
VERDIEP 
DEMOCRACY

PRAKTISCHE INFORMATIE

Ben jij fan van Deep Democracy? Geloof jij ook 
in de kracht van het creëren van conflict en heb 
je minimaal Level 2 of DD gevolgd bij de Alba 
Academie, dan is deze training echt iets voor 
jou.

Laat jij je als leidinggevende, teamcoach of 
trainer meeslepen in de dynamiek van de groep 
of het team? Ga je dan te hard werken, of haak 
je juist af? Ken jij in je rol als teambegeleider je 
eigen triggers in een groep? En wat jij bij jouw 
groep triggert? Wat is jouw favoriete 
overlevingsstrategie? En als het gedoe dan op 
tafel ligt, wat doe je dan?

Kortom: wil je de tools van Deep Democracy 
verder uitdiepen, en tegelijkertijd ook meer vanuit 
senioriteit je rol als leidinggevende of trainer 
invullen, dan is de training Verdiep Democracy echt 
iets voor jou.

In deze 4-daagse training verdiepen we alle tools 
van Deep Democracy én leer je de bovenstroom te 
verbinden met de onderstroom. Dus: terug naar 
kaders, doelen en resultaten. Waarvoor bestaat dit 
team eigenlijk? Welke taken,verantwoordelijkheden 
en verwachtingen moeten worden verhelderd, 
zodat het team inzicht krijgt in functionele en 
disfunctionele communicatiepatronen?

Werken met teamdynamiek vraagt van jou ook om 
op een andere systemische plek te gaan staan. 
Kun je uitzoomen, je neutraliteit voldoende 
behouden en weet je het ijzer te smeden als het 
heet is? Tijdens de training krijg je meer inzicht in 
wanneer jouw interventies werkelijk effectief zijn, 
zodat je de groep verder helpt het zelf op te leren 
lossen. Aan het einde van de training weet je 

Via deze link kun je je inschrijven  voor de training. Na 
aanmelding ontvang je een inschrijfbevestiging en 
voorwaarden. Ongeveer 2 tot 3 weken voor aanvang 
ontvang je van ons verdere informatie. 

Data:

Tijdstip:
Leslocatie:
Docenten: 
Prijs:

Dag 1 en 2 op 06-03-2023 en 07-03-2023
Dag 3 en 4 op 11-04-2023 en 12-04-2023
Supervisie 1 dagdeel op 30-03-2023,
in kleinere groepen. 
Intervisie 1 dagdeel, in kleinere groepen

09.00 – 17.00 uur
Nabij Eindhoven
Helen Beeley en Matthijs van der Bijl
€ 2.195,00  inclusief catering, excl. btw

INCLUSIEF BOEK

wanneer jouw acties dienend zijn 
voor de groep en wanneer beslist 
niet. Niet alleen doordat je je 
handelingsrepertoire uitbreidt, maar 
ook doordat je jezelf nog beter in 
kunt zetten als instrument bij 
teambegeleiding.

https://forms.gle/hGfKLdtfCg8KgtMY8

