aan je vergadering

Vergaderingen kunnen stressvol en vermoeiend zijn, iets waar veel rebellen niet naar op zoek 
zijn als ze zich in hun vrije tijd aanmelden. Als er geen ruimte is voor het opbouwen van 
relaties, voelen rebellen zich minder verbonden met de cirkel en is het opbouwen van 
vertrouwen en compassie moeilijker.

v Probeer werkwijzen toe te passen die onze regeneratieve cultuur bevorderen (klik hier 
voor een geweldige praktische regen-handleiding). Voor de vergadering een potluck-diner 
te houden, of erna een drankje te drinken, is een geweldige tijd om te socialiseren.

v Elke vergadering beginnen en eindigen met in- en uitchecken vergemakkelijkt empathie 
voor elkaars stemmingen en verwachtingen. 

v Een korte pauze tijdens de vergadering met drankjes, koekjes en fruit helpen om gefocust te 
blijven.

Klik hier voor meer informatie over de beste werkwijzen tijdens vergaderingen.
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https://ausrebellion.earth/docs/Regen101.pdf
https://docs.google.com/document/d/1U4-2URDmGvayEDaT2AsnbHIvgic2XNl65KooyNV0DzI/edit%3Fusp=sharing


TiPS VOOR EVENEMENTEN
Maak je vergaderingen toegankelijk
Veel rebellen kunnen geen deel uitmaken van de cirkel omdat de vergadering niet op een 
toegankelijke manier voor hen is georganiseerd. Vergaderingen kunnen ontoegankelijk zijn 
voor rebellen die beperkte tijd, geld, energie of specifieke behoeften hebben.

v Probeer ervoor te zorgen dat vergaderingen zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met 
een handicap, en het is ook handig om een contactpunt te bieden voor diegenen die meer 
specifieke behoeften hebben. 

v Geef aan dat er een mogelijkheid is om een bericht te sturen / te bespreken welke opties er 
zijn voor toegankelijkheidsvereisten - dit kan zelfs zoiets zijn als ervoor zorgen dat er een 
fluistervertaling beschikbaar is. 

v Probeer waar mogelijk online participatie mogelijk te maken zodat mensen ook kunnen 
meedoen al kunnen ze er fysiek niet zijn. 

v Probeer je vergaderingen na 18.00 te organiseren, zodat ook werkende mensen aanwezig 
kunnen zijn.

Klik hier voor meer informatie over de beste werkwijzen tijdens vergaderingen.
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https://docs.google.com/document/d/1U4-2URDmGvayEDaT2AsnbHIvgic2XNl65KooyNV0DzI/edit%3Fusp=sharing


TiPS VOOR EVENEMENTEN
Maak je evenementen inclusief

Vergaderingen zijn voor iedereen verschillende ervaringen, vooral afhankelijk van de specifieke kenmerken 
van uw functie binnen XR en, meer in het algemeen binnen de samenleving. Vergeet niet dat niet iedereen 
dezelfde ervaring heeft met een ruimte of een groep mensen, en dat er altijd verschillende behoeften zijn.

v Om ervoor te zorgen dat iedereen echt wordt gehoord en zich veilig voelt
v Is het een goed idee om voortdurend contact op te nemen met mensen die niet per se iets zeggen
v En te proberen ervoor te zorgen dat niemand over iemand anders heen praat.

Een voorbeeld: lezingen geven op universiteiten is een geweldige manier om studenten te mobiliseren, maar 
dit kan leiden tot een meerderheid van jonge, Engelstalige rebellen. Dit versterkt een dynamiek waarin 
rebellen die ouder en / of minder vloeiend zijn in het Engels het moeilijk vinden om zich te identificeren 
met, en te integreren in, onze beweging.
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TiPS VOOR EVENEMENTEN
Zorg ervoor dat je evenementen gemakkelijk online te vinden zijn

v Zorg ervoor dat je de evenementen niet alleen op Facebook plaatst, maar ook op de website 
en Meetup. Kijk naar de pinned post in het synchronisatiekanaal op Mattermost om te zien 
hoe dit moet.

v Gebruik eenvoudige, pakkende taal voor de titel van het evenement (niet “AxL Open 
Meeting” maar "Doe mee met ons actieteam!").

v Plaats een herinnering een dag voor in het evenement, zodat mensen weten dat het echt 
gaat gebeuren.

v Gebruik de herhaalde-evenement optie alleen op FB als de vergadertijd en -locatie altijd 
hetzelfde zijn (anders zorgt dit voor veel verwarring)
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TiPS VOOR EVENEMENTEN
Evenementen moeten duidelijke beschrijvingen hebben over toegang voor nieuwere rebellen

Het is nuttig om aan te geven hoe de vergadering zal verlopen en hoeveel achtergrondkennis 
van XR binnen de vergadering nodig is Dit kunnen dingen zijn als:
v Bekendheid met XR
v Toegankelijkheidsproblemen (zoals eerder vermeld)
v Aanbevolen evenementen om eerder bijgewoond te hebben

Zorg ook voor alternatieve opties als een persoon niet kan deelnemen aan het aanbevolen 
evenement. Deel het e-mailadres van de werkcirkel in de beschrijving van het evenement, 
zodat geïnteresseerde mensen persoonlijk contact kunnen opzoeken. 

