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M
en zegt wel eens dat kinderen tijdens de schoolvakantie letterlijk 

en figuurlijk groeien. De vrijheid, de zon, het spelen, en alle nieuwe 

ontdekkingen; het lijkt wel of ze meer leren dan in het gehele 

schooljaar daarvoor. Zelf heb ik een vergelijkbaar gevoel over de 

afgelopen zomer. Het mee-maken van de WAIC2015 heeft mij een 

boost gegeven in de ontwikkeling van mijn AI-beleving. Zat AI eerst nog voornamelijk 

in mijn hoofd, met alle prachtige taligheid van dien; het weekje Johannesburg heeft AI 

letterlijk in mijn hart doen indalen, anders kan ik het niet zeggen. Ja, ik ben van meet 

af aan op zoek gegaan naar workshops die iets met “being AI” van doen hadden. En ik 

heb mij er aan gelaafd. 

De ‘ongeorganiseerdheid’ van de conferentie zorgde er wonderwel voor dat deelne-

mers elkaar vaker en dieper ontmoetten. Zelf heb ik leuke, leerzame, liefdevolle en 

levensvolle contacten opgedaan. De prachtige mensen die ik heb ontmoet vormden 

tevens de inspiratie voor mijn eigen leren en ontwikkelen. Onder die mooie mensen 

toch weer vele Nederlanders, en bovenal: Nederlandse AI-beoefenaars die ik nog niet 

eerder had ontmoet. Wat een goed idee van Onno Geveke om dit vijfde AI Magazine te 

vullen met hun bijdragen. Wat een boeiende reisverhalen heeft AI Academy partner 

Marcel van Marrewijk aan dit blad toevertrouwd. 

Alle meemakers vanaf deze plek, en namens het complete redactieteam van harte be-

dankt. De AI beweging in Nederland heeft weer aan kracht gewonnen. Tijdens de 

afrondende ceremonie van de WAIC zei iedereen tegen iedereen “I love to be on this 

journey with you.” Het was de bekroning van een conferentie die door velen was 

georganiseerd, en vooral gedragen werd door de onvolprezen Anastasia Bukashe.

Het was duidelijk geen afsluiting maar het vervolg en zelfs de intensivering van 

de reis die Appreciative Inquiry heet. Voor mij, en naar ik hoop en verwacht: voor 

iedereen die de smaak van sociale constructie te pakken heeft gekregen.

Veel leesplezier gewenst!

Namens de AIM-redactie, namens de meemakers, namens het team van de AI Academy,

Cees Hoogendijk

“I LOVE TO BE  
ON THIS JOURNEY 

WITH YOU…”

Cees Hoogendijk samen met Anastasia Bukashe
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Dit jaar maken wij het mee. AI100/3 werd op 1 juli 2015 afgesloten op een zonovergoten 

dag in Schalkwijk. De 4e editie zijn wij gestart in maart en de eerste preludesessie van de 5e 

vond plaats op 13 oktober. Daarnaast zal dit jaar waarschijnlijk ook een incompany leergang 

van start gaan. Kortom een interessant jaar voor de social enterprise Appreciative Inquiry 

Academy.

AI100 Actieleergang 
update

Op 1 juli 2015 hebben wij onze gewaardeerde cursisten 

Angelique van Kesteren, Dina-May van Leeuwen, Lennart 

Bak, Marja Versteeg, Marloes te Riele, Onno Geveke en Sanne 

Abrahams ontvangen bij boerderij de zalm in Schalkwijk, een 

seats4silence locatie.                                                     

                                                                                                               

Tot en met deze derde lichting is de AI Actieleergang door 

Opleidingspartners gehonoreerd als minor van een HBO-

bachelor Bedrijfskunde. Dina-May, Angelique en Sanne 

zijn deze extra uitdaging aangegaan en hebben een scriptie 

geschreven en succesvol verdedigd tijdens het eindgesprek. 
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Geslaagd
De slotdag van een AI actieleergang is een moment waar wij 

naar uit kijken. Een moment waarbij onze cursisten na 15 maanden 

inspanning om alle aspecten van Appreciative Inquiry op te nemen 

en te ervaren, terugkijken. 1 juli 2015, de slotdag van de 3e AI 

actieleergang. Onze gewaardeerde cursisten hebben wij ontvangen 

bij boerderij de zalm te Schalkwijk, een seats4silence locatie.

Wij hebben een certificaat van waardering uitgereikt aan 

Angelique van Kesteren, Dina-May van Leeuwen, Lennart Bak, 

Marja Versteeg, Marloes te Riele, Onno Geveke en Sanne Abrahams. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Lopende en nieuwe actieleergangen
Onze vierde AI100 actieleergang startte op 12 maart 2015 in 

Leuven in België. Tijdens het uitbrengen van dit magazine waren 

de preludessessie voor ‘cohort 5’ gaande. De vijfde leergang staat 

gepland om te beginnen in januari 2016.
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Waarderend verbinden 
in Johannesburg

HOE NIEUWE NEDERLANDSE VERBINDINGEN LEIDEN  
TOT HET DELEN VAN ERVARINGEN IN HET NETWERK

Elke drie jaar brengt de World Appreciative Inquiry (AI) Conference de wereldwijde  

AI community bij elkaar om te delen in dialoog. Afgelopen zomer vond dat plaats in 

Johannesburg. Een week waarin ongeveer 200 AI practitioners bij elkaar waren om de laatste 

ontwikkelingen uit te wissselen en om vanuit een overkoepelend thema praktijkvoorbeelden 

met elkaar te delen. De Nederlandse afgevaardigden hebben elkaar tijdens het congres in 

nieuwe verbindingen gevonden, mede leidend tot de uitgave van dit magazine.

