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We zijn er niet straf 
in, wij Belgen: onze 

conflictvaardigheid scoort 
laag op de internationale 

barometer. De schrik voor 
confrontatie zit er diep in. 
Wordt de malaise toch  te 

groot, dan laten we een 
professional in het diepe 
water naar de pijnpunten 
vissen. Anders en beter! 
Deep Democracy laat de 

waterlijn zakken zodat de vis 
op de bodem direct grijpbaar 

wordt. Fascinerend.

Deep Democracy  
Plaats maken voor de andere stem
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D eep Democracy is een inte-
ressante methode om op een 
inclusieve manier besluiten 
te nemen en conflicten op te 
lossen. De rijkdom én eenvoud 

van de tools maken van dit model een must 
voor al wie knopen duurzaam wil ontwar-
ren en de weg wil openen naar een nieuwe 
samenleving, op welke schaal ook.

Onze samenleving beleeft een onmisken-
baar kantelmoment door de groeiende 
internationalisering, de vluchtelingencrisis 
en de verrechtsing van het discours. Hoe 
maken we ruimte voor verschil, maar slagen 
we er ook in om samen te werken?

Zuid-Afrika, jaren 90. Het post-
apartheidstijdperk introduceert 
een volstrekt nieuwe uitdaging: 
het geïnstitutionaliseerde racisme 
moet worden opengebroken en de 
burgers moeten leren samenwer-
ken op de werkvloer. Een kluif zon-
der gelijke… Greg en Myrna Lewis, 
beiden opgeleid door psycholoog 
en kwantumfysicus Arnold Min-
dell, staan voor de opdracht om in 

een elektriciteitsbedrijf de 5 000 
werknemers te leren samenwer-
ken. Ze vertalen hun expertise in 
een aantal praktische tools om 
zelf mee aan de slag te gaan. Deep 
Democracy is geboren. Het wordt 
een ijzersterke methode die van-
daag wordt toegepast in de meest 
diverse domeinen in 21 landen, 
waarvan enkele met prangende 
conflicten (Israël, Turkije).

“What I find most inspiring about Myrna Lewis’s work is that it is real-
istic and practical. While many people of good will and good heart have 
come up with excellent ideas for helping our troubled world, there is of-
ten an unbreachable chasm between the intent and the implementation. 
The Deep Democracy work (…) presents both an intriguing philosophy 
and the means to put it into action.”

| de Afrikaanse wieg van Deep Democracy

| de mening van Desmond Tutu
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Smoezen en sabotage
“In Deep Democracy dekt vooral het 
woord deep een dubbele lading”, zegt 
Fanny Matheusen, trainer-coach en 
promotor van Deep Democracy in Bel-
gië. “Het wijst op een diepere manier 
van besluitvorming. In het gebruike-
lijke democratische denken haalt de 
meerderheid zijn slag thuis. De 49% 
verliezers moeten volgen, maar doen 
dit niet altijd gewillig. Daarom sla-
gen vele veranderingsprocessen niet. 

Sommigen voeren openlijk oppositie, 
anderen verzinnen smoezen, nog an-
deren saboteren. Kan je dan wel van 
winst spreken? Deep Democracy is 
een inclusieve manier om iedereen aan 
boord te krijgen, ook al is het niet je 
eigen keuze.”

Emoties
Deep wil nog een andere kwaliteit van 
de methode belichten. Traditionele 
benaderingen zoeken oplossingen 

voor een conflict veelal op het ratio-
nele niveau, maar Deep Democracy 
brengt ook de emoties onder de water-
lijn in het spel. Er wordt rekening ge-
houden met de volledige mens. Fanny 
Matheusen: “In emoties schuilt zoveel 
rijkdom die waardevol is in de besluit-
vorming. Waarom staat iets niet op de 
agenda? Heeft iemand het er moeilijk 
mee? Waarom stuurt de Aziatische 
partner zijn kat? Werd er op zere te-
nen getrapt?” 

Deep Democracy beoogt een inclusief besluitvor-
mingsproces dat ook de verliezers betrekt. Voor elke 
stap bestaat een praktische tool.

Fase Tool

Stap 1 Verzamel alle invalshoeken en ideeën.

