
 
 

Workshop Samen werken aan 
een sterk werk- en leerklimaat 
 
door het voeren van open en moedige 
dialoog gesprekken. 
 

Programma workshop 
 Je maakt kennis met de kracht van Deep 

Democracy als methode voor dialoog, 

inclusieve besluitvorming, samenwerking, 

team- en werkplekleren.  

 We verkennen en behandelen de 

Samenwerkingsafspraken 

Sterkleerklimaat, deze bieden richtlijnen 

voor sterk samenwerken & -leren. 

 Je maakt kennis en oefent met de 

mogelijkheden van inchecken op de 

werkplek als methode voor teamleren. 
 Je maakt kennis met de roltheorie als 

basis van Deep Democracy. Je leert kijken 
naar de groep als geheel en de onderlinge 
interactiepatronen in plaats van naar 
individuele team- of groepsleden. 

 Je krijgt inzicht hoe Deep Democratisch 

het goede open en moedige gesprek 

gevoerd en gefaciliteerd wordt volgens de 

methodiek van stappen 1 t/m 4 van de 

Lewis methode. 

 

Wat kan en weet je na de workshop: 

 Je kan de check-in toepassen en hebt 

vragen voor een check-in geformuleerd en 

geoefend. 

 Je kent de samenwerkingsafspraken als 

basis voor een goede samenwerking en 

werk- en leerklimaat. 

 Je hebt geoefend met dialogische 

gespreksvoering en kent de 4 stappen om 

het goede gesprek te voeren. 
 Je hebt een scala aan vragen om met je 

team in en out te checken. Inclusief een 
aantal trage, rake en kantelvragen die je in 
een open en moedig dialooggesprek met 
je team of leergroep in dialoog kunt 
brengen. 

 

 
 

Korte introductie Deep Democracy 

Deep Democracy is een methode die de  

onderstroom in groepen zichtbaar en  

hanteerbaar maakt.  

Het biedt een andere, frisse kijk op  

besluitvorming en groepsdynamiek. De  

meerderheid is doorslaggevend, maar de  

minderheid wordt gezien als nog niet  

gebruikte wijsheid van de groep.  

Door deze wijsheid te benutten neemt  

veiligheid in de groep en betrokkenheid bij  

besluiten en acties toe. De essentie van Deep  

Democracy is dat het zowel de meerderheid-  

als de minderheidsstem meeneemt in  

besluitvorming. Elke invalshoek is even  

waardevol. Zo wordt de wijsheid van de groep  

optimaal benut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Introductie trainer  
De workshop wordt gegeven door Hedi 
Manderfeld. Hedi verzorgt voor Calibris Advies 
de training Basisvaardigheden werkbegeleider 
en coacht leercoaches en hun teams in 
ouderen-zorgorganisaties in het teamtraject 
Sterkleerklimaat. Hedi is opgeleid als HBO 
Verpleegkundige en afgestudeerd Socioloog 
van Verzorging & Beleid. Ze heeft jaren beleid 
ontwikkeld op het brede Sociale Domein en 
van Zorg en Welzijn bij de Gemeente Venlo. 
Sinds 2016 werkt ze als trainer, coach en 
adviseur voor de ontwikkeling van 
professionals, teams en organisaties. Ze is 
opgeleid als Deep Democracy Facilitater.  
 


