
 
 
 

 

 
 
 

Uitnodiging proeverij en workshop Deep Democracy 
 
Proeverij 
Spectrum werkt vaak volgens de principes van Deep 
Democracy. U kunt kennismaken met deze methode 
door de proeverij bij te wonen. Dit duurt 1,5 uur.  
Na afloop weet u of de methode bij u past. 
 
Workshop 
U kunt ook de workshop bijwonen. Dan bespreken 
we een onderwerp volgens de tools van Deep 
Democracy. Het onderwerp kan bijvoorbeeld zijn 
‘hoe kunnen we op een andere manier in gesprek 
gaan met inwoners van onze gemeente’.  
U gaat naar huis met meer inzichten over het 
gekozen onderwerp en meer kennis over Deep 
Democracy. 
 
Data & locatie 
Proeverij: 22 november 2018; 15.30 tot 17:00 uur bij 
Spectrum, Zeelandsingel 40, Arnhem 
Inloop vanaf 15:00 uur. 
 
Workshop: 29 november; 15:00 tot 17:00 uur bij 
Zorgbelang, Weerdjesstraat 168, Arnhem 
Inloop vanaf 14:30 uur 
 
Voor wie 
• Collega’s van de Leefbaarheidsalliantie (ZbG|U, 

Spectrum, PJG en DKK). 
• Deelnemers (gemeenten) aan de bijeenkomst 

Lokale democratische vernieuwing op 2 oktober, 
die meer willen weten over Deep Democracy. 

• Vertegenwoordigers van gemeenten die werken 
met inwoners en niet aanwezig waren bij de 
bijeenkomst Lokale democratische vernieuwing 
op 2 oktober. 

 
 
 

Kosten  
Deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland. 
 
Aanmelden & vragen 
Sandra Hoogendoorn (Spectrum partner met elan) 
s.hoogendoorn@spectrumelan.nl voor 14 november 
2018.  

 
Deep Democracy 
Deep Democracy is een filosofie en tegelijkertijd een 
praktische methodiek voor besluitvorming. Wat de 
werkwijze bijzonder maakt, is het actief zoeken naar de 
afwijkende mening in een groep. Het is geen route naar 
de snelste beslissing, maar resulteert wel in een 
gedragen besluit, omdat de stem van de minderheid 
gehoord en gewaardeerd wordt.  
 
De methode roept vaak veel op en nodigt uit tot 
introspectie. Er ontstaat wederzijds begrip, besluiten 
worden rijker. Deep Democracy biedt deelnemers een 
veilig klimaat om hun inbreng naar voren te brengen. 
Ook als die afwijkt van de meerderheid. 
 
De methode bevat meerdere tools die toegepast 
kunnen worden in grote en kleine groepen, maar is ook 
inzetbaar voor duo’s.  
 

 
 
 