Building Flourishing Societies Together:  

Elevating, Aligning and Reflecting our Best to 

 Create a Prosperous World for All 

Mijn eerste wereldcongres was in Gent in 2012. Dát was voor 

mij de aanzet om AI meer en meer een onderdeel te laten zijn 

van mijn werk. En nu de uitnodiging om naar WAIC2015 te 

gaan. Een uitnodigende titel van de 2015 World Appreciative 

Inquiry Conference was inspirerend genoeg om te overwegen 

te gaan. 

En wat wil ik daar dan doen of hoop ik te ervaren? Zou die 

inspiratie van het wereldcongres in 2012 ook in Johannesburg 

te vinden zijn? Wie kunnen we daar ontmoeten? Welke nieuwe 

verbindingen kunnen we leggen? In de overwegingen om te 

gaan kwam ineens een gedachte naar boven: hoe zou het zijn 

als we met de aanwezige Nederlandstaligen (een deel van) onze 

ervaringen terug zouden kunnen brengen naar Nederland/

Vlaanderen? En als we in Johannesburg het Nederlandse 

netwerk nog wat meer met elkaar kunnen verbinden? Aldus 

‘WHAT  BEST WISDOM COULD YOU 
OFFER ABOUT THE JOURNEY OF 
EMBODYING APPRECIATIVE INQUIRY?’ 

ANASTASIA BUKASHE
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ontstond het idee om een ‘revisited’ conferentie te organiseren 

op 30 oktober. En om tijdens WAIC 2015 op zoek te gaan naar 

waarderende verbindingen en ontdekkingen.

Wat is de inspiratie die ik daar 
gevonden heb? 
David Cooperrider schetst het in zijn aankondiging als volgt: 

“We will explore the cutting edge work being done around 

the world in Appreciative Inquiry and other strength-based 

methodologies so that we can take the positive revolution for 

change to the next level together!”

Positief was het zeker, wát een geweldige groep was daar bij 

elkaar. Bruisend van gelijkgestemden heerste er een sfeer van 

delen, bijdragen willen leveren, verbinden en ambities voor een 

florerende toekomst. En dat alles ondersteund door de energieke 

muziek en dans door en met Red Zebra.

Een interessante ontwikkeling die zichtbaar is, heeft betrekking 

op de gedachte ‘dóe ik AI’ versus ‘bén ik AI’. Dóen, betrekking 

hebbend op AI als methode in verandering, in begeleiding van 

teams, in strategie en leiderschap. Zíjn: de kracht van onze 

interventies wordt bepaald door hoe AI wij zélf zijn. En dat is ook 

zichtbaar in de principes van AI, daarin zien we nieuwe beelden 

ontstaan waarin ‘wholeness’, ‘verhalen zijn transformatief’ en 

‘dóe de verandering die je voor ogen hebt’ sterke onderleggers 

zijn van Appreciative Inquiry. 

Een woord dat is blijven hangen, en waarin wat mij betreft 

alles te vatten is, is ‘FLOURISHING’. Van onszelf, van relaties, 

van organisaties, van de maatschappij. Wat nu als we een 

‘flourishing society’ in al haar mogelijkheden zouden kunnen 

creëren? Dat we onze sterkten kunnen inzetten in alles wat 

we doen? En dat Appreciative Inquiry daar een waardevolle 

bijdrage levert. Hoe zou dat zijn? 

De artikelen in dit AI magazine schetsen allemaal verbindingen 

en elementen van Appreciative Inquiry. Ze schetsen een beeld 

van wat in Johannesburg met elkaar is gedeeld en beleefd. 

Geschreven door en met Nederlandse en Vlaamse deelnemers, 

die we daar ontmoet hebben, en in hun enthousiasme wilden 

meedoen met het samen creëren van ons evenement op 

30 oktober en dit AI magazine.

ONNO GEVEKE. Ik ben actief in het vakgebied van 

ontwikkeling en leren, en ben in de loop der jaren geraakt 

door waarderend werken en sterktegericht ontwikkelen.  Als 

vader van Leanne, partner van Marea, Canada liefhebber, 

en actief buitensporter, squash en golf speler zwerf ik 

door de wereld. Vanuit mijn eigen bedrijf 

Kamamak werk ik aan het vormgeven 

en begeleiden van sterktegerichte 

leerprocessen en verandertrajecten. 

Daarin verbindingen leggend tussen 

huidige en nieuwe ontwikkelingen 

naar een generatieve toekomst.

‘POSITIVE 
EMOTIONS ARE 
A FUNDAMENTAL 
INGREDIENT TO 
FLOURISH’ 

BARBARA FREDRICKSON
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Hoe kunnen we als gemeente de samenwer-

king met inwoners verbeteren en daarmee 

ruimte geven aan nieuwe vormen van par-

ticipatie? Met deze vraag klopte de gemeen-

te Waddinxveen eind 2014 bij Movisie aan. 

Movisie stelde Appreciative Inquiry voor om 

de cultuurverandering mogelijk te  maken. 