Stap 2

Geef airtime aan de neen-stem, 
het alternatief, de afwijkende 
mening: “Wat willen jullie 
niet?”, “Is er een ander idee?”

Stap 3

Verspreid het alternatief (“Wie 
herkent dit?”) en stem (unanimiteit = 
go!; verdeeldheid = terug naar 1; 
duidelijke meerderheid = naar 4)

Stap 4

Voeg de wijsheid van de minderheid 
toe: “Wat heb je nodig om?” Meer 
tijd, met anderen samenwerken, 
het simpele besef dat er reserves 
leven in de groep? Stem nogmaals.

| voor elke fase een tool
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De lastigaard 
Deep Democracy geeft inzicht in de 
werking van een groep. In elk collectief 
gebeuren worden rollen opgenomen. 
Iedereen zit wel eens in de schoenen 
van de lastigaard, de vreemde eend, 
het idool. Deep Democracy koppelt de 
rol los van de persoon en bekijkt welke 
waarde ze heeft voor het team. Zo ver-
tegenwoordigt de tegendraadse lastig-
aard de neen-stem, die bij meerdere 
mensen in het team leeft, soms onder 
water. Door de rollen te depersonalise-
ren en openlijk te bespreken wordt er 
minder met een beschuldigende vinger 
gewezen. De neen-stem heeft een goede 
reden van bestaan.

Gesprek op voeten
Deep Democracy heeft een wijd arse-
naal tools ontwikkeld, elk met een spre-
kende naam. Wat dacht u van het Weer-
bericht, de Check-in en Check–out, het 
Niet Gevoerde Gesprek, het Gesprek 
op voeten? Fanny Matheusen licht de 

 – Na een inclusief besluitvormingsproces 
verloopt de implementatie gemakkelijker.

 – Deep Democracy onderscheidt 
zich door de praktische tools.

 – Deep Democracy heeft zijn efficiëntie 
reeds bewezen in diverse contexten: 
politiek, onderwijs, bedrijfswereld, ngo’s, 
gezondheidszorg en privésituaties. 

 – Deep Democracy leent zich 
uitstekend tot combinaties met 
andere methoden en verdiept ze: 
Sociocratie, Topoi, Mindfulness…

| de voordelen

 – Om met Deep Democracy aan de slag te 
gaan is een bereidheid nodig om de oefe-
ningen te doen en het conflict aan te gaan. 
Het inzicht dat conflict nodig is om in 
relatie te blijven wordt niet overal gedeeld.

| de beperking

“In een meerderheidsdemocratie volgen de 49% verliezers 
wel, maar niet altijd gewillig. Kan je dan van winst 

spreken? Deep Democracy krijgt iedereen aan boord.”
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laatste toe: “Het Gesprek op voeten is 
een staand gesprek om te begrijpen hoe 
de kaarten liggen. Concreet? Een groep 
staat in een kring. In het midden ligt 
een ’knoop’ die ze binnen het team ge-
identificeerd hebben. Iemand poneert 
zijn visie en wie het eens is gaat achter 
de initiatiefnemer van de stelling staan. 
Anderen uiten andere ideeën en krij-
gen daar gevolg voor. Er is ruimte om 
te wisselen, niemand hoeft zich meteen 
vast te zetten. Stilaan worden een aan-
tal essentiële beweringen geïsoleerd. 
Soms volgt hieruit een besluit, soms is 
de gedachtewisseling zelf een waarde-

volle output. Het Gesprek op voeten is 
sterk omdat mensen met hun hele lijf 
aanwezig zijn en bewegen in de ruimte. 
Er is een verhoogde graad van aan-
wezigheid omdat je bij elke bewering 
je eigen aanvoelen moet overwegen. 
Doordat de groepsleden verschillende 
posities innemen, ontstaat het besef dat 
er waarde zit in andere posities, wat de 
latere besluitvorming ten goede komt.”
 Tussen oordeel  
en herkenning
Bij interculturele contacten zitten men-
sen vaak vast in de idee dat cultuur-

eigen verschillen de oorzaak van de 
botsingen zijn. Maar iedereen heeft een 
etnisch-culturele identiteit en is tegelijk 
ook zoon, voetballer, student enzovoort. 
Het Gesprek op voeten bevrijdt men-
sen uit een rol die aan hen vastkleeft. 
Zo vertelde iemand met een migratie-
achtergrond dat zij de eerste student 
was in haar familie en dat haar keuze 
werd afgewezen omdat ze inging tegen 
bepaalde waarden in de familie. Toen 
in de groep gevraagd werd wie ooit 
keuzes had gemaakt die niet strookten 
met de waarden en normen binnen zijn 
familie, groeide de herkenning. De er-

