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Een uur om...
• Deep Democracy te leren kennen en ervaren

• meerderheids- en minderheidsstemmen te 
beluisteren

• de wijsheid van spanning en polarisatie te
ontdekken

• aan een veilige en moedige omgeving te 
bouwen met veerkracht voor verandering



Roots van Deep Democracy
► Zuid-Afrika post-apartheid

► Arnold & Amy Mindell : Filosofisch kader - Process Work - Deep
Democracy

► Myrna & Greg Lewis : Praktische toepassing LDD (Lewismethode)

► Uitnodiging tot diepe verandering en ervaring (emoties, waarden)

► Stemmen van de minderheid horen, erkennen, waarderen.

http://www.aamindell.net/process-work
https://lewisdd.com


Waarom Deep Democracy?

► Integraal, holistisch perspectief om naar groepsdynamiek te kijken 
waardoor collectieve wijsheid ten volle benut kan worden

► Betrokkenheid van groepsleden verhogen

► Gedragenheid van beslissingen vergroten

► Ontdekken welke thema’s tot spanning of conflict leiden, en deze 
gebruiken om grotere veerkracht te bouwen

► Verandering brengen in vastgeroeste patronen in de 
groep/organisatie

► Bewegen van “unsafe space” naar “safe enough space” naar “brave 
space”



Check-in
Waarom
➢ Verbinding, veiligheid, informatie, ranking egaliseren, ...

Hoe
➢ Pop-corn stijl: ieder spreekt wanneer zij/hij wil, geen vaste 

volgorde of aanwijzing.

➢ Delen&dumpen: luisteren zonder onderbrekingen, vragen of 
gesprek.

➢ De begeleider begint zelf eerst.

Wat
► Check-in vragen: pas ze aan aan de context. 
► Dynamiek: kort/lang, in beweging/zittend, verbaal/non-verbaal



Definities
Motivatie: krachtige drijfveer van handelen die ontstaat als onze grootste menselijke basisbehoefte, 
verbinding gericht op de medemens, wordt vervuld. De tweede grootste basis-behoefte is 
zelfexpressie, vanuit verbondenheid met je eigen behoeften en waarden. Bij intrinsieke motivatie is er 
sprake van het vervullen van zowel verbinding met de ander als zelfexpressie. Bij extrinsieke motivatie 
wordt ingespeeld op de nood aan verbondenheid met de ander, en wordt zelfexpressie ondergeschikt 
of onderdrukt.

Vrijwilligers: mensen die moeite doen om zich te engageren voor anderen. Wie zich engageert voor 
anderen, doet dat vanuit diepere waarden (solidariteit, behulpzaamheid, …). Vrijwilligerswerk is een 
vorm van zelfexpressie, het concreet uitdrukken van waarden. Hiermee worden behoeften vervuld die 
te maken hebben met het voelen van verbondenheid en met samen groeien.

Trauma: spanning ervaren en er alleen mee achter blijven zodat spanning, onrust en 
onveiligheidsgevoel zich vastzet in ons lichaam, emotie en geest.

Veerkracht: spanning ervaren en er bij iemand mee terecht kunnen, erkenning vinden, zodat er 
ontspanning komt en ons lichaam, emotie en geest terugkeert naar rust en veiligheidsgevoel.

Verandering: proces waarin oude/bestaande gewoontes en patronen worden losgelaten om plaats te 
maken voor nieuwe manieren van denken, werken, organiseren en leven. Een proces dat vaak 
periodes van onrust, ongemak, chaos en verwarring met zich meebrengt.



Basismodel Deep Democracy



Weerstandslijn
Als een stem niet wordt uitgesproken, wordt 

onderdrukt of zich onderdrukt voelt en dus onder de 
waterlijn blijft, dan ontstaat er weerstand die zich uit 

in verschillende soorten gedrag. 
Weerstandsgedrag wijst op een onvervulde behoefte. 

Wees dus nieuwsgierig om te ontdekken wat die 
behoefte is. Zowel bij jezelf als bij de ander!



ZEBRA - model
1. Zeg alles

► Zorg voor een sfeer waarin zoveel mogelijk 
voorstellen gegeven kunnen worden

2. Eer de NEE-stem

► Vraag: “Wie heeft er nog een heel ander 
idee?”

3. Breek uit

► Vraag “Wie herkent dit?” Of: “wie heeft er 
ook nog een nee-stem?”

► stemming op de voorstellen

4. Raak de wijsheid en voeg deze toe

► Vraag aan de minderheidsstemmen “Wat 
heb je nodig om mee te gaan?”

Besluit + toevoeging: consent-stemming 

5. Aangaan van spanning en conflict



Deep Democracy
wil iedereen mee

3 magische vragen voor meer betrokkenheid en inspraak

• Wie heeft er nog een heel ander idee?
• Wie herkent dit? 
• Wat heb je nodig om mee te gaan?

3 veiligheidsregels
• Alles wat gezegd wordt is waardevol, bevat een kern 

van waarheid
• We willen in verbinding blijven
• We willen leren en groeien, als individu en als groep



Deep Democracy Debat

1. Akkoord en vraagstelling
“we zetten prioritair in op intrinsieke 

motivatie van vrijwilligers in onze 
organisatie”

2. JA-kant. NEE-kant

3. Wat springt eruit? Wat raakt? Nieuw? 
Belangwekkend? 

4. Volgende stap? Oplossing, conclusie,
actie, …



DD-tool-overzicht
Tools “boven de waterlijn”

► Check-in
Veiligheid meten, ruimte maken voor niet-oordelende sfeer en eigen 
leiderschap.

► 3 magische vragen in de 4 staps-besluitvorming
Minderheidsstemmen uitnodigen en een gedragen, inclusief besluit nemen.

► DD-Debat
Een duik onder de waterlijn om van polarisatie naar verbinding toe te werken.

► Check-out
Open deelmoment voor vertrek: bevat vaak nuttige info over evaluatie van 
inhoud en sfeer, verwachtingen naar de toekomst, ….



Check-out

Wat neem ik mee ?

Wat laat ik hier?



Dank!
We nodigen je uit om...

• een kijkje te nemen in de kalender op onze website voor 
workshops, Level-trainingen en masterclasses.

• je te laten inspireren door onze blogs en de boeken “Van 
zondebok naar zebra” of “Rebelleren kan je leren” van 
Fanny Matheusen.

• een HUMMUS-trainer, coach of facilitator te vragen voor 
verdiepende begeleiding.

www.deep-democracy.be
www.facebook.com/hummusdeepdemocracy

https://deep-democracy.be/category/blog/
https://deep-democracy.be/aanbod/boeken/van-zondebok-naar-zebra/
https://www.rebellerenkanjeleren.be/
http://www.deep-democracy.be
http://www.facebook.com/hummusdeepdemocrac

