Opleiding

Deep Democracy
1 Maand
Besluitvorming kan muurvast zitten. En als je denkt dat je
overeenstemming hebt, dan blijkt toch dat niet iedereen de
afspraken nakomt. Heeft het team wel echte inspraak gehad?
En gevoeld? Heb je doorgepakt of alleen maar doorgeduwd?
Tijdens deze opleiding ga je actief op zoek naar tegenstellingen
in het team. Je krijgt praktische handvatten om meningen
boven water te krijgen en diep democratisch te besluiten. Geen
onderstromen, tegenwerkingen en nieuwe argumenten achteraf bij
de koffiemachine meer. Deze methode werkt gegarandeerd om de
wijsheid van de minderheid te benutten.

Unieke voordelen

Studiewijze

• Ervaren, neutrale en betrokken docenten
• Praktische handvatten om besluiten te nemen
• Een groep enthousiaste medecursisten om mee te oefenen

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

Resultaat

Bijeenkomsten | De bijeenkomsten zijn gericht op interactie met de
docent en medecursisten. Met afwisselende werkvormen doe je
kennis en inzichten op en oefen je met vaardigheden. Er is veel ruimte
voor de inbreng van eigen praktijksituaties en -voorbeelden.

•
•
•
•
•
•

Je motiveert het team doordat ze zich echt gehoord voelen
Je kent de basisprincipes van de Lewis-methode
Je kijkt anders naar groepen en herkent sabotage en macht
Je begeleidt groepen vanuit een neutrale positie naar besluiten
Je betrekt ieders mening bij besluiten
Je besluiten zijn beter en leiden tot betere resultaten

Doelgroep
Voor leiders, managers en teamleiders, voor projectmanagers,
ondernemers en consultants die willen leren besluiten met de kracht
van het hele team en de organisatie. Voor iedereen die conflicten in
de onderstroom van een organisatie of team op praktische wijze wil
leren oplossen.

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist voor deze opleiding.

Examenvoordeel

Blended learning | Bij ICM geloven we in blended leren, waarbij
online leren het klassikaal leren versterkt. Doordat je vooraf kennis
opdoet blijft er tijdens een klassikale bijeenkomst meer tijd over om te
leren van elkaar.
Online leeromgeving | Naast de interactieve klassikale dagen
werk je met de rijke online leeromgeving die je ondersteunt in het
leerproces. Na de opleiding houd je onbeperkt toegang tot al het
online materiaal ter verdieping en naslagwerk.
Praktijkopdracht | In de opleiding ga je aan de slag met een actuele
en gerichte opdracht uit jouw eigen praktijk. Deze praktijkopdracht
vormt tevens de eindopdracht van de opleiding en wordt voorzien van
gerichte feedback van de docent.
Maximale groepsgrootte: 16 personen

Duur
ICM verzorgt Deep Democracy overdag. De opleiding is van 10.00 tot
16.00 uur en omvat 3 dagen. De gehele opleiding duurt 1 maand.

Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdracht, dan
kun je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

De opleiding wordt gegeven in mei 2019, september 2019, november
2019, februari 2020 en mei 2020.

Studievoorbereiding

Dagopleiding

Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 4 tot 6 uur
studievoorbereiding.

Amsterdam – di – vr 1)

Groningen – di – vr 1)

Arnhem – di – vr

Rotterdam – di – vr 1)

1)

Breda – di – vr 1)
Eindhoven – di – vr

Utrecht – di – vr 1)
1)

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

Zwolle – di – vr 1)

Opleiding

Programma

Diploma

Dag 1: Check-in
• Check-in en check-out
• Wat is deep democracy?
• Basisprincipes van de Lewis-methode
• De ijsberg en wat er onder de oppervlakte gebeurt
• Wat doet de groep? Wat doet de groep niet?

De opleiding Deep Democracy biedt de mogelijkheid om het diploma
te behalen:

Dag 2: Gespreksvoering
• Wie ben jij en waar sta jij in de groep?
• Wat wordt er niet gezegd en blijft onbesproken?
• Ieders mening aan bod laten komen en alles meenemen in de
besluitvorming
• Wat doe je als de groep er niet uitkomt? Methode om te komen
tot uitspraken
• Jouw gespreksvaardigheden en hoe je neutraal blijft
Dag 3: Tot besluit
• Omgaan met conflicten en bestendigen van vertrouwen
• Hoe beperk je sabotagegedrag? Wat doe je met en tegen macht?
• Hoe kom je in de stemming voor stemmen?
• Komen tot het meerderheidsbesluit inclusief de wijsheid van de
minderheid
• En nu opvolgen en komen tot duurzame resultaten
• Check-out

Investering
De investering bedraagt € 1.395 en bestaat uit:
•
•
•
•

Leskosten
Literatuur en lesmateriaal
Online leeromgeving
Praktijkopdracht

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per
dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk
de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw
is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

• Deep Democracy – diploma
Tijdens de opleiding voer je een praktijkopdracht uit. Indien je deze
opdracht met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM diploma.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website
www.icm.nl/dd.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/dd
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan.

