
Deep Democracy is een vernieuwende methode voor inclusieve 
besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven en het 
transformeren van tegenstellingen, spanningen en conflicten. 
We gaan aan de slag met een veelvoud van meningen, emoties, 
gedragingen en ervaringen, kortom met de hele mens. Deep 
Democracy geeft vorm aan transitieprocessen en ondersteunt wie 
streeft naar cocreatie en zelfsturing.

HUMMUS biedt je een volledig opleidingstraject tot Deep 
Democracyfacilitator. Je krijgt een gecertificeerde opleiding volgens 
de Lewis Methode van Deep Democracy. Starten doe je met de 
tweedaagse Level 1 training. Daarin leer je de grondbeginselen 
en een aantal facilitatievaardigheden om de methode in je eigen 
praktijk toe te passen. Daarna kan je je verder verdiepen in de Level 
2 en 3 training. Je wordt een expert als je ook Level 4 volgt. 

www.deep-democracy.be
info@deep-democracy.be

0473/791 995
Goesthing bvba

VOOR WIE?
Trainers, (team)coaches, leerkrachten, groepswerkers, procesbege-
leiders, consultants en leiders die hun vaardigheden verder willen 
ontwikkelen in het begeleiden van groepsdynamiek.

Alle mensen die verschillen willen benutten, conflicten willen 
transformeren en besluiten willen nemen met aandacht en 
waardering voor minderheidsstemmen.

Mensen die draagvlak willen creëren, en zich willen verdiepen in ‘diep 
luisteren’.
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2019-2020

www.deep-democracy.be
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Het boek Van zondebok naar zebra vertelt het 
verhaal van deep democracy. De zondebok, die 
anders wordt weggezet als de rare, diegene die 
tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode 
een bron van wijsheid.

Het boek gaat vergezeld van een doosje met 30 tools 
die inclusieve besluitvorming, het luisteren naar de 
stem van de minderheid en conflictresolutie kunnen 
bevorderen. 

Boek: 25 euro | Toolbox: 15 euro

Verkrijgbaar via www.deep-democracy.be/winkel

HUMMUS HOUSE OF DEEP DEMOCRACY

naar zebra
Van zondebok

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een 
methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd 
wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die anders wordt 
weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via 
deze methode een bron van wijsheid. 
Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon 
en een persoonlijke inbreng in ieder debat. De uitdaging is dus om die 
veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe 
compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. 
Met een set eenvoudige tools en een rijke filosofische onderbouw 
helpt Van zondebok naar zebra de lezer op weg om aan de slag te gaan 
met deep democracy. Je leert hoe je de methode kan toepassen in je 
rol als coach, procesbegeleider, teamleider, CEO, ouder, leerkracht, 
jeugdwerker of activist. Al snel zal je voelen dat de methode een 
nieuwe kijk geeft op onze wereld in verandering.

Fanny Matheusen geeft al 20 jaar training, procesbegeleiding 
en coaching aan groepen professionals en vrijwilligers in de 
meerstemmige samenleving. 

Fanny Matheusen

Deep democracy:  
een nieuwe kijk op besluitvorming 
en conflicthantering
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LEVEL 1 - BASIS
In Level 1 maak je kennis met alle basistools voor 
inclusieve besluitvorming en conflictresolutie van de 
Lewismethode voor Deep Democracy. Je krijgt een 
theoretische basis in een heel andere kijk op groepen 
en het omgaan met verschil tussen mensen. Je maakt 
kennis met de ijsberg, de sabotagelijn, lastige Fred 
en dromerige Dédé. Je oefent nieuwe skills zoals een 
gesprek op voeten, pijlen gooien of een check-in. Je 
verdiept jouw metaskills als facilitator.

Tweedaagse op:

9 en 10 september 2019 
7 en 14 november 2019 
20 en 21 januari 2020 
9 en 10 maart 2020 
23 en 24 april 2020 
4 en 5 juni 2020 
14 en 15 september 2020 
16 en 17 november 2020

LEVEL 3 - VERDIEPING
In Level 3 zoomen we in op wat er in de onderstroom 
gebeurt. Je leert spanningen en conflicten 
bespreekbaar maken door het debat, het argument 
of een conflictresolutie op te zetten. Je leert 
vaardigheden als spiegelend luisteren, amplificeren 
en polariseren, nuttig bij conflict. Je verdiept je kennis 
over conflict, de fasen in een conflict en de betekenis 
van conflict voor jou, in relaties en in de wereld. In dit 
level groei je ook in de metaskill compassie.

Tweedaagse op:

28 en 29 november 2019 
2 en 3 april 2020 
24 en 25 september 2020 
30 november en 1 december 2020

LEVEL 2 - VERDIEPING
In Level 2 trainen we de tools van inclusieve 
besluitvorming vanuit de verschillende perspectieven 
als facilitator, leider of deelnemer in een proces. 
Je krijgt oefeningen aangereikt die je metaskill 
neutraliteit versterken. Je leert rollen en fractale 
patronen in groepen in kaart brengen. Je oefent 
verschillende varianten van de Let’s Talk, een 
dialoogvorm tussen twee mensen om spanningen en 
conflict aan te pakken, begeleiden.

Tweedaagse op: 

21 en 22 oktober 2019 
17 en 18 februari 2020 
14 en 15 mei 2020 
15 en 16 oktober 2020

LEVEL 4 - EXPERT
In Level 4 bieden we jou een grondige theoretische 
verdieping aan die het fundament legt voor een 
ander verstaan van jezelf, je werk en jouw rol in de 
wereld. Level 4 beoogt een groei in zelfbewustzijn 
en een dieper begrip van de roltheorie in relatie tot 
jezelf, de ander en groepsdynamiek. We leren kijken naar en omgaan 
met rangorde en privileges in groepen. Verder laten we je onder 
supervisie met de leergroep aan de slag gaan met de tools van Deep 
Democracy zodat je je skills en metaskills nog verfijnd en verdiept. 

Driedaagse op:

16, 17 en 18 december 2019 
5, 6 en 7 februari 2020 
7, 8 en 9 december 2020

VOOR PRIJZEN, DATA EN LOCATIES
Raadpleeg de website voor de meest recente informatie:

www.deep-democracy.be/trainingen

HUMMUS HOUSE OF DEEP DEMOCRACY www.deep-democracy.be/trainingen

KMO-PORTEFEUILLE
Goesthing bvba is erkend dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. 
KMO’s kunnen dus gebruik maken van deze financiële steun tot 40% van het 
deelnamebedrag. Meer informatie: www.deep-democracy.be/kmo

IN COMPANY
Je kan deze trainingen, of varianten, ook in je eigen groep of organisatie laten 
doorgaan. Zo kan je zelf een tweedaagse Level 1 training opzetten voor je eigen 
medewerkers, een kennismakingsworkshop van 1 dag of een lezing. Ook andere 
formules zijn mogelijk. Contacteer HUMMUS voor een aanpak op maat.


