
 

  

Het Consentspel 

 

Kennismaken met besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid 

Het Consentspel 

Ben je geïnteresseerd in het nemen van besluiten op basis van gelijkwaardigheid? Dan kun je op 
dinsdag 26 april meedoen met het Consentspel. Dit spel is ontwikkeld om spelenderwijs kennis te 
maken met sociocratie. Het spel wordt gespeeld in Zwolle. 

 

Het is voor jou interessant omdat: 

Het spelen van het Consentspel geeft je 
gelegenheid te ervaren hoe gelijkwaardige 
besluitvorming gaat. Je leert wat je kunt doen als 
er verschillende meningen, visies en ideeën over 
een bepaald onderwerp zijn en hoe je iedereen 
dan recht kunt doen. Ergernissen tussen mensen 
worden zo voorkomen. 

 

Het programma  
Ervaren van een sociocratische vergadering 
Met korte uitleg over:  
- De vier sociocratische besluitvormingsprincipe 
- Het consentbeginsel 
- Een gelijkwaardige besluitvormingsstructuur 
- Effectiever taken toedelen 
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Werkwijze 
Een gecertificeerd sociocratisch scholings- 
deskundige begeleidt de bijeenkomst. 
Er is veel ruimte voor vragen, reflectie op de 
ervaringen tijdens het spel en het inbrengen van 
eigen cases (werk, thuis, sportclub, koor etc.). 
 
 
Voor wie 
Het spel kan worden gespeeld door iedereen die 
zoekt naar manieren om samenwerken en -leven 
op een prettige manier vorm te geven, zodat 
verschillen niet uitmonden in conflicten maar juist 
leiden tot betere besluiten en een ontspannen 
sfeer. 
 
 
 
 
Investering 
De kosten bedragen slechts € 45,- p.p.  

 

Locaties en data 
Het spel wordt gespeeld in Zwolle, op   
dinsdagavond 1 november van 19:30 - 21:30 uur 
Adres: Wijkcentrum De Enk - Enkstraat 67 -  
8012 VA Zwolle. 
 
 
Aanmelden 
Meld u aan via www.sociocratie.nl/agenda 
Een offerte aanvragen voor een in-house 
Consentspelbijeenkomst kan via  
info@sociocratie.nl 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie bel met Agnes Goldenbeld 
06 - 268 482 13 of kijk op www.sociocratie.nl of 
bel 010 - 452 32 89 
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