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Ervaar spelenderwijs hoe je tot afspraken komt  
waar iedereen achter staat 

Het Consentspel 

Je leert hoe je beter om kunt gaan met verschillende meningen, visies en ideeën over een onderwerp. Hoe je dan 

efficiënt  individuele belangen en het gemeenschappelijk belang op elkaar afstemt. Omdat je alle creativiteit 

mobiliseert. Vergroot nu de effectiviteit van je besluitvorming en maak kennis met de sociocratische 

kringorganisatiemethode. 

 

Het is voor jou interessant omdat: 

• Je ervaart op een productievere manier te 
vergaderen. 

• Je kennismaakt met een methode waarbij je meer 
medeverantwoordelijkheid en creativiteit creëert 
bij het nemen van besluiten en het maken van 
afspraken. 

 

Het programma  
Ervaren van een sociocratische vergadering 
Met korte uitleg over:  
- De vier sociocratische besluitvormingsprincipe 
- Het consentbeginsel 
- Een gelijkwaardige besluitvormingsstructuur 
- Effectiever taken toedelen 

http://www.sociocratie.nl/
https://www.facebook.com/pages/Sociocratisch-Centrum-Nederland/1437038903267479?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/sociocratisch-centrum


 

 

  

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 
Iedereen die op zoek is naar manieren om 
doelgerichter samen te werken en te leven en dit zo 
vorm te geven dat verschillen niet uitmonden in 
conflicten maar juist leiden tot betere besluiten. 
 
 
Investering 
De kosten bedragen: 
€  32,95 per deelnemer. Dit bedrag is exclusief btw. 
Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit 
geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. 
U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in 
aanmerking komt voor vrijstelling van btw. 

 

 

Locaties en data 
De bijeenkomsten worden online gehouden. 
 
Zie onze agenda voor de data. 
 
 
Aanmelden 
Meld u aan via deze link. 
Een offerte aanvragen voor een in-house 
consentspelbijeenkomst kan via  
info@sociocratie.nl 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op  
www.sociocratie.nl of bel 010 - 452 32 89 
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