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DEEP DEMOCRACY

Deep democracy
Optimale besluitvorming
op de werkvloer

Unieke & inspirerende workshops
over leiderschap, management
en communicatie.

WRITER’S CLASS

INCLUSIEF VOOR
ELKE DEELNEMER

Onder de deskundige leiding van:
Fanny Matheusen
Facilitator-Trainer-Coach
GOESTHING

Wij doen mee ...

www.bosplus.be

Waarom deze writer’s class?
U NEEMT BESLISSINGEN … ELKE DAG

Uw schrijver-trainer
Fanny Matheusen

Uw belangrijkste taak als leidinggevende bestaat uit het nemen van beslissingen.
En het zorgen dat mensen daar ook naar handelen … Maar de wijze waarop men tot
besluitvorming komt, is zelden effectief. Hierdoor vertragen teams, klagen individuen
en ontstaat soms zelfs sabotage. Het op een respectvolle manier onderzoeken
en toetsen van tegengestelde meningen, versnelt de besluitvorming en vergroot
de daadkracht. Makkelijk gezegd, maar hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat
niet steeds dezelfde mensen hun ongezouten mening spuien? Hoe laat u alle
standpunten aan bod komen? Hoe gaat u om met haaien, autocraten en saboteurs?
Kortom, hoe garandeert u een draagvlak voor uw beslissing?
MAAR HOE CREËERT U EEN DRAAGVLAK VOOR UW BESLISSINGEN
In deze workshop maakt u kennis met Deep Democracy, een methode voor

Fanny Matheusen is practitioner en instructor
in de Deep Democracy Lewis methode.
Zij geeft level 1, 2 en 4-trainingen. Naast
opleider is zij een ervaren trainer en coach
en faciliteert zij processen in groepen met
de Deep Democracymethode. Al 20 jaar lang
verzorgt zij trainingen en teamcoaching rond
interculturele communicatie, interculturele
competentie, conflicthantering en
besluitvorming. Hiernaast is zij tevens docent
aan de Thomas More Hogeschool en auteur
van ‘Van zondebok naar Zebra’.

inclusieve besluitvorming en conflicthantering. U krijgt direct bruikbare tools
aangereikt en bezorgen u een andere kijk op minderheidsstemmen in je team of
organisatie. Want misschien bent u af en toe wel die minderheidsstem? Of wordt u
door de anderen altijd in diezelfde rol gezien? En voelt u een verschil tussen hoe u
zich wil presenteren en hoe u door anderen wordt gezien?
TOOLS VOOR INCLUSIEVE BESLUITVORMING
Deep Democracy biedt hierop een volledig nieuw perspectief en bezorgt u tools die
echt het verschil maken. Zo leert u tijdens deze workshop o.m volgende facilitatievaardigheden:
>> De vierstapsbesluitvorming;
>> Het debat;
>> De “let’s talk”;
>> De sabotagelijn.
Naast inzichten bieden wij vooral een ervaringsgerichte leeromgeving, waarbij we

Onze opleidingen in primeur?

deze tools in de veilige ‘hier-en-nu’ omgeving van de groep inoefenen. Dit bevordert
de effectieve toepassing ervan in het ‘daar-en-dan’ van uw werkplek.

DE WRITER’S CLASS

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap, management
en communicatie.
“Van zondebok naar zebra” maakt deel uit van de Writer’s Class.
Het IFBD selecteert voor u de beste managementboeken, maar ook de beste
schrijver-trainers.
Na deze Writer’s Class gaat u uitgedaagd, gemotiveerd en geïnspireerd terug aan
de slag met nieuwe inzichten, nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

Volg ons! @IFBDupdate

Overzicht writer’s class
VAN ZONDEBOK NAAR ZEBRA

BLOK 1: UW TEAM OF ORGANISATIE IS EEN IJSBERG:
INCLUSIEF VOOR
ELKE DEELNEMER

GROEPSDYNAMICA 2.0
zz Leer kijken vanuit het collectief dat meer is dan de som van individuen in uw
team of organisatie.
zz Maak een diagnose van wat nodig is aan de hand van de sabotagelijn.
zz Ontdek uw eigen favoriet sabotagegedrag en uw allergie.
zz Ontdek welke rollen er spelen in uw team of organisatie.
zz Leer hoe u mensen en/in hun rollen weer vloeiend krijgt.

BLOK 2: INCLUSIEVE BESLUITVORMING: HAAL WIJSHEID UIT DE
MINDERHEIDSSTEM

zz Leer observeren wanneer uw meeting vastloopt in cirkelen of edgegedrag.

“In Deep Democracy, maakt u gebruik
van zowel de rationele als de emotionele
aspecten van het besluitvormingsproces
binnen een groep. Je maakt komaf met
ijsbergen, haaien, autocraten en saboteurs
en leert hoe u tot een gedragen beslissing
komt.”

zz Maak kennis met een andere vorm van debatteren.

Fanny Matheusen

zz Maak kennis met een andere visie op democratisch beslissen.
zz Leer als leider de neutraliteitsdans.
zz Oefen de vier stappen van inclusieve besluitvorming in.

BLOK 3: WAT ALS… RUZIEMAKEN EEN KUNDE ZOU ZIJN?
zz Ontdek een andere visie op conflict als groei.
zz Leer de fasen in een conflict te herkennen.
zz Oefen in een nieuwe manier van conflictresolutie.

RESULTATEN VAN DEZE DAG						
In deze dag leert u optimaal gebruik te maken van zowel de rationele als emotionele
aspecten van het besluitvormingsproces binnen groepen.
>> U versterkt uw skills als professional of leidinggevende op vlak van besluitvorming en conflictresolutie.
>> U maakt kennis met een heel andere kijk op teams en organisaties: een kijk die
oog heeft voor heterogeniteit in uw team of organisatie.
>> U reflecteert over uw eigen positie als professional of leidinggevende waarin u de
beslissingen moet nemen.
VERLOOP WRITER’S CLASS:
08.30
09.00
12.30
17.00

Ontvangst, registratie & koffie.
Start van de writer’s class
(met voorstelling van de docent).
Lunch.
Einde van de writer’s class..

Zowel in de voor- als namiddag wordt
een korte (koffie-)pauze gehouden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
DATUM & LOCATIE:
>>> zie hiertoe onze website
www.ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website:

INSCHRIJVEN

2019

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be



DEEP DEMOCRACY
BEDRIJFSINFORMATIE
FIRMA:

STRAAT / NR. / BUS: ..................................................................................................................................................................................
PC / GEMEENTE:

..................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

FAX-nr. :

ACTIVITEIT:



q industrie-productie

q groothandel & import

q kleinhandel

q horeca

q bouwondernemers

q transport

q diensten

q overheid

KOSTPRIJS:

SECTOR: ..............................................................................................

>>> € 795 excl. BTW

FACTURATIEGEGEVENS

AANTAL WERKNEMERS: ................................................

Facturatie-adres:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Uw referentie:

...................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:
HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting
boeken om zodanig de cursus op
een ontspannen manier te kunnen
aanvatten en/of afsluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

DEELNEMER(S)
Dhr. / Mevr.:
Functie:

..............................................................................................................................................................................................

E-mail:

..............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ........................................................................
Dhr. / Mevr.:
Functie:

..............................................................................................................................................................................................

E-mail:

..............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ........................................................................

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).



De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.
INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge
U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992 en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

