House of Deep Democracy
Deep Democracy Interactieve Introductie
In de interactieve introductie van Deep Democracy maak je, samen met
je collega’s of team, kennis met de methode die de volle potentie en
wijsheid binnen een groep naar boven kan krijgen en benut.

Deep Democracy (Online) Introductie
In deze interactieve introductietraining neemt de geaccrediteerde trainer
je mee in de onderliggende theorie en filosofie van deze methode en
toepassing van de technieken. Je ervaart zelf wat de methode teweeg
kan brengen en neemt kennis en tools mee die direct toepasbaar zijn in de
praktijk. De technieken uit de methode worden gedurende de
introductietraining en vervolgtrainingen continu ingezet en uiteengezet.
Tijdens een kort proces over een, voor jullie, relevant onderwerp worden
de technieken en gevolgen van de methode gedemonstreerd.

House of Deep Democracy
Deep Democracy richt zich op:
• verkennen van grondhoudingen in Deep Democracy: neutraliteit en
compassie;
• includeren van minderheids stemmen in besluitvorming en conversatie;
• vroegtijdig herkennen van weerstand;
• inzetten van interventies om onderliggende emoties zichtbaar te maken;
• volgen van de groepsdynamiek en de diagnostiek van spanningen in
een groepsproces;
• interveniëren op onduidelijke en verwarrende communicatie;
• omgaan met spanning en conflict.

Voor wie?
Managers, gespreksleiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders,
coaches en trainers.

House of Deep Democracy
Vooropleiding en niveau
Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Het volgen van de meerdaagse
trainingen vindt in volgorde plaats; het is dus niet mogelijk om een level over te
slaan. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we
ook kleine groepen (<10) en groepen in de privésfeer (familie, verenigingen,
vrienden).

Investering in tijd en praktisch
De interactieve introductie beslaat ca. 3,5 uur inclusief het (kort) proces en
voorbereiding is niet noodzakelijk (vooraf meer weten over de methode? bestel
en lees dan het boek van de grondlegger van de methode, Myrna Lewis). We
bieden deze introductie online in onze digitale werkomgeving waarbij we
diverse tools gebruiken die interactie mogelijk maken of live op locatie. De
introductie training kan als groep worden gevolgd van maximaal ca. 25
personen.