Inmiddels zijn de eerste kleine successen 

zichtbaar. Als een bewoner nu vraagt of 

hij een stukje grond kan adopteren, zegt de 

 medewerker van de gemeente niet meer au-

tomatisch nee.

Op zoek naar een betere samenwerking in 
Waddinxveen
Het college van B&W heeft in 2014 in het coalitieakkoord opge-

nomen dat ze de samenwerking met inwoners wil versterken. 

Wethouder Vroom: “Ik wil dat inwoners meer vertrouwen 

krijgen in de gemeente. Dat, als ze met hun ideeën naar de ge-

meente gaan, de medewerkers hier in het gemeentehuis naar 

hen luisteren en met ze meedenken. Er kan meer dan je denkt.”

De ambitie van de gemeente in het Groene Hart leende zich uit-

stekend voor een aanpak met Appreciative Inquiry. De waarden 

van Appreciative Inquiry – zoals wederkerigheid, het betrekken 

van alle partijen die belang hebben, vertrouwen en gedeeld ei-

genaarschap - sluiten naadloos aan bij het thema burgerpartici-

patie. Adviseurs Saskia van Grinsven en Marjoke Verschelling 

begeleidden vanuit Movisie het proces: “Als adviseurs wilden 

we niet gaan praten over de inwoners, maar ambtenaren stimu-

leren om met inwoners zelf in gesprek gaan.”

DE KRACHT VAN APPRECIATIVE INQUIRY BIJ EEN GEMEENTE
DE BURGER CENTRAAL – EEN WAARDEREND PERSPECTIEF

AI-aanpak in Waddinxveen:  
eye-opener  

of AI-opener

Inrichting van het A.I. traject
Voorafgaand aan het definitieve ontwerp van het traject hiel-

den we met maar liefst 25 ambtenaren, wethouders en inwoners 

korte gesprekken waarin we het positief kernthema, draagvlak 

en mogelijke succesfactoren en drempels voor de verandering 

verkenden. Ook verkenden we de gewenste samenstelling van 

het ontwerpteam dat samen met ons de verschillende proces-

stappen zou gaan voorbereiden. De gemeentelijke organisatie, 

college en inwoners bleken positief in de verandering te staan. 

Zowel de gemeente als inwoners wilden meer aansluiting bij 

de behoeften van inwoners, en ook de talenten, expertise en 

inzet van inwoners beter benutten. De verkennende gesprek-

ken bleken zeer informatief en activerend voor het vervolg van 

het traject. In het ontwerpteam nam naast enkele ambtenaren 

ook een actieve burger deel. Daarnaast stelden we een transi-

tieteam samen bestaande uit een bredere schil van ambtena-

ren en inwoners uit Waddinxveen die we bij de verschillende  

AI stappen wilden meenemen. 

Waarderende inzichten en uitkomsten
De combinatie van een ontwerpteam en breder  transitieteam 

werkte goed. De verhalen tijdens de verkenningsfase lever-

den veel nieuwe en energiegevende informatie op die breder 

werd gedeeld. Nieuwe contacten, netwerken en competenties 

als actief luisteren en doorvragen werden opgedaan. Ook ging 

het ontwerpteam de straat op om in verschillende wijken van 

Waddinxveen met inwoners het gesprek aan te gaan. Iets wat 

voor hen totaal nieuw was. Ze gingen dus letterlijk van binnen 

naar buiten. De beelden en metaforen die de verbeeldings sessie 

opleverden bleven ook goed “hangen” en werden gedrukt op 

posters en koffiebekers om mensen in het gemeentehuis alert 

te houden. Alle transitiebijeenkomsten werden bewust bui-

8 AIMAGAZINE 5



ten het gemeentehuis gepland. Het ontwerplab organiseerden 

we bijvoorbeeld bij de plaatselijke voetbalvereniging, waar de 

wethouder letterlijk een balletje kon aftrappen met een grote 

groep inwoners en ambtenaren. De energie die loskwam en de 

doorpakkracht van onze opdrachtgever maakten dat de groep 

betrokkenen steeds groter werd. Op 23 september jongstleden 

organiseerde de gemeente Waddinxveen een ‘organisatiedag’ 

waar 140 gemeentemedewerkers aan meededen. Een mooi 

voorbeeld van de verankering van de cultuurverandering die in 

gang is gezet. Bijna alle medewerkers van de gemeente hebben 

in het hele dorp samengewerkt met vrijwilligers en inwoners. 

Ze hebben pannenkoeken gebakken, klussen gedaan bij oude-

ren, fietstochtjes gemaakt met bewoners met een beperking. 

Symbolisch is dit van zeer grote waarde. Dat vindt ook de wet-

houder:  “Niet naar binnen kijken, maar ons richten op  bewo-

ners”.

Appreciative Inquiry verfrissende aanpak 
Hugo Slootjes is een van de actieve inwoners die meedeed aan 

het verandertraject. Hij is geboren en getogen in Waddinxveen. 

Hij herkent de naar binnen gerichte cultuur van de gemeente: 

“De eerste reactie is vaak: het kan niet, dus doen we het niet. 

