
CNVC NEW FUTURE – COMMUNITY 
(NIEUWE TOEKOMST - GEMEENSCHAP) WERKGROEP 

 
Samenvatting van voorstel, 29 oktober 2015 

 
Wij hebben er voor gekozen om terwijl we over de vorming van een nieuwe gemeenschap 
spraken zelf een gemeenschap te vormen, in de geest van saamhorigheid en openheid, door 
samen te komen en te discussiëren buiten de werkgroep en om projecten in beweging te zetten. 
 
1. Virtueel Home. Een ruimte creëren voor een gemeenschap  

 
Besluit: Bouw en creëer een virtueel Home om de doelen verbinding en informatie delen te 
ondersteunen, met de overkoepelende intentie om de gemeenschap ruimte en mogelijkheden te 
bieden om zichzelf vorm te geven waarbij eigen initiatief welkom is en gestimuleerd wordt. Dit 
ondersteunt en bouwt voort op het SGWG voorstel dat ook een virtueel Home beschrijft. 
 
Kern activiteiten: Formeer een groep die het virtuele Home ontwerpt en samenwerkt met IT 
specialisten die het kunnen implementeren. Geef prioriteit aan strategiën om dit te bekostigen 
omdat dit een essentieel besluit is van meerdere en verschillende werkgroepen. 
 
 

2. Een levendige handleiding voor NVC gemeenschappen 
 
Besluit: Creëer en onderhoud een flexibele bewaarplaats voor suggesties, verhalen, 
hulpmiddelen en oefenstof voor NVC gemeenschappen, groepen en Weaves als onderdeel van 
het virtuele Home. 
 
Kern activiteiten: Creëer een kort document met richtlijnen voor het bouwen van NVC 
gemeenschappen en bied mensen de mogelijkheid om dingen toe te voegen die voor hen nuttig 
en bruikbaar zijn. De langere versie van dit document bevat een rode draad: (1) Het bouwen 
van een gemeenschap I: Gedeelde waarden, interesses, passies voor klankborden, warmte, 
energie (2) Het bouwen van een gemeenschap II: Ondersteuning van erbij horen en 
gelijkwaardigheid (3) Het bouwen van een gemeenschap III: Vertrouwen winnen, veiligheid door 
overeenstemming (4) Het leven / floreren van de gemeenschap en (5) Herstel van de 
gemeenschap (na - of als gevolg van een conflict) 
 

 

3. NVC Empowerment Forum line  
 
Besluit: Houdt de NVC Empowerment Forum (NEF) line open. 
 



Kern activiteiten: Realiseer heldere verantwoordelijkheden voor onderhoud, financiering en 
technische ondersteuning van de NEF line, en geef formeel erkenning aan- en bied 
ondersteuning voor mensen, groepen en strategiën die aanmoedigen om de NEF line op eigen 
initiatief te gebruiken. 
 

4. De Weavers 

 
Besluit: Ondersteuning van een internationale groep van Community Weavers om de 
gemeenschap te dienen. 
 
Kern activiteiten: Geef formeel erkenning aan de Community Weavers om ze vooral tijdens de 
transitie fase te steunen, zoek ze op en maak contact voor ondersteuning en het uitwisselen 
van informatie. 
 
Achtergrond: De Community Weavers zou kunnen bestaan uit een groep van vrijwillige 
“Contributors” in een of meerdere groepen of “Weaves” met als specifiek doel de kwaliteit en de 
ervaringen van de “Community” te dienen door het uitnodigen tot- en hosten van evenementen 
en conferenties en het delen van ervaringen. Wij zijn er van overtuigd dat wat in het virtuele 
Home gebeurt met name afhankelijk is van wie deze het eerst gaat gebruiken, vorm geven, en 
zich “er in begeven”. Het werk van de Community WG is een zaadje waaruit een Community 
Weaver groep verder kan ontkiemen. 
 