Bijvoorbeeld: "Als je nieuw bent bij XR, is deze vergadering misschien moeilijk te volgen. We raden 
je aan om eerst deel te nemen aan een introductievergadering. Aarzel niet om contact op te nemen met 
onze cirkel via circleaddress@provider.com"
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Geef je cirkelvergadering een goede structuur

Veel rebellen vallen af omdat de cirkel vergadering te chaotisch is. Mensen die te laat 
arriveren, verdwalen in irrelevante discussies, de vergadertijd overstrekken en niet alle 
agendapunten dekken, kunnen leiden tot frustratie en het gevoel dat tijd van anderen niet 
wordt gerespecteerd.

v Moedig tijd discipline aan en start op het afgesproken tijdstip, zodat mensen er niet op 
kunnen vertrouwen dat de vergadering sowieso laat begint. 

v Maak vooraf een haalbare agenda.
v Zorg voor een facilitator die de focus van de vergadering aanhoudt, ervoor zorgt dat 

handsignalen worden gebruikt, die ruimte geeft aan iedereen, en alle agendapunten dekken 
(zie hier de facilitator rol & best practices).

1
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https://www.seedsforchange.org.uk/handsig.pdf
https://docs.google.com/document/d/1KYau2qSltZUTjWH8EcyGhBNnJ_S8PbWR/edit


Zorg ervoor dat nieuwe rebellen over de cirkel worden ‘ingelicht’

Om de vergadering gemakkelijker te laten verlopen, is het handig om iemand, bij voorkeur de 
integrator, de structuur en projecten van de cirkel vóór de vergadering zelf uit te leggen. Dit 
helpt de nieuwe rebel te begrijpen wat er aan de hand is en vermindert het aantal vragen dat 
die tijdens de vergadering moet stellen, waardoor het efficiënter wordt.

Het is ook een goed idee om de nieuwe rebel te vragen wat hun verwachtingen voor de 
vergadering zijn tijdens het inchecken.

2
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Geef nieuwe rebellen meteen een taak!

We raden aan om nieuwe rebellen al in hun eerste vergadering een (laagdrempelige) taak te 
gevenm en hen te matchen met een ervaren rebel die feedback en begeleiding kan geven 
(indien nodig). Hoogstwaarschijnlijk zal dit een gevoel van eigendom over de taken van de 
cirkel creëren, een waardevolle sociale verbinding geven, en een gevoel van doelgerichtheid 
bieden.

Integratie formule:
Taak + Buddy + Feedback = Eigendom + Verbinding + Doel

Klik hier voor meer informatie over de beste werkwijzen tijdens vergaderingen.

3
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https://docs.google.com/document/d/1U4-2URDmGvayEDaT2AsnbHIvgic2XNl65KooyNV0DzI/edit%3Fusp=sharing


Het doel van de introductiebijeenkomst is om nieuwe rebellen uit te leggen hoe de structuur 
van XR werkt en hoe ze betrokken kunnen raken, en om nieuwe mensen aan werkcirkels te 
koppelen. Het is het evenement is gericht op de Organisatie Rebel.

Zorg dat je rebellen hebt die de cirkels vertegenwoordigen
Tijdens een introductiebijeenkomst is het een goed idee om 1-2 sprekers te hebben die de 
algemene introductiebijeenkomst-praatje geven, en mensen die de werkcirkels 
vertegenwoordigen. 
Vooral het laatste is belangrijk, omdat het een breakout-sessie mogelijk maakt waarin nieuwe 
rebellen onmiddellijk een contactpunt binnen de cirkel kunnen hebben, en uitgebreid kunnen 
horen over de cirkelstructuur, inhoud, vergadertijden en open taken.
Klik hier voor het materiaal van de "Welcome to XR - Introductie Meeting"

Moedig iedereen aan om hun gegevens in te vullen in een Action Network-formulier
Rebellen die zich aanmelden, ontvangen een automatische e-mail met een link om lid te 
worden van Mattermost, en worden geregistreerd in onze database. Dit maakt het 
gemakkelijker om nieuwe rebellen te vinden! De link en QR-code staan in de dia's. Als deze 
niet op de dia's staan, heb je hier toegang tot de formulieren in het Nederlands en Engels.