Ik vind het heel goed dat dit nu verandert en dat de gemeente 

daarin het voortouw heeft genomen. Movisie heeft ons bege-

leid in dit proces en dat was een eyeopener. Geen traject met 

oeverloos geouwehoer maar met leuke en verfrissende werk-

vormen. We hebben bijvoorbeeld zelf mensen geïnterviewd 

met de techniek van waarderend interviewen. Daarmee zet je 

mensen in de positieve stand en dat werkte goed.”

Ook Peter Kops, wijkregisseur en opdrachtgever, is tevreden 

over het cultuurveranderingstraject dat is ingezet. “Ik werk nu 

twee jaar als wijkregisseur in Waddinxveen en net als in andere 

gemeenten hadden medewerkers hier de houding van ‘wij we-

ten wel wat goed is voor de burger’. Er was bijvoorbeeld iemand 

die een stukje groen in het dorp wilde adopteren. Toen ik met 

dat idee naar een medewerker hier ging, zei hij meteen: dat kan 

niet. We zijn nu negen maanden verder en ik merk dat er met 

dat voorstel nu soepeler wordt omgegaan. Dat is winst. En dit 

is precies wat we willen bereiken met dit traject. Dat inwoners 

niet meteen ‘nee’ horen en uiteindelijk juist gestimuleerd wor-

den om zelf initiatieven te nemen. En dat de inwoner centraal 

staat in het werk van de gemeentelijke medewerkers.” 

Als adviseur kijkt Saskia zelf ook met tevredenheid en plezier 

terug op dit project. “Ik blijf ook mijn vragen houden bij dit soort 

participatietrajecten als het bijvoorbeeld gaat om het willen be-

trekken van een bredere, meer diverse groep inwoners.  Of: hoe 

geef je vorm aan de verschillende belangen van ambtenaren, 

inwoners, raadsleden en college? Waddinxveen zit inmiddels in 

de laatste fase: ‘verankeren’. De organisatiedag is daar een mooi 

voorbeeld van. Eén van de succesfactoren in dit traject is dat 

de medewerkers van de gemeente dit zelf willen. De bereidheid 

om te veranderen, was en is groot. Verder heeft Waddinxveen 

een wijkregisseur die wil dóórpakken. Met die twee ingrediën-

ten en natuurlijk een goede begeleiding van het veranderproces 

kan elke gemeente deze omslag maken.” 

Een internationale blik op Waddinxveen
Tijdens WAIC2015 deelde Movisie in een workshop de ervarin-

gen uit Waddinxveen, als een voorbeeld hoe Movisie AI inzet 

bij de aanpak van sociale vraagstukken. De internationale re-

flectie was een rijke reflectie. Collega Petra van Leeuwen: “Ons 

vraagstuk over een betere samenwerking tussen inwoners en 

gemeenten viel in het niets bij andere vraagstukken die aan de 

orde kwamen tijdens het congres. Die verhalen gingen over le-

ven en dood: het bestrijden van armoede, discriminatie en ern-

stige vormen van uitsluiting. Een ander vertrekpunt.’ Toch was 

er bij de deelnemers ook veel herkenning. Willem-Jan, mede 

workshopbegeleider: “Je ziet dat AI toepasbaar is op allerlei 

vraagstukken. Dilemma’s die we in onze AI-trajecten tegenko-

men zijn herkenbaar, hoewel de inhoud van het maatschappe-

lijke vraagstukken en de context verschilt. De kracht van AI 

werd tijdens dit congres alleen nog maar meer bevestigd.”

 

SASKIA VAN GRINSVEN werkt als senior consultant bij Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van 

welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Ze is een expert op het gebied van de relatie tussen (actief) 

burgers en gemeenten, vernieuwing van welzijns- en zorginstellingen, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie 

door middel van cultuur. In haar werk, begeleidt, traint en adviseert ze (samenwerking tussen) gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, 

NGO’s en burgerinitiatieven. Saskia gebruikt AI als een verandermethode om positieve vooruitgang te creëren in en tussen organisaties of 

actieve burgers en initiatieven. 

Meer informatie: 

Movisie.nl

Contactpersoon: 

Saskia van Grinsven 

s.vangrinsven@movisie.nl 

06 55 44 06 07.
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Het is maandag, 6 juli, bijna 9 uur. Ik ben onderweg naar de universiteit van Johannesburg 

voor de start van de World Conference Appreciative Inquiry 2015. Ik voel me opgewonden en 

tevens wat bezorgd: wat zal deze week me brengen? Gisteravond laat ben ik aangekomen in 

Zuid-Afrika. Ik heb geen idee wat ik van deze week kan verwachten. Maar nu eerst mijn weg 

zien te vinden naar de juiste zaal. Ik ben bijtijds vertrokken, omdat ik altijd verdwaal op nieu-

we plekken…en op elke andere plek om eerlijk te zijn.

Waarderend 
verdwalen

Als ik door de poort van de universiteit stap, ben ik dankbaar 

voor de borden die me de weg wijzen. Heerlijk dat het organise-

rende congresteam begrijpt dat ik anders de weg volledig kwijt 

raak op deze grote campus. Alle borden wijzen naar rechts, rich-

ting een groot grijs gebouw. Ik moet me melden bij de registra-

tietafel, waar dat dan ook mag zijn. Ik voel me gespannen, om-

dat mijn biologische GPS verwijderd lijkt te zijn in mijn lichaam. 

