
          

 

Themamiddag  Deep Democracy 

 Als 50-plussers willen we graag plezierig wonen en leven op een plek waar je zelfstandig 
woont en tegelijkertijd met andere bewoners invulling geeft aan je nieuwe levensfase. Een 
woongroep is een sociaal systeem waarin ook wel eens wrijving ontstaat. In de dynamiek 
van groepen gebeurt van alles, als mensen zich niet gehoord voelen. Dan gaat het wringen. 
Tegen de tijd dat de verschillen boven water komen, is er vaak al een kloof. Om escalatie te 
voorkomen en de verschillen te benutten, is het belangrijk om in een vroeg stadium verschil 
van mening te onderzoeken. 

Kunnen we dit voorkomen? Is het mogelijk de wijsheid van de minderheid mee te nemen in 
het besluit van de meerderheid? Deze vragen komen aan bod tijdens deze LVGO-
themamiddag. Deep Democracy is een gespreksmethode waarin de wijsheid van de 
minderheid wordt meegenomen in de besluitvorming van de meerderheid.  

 

 

 
Wat:   Themamiddag Deep Democracy 
Wanneer:  vrijdag 21 april 2023 
Waar:   woongemeenschap ‘Houdt Vaart’ in Haarlem 
Tijd:   14.00 – 16.30 uur  
Voor wie? Bewoners, deelnemers en bestuursleden van initiatiefgroepen en         
                          bestaande woongemeenschappen van 50plussers.                       
Kosten:            leden LVGO: € 8,-  i.v.m. koffie/thee, niet-leden: € 17,50               
 
 

 

Ja, ik meld mij aan voor de themamiddag Deep Democracy 

aanmelden  
 

 

 

https://www.lvgo.nl/aanmelden-lvgo-themamiddag-deep-democracy-21-april-2023/


   

 

 

 

 

Programma  

13.30 uur:  Inloop 
 
14.00 uur         Welkom en kennismaking, door Gabrielle Verbeek, voorzitter LVGO 
 
  Eerste verkenning met elkaar 
 
14.15 uur: Wat is Deep Democracy nou eigenlijk? 

Introductie in de basisprincipes van de gespreksmethode Deep Democracy.  

- Een andere kijk op groepen 

- Check-in & Check-uit 

- Basisprincipes: ijsberg, haaien, autocratische besluitvorming en sabotage. 

- Roltheorie: kijken naar de groep als geheel. 

- De Lewis Methode van Deep Democracy: hoe komen we tot inclusieve 

besluiten?  

- Je eigen rol, neutraal blijven: hoe doe je dat? 

Met oefeningen gaan we kennismaken met Deep Democracy en bekijken we wat we hieraan 

hebben voor onze eigen situatie. 

 
16.15 uur:     Laatste vragen, wat neem je mee?  

 
 
16.30 uur: Afsluiting 
   
 
 


