Deep Democracy
Een aanrader voor ondernemingsraden
Voeg de wijsheid van de minderheid toe
aan het meerderheidsstandpunt.
Deze slogan uit de Deep Democracy klinkt
simpel. Er zit echter een diepe ervaring en
methodiek achter. Deep Democracy is in de
jaren negentig ontstaan tijdens de postapartheidsperiode in Zuid-Afrika, als een
methode om het bedrijfsleven de waarde van
diversiteit te leren benutten. Het is inmiddels
een waardevolle en complete methodiek voor
inclusieve dialoog en besluitvorming.

Deep Democracy leert je om consequent te
zoeken naar de tegenstem en daarin de
wijsheid te ontdekken. Dat wat doorgaans niet
wordt gehoord, maar wel belangrijk is, krijgt
daarmee een grotere rol. Verschillen worden
hanteerbaar en diversiteit gewaardeerd. Het
wordt gemakkelijker elkaar aan te spreken.
Samen besluiten nemen en samen werken
wordt eenvoudiger en aangenamer.

Door actief op zoek te gaan naar
de verschillen en
minderheidsstandpunten,
leren we besluiten te nemen die
echt worden gedragen.

•

•
•
•

productief samenwerken: men leert om te
gaan met meningsverschillen en
diversiteit;
het ondersteunen van veranderingen;
het doorgronden van de dynamiek in
groeps- en veranderprocessen; en
het aangaan en oplossen van conflicten.

Deep Democracy is bij uitstek iets voor
ondernemingsraden - en anderen - die
participatie in besluitvorming willen
bevorderen. In de kennismakingsworkshop
wordt de basistheorie en een aantal
gemakkelijk toepasbare tools aangeboden.

Inhoud
•
•

•
•

De basis theorie;
Check- In en ‘Gesprek op voeten ‘: een
laagdrempelige methodiek voor het
ondersteunen van een levendige dialoog;
Besluitvorming: het vier-stappen model;
De inclusieve organisatie: toepassing op
de werkvloer.

Deze workshop - van een of twee dagdelen biedt Danthe samen met Bureau Boelens aan.

Voor meer informatie:

Deep Democray is een effectieve methode
voor:
•
•

inclusieve dialoog en brainstorm;
besluitvorming: besluiten worden
gedragen door alle deelnemers, ook in
een grote groep;

Theo Brassé
email: theobrasse@danthe.nl
tel: 06-14485518
Louise Boelens
email: L.Boelens@bureauboelens.nl
tel: 030-2725015