“ In emoties schuilt zoveel 
rijkdom die waardevol is in 

de besluitvorming. Waarom staat 
iets niet op de agenda? Heeft ie-
mand het er moeilijk mee?

Fanny Matheusen
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varing van afwijzing schiep een band. 
We bevrijden de mensen van een stuk 
oordeel; iemand is steeds meer dan dat 
ene stukje van zijn identiteit.

Pijlen gooien
Een andere tool van Deep Democracy 
is Pijlen gooien. Terwijl het Gesprek 
op voeten meningen naar boven haalt 
en dus boven de waterlijn werkt, zoekt 
Pijlen gooien onder de waterlijn. Fanny 
Matheusen: “Als enkele mensen in een 
team niet mee willen, dan weet ik: hier 
zit een vis onder het water. Een klas-
sieke facilitator gaat vissen naar die 
vissen. Deep Democracy verlaagt de 
waterlijn zodat je de vis ziet zwemmen 
en de groep er zelf mee aan de slag kan. 
Pijlen gooien is een manier om de te-
genstellingen te zoeken. ‘Jullie zeggen 
dit te willen, maar ik hoor ook aller-
lei weerstanden, drogredenen…’ Met 
Deep Democracy wordt aan beide po-
sities gewicht gegeven. De leden van de 
groep nemen plaats aan de kant waar 
hun overtuiging of gevoel het sterkst 
naar uitgaat, maar ze mogen tijdens de 

U kent een interessant werk
instrument dat waardevol is in 
een context van ontwikkelings

samenwerking? Laat het ons weten!

| meer weten

Web
www.goes-thing.be
www.deepdemocracybelgie.com

oefening van kant wisselen. Vervolgens 
gooien de groepsleden pijlen (argumen-
ten) naar de andere kant. Na een regen 
van scherpe pijlen ontluikt een magisch 
moment: alles is gezegd. Daarop wordt 
gevraagd of iedereen een ‘pijl heeft die 
raakt’: één die hard aangekomen is en 
een persoonlijk inzicht heeft gegeven. 
We delen vervolgens die wijsheden met 
elkaar. Vanaf dan kan er verder gewerkt 
worden boven de waterlijn en kunnen 
besluiten geformuleerd worden.”
Anders, en oneindig beter. Waarom 
heeft Deep Democracy de internatio-
nale politieke scène nog niet veroverd? 
Waarom heeft niet iedereen er de mond 
vol van? Dit kan slechts een kwestie 
van tijd zijn... Spread the word (and 
the practice)!

SYLVIE WALRAEVENS

Karin Hanus, Bewegingsdienst en 
vrijwilligerscommunicatie Oxfam 
Wereldwinkels
« Deep Democracy druppelt stilaan binnen 
in onze organisatie. De regiocoördinatoren 
pasten de methode al op kleine schaal toe bij 
de vrijwilligersgroepen. Inspraak en par-
ticipatie van onze vrijwilligers in het beleid 
van OWW staat in onze missie. Vrijwilligers 
reageren vaak gevoelsmatig. Waar Deep 
Democracy werd toegepast, veranderde 
wantrouwen snel in een goed gevoel omdat 
de mening van de deelnemers gewaardeerd 
werd. Ook onze algemene vergadering 
kon al proeven van Deep Democracy. Die 
bijeenkomsten waren al te vaak stemses-
sies voor of tegen, waarin de achterliggende 
beweegredenen of gevoelens niet geuit konden 
worden. Met Deep Democracy krijgt het 
stemproces een grotere meerwaarde. »

| getuigenis

De zebra die zijn achterwerk 
naar de kijker richt vertolkt 
de neen-stem, die in elke 
groep aanwezig is en een 
waardevolle rol speelt.
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