
 

 

  
 
  

Trainingsdata: 

Faciliteren – basis 
27 & 28 oktober 2022  
12 & 13 januari 2023 
 

Deep Democracy – 
level 1 
1 & 2 december 2022 
23 & 24 februari 2023 

 
Faciliteren - vervolg 

26 & 27 januari 2023 
16 & 17 maart 2023  
 

Deep Democracy – 
level 2 & 3 
Level 2: 6 & 7 april 2023  
Level 3: 1 & 2 juni 2023 
 

Faciliteren – basis 
In deze 2 daagse training staan we stil bij wat faciliteren eigenlijk 
inhoudt, wat jouw rol als facilitator is en hoe je bijeenkomsten 
opbouwt. We bieden je daarbij effectieve en praktische handvaten 
om met groepen doelgericht aan de slag te gaan. 
 
Je leert o.a. de ToP© Focused Conversation, de basis voor het effectief 
begeleiden van waardevolle gesprekken en ontwikkelen van 
bijeenkomsten. Tevens komt de ToP© Consensus Workshop aan bod, 
dé werkwijze om met een groep tot een gezamenlijk gedragen 
resultaat/ antwoord/ input te komen. Je krijgt een door ICAI erkend 
certificaat. 
 
In deze 2 dagen leer je onder meer hoe je:  
• Groepen effectiever kunt faciliteren. 
• Bijeenkomsten efficiënter en productiever kunt maken. 
• De energie van de groep kan richten op een gezamenlijk doel. 
• Een groepsgevoel kunt creëren. 
• Optimaler gebruik kunt maken van de groepscreativiteit en kennis.  

  
 

Facilitatie Trainingen 
Werk jij veel met groepen en zoek je naar manieren om binnen 
kortere tijd meer resultaten te boeken? Ben jij een teamleider en 
wil je effectievere bijeenkomsten organiseren? Wij bieden 
trainingen aan voor iedereen die groepen op een effectievere en 
participatieve wijze wil faciliteren en daarvoor op zoek is naar 
handvatten en inspiratie. In deze trainingen leer je een aantal 
ToP© methodes en de basis van Deep Democracy. 
 
ToP© methodes maken op een creatieve en gestructureerde manier 
gebruik van de aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten van álle 
groepsleden. Actieve deelname, een gemeenschappelijk doel, 
commitment en gedeeld eigenaarschap bij de hele groep is het 
resultaat. 
 
Lewis Deep Democracy biedt een zienswijze, structuur en 
verschillende tools om inclusieve besluiten te nemen, door de 
wijsheid van de minderheid toe te voegen aan het besluit van de 
meerderheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Lewis Deep Democracy – level 1 
De Lewis methode van Deep Democracy biedt een vernieuwende kijk op groepsdynamiek en 
praktische handvaten voor openhartige gespreksvoering en inclusieve besluitvorming. In deze 
training krijg je handvatten om de volle potentie en wijsheid van een groep naar boven te krijgen 
en benutten.  
 
Lewis Deep Democracy is bedoeld voor iedereen die met dynamiek binnen groepen te maken heeft. In 
level 1 wordt de theorie van Deep Democracy behandeld. Daarnaast krijg je de volledige tool set 
aangereikt om in de praktijk aan de slag te kunnen. Je wordt door Lewis Deep Democracy gecertificeerd 
bij deelname.  
 
In deze 2 dagen leer je onder meer:  
• Op een andere manier naar groepen en conflicten in die groepen kijken;  
• De theoretische onderbouwing;  
• Wat jouw impact op een groep is en over de rollen die je in een groep inneemt;  
• Verschillende technieken voor gespreksvoering; 
• Het faciliteren van de stappen van besluitvorming; 
• Het inbrengen en benutten van de minderheidsstem;  
• Over jouw meta-skills als facilitator. 
In elk volgend level werk je aan verdieping van de zienswijze en een verdere uitbreiding van je skills als 
facilitator. Zie de website voor meer informatie over level 2 & 3.  
 

Faciliteren - vervolg 
In deze training kijken we terug naar jullie ervaringen tot nu toe, leer je 2 nieuwe praktische 
methodes, verdiepen we je vaardigheden als facilitator en krijg je handvatten om jouw flip-overs 
er aantrekkelijker uit te laten zien. 
 
Introductie van de de ToP® Action Planning  (stappenplan om gezamenlijk een project duidelijk te 
krijgen en te plannen) en de ToP® Wall of Wonder (methodiek om gezamenlijk te reflecteren op 
gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden, lessen te trekken en deze te vertalen naar plannen en 
afspraken om weer goed samen verder te kunnen). Tevens aandacht voor jouw rol als facilitator en 
onrust in de groep. Tot slot een stoomcursus basistechnieken van visueel faciliteren. Aan het eind van 
de training ontvang je een door ICAI erkend certificaat.  
 
In deze 2 dagen leer je onder meer:  
• De ToP Action Planning  
• De ToP Wall of Wonder  
• Meer over jouw rol als facilitator & het beïnvloeden van groepsdynamica.  
• Hoe je een flip-over aantrekkelijk en overzichtelijk maakt (oftewel het visualiseren van informatie).    

Locatie 
MOMA&CO, Amsterdam  
 
Kosten 
€ 750,- per training, bij afname van 2 trainingen € 725,- en 
vanaf 3 trainingen € 695,- per training (excl. btw). 
 
Inschrijven? 
Mail info@icanederland.nl of bel Jeske: 0648074153 
 
 
 


