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Waarom Sociocracy 3.0?
• geeft iedereen het gevoel gehoord en betrokken te zijn

• Vergroot het bewustzijn, respect en de gelijkwaardigheid in samenwerking

• gebruikt de aanwezige, collectieve wijsheid optimaal

• praktisch gereedschap voor zelforganisatie en zelfsturing

• regelt peer werking en evaluatie op een aangename, gedragen manier

• organiseert het werk transparant en op uitnodiging

• vergroot het eigenaarschap

• brengt ‘just enough governance’, nooit overengeneering

• zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid in complexiteit

• zorgt voor een natuurlijke oplijning met de purpose van de organisatie

• is een zachte manier om (cultuur)verandering te bewerkstellingen

• brengt meer geluk, veerkracht, gedeeld leiderschap en impact





Sociocracy 3.0

Een praktische handleiding en filosofie 
om als levend systeem vanuit 
gelijkwaardigheid te navigeren in 
complexiteit met volledige benutting 
van de aanwezige collectieve wijsheid in 
het systeem





Bewust worden 
van eigen 
gedrag

• Dagdagelijkse zelfreflectie

• Draagt mijn huidig gedrag bij 
aan het bereiken van ons 
doel?

• Eigenaarschap zo groot 
mogelijk maken



• Niet mijn voorkeur, maar goed 
genoeg voor de groep

• Evalueer op korte termijn

• Hoeveel schade levert het op 
om dit te proberen

• We zijn niet op zoek naar 
perfectie, maar naar de eerst 
volgende stap

Weg van eigen 
voorkeuren



Waarde zien in 
tegenovergestelde 
visies

• Zoek de wijsheid in de 
tegenovergestelde mening

• Nodig diversiteit van meningen 
uit 

• Zoek de derde weg 

• Voorbij duale denken







Hoe kunnen we ons sociocratisch en 
agile organiseren?

• Slim en gelijkwaardig vergaderen  
• Slim en gelijkwaardig beslissen met consent
• Slim en gelijkwaardig voorstellen cocreëren
• Slim en gelijkwaardig mensen selecteren voor rollen en evalueren in 

rollen



Veelgebruikte 
patronen in 
(governance) 
meetings
• Facilitator
• Check-in
• Rounds
• Timeboxen
• Short reports
• Afspraken evalueren
• Consent decision making
• Proposal forming
• Selectieproces
• Evaluatie



In gelijkwaardigheid beslissingen nemen

• Welke beslissingsmodellen zijn er?
• Consent besluitvorming proces
• Uitnodigen tot bezwaren







Vanuit gelijkwaardigheid voorstellen
cocreëren

• Proposal Forming
een sociocratische manier om de collectieve wijsheid benutten in 
een brainstorm, zodat het voorstel dat eruit volgt meer draagvlak 
heeft

• Driver Mapping
een sociocratische manier om de bestaansreden van de organisatie 
te onderzoeken en te ontdekken welke drivers en zijn en welke 
domeinen en noden om gezamenlijk te beantwoorden 









Slim mensen selecteren voor en 
evalueren in rollen

• Domeinen
Samen met Drivers de hoofdconcepten in S3 om zelforganisatie en 
zelfsturing te faciliteren en delegeren

• Rolselectie
Mensen nomineren met argumentatie in gelijkwaardigheid

• Peerreview
• Evalueren, maar ook vooral cocreeren van strategie en 

ontwikkelplan









Governance inbouwen
• Organisatiemodellen
• Linking
• Double Linking
• Delegate circle
• Governance Meeting



Organisational patterns in S3

























Bedankt voor jullie interesse… ik zie je 
graag terug op een volgende S3 
Meetup!

Dette van Zeeland
S3 coach & trainer
dette@ilean.be
0495732975



Met dank aan iLean. Op www.ilean.be vind je alle Meetups en
opleidingen rond S3.

http://www.ilean.be/