Ik weet inmiddels dat ik altijd de verkeerde kant oploop. Ik ben 
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zelfs al zover dat ik accepteer dat ik altijd verdwaal, maar ik 

moet bekennen dat ik het nog niet zo kan waarderen. Het is be-

hoorlijk onhandig, hoewel Google Maps voor de grotere afstan-

den wel een heel handzaam hulpmiddel is. Niet zeuren; ik heb 

me voorgenomen om deze conferentie waarderend tegemoet te 

treden, dus ik probeer een open en waarderende houding aan 

te nemen in dit proces. Het draait allemaal om keuzes maken.

Ik ga het gebouw binnen en zie een stoere man achter de 

receptie. ‘Waar moet ik zijn om me te registreren voor de 

conferentie?’ vraag ik. ‘Op de 6e verdieping’, antwoordt hij. Ik 

neem tegenwoordig geen risico’s meer en vraag altijd even na of 

de bordjes nog de juiste kant op wijzen en of ik ze goed begrepen 

heb. Ik neem de lift naar boven, benieuwd welke mensenmassa 

ik zal zien als ik de lift uitstap. Ping! 6e verdieping. Ik verwacht 

een hoop mensen te zien als de liftdeuren open gaan, maar 

ik zie of hoor helemaal niemand. Ik hoor alleen mijn eigen 

voetstappen. Ik raak lichtelijk in paniek: nee, niet weer de 

verkeerde plek! Zelfs met driedubbele check lukt het me op de 

verkeerde plek uit te komen. Hoe is het mogelijk? Ik vraag me af 

hoeveel tijd van mijn leven ik verspil door te verdwalen. Echt 

zonde van mijn tijd.

Plotseling zie ik iemand zo’n 30 meter verderop in de gang. Een 

prachtige Zuid-Afrikaanse vrouw die dankbaar lijkt te zijn nog 

een andere verdwaalde ziel te zien. Ik vraag haar of ze toevallig 

ook op zoek is naar het congres. Gelukkig, dat blijkt zo! Ik ben zo 

blij dat ik daar niet alleen ben. Ze heet Elena. Binnen 5 seconden 

begrijpen we dat we lijden aan hetzelfde genetische GPS syn-

droom. Ik voel me zo verbonden door onze gedeelde handicap. 

Daar staan we dan: twee verdwaalde vrouwen. Samen lukt het 

ons om de plek te vinden waar we moeten zijn. De grap is dat 

de ingang pal voor onze neus was toen we het universiteitshek 

doorgingen. Hoe kon ik dat gemist hebben?

Gedurende de 5-daagse conferentie val ik op doordat ik regel-

matig met schaamte te laat de workshops binnen kom, omdat ik 

weer eens de weg niet kon vinden. Ik geniet ervan dat alle ogen 

op je gericht zijn, omdat je binnen stapt als de workshop al be-

gonnen is (echt niet dus). Elena en ik houden contact geduren-

de de week en kunnen gelukkig ook hartelijk lachen om onze 

continue zoektocht naar de workshopruimten in verschillende 

gebouwen en verdiepingen.

Op woensdag maak ik het echt te bont. Ik was eindelijk op tijd 

voor een workshop. Ik zat daar trots als een pauw, toen ik na 

de start ontdekte dat ik bij de verkeerde workshop zat. Ik had 

blijkbaar weer wat namen of nummers door elkaar heen ge-

haald. Ik merkte het pas toen de powerpoint een totaal andere 

titel liet zien. Tot overmaat van ramp vroeg de workshopleider 

PETRA VAN LEEUWEN is senior 

adviseur en trainer bij kennisinsti-

tuut Movisie. Ze houdt zich onder 

andere bezig met de professionali-

sering van sociaal werkers en kracht-

gericht werken in de sociale sector. Daar-

naast gepassioneerd voor haar 2 kinderen, reizen door Afrika, 

ontwikkelingssamenwerking en tennis.

‘TO GET LOST 
IS TO LEARN 
THE WAY’ 

(AFRIKAANS GEZEGDE)      

me waarom ik specifiek voor deze workshop gekozen had. Tja, 

wat zeg je dan? ‘Nou, eerlijk gezegd ben ik blijkbaar hier omdat 

ik verdwaald ben’, moest ik tot mijn schaamte bekennen. Ik ben 

gezegend met het talent van eerlijkheid, maar voel ongemakke-

lijk aan dat dit talent de ander nu niet tot zegen is. 

Op vrijdagochtend sluiten we de conferentie gezamenlijk af 

met een AI-summit op de 6e verdieping. We zijn net begonnen 

als ik een berichtje van Elena op mijn telefoon zie: Ik ben in de 

kunstzaal. Alleen. Waar is iedereen? Als je je zwakten (er)kent, 

probeer je een weg te erom heen te vinden. Dat deed Elena ook. 

Ze vond de 6e verdieping en kwam binnen tijdens de medita-

tiesessie. Ze wachtte tot iedereen zijn ogen sloot en sloop toen 

stiekem naar binnen. Niemand die doorhad dat ze te laat was. 

Ik heb geleerd van haar strategie en zie meditatieoefeningen in-

eens in een totaal ander daglicht.

