
Heb jij één of meer van de volgende uitdagingen?

• Zijn sommige medewerkers of 
klanten niet betrokken, 
machteloos en hebben ze 
moeite om een stem te 
vinden? 

• Ben je op zoek naar een 
manier om de energie van 
conflicten te benutten en deze 
om te zetten in brandstof voor 
productieve groepsprocessen? 

• Wil jij beter leren navigeren in 
complexe en turbulente 
relaties?

• Heeft jouw organisatie of 
beweging het moeilijk met 
gezamenlijke besluitvorming? 

• Bevind jij je in situaties waarin 
jouw teamleden of klanten 
elkaar tegenwerken?

• Ervaar je als organisatie of als 
adviseur weerstand tegen of 
sabotage van nieuwe 
initiatieven en veranderingen? 

De methode is makkelijk te leren en stelt je in staat om:

• Collectieve besluitvormingsprocessen te versnellen. 
• Commitment te creëren rond overeenkomsten met 

verschillende stakeholders. 
• De stemmen te betrekken van degenen die doorgaans 

uitgesloten zijn in gesprekken.
• Individuen te empoweren en groepen te versterken door 

conflicten te doorleven.
• Efficiëntie en prestaties van groepen  te verbeteren.

Deep Democracy biedt een transformerende toolkit voor individuen en groepen die hun 
vermogen willen vergroten om in een snel veranderende wereld vanuit verbinding wijze 
besluiten te nemen.

Level 1 en 2
Internationaal geaccrediteerd



• Leiders en managers op alle niveaus in de 
publieke, private en non-profit sectoren.

• Gezondheidswerkers, counselors en
anderen in hulpverlenende beroepen.

• Veranderaars in organisatorische
transformaties of sociale bewegingen.

• Consultants, coaches, facilitators en anderen die met organisaties en 
individuen werken. 

• Mediators en andere professionals die betrokken zijn bij het oplossen van  
geschillen.

• Leerkrachten, opvoeders, ouders, verzorgers.

• Jeugdleiders, jeugdgroepen.

• Partners, familieleden, collega’s en mensen van jong tot oud die 
geïnteresseerd zijn in het verbeteren van relaties. 

Deep Democracy is ontwikkeld voor:

De tweedaagse training Deep Democracy Level 1 bestaat uit acht leermodules.
Die geven je de theoretische achtergrond, gedetailleerde instructies en
ervaringsgerichte leermogelijkheden die je nodig hebt om de meest essentiële
tools van Deep Democracy te gaan gebruiken. Concreet bieden de modules je de
kennis en vaardigheid die je nodig hebt om het volgende te doen:

Gedragen besluitvorming
• Faciliteren van dynamische gesprekken die betrokkenheid, spontaniteit en

creativiteit oproepen.
• Benutten van de kracht en collectieve intelligentie van de groep door ook de

meest stille deelnemers in staat te stellen hun stem te vinden en hun
mening te uiten.

• Creëren van veiligheid in zowel grote als kleine groepen voor de moeilijke
gesprekken die er plaatsvinden.

• Zoeken in de groep naar de wijsheid van de minderheid en verbeteren van
de meerderheidsbesluitvorming door de wijsheid van de minderheid te
includeren.

Wat wordt er in de level 1 training behandeld?



De tweedaagse training Deep Democracy Level 2 is er op gericht om het begrip
van de theorie van Lewis Deep Democracy verder te integreren, het
competentieniveau in het gebruik van de basisinstrumenten van LDD te
verhogen, de bewustwording te vergroten vanuit welke positie de tools worden
gebruikt (als facilitator, leider of deelnemer), het versterken van de metaskill
neutraliteit, het oefenen met de metaskill compassie en het leren van een aantal
nieuwe gesprekstools. Concreet biedt de training het volgende:

Gedragen besluitvorming
Vanuit de positie van facilitator of leider :
• Faciliteren van zakelijke gesprekken die betrokkenheid, openheid en

creativiteit oproepen.
• Benutten van de kracht en collectieve intelligentie van de groep.
• Creëren van veiligheid in zowel grote als kleine groepen voor de moeilijke

gesprekken die er plaatsvinden.
• Zoeken in de groep naar de wijsheid van de minderheid en verbeteren van

de meerderheidsbesluitvorming door de wijsheid van de minderheid te
includeren.