1
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https://drive.google.com/drive/folders/1VVD9-58lbuuRma3sGaQRuqHq72EjDfCT
https://actionnetwork.org/forms/doemee_xrnl/
https://actionnetwork.org/forms/volunteer_xrnl/


TiPS VOOR CiRKEL-
iNTRODUCTiEBiJEENKOMSTEN
Het doel van de cirkel-introductiebijeenkomst is om nieuwe rebellen geïnteresseerd en 
enthousiast te maken om deel te nemen aan een specifieke werkcirkel. Het moet toelichten 
wat deze cirkel doet, hoe de vergaderingen werken, aan welke projecten wordt gewerkt en 
nieuwe rebellen aanmoedigen om aan nieuwe projecten te denken.

Houd regelmatig cirkel-introductiebijeenkomsten
Het is niet nodig om ze elke week of zelfs elke maand te hebben, maar het is een goed idee 
om te onthouden om dit soort vergaderingen te plannen. Ze vergemakkelijken het delegeren 
van de werklast, en bieden nieuwe rebellen een gemakkelijk pad naar de cirkel.
1



Neem contact op met mensen voor projecten
Het is een goed idee om mensen die aan de verschillende projecten in de cirkel werken aan de 
nieuwe rebellen uit te laten leggen wat ze aan het doen zijn. Deze mensen kunnen ook 
dienen als contactpersonen voor nieuwe rebellen die betrokken willen worden bij meer 
specifieke projecten. Op deze manier hebben nieuwe rebellen een duidelijke indicatie van 
met wie ze kunnen praten.

Brainstormsessies
Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerde rebellen het gevoel hebben dat ze ook nieuwe 
projecten kunnen ontwikkelen en eraan werken die zij belangrijk vinden, kan het fijn zijn 
om een brainstormsessie te houden, waarin nieuwe ideeën voor projecten worden bedacht. 
Dit kan geïnteresseerde rebellen helpen hun plaats in de werkende cirkel te vinden, en kan 
een gevoel van eigendom over nieuwe projecten creëren.

TiPS VOOR CiRKEL-
iNTRODUCTiEBiJEENKOMSTEN
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TiPS VOOR LOKALE ALGEMENE 
VERGADERiNGEN 
Het doel van de lokale algemene vergadering is om de verschillende werkcirkels en hun 
leden binnen een lokale XR-groep met elkaar te verbinden. De bijeenkomst is een 
geweldige kans om het werk te stroomlijnen, nieuwe rebellen in de werkcirkels te 
integreren, samen beslissingen te nemen die de lokale groep beïnvloeden, en: om 
contact met elkaar te maken!

Geef je algemene vergadering meer pit en gebruik deze voor het integreren van nieuwe 
rebellen:
In algemene vergaderingen van XR Amsterdam leggen kringen hun werk van de 
afgelopen weken uit, zodat rebellen beter kunnen begrijpen hoe betrokken zijn eruit ziet. 
Deel ideeën voor de komende tijd, zodat nieuwe rebellen direct kunnen zien of ze zich bij 
deze werkcirkel willen aansluiten.
Zorg voor concrete openstaande taken, zodat je interesse kunt wekken voor nieuwe 
rebellen vóór de open cirkel vergaderingen.
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TiPS VOOR NVDA-TRAiNiNGEN
We moedigen iedereen in onze beweging aan die bereid is om actie te ondernemen om deel te nemen aan een 
training Non-Violent Directe Actie. De belangrijkste punten om een training veilig en inclusief te laten voelen, 
zijn: 

Lees vooraf de Groepsconsensus hard op

Stel vóór elke fysieke activiteit (zoals het Knotspel) dat niemand hoeft deel te nemen als ze dat niet willen
Zorg altijd voor een veiligheidswoord voor als mensen zich ongemakkelijk gaan voelen tijdens een actie (het 
moet niet 'stoppen' of 'dat doet pijn' zijn, omdat deze woorden kunnen worden gebruikt als tactiek tegen de 
politie als onderdeel van de blokkade-simulatie) 

Het vormen van Affinteitsgroepen (AGs) kan lastig zijn als mensen geen affiniteit met elkaar hebben. Stel dat 
mensen altijd kunnen vertrekken en zich bij een andere groep kunnen voegen. Registreer ze rechtstreeks in 
het Nederlands of Engels

Moedig AG-leden aan elkaar aan om direct een Signal Group Chat aan te maken zodat ze elkaar kunnen 
ontmoeten (bijvoorbeeld voor het avondeten!) om hun limieten, grenzen te bespreken - en met elkaar in 
verbinding te komen!