Door samen met Elena te zijn, realiseer ik me dat ik niet de eni-

ge ben met deze zeldzame GPS-afwijking. Aan het einde van de 

week kan ik zeggen dat verdwalen zelfs een van mijn krach-

ten is; geen zwakte. Iemand corrigeert mij: ‘Verdwalen is geen 

kracht, maar het creëert wel mogelijkheden.’ En inderdaad, dat 

is echt waar. Door te verdwalen ontmoette ik Elena. Ik ben ont-

zettend dankbaar hiervoor. Onze gedeelde verdwaling heeft 

geleid tot fantastische gesprekken, veel gelach en herkenning 

en onverwachts mooie workshops. Ik kreeg de kans om deze 

vrouw en ook haar gezin te leren. Voortaan omarm ik mijn om-

zwervingen en sta ik open voor de nieuwe kansen die dat biedt. 

Een waarderende les.
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LEIDERSCHAP IN 
 BEWEGING

Ken je dat gevoel dat je plotseling iemand ontmoet die je nog niet kende en dat het lijkt of je 

elkaar al jaren kent? Dat deze ontmoeting je in contact brengt met anderen waarbij je dezelfde 

gevoelens ervaart? En dat je zonder ergens controle over te hebben je op prachtige onbekende 

plekken terecht komt die als ‘thuis’ voelen? Dit is zo iets magisch van het leven waar ik grote 

bewondering voor heb. Één van deze ontmoetingen wil ik graag persoonlijk met je delen. Ik 

schrijf dit dan ook met een grote glimlach naar jou toe.

Op stap
Tijdens de zomer van mijn tweede studentenjaar liep ik de Pel-

grimstocht Camino de Santiago in Spanje. Gedurende deze tocht 

kwam voor het eerst ‘leiderschap’ op mijn pad. Samen met een 

vriendin liep ik al dansend door het landschap met een baguette 

en een pot Nutella. Elke dag ontmoette we mensen over de hele 

wereld. Er was één vrouw die mij in het bijzonder raakte door 

haar zachte uitstraling, dit was Mary uit Tasmania. Samen wis-

selden we onze ideeën uit over hoe we naar de wereld kijken 

en wat onze grote dromen zijn. Door al lopend geïnspireerd en 

lachend in gesprek te zijn vloog de tijd voorbij. Voor het eerst 

werd ik gezien als ‘nieuwe generatie leidster’.  Mary doet in-

ternationaal leiderschapswerk: coacht leiders en organiseert/

faciliteert conferenties voor leiders. Zo kwam het dat zij mij uit-

nodigde voor de Spirit of Humanity Forum in IJsland in 2013. 

Tweehonderd leiders over de hele wereld waren persoonlijk 

uitgenodigd om de conferentie bij te wonen. Het is onbeschrij-

felijk hoe mooi al deze leiders stuk voor stuk waren. Het in de 

ogen aankijken voor paar secondes gaf me het gevoel dat ik ze 

al jaren lang kende. Ook bracht het mij op een charmante ma-

nier in contact met Appreciative Inquiry. Dit gebeurde tijdens 

de opening van de conferentie bij de President van IJsland thuis, 

toen ik mijn jas aan het ophalen was. Daar stond ik in de rij, ie-

der in een mooi pak met een glas champagne. Naast me stond 

een lange man. Ik vroeg zijn naam, Joep. Goh dat klinkt wel heel 

Hollands. Ja het was Joep de Jong uit Nederland. Het eerste 

wat hij aan mij vroeg was: “Sophie, wat is jouw verhaal?” Jeetje, 

wat is mijn verhaal..? Ik begon te vertellen over wat mij geïn-
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spireerd had in mijn leven. Na aandachtig geluisterd te hebben 

(waarschijnlijk weet jij wel hoe mooi Joep dit kan doen), vroeg 

hij mij hoe ik het zou vinden om een rol te spelen voor de Wor-

ld Appreciative Inquiry Conference 2015 in Johannesburg. Zo 

kwam het dat ik in de zomer van 2015 terecht kwam in Johan-

nesburg. Waarom niet gelijk Australië en Nieuw Zeeland ver-

kennen als ik sowieso naar het Zuidelijk halfrond ga? Na het 

afstuderen waren mijn tickets geboekt (vier maanden Australië, 

vier maanden New Zeeland en één maand Zuid Afrika). Zonder 

plannen en met de diepe innerlijke wens om mijn werk daar te 

delen en uit te wisselen met de lokale bevolking ging ik op pad. 

Heerlijk vind ik het om op avontuur te gaan waarbij ik via mijn 

intuïtie me verbind met de plekken en mensen. Dit creëert ver-

trouwen dat alles op het juiste moment aanwezig is en wordt 

het plannen irrelevant.

Hieronder deel ik in het kort mijn ervaringen per land op gebied 

van wildernis avonturen en leiderschapsprojecten. Ik hoop dat 

het jou de kriebels en bewondering geeft hoe krachtig het le-

ven kan zijn wanneer je naar je innerlijke wijsheid luistert en 

dit durft te volgen. Wat voor moois staat er voor jou te wachten 

in het leven?

