
Wat is het? Hoe helpt het ons te verbinden als 
nationaal en globaal divesteringsnetwerk? 



Wat is het? 
 https://fossilfree.slack.com  

Een team communicatie app waarvan we hopen dat het divesterings-campagenevoerders helpt 
om:  

In direct contact met elkaar en andere relevante #kanalen te blijven 

Bronnen, advies, en het laatste nieuws met elkaar te delen 

Makkelijker en directer toegang tot nodige informatie te krijgen 

Beter samen te plannen en strategie te ontwikkelen als internationaal netwerk  

Hoe: toegang via jouw web browser of de desktop app (de moeite waard om te installeren!) of je 
smartphone of tablet.  Log regelmatig in (of blijf ingelogd) 



Hoe werkt het? 
Kijk een korte intro video over hoe het werk - en probeer het dan zelf uit! 

#channels helpen informatie en gesprekken te orderen in relevante onderwerpen, en zijn openbaar. Geef 
iedereen die interesse heeft vrije toegang tot een gesprek 

Prive channels zijn voor vertrouwelijke gesprekken (bv. geheime acties) - alleen op uitnodiging  

Zoek - Slack heeft een uitgebreid archief en een zoekfunctie om te vinden wat je nodig hebt uit 
voorgaande gesprekken, zoals een advies of specifieke bron.  

Directe berichten - beveiligde prive berichten. Geen knelpunten - vind elkaar en begin te chatten. Een 
Nederlandse campagnevoerder kan bijvoorbeeld contact opnemen met een gepensioneerde Australische 
campagnevoerder.  

 



Hoe werkt het? (vervolg) 
Telefoongesprekken voicegesprekken met Slack, net als Skype. Of start video 
groepsgesprekken op Hangouts of Skype door /hangout of /skype in te typen. 

Integraties/Apps - Deel en bewaar documenten in Slack, deel content van social 
media, Google/Drive/Dropbox, en 100 andere apps  

Notificaties - je kan makkelijk instellen wat je ziet, waar je notificaties van krijgt
 en wanneer. 

 

Zie het Slack Help Centrum voor meer details, tips & functies.  

 

  

 



Voor wie is het? 
Het Global Divestment Netwerk!   

Kernvrijwilligers van Fossielvrij – werknemers, partnerorganisaties, coördinatoren 
van lokale groepen, en leden die nationaal en internationaal contact willen maken.  

Voor wie is het niet?  
Elk los individu in je lokale groep of netwerk. Daarvoor kan je je eigen Slack team 
en kanalen creeëren. Het is gratis.  

 



Klinkt goed. Hoe kan ik meedoen?  
Je hebt een uitnodiging nodig van een bestaand lid van het Fossielvrij-netwerk.  
E-mail louise@350.org of je nationale Fossielvrij-coördinator als je een uitnodiging 
nodig hebt.  

Zodra je lid bent, kun je anderen in je netwerk uitnodigen om deel te nemen. Zie 
hier.  

We adviseren je om je profiel aan te passen, en je naam, land en campagne toe 
te voegen, plus andere dingen die je wilt delen met anderen wereldwijd. (
Video hoe het werkt ) 

Gebruik het #using-slack kanaal voor meer tips om Slack optimaal te gebruiken. 

 



Welke #channels zijn er? 
Nationale & regionale kanalen -  

#europe-all - voor Fossielvrij Europa gesprekken 

#us-national - voor alle Amerikaanse divesterings-campaigners 

Kanalen voor specifieke sectoren  

#global-culture - voor alle campagnevoerders die werken aan culturele 
divesteringsprojecten, bijv. musea, kunst, sponsoring etc.  

#global-unis - voor alle universiteit divestering campagnes 

Kanalen voor specifieke doelen  bijv. #global-resources voor het delen van nieuwe 
divesteringsbronnen of #europe-actions voor het plannen van gezamelijke acties in Europa.  

 



Meer over channels 
Kanalen kunnen voor altijd actief blijven, of worden gearchiveerd zodra ze hun doel 
hebben gediend.  bijv. global-divestment-day-2015 

Iedereen kan een nieuw kanaal creëren (maar check wel even of er niet al een soortgelijke 
bestaat) 

Volg de manier van naamgeving: #regio-Land-doel  bijv. europe-uk-uni of us-midwest-
strategy of global-reinvestment 

Zodra je lid bent - check de lijst met channels en doe mee met degene waar je 
interesse ligt.  Ze worden zichtbaar in je zijbalk en je kunt kiezen of je een notificatie wilt 
krijgen als er een nieuwe activiteit plaatsvindt (in Preferences > Notifications Settings) 


