In de workshop ‘Introductie in Deep Democracy’ willen we je laten zien
hoe je betere gesprekken kan voeren, inclusieve besluiten kan nemen waar
echt iedereen achter staat, en conflicten niet uit de weggaat, maar juist
benut om tot betere resultaten te komen. Deep Democracy is een filosofie
én methode waarmee je de wijsheid van de minderheid kan toevoegen
aan het idee van de meerderheid. De workshop is een praktische inleiding,
waarna je direct aan de slag kunt in je eigen gesprekken en vergaderingen.
Trainers:
De training wordt gegeven door Paul Bijl en Marieke Jongman. Sinds 2019 zijn
zij gegrepen door de manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de
minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Beide hebben in
2019 level 1 en 2, en in 2020 level 3 van Deep Democracy gevolgd.

WORKSHOP

DEEP
DEMOCRACY
Herken je dat, vergaderingen die eindeloos duren en uitmonden in discussie, of
overleggen waarbij aan het einde niemand meer weet wat er precies besloten
is? Of dat je je niet gehoord voelt en het lijkt alsof jouw mening er niet toe doet?
Samenwerken is lang niet altijd even makkelijk. Iedereen in een groep neemt
wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, kennis of vaardigheden, maar hoe
benut je die wijsheid het beste, zodat je uiteindelijk tot besluiten komt waar je
echt mee verder kunt? En hoe kun je als er toch conflicten ontstaan, hier zo goed
mogelijk mee omgaan, zodat gezegd kan worden wat gezegd moet worden?

Marieke werkt al jaren in de jeugdhulp en het sociaal domein en is op deze
manier ook in aanraking gekomen met De Nieuwe Route van Anke Siegers en
heeft in 2018 de opleiding Community Processing gedaan, waarbij het gaat
over het nemen van gedragen besluiten, waar iedereen mee kan leven. Ze is
geïntrigeerd geraakt, niet alleen door de methode, maar ook op de visie en de
taal die horen bij Deep Democracy.
Paul is eigenaar van een communicatiebureau in Leeuwarden. Waar hij eerst
vooral bezig was met de technische zaken is hij de laatste jaren meer en meer
geïnteresseerd geraakt in hoe teams functioneren, team- en persoonlijke
ontwikkeling en het samen nemen van besluiten.
Praktisch:
De workshop duurt 3 uur. Er is geen voorkennis nodig. De workshop kan op
locatie (in-company) of digitaal verzorgd worden.
Kosten:
De kosten voor deze workshop zijn in overleg en afhankelijk van uw wensen en
het aantal aanmeldingen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Naast van het geven van deze workshop, kunt u ons inzetten voor het
faciliteren van teamprocessen en besluitvormingsprocessen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Paul: (06) 12 71 99 82 of Marieke: (06) 41 23 50 74.