Tasmania
Al weleens van Tasmania gehoord? Ik had tot voor kort geen 

idee. Het is een rauw avontuurlijk eiland helemaal ten zuiden 

van Australia. Een eiland waar de natuur nog onaangetast en 

wild leeft. Dit leek mij wel wat. Voordat ik het in de gaten had 

maakte ik daar één van de zwaarste trekking ter wereld, de zo-

genaamde Precipitous Bluff. Geen mens die je tegenkwam, maar 

wel modder tot boven de knieën. Het is daar heel normaal om 

zestien uur non stop te lopen met 25 kilo op je rug of tien uur 

door een lagune te lopen met water tot je heupen. Regenplasjes 

waren geschenken, want van de bovenste laag kregen we ons 

drinkwater binnen. Na de eerste dagen paste mijn voeten door 

zwelling niet meer in mijn Timberlands en werd alles onderno-

men in Crocs. Ja.. kom maar op met al die nieuwe ervaringen 

aan de andere kant van de wereld. Het is niet iets wat je zo één 

twee drie tegen komt in Amsterdam. Dit is wat de lokale bevol-

king in Tasmania het liefst onderneemt. Naast deze avonturen 

gaf ik trainingen. Mary, de vrouw die ik tijdens Camino de San-

tiago had ontmoet, had mij gevraagd om samen een intensief 

leiderschap retraite te faciliteren aan geselecteerde jongeren 

die zij als ‘nieuwe generatie leiders’ zag. Tijdens deze retraite 

werden hun leiderschapskwaliteiten op een holistische wijze 

(geest - lichaam - spirit) geactiveerd. Vanuit dit traject ontston-

den er wekelijkse workshops, die ik zelfstandig gaf in Hobart de 

hoofdstad van Tasmania. Alles kwam op een feestelijke wijze op 

mijn pad: locatie en deelnemers voor het geven van workshops, 

onderdak, vrienden, festivals en avonturen in de natuur. Bij-

zonder was het om te ervaren hoe de mensen in Tasmania open 

stonden om geraakt te worden door iemand van de andere kant 

van de wereld. Zelfs ABC Radio was nieuwsgierig en nodigde 

mij uit voor een live interview. Wat zou jij het liefste willen on-

dernemen als jij daar in Tasmania zat aan de andere kant van 

de wereld..?

Melbourne
Mijn reis ging verder naar Melbourne (de creatieve stad van 

Australia) voor één maand. Niemand kende ik, maar een goed 

gevoel was aanwezig. Dit goede gevoel zorgde ervoor dat ik 
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binnen twee dagen al mijn wensen vervuld had. Namelijk een 

logeeradres, een fiets, een locatie en deelnemers om wekelijk-

se workshops te geven en nieuwe vrienden in Melbourne om 

activiteiten te ondernemen. Zelfs ontmoete ik de Minister van 

Gezondheid die interesse toonde om mijn werk toe te passen in 

het Ministerie. Wat kan het leven toch bijzonder zijn! Van het 

ene na het andere komen de dingen naar je toe die bij je passen, 

die jouw pure “zijn” doen delen met de wereld wanneer je ver-

trouwen hebt in jezelf en in de wereld. Melbourne kwam zelfs 

een beetje mee naar Zuid Afrika. Een leuke vrouw die ik in Mel-

bourne had ontmoet werd geïnspireerd om ook deel te nemen 

aan WAIC 2015 in Johannesburg. Het leven zit vol verassende 

verbindingen.

Nieuw Zeeland
Het land Nieuw Zeeland, dat iedereen kent van zijn mooie foto’s 

vol vurige vulkaangebergte, helder blauwe meren, fris groene 

heuvels, en bergen met witte sneeuwtoppen, is een land dat er 

in het echt ook zo uitziet. (alle foto’s heb ik zelf gemaakt). Elk 

moment kwam er een “wauw” uit mijn mond. Prachtig was 

het! Nergens waar je zorgen om hoefde te maken, geen giftige/

gevaarlijke dieren in de wildernis en haast geen criminaliteit 

op straat. Je kon dus rustig met je bloten billen plassen in het 

gras. Anderhalve maand non stop heb ik met mijn rugzak op 

en tentje mee trekkingen gemaakt in de natuur. ’s Avonds ge-

ven de sterren en maan zo veel licht aan de hemel dat je tent 

omgetoverd wordt tot een lichtbol. Na de tochten heb ik voor 

lange periode gezeten bij een jongeren leiderschapsorganisatie 

Orientation Aotearoa in Wellington. Daar woonde ik met het 

team en de studenten op campus aan de kust, gaf ik workshops, 

hielp ik met de organisatie en coachte ik de studenten en het 

team. Heerlijk vond ik het om mij met hen te verbinden, om het 

bewustzijn te activeren van hun mooie zelf en alles te omar-

men wat al aanwezig is. Hun innerlijke ruis (wat voort kwam 

door een zoekende houding) verminderde hierdoor. Prachtig is 

het om te zien hoe een mens en een organisatie kunnen gaan 

groeien en stralen wanneer ze in verbinding staan met de pure 

kern. Leuk om dan plotseling te beseffen dat je onbewust AI aan 

het toepassen bent. Dit maakte het extra feestelijk om mijn reis 

voort te zetten naar Zuid Afrika.

Zuid Afrika
Mijn laatste bestemming kwam in zicht: Zuid Afrika. Via een 

roadtrip vanuit Kaapstad kwam ik aan in Johannesburg. Ana-

stasia Bukashe (voorzitter WAIC2015) en Joep de Jong stonden 

mij daar met grote wijde armen te ontvangen. Wat was het bij-

zonder om na negen maanden weer mensen te omarmen die je 

van vroeger kende. Na aankomst gingen we direct aan de slag 

om de laatste puntjes op de i te zetten. Mensen stroomde binnen, 

hadden verhalen over je gehoord en wisten wie je was. Dit was 

even een leuke nieuwe ervaring. Tijdens de eerste dag gaven 

Joep de Jong en ik de workshop “Appreciative Leadership – in 

Search of Possibilities and Potential, Discovering Who We Truly 

Are”. De zaal was tot onze verassing vol met geïnteresseerden. 

