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B
eslissingen nemen gaat meestal 
niet automatisch. Of we vervallen 
in het ‘doorduwen’ van een besluit 
op basis van de meerderheid met 

alle frustraties van dien of we stellen het 
besluit maar weer eens uit tot de volgende 
vergadering. Herkenbaar?  

Of je nu leidinggevende, professional, 
manager, onderwijzer, consultant, lid 
van de directie bent, of trainer, docent of 
facilitator…Als je zelfverzekerd wil kun-
nen omgaan met spanningen en conflict? 
Wil je je prettig(er) in je rol voelen die je 
inneemt bij groepsprocessen? Door Deep 
Democracy te leren, versterk je al je facil-
itators skills, gesprekken verdiepen zich 
en beslissingen houden stand. Er ontstaat 
saamhorigheid en transformatie binnen 
de groep. En jij hebt daar een rol in!

  

Wijsheid van de minderheid 
Deep Democracy is een innovatieve en 
zeer krachtige methode voor het lei-
den en begeleiden van groepen. Deze 
methode is ontwikkeld om besluiten 
met 100% draagvlak te bereiken. Deep 
Democracy werkt anders dan het princ-
ipe van de meerderheidsdemocratie. 
Bij Deep Democracy hebben zowel de 
meerderheid als de minderheid, zeg-
genschap in een besluitvormingsproces.  
 
Dit maakt deze methode vernieuwend 
en een verademing op meeste beslu-
itvormingsprocessen (denk aan ver-
gaderingen o.a.). De methode is voor 
iedereen die een doel wil bereiken met 
anderen.

Training: Hoe maak je wijze besluiten?

DEEP DEMOCRACY

‘Het doel van Deep 

Democracy is niet 

dat ik leer jou te 

veranderen of jij 

mij. Het gaat erom 

hoe wij ons leren 

te verhouden tot 

elkaar.’

- Arnold Mindell
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HOE MAAK JE WIJZE BESLUITEN - TWEEDAAGSE TRAINING 
DEEP DEMOCRACY 

Programma  
• Individuele intake
• Trainingsdag 1:  focus op de theorie-elementen (Het 

ijsberg model, de terroristenlijn, rolfluïditeit, etc.) en het 
oefenen met DD in besluitvormingsprocessen. Gebruik 
van het 4-stappen model uit de ‘Lewis methode’ van Deep 
Democracy 

• Trainingsdag 2: Focus op eigen ontwikkeling als facilitator 
van een Deep Democracy sessie, iets wat bijzonder goed 
met de Mindell methode kan van Deep Democracy.

• Optioneel: individuele opdracht met reflectiegesprek

OVER PERSPECTIVITY
Perspectivity ontwerpt interactieve processen 
om een menselijke en duurzame maatschappij 
te bouwen, door gebruik te maken van de 
rijkdom van diversiteit. 

perspectivity.org | enterprise@perspectivity.org

Nieuwsgierig? 
Neem contact op met Lisette Gast voor 
meer informatie of de opkomende 
trainingsdata via lisette.gast@perspec-
tivity.org

De Training 
De 2-daagse training is in zijn geheel ont-
worpen om je alle basisvaardigheden van 
Deep Democracy te leren. Je kan ook alleen 
de eerste dag volgen om je te orienteren op 
DD als methode (zonder de ontwikkeling 
van je rol als facilitator – we raden het je wel 
aan!). Het bijzondere van deze training is, dat 
we gaan werken met zowel de zogenaamde 
‘Lewis’ methode en de ‘Mindell’ methoden.

Wat je leert
• Een theoretisch fundament van Deep 

Democracy
• Oefening met de theorie (ervaringsger-

icht)
• Een model voor besluitvormingsproces-

sen (4-stappen model)
• Verbetering van facilitatievaardigheden
• Verruiming van facilitatiemethodieken/

toolkit
• Verdere ontwikkeling als facilitator

Ontstaan en toepassingen  
Deep Democracy is begin jaren 90’ door 
Myrna Lewis in Zuid Afrika ontwikkeld ten 
tijde van de overgang van apartheid naar 
democratie. Inmiddels wordt de methode 
in meer dan twintig landen over de hele 
wereld gebruikt in een groot aantal sector-
en: bedrijfsleven, politiek, zorgsector, onder-
wijs, non-profitsector, en in de familie- en 
privesfeer. 