KLiK HIER VOOR HET SCRIPT VOOR DE NVDA

1
2
3

4
5

https://actionnetwork.org/forms/ag_registreer_xrnl
https://actionnetwork.org/forms/ag_register_xrnl
https://docs.google.com/document/d/17IUSNb-udme2efGLfUEfBku2FArjWPjSMIx-V9Njvz0/edit


AANVULLENDE 
AANBEVELiNGEN 
VOOR EFFECTiEVE 

iNTEGRATiE



TAAL TELT: EEN iNCLUSiEVE BiLiNGUAL
BEWEGiNG WORDEN
Veel Nederlanders voelen zich vervreemd vanwege de dominantie van het Engels in 
onze communicatie.
We moeten erkennen dat XR Nederland alleen een massabeweging kan worden als 
Nederlanders zich kunnen identificeren met onze beweging.
Toch moeten alle niet-Nederlandstaligen ook comfortabel binnen onze beweging zijn.

Enkele aanbevelingen:
vOverschat de Nederlandse taalvaardigheid in het Engels niet, ook niet binnen de 

Randstad
vErken dat mensen zich minder comfortabel en zelfverzekerd kunnen voelen in een 

vreemde taal
vVraag voor elke vergadering naar taalvoorkeur, moedig tweetalige gesprekken aan 

en zorg voor een goede vertaling



v Probeer Nederlands de standaardtaal voor evenementen te maken en organiseer extra 
evenementen in het Engels.

v In lokale groepen (of werkcirkels) met een duidelijke dominantie van één taal, kan je 
speciale werkgroepen (of subcirkels) maken waarin de andere taal wordt gesproken

vZing meer Nederlandse chants en leusen binnen acties. Dit zal ons helpen de harten 
van het Nederlandse publiek te winnen.

vVertaal alle belangrijke informatie online; www.deepl.com is geweldige gratis 
software.

vXR kan een geweldige kans zijn voor internationals om eindelijk Nederlands te leren! 
Regel daarom taalcafés en een buddy-systeem. 

TAAL TELT: EEN iNCLUSiEVE BiLiNGUAL 
BEWEGiNG WORDEN



DiGiTALE REBELLiE - iNTEGRATiE OP 
ONZE ONLiNE PLATFORMS
Veel van onze rebellen worden overweldigd door onze platforms. Voor sommigen is het een reden om de verbinding 
te verbreken omdat ze te gefrustreerd raken omdat ze geen toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben. Het 
is nodig om grondiger uit te leggen welk platform we gebruiken en voor welk type communicatie dat is. Een snel 
overzicht:

Mattermost:
v Voor chats en aankondigingen ("Volgende mediabijeenkomst, vrijdag, 17:00")
v Gebruikt door werkcirkels en lokale groepen voor hun interne werking
v Laat elke nieuwe rebel onze video van 6 minuten zien. Deze geeft een uitleg over de functies van Mattermost
v Elke nieuwe gebruiker ontvangt een automatisch bericht met begeleiding, aanvullende vragen kunnen gestuurd 

worden naar @ warm.welcome.xrnl (beheerd door Integration Circle)
v Over het algemeen moet je actief uitkijken naar nieuwe gebruikers en ondersteuning bieden wanneer dat nodig is

https://youtu.be/C5aRAxfMvy4


Discourse - De XRNL Base:
www.base.extinctionrebellion.nl
Platform voor diepgaande discussies ("Wanneer moet onze volgende rebellie zijn?")
Probeer uw bericht te vertalen NL / EN (gebruik www.deepl.com)

Cloud - Nextcloud
http://www.cloud.extinctionrebellion.nl/
Vraag hier een account aan
Hou het netjes. Bijvoorbeeld: MxC XR Utrecht

Cloud - Google drive
Klik hier
Wordt voornamelijk gebruikt door nationale kringen

DiGiTALE REBELLiE - iNTEGRATiE OP 
ONZE ONLiNE PLATFORMS

http://www.base.extinctionrebellion.nl
http://www.cloud.extinctionrebellion.nl/
https://forms.gle/WD4A6bXCSt6t7ULBA
http://www.cloud.extinctionrebellion.nl/
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/files/%3Fdir=/Local%2520Groups/XR%2520Utrecht/Media%2520%2526%2520Communications%2520(MxC)&fileid=4054
https://drive.google.com/drive/folders/1Sura93A5RaxgewpC6BTOzPr68lQqun6k


Groepschat

vVeel cirkels hebben naast hun Mattermost-kanaal een groepschat (op Signal, 
WhatsApp of Telegram)

vDit helpt om mensen directer te bereiken dan alleen via Mattermost

vNodig nieuwe leden zo snel mogelijk uit voor de chat

vZorg er echter voor dat je belangrijke informatie ook deelt op Mattermost om 
participatie en transparantie te waarborgen

DiGiTALE REBELLiE - iNTEGRATiE OP 
ONZE ONLiNE PLATFORMS



ACTiON NETWORK
Het is belangrijk om de contactgegevens van de rebellen te krijgen, zodat je ze kunt 
uitnodigen voor komende evenementen, vergaderingen en acties, zodat ze betrokken 
blijven bij de beweging.

Het opnemen van contactgegevens op papier of in een spreadsheet is niet aan te raden 
omdat het teveel tijd inneemt, het is gemakkelijk om die contactgegevens te verliezen en 
het maakt het moeilijker voor XRNL om de hele beweging te bereiken. In plaats daarvan 
raden we aan om onze online formulieren te gebruiken, omdat de informatie van deze 
formulieren automatisch wordt opgeslagen in Action Network, een enkele beveiligde 
applicatie die wordt gebruikt om gerichte e-mails naar rebellen te sturen. Deze online 
formulieren moeten worden gebruikt na elk gesprek, elke kennismakingsvergadering en 
elke NVDA-training.

In de Action Network Guide vindt je links naar alle Action Network formulieren, hoe u 
contact kunt opnemen met rebellen in Action Network en meer.

https://docs.google.com/document/d/17vLLVk9VLXmHN7AK3fhYw09AWzhuhwuQFgmG73IoZNk/edit%3Fusp=sharing


Veel mensen in Nederland steunen onze zaak maar vinden XR Nederland om 
verschillende redenen niet aantrekkelijk. Sommige zijn misvattingen, andere zijn 
terechte kritiek - beide moeten we actief verminderen om de toetredingsdrempels ook te 
verminderen.

Dit draait voornamelijk om de perceptie van XR als een beweging die:
vArrestatie vereist
vAlleen Engels spreekt
vAlleen bestaat uit hoger opgeleide, witte studenten uit de Randstad
v Extreem is en alleen op straat staat om verstoring te veroorzaken

TOETREDiNGSDREMPELS



Externe communicatiemogelijkheden (Media en Communicatie)
v Standaardiseer het Nederlands als eerste taal, gevolgd door Engels
vBevorder niet-arresteerbare rollen binnen de externe communicatie
vCommuniceer gemeenschapsdimensies van onze beweging
v Portretten van "Humans of XR", die de diversiteit van onze beweging weerspiegelen 

Organisatie van evenementenmogelijkheden (Outreach & Training)
vOrganiseer evenementen voornamelijk in het Nederlands, speciale Engelse 

evenementen
v Locaties die toegankelijk zijn voor een diversiteit aan mensen (cultureel, sociaal-

economisch, fysiek)
v Stem je taal af op het publiek (met name tijdens HfX-gesprekken)

TiPS OM DREMPELS TE VERLAGEN



EMAILS ZiJN BELANGRiJK
E-mails zijn een belangrijk medium voor alle XR-groepen en -kringen om met 
geïnteresseerden te communiceren. We raden aan dat elke werkgroep zijn eigen e-
mailaccount heeft. De meeste XR-cirkels gebruiken de veilige service van protonmail.

Het is echter niet voldoende om de account aan te maken. Wij raden aan dat elke kring 
één,  maar het liefst meer toegewijde personen heeft die de mailaccount beheren. Uit ons 
onderzoek bleek dat veel nieuwe mensen gefrustreerd waren dat niemand op hun e-
mails reageerde. Laten we ons inspannen en mensen die via email de hand reiken, 
tegemoetkomen.



BEDANKT VOOR HET LEZEN!
Als deze handleiding voor je gevoel handig was, deel het alsjeblieft met andere rebellen.

Als je feedback of aanvullende suggesties hebt, deel deze dan via 
integration@extinctionrebellion.nl.

De integratiecirkel van XRNL werkt hard om zeker te zijn dat mensen die zich aansluiten 
bij XR ook bij XR blijven. Ze proberen Extinction Rebellion groter, veerkrachtiger en 
effectiever te maken. Om dit doel te bereiken, is jouw hulp ook nodig! Als je je aan wilt 

sluiten bij de integratiecirkel, stuur dan een email naar: 
integration@extinctionrebellion.nl

http://extinctionrebellion.nl
http://extinctionrebellion.nl