Wat wordt er in de level 2 training behandeld?

Relaties en groepsdynamiek begrijpen
• Lezen van de dynamiek van een groep, de tekenen van weerstand en

opkomend conflict oppikken en tijdig handelen om de spanning te
verminderen.

• Begrijpen van de obstakels voor goede communicatie en de basis
leggen voor gedeeld begrip.

• Beginnen en eindigen van vergaderingen met een krachtige manier om
de groep te verbinden en zicht te krijgen op wat er speelt.

Oplossen van spanningen
• Herkennen van de onderliggende spanningen die de voortgang van

een groep blokkeren, diagnosticeren van verschuivingen in de
groepsdynamiek als er polarisatie ontstaat, en weten welke
faciliterende instrumenten je in dergelijke situaties kunt gebruiken.

• Oplossen van meningsverschillen in plaats van boosheid en verwijten
te laten voortduren.



Trainers

Met haar natuurlijke en positieve aanpak dringt zij 
snel door tot de kern.
Kenmerkend voor Sandra: enthousiast, nieuwsgierig , 
optimistische aanmoediger, oprechte verbinder en 
een open blik.
sandra@deepdemocracynoord.nl
06 – 15 62 86 42

Sandra Buith

Insert your profile 
picture here

Vanuit een open en intuïtieve blik legt zij op een 
eerlijke manier bloot wat er aan de hand is.
Kenmerkend voor Lian: sportief, nuchter, eerlijk, 
energieke aanjager, verbinder en sensitief.
lian@deepdemocracynoord.nl
06 – 11 27 40 16

Lian Nijenhuis

Insert your profile 
picture here

Relaties en groepsdynamiek begrijpen
• Lezen van de dynamiek van een groep, de vroege tekenen van opkomend

conflict oppikken en tijdig handelen om de spanning te verminderen.
• In kaart brengen van polariteiten en rollen in de groep.

Oplossen van conflict
• Meningsverschillen, misverstanden en tegenstrijdige belangen bespreekbaar

maken tussen twee mensen.
• Oplossen van meningsverschillen, conflicten en gecreëerde spanning.
• Gebruiken van conflicten als een kans om te leren over jezelf en de ander,

voor leiderschapsontwikkeling en het verbeteren van interpersoonlijke
relaties.

Waarderende gesprekken voeren
• Positieve feedback geven.
• Verdiepen van de relatie.

Bedding bieden als begeleider
• Je tijdelijk losmaken van de (uitkomst) van een gesprek door het ontwikkelen

van je neutraliteitsspier.
• Loslaten van identificatie door het ontwikkelen van compassie.

mailto:sandra@deepdemocracynoord.nl
mailto:lian@deepdemocracynoord.nl


DATA: Level 1 
16 en 17 Februari 2022
16 en 17 Juni 2022
7 en 8 November 2022

combi-voordeel: 
Aanmelding voor Level 1 & 2 
Met 10% korting! 

Level 2 
4 en 5 April 2022
26 en 27 September 2022

TIJDEN: 09.30 – 17.00 uur

LOCATIE: Centraal in Noord-Nederland

KOSTEN:

CONTACT:

€ 695,- excl 21% BTW 
ZZP tarief
€ 820,- excl. 21% BTW 
organisatietarief

welkom@deepdemocracynoord.nl
www.deepdemocracynoord.nl
06 – 11 27 40 16 (Lian)
06 – 15 62 86 42 (Sandra)

WEBSITE: www.deepdemocracynoord.nl

CONTACT: welkom@deepdemocracynoord.nl

Trainingsdetails

Werken met Deep Democracy 
is ook werken aan jezelf.  

Hoe beter we onszelf leren begrijpen, 
hoe beter we kunnen zien dat onze acties onze

omgeving beïnvloeden en vice versa. 

Als we leren omgaan met spanningen en conflicten, 
krijgen we diepere en sterkere verbindingen

die zijn afgestemd op onze eigen behoeften en die van anderen.  

W W W . L E W I S D D . C O M 
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