
'DOT VOTING'
Durven kiezen (zonder verliezen)

Kiezen is verliezen?

We kennen het allemaal: een eindeloze lijst met actiepunten die de volgende vergadering nog altijd in de 
rubriek 'te doen' zullen staan. Of nog: een opsomming van een reeks schitterende ideeën die na de 
brainstorm even snel weer in de schuif belanden. Soms staan we versteld van de creativiteit van de eigen 
groep. Maar even goed zijn we verbaasd over hoe weinig daar mee gebeurt. Er is zoveel potentieel. Maar 
waar te beginnen? 

Iedereen heeft zo zijn idee over wat belangrijk is. We hebben allemaal een eigen bril op waardoor we naar 
de werkelijkheid kijken en dus zien we ook andere prioriteiten. We geloven in onze ideeën en willen die niet 
los laten. Of we willen anderen in de groep niet afvallen, zelfs als hun idee ons niet echt aanspreekt. Soms 
durven we als groep geen keuze maken. Wie kiest, verliest, denken we dan. Maar is dat ook zo?

Prioriteit toekennen

We kunnen er niet onder uit: we hebben als groep beperkte capaciteiten. Middelen, ervaring, kennis, 
mankracht, ze versterken allemaal onze draagkracht. Maar die is nooit oneindig. Als groep moet je met die 
beperking leren omgaan. Je mag gerust tien projecten willen uitvoeren, maar welke twee projecten wil je als 
eerste lanceren?

'Dot voting' is een eenvoudige tool die individuen in een groep toelaat om hun eigen prioriteiten naar voor te 
schuiven. Nadat alle groepsleden hun 'stem' hebben uitgebracht, kan je als groep de resultaten evalueren. 
Dit is niet noodzakelijk bindende stem, maar het geeft wel een indicatie van hoe de kaarten liggen. Als groep 
kies je hoe je met het resultaat verder gaat.

Hoe werkt het?

Iedere deelnemer van de groep krijgt even veel 
bolvormige stickertjes. Je bepaalt zelf hoeveel 
stickertjes de deelnemers krijgen. Hoe minder 
stickertjes per persoon, hoe groter de uitdaging. 
Denk hier goed over na. Als je weet dat je maar drie 
ideeën gaat uitwerken, heeft het dan zin om 
iedereen op zes ideeën te laten stemmen?

Ieder stickertje staat voor een prioriteit die je wil 
toekennen. Wees realistisch. Als er drie voorstellen 
zijn die duidelijk veel meer teweeg brengen dan 
andere, maar je hebt slechts capaciteit om er twee 
waar te maken, beperk je dan ook tot twee ideeën. 

Eventueel kan je als bijkomende voorwaarde stellen 
dat je enkel een sticker mag kleven bij een idee dat 
je zelf mee wilt realiseren. Iedereen krijgt 
bijvoorbeeld drie stickers, maar als je slechts zin hebt om in één project je eigen tijd en energie te steken, 
dan mag je enkel daar een bolletje kleven. 

Of je werkt met kleurtjes die elke een eigen betekenis hebben. Bijvoorbeeld: groen – ik wil dit project trekken; 
geel – ik wil dit project actief steunen; rood – ik heb sympathie met dit project en moedig de groep aan er 
werk van te maken (maar ga er zelf geen actieve rol bij spelen)

Op die manier wordt al snel duidelijk hoe de vork aan de steel zit. Soms blijft een goed idee gewoon een 
goed idee. En een andere keer is er voldoende draagvlak om het werkelijk waar te maken. Uiteraard zegt 
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deze oefening enkel iets over de prioriteit die de leden van je groep toekennen aan bepaalde acties, en 
eventueel over het engagement dat ze zelf willen opnemen. Het zegt daarmee nog niets over de 
wenselijkheid of haalbaarheid van een idee.

Andere tools helpen je om die inschattingen te maken door inzicht te geven in de tijdsgeest, strategische 
meerwaarde, beschikbare middelen en andere factoren die een rol van betekenis spelen. Ook deze 
elementen neem je best mee als je een keuze maakt. En onthoud: je verliest niet noodzakelijk opties door te 
kiezen, je kent alleen prioriteit toe. En daar kan je op lange termijn als groep alleen maar door winnen.

Optioneel: Je kan zelf kiezen hoe de stickers gebruikt mogen worden. Als iedereen drie stickers krijgt, moet 
hij/zij die dan over drie keuzes verspreiden, of mag hij ook alle gewicht op één voorstel inzetten. En mag 
iemand zijn eigen ideeën 'punten' geven? Er zijn geen vaste regels. Doe de oefening op basis van je groep 
en de informatie die voor ligt.

Inspiratie voor het uitwerken van deze tool haalden we bij Gogamestorm.com

Op de lancering van LABO vzw waren we benieuwd naar de actievormen die onze sympathisanten inspireerden. 
Welke actie sprak hen het meeste aan? Via 'dot voting' konden ze hun stem uitbrengen.

Wie meer wil weten over tools om prioriteit toe te kennen of de capaciteiten van een groep in te schatten en  
maximaal te benutten, kan ons contacteren op info@labovzw.be 

Ontdek ook enkele andere tools op www.labovzw.be

 'Kennen en veranderen – dat is ons doel' – Augusto Boal

Gebruik, delen en verspreiding van deze tool zijn toegelaten voor niet-commercieel gebruik, mits vermelding van LABO vzw.  
Ieder gebruik of herwerken van deze tool kan enkel onder dezelfde 'creative commons' licentie.
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