Fysieke ervaringsopdrachten voerde we uit waarbij stil werd 

gestaan hoe op een innovatieve speelse manier leiding te geven. 

Elke oefening werd persoonlijk terug gekoppeld hoe jij dit op 

een concrete wijze in het dagelijks leven kan toepassen. Op een 

gegeven moment was iedereen in koppels kris kras door elkaar 

lachend aan het dansen, sommige zelfs met ogen dicht en dit al-
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SOPHIE VROLIJK 

In mijn kindertijd had ik de droom om als kinderarts bij Artsen Zonder Grenzen de wereld en mensen te ondersteunen in hun positieve 

groei. Twee keer uitgeloot te zijn voor geneeskunde bracht mij op nieuwe plekken. Als vrijwilligster/docent was ik werkzaam in een In-

diaas weeshuis. Ik ervoer dat kinderen open bloeien aan de hand van creatieve activiteiten. De fascinatie voor kunst en het menselijk 

lichaam-geest-spirit kwamen in mij tot leven. Ik realiseerde mij dat geld/materialen/medicijnen niet noodzakelijk zijn om de mens in hun 

kracht te zetten, maar dat de manier waarop je in het leven staat, en er naar kijkt de kern van je bestaan is. Tijdens mijn studententijd 

te Amsterdam heb ik genoten van de studie Pedagogische Wetenschappen aan de UvA en van de Docent Dansacademie op de The-

aterschool aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vier jaar lang was ik voorzitter van de Faculteitsraad (Theaterschool) en 

student vertegenwoordigster van de Theaterschool bij de Hogeschoolraad. Gepassioneerd ben ik over de wijsheid die we 

in ons lijf hebben, om elk mens in hun pure kern van “zijn” te brengen en zijn authentieke leiderschap te activeren. Op 

een speelse wijze geloof ik dat het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden. De afgelopen negen jaar heb ik (lei-

derschap) projecten ondernomen in India, Zweden, Nederland, Nieuw Zeeland, Australia, Senegal en Zuid Afrika.

Tijdens de WAIC 2015 Johannesburg zat ik in de Advisory Board, gaven Joep de Jong en ik gedurende de 

Appreciative Foundation de workshop “Appreciative Leadership – in Search of Possibilities and Potential, Dis-

covering Who We Truly Are” en faciliteerde ik elke ochtend de “Being AI” sessions.

lemaal zonder botsingen. Wat een feest! Joep deelde hierna zijn 

wijze ervaringen uit het werkveld met de groep. De workshop 

was een prachtige combinatie van AI zijn/doen/ervaren met 

het lijf en intellectueel geïnspireerd raken door te luisteren. De 

gehele conferentie zat vol met mooie verhalen en presentaties 

over AI in het werkveld. Om niet alleen maar AI via het hoofd 

te ontvangen faciliteerde ik elke ochtend de “Being AI” sessies. 

Tijdens deze sessies werden tools uitgereikt hoe AI in het dage-

lijks leven toe te passen door te doen. Denk hierbij aan ademha-

lings,-houdings,- bewegings,- en meditatie oefeningen. Het was 

energie opwekkend om zo de dagen te starten en te verbinden, 

ontdekken en delen met de mensen uit de conferentie.

Het was een geschenk om het laatste deel van mijn reis af te slui-

ten met universele mensen die geloven in de positieve kracht 

van de mens en wereld. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons veel 

moois gaat brengen. Bijzonder is het om te beseffen dat het le-

ven in staat is om jouw diepe innerlijke wensen te vervullen. 

Tijdens mijn reis was ik in staat om via mijn intuïtie en ‘vertrou-

wen in het leven’ te verbinden met de mensen en plekken. Dit 

bracht wonderbaarlijke resultaten tot leven waar volop creatie 

en uitwisseling bloeide. Mijn verhaal is hier één voorbeeld van. 

Ik kijk er naar uit om ooit op een dag ook jouw verhaal te ho-

ren.. Dank voor het lezen van mijn verhaal. Ik heb bewondering 

voor het werk dat je doet om de mens en aarde te ondersteunen 

in hun pure kracht.
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A review means re-view, see again, 

amplify or change your view, re-think, 

re-feel as you re-view. This movement 

and the book itself evoke waves in our 

consciousness, in our thinking and 

feelings that emerge, dance and merge. 

In each page we are either bathed by 

a wave, invited to surf on it, or swim 

with it. If I would paint the contents of 

the book and what they evoke in us, the 

painting would be this one:

Waves by Miriam Subirana, acrilic on 

canvas, 60 x 50 cm

Actually I painted this painting at the same 

time Cees was writing this book. And 

so there was some synchronicity in our 

creations.

As you read one page, the wave takes you 

into the strength of life and movement, and 

as it caresses the sand to give you a moment 

of pause in which you think the wave is 

over, you realise the next wave is already 

on you. And it is not only the words that 

Cees wrote, but the thoughts they provoke 

MIRIAM SUBIRANA, PhD of Fine Arts by the University of Barce-

lona, is author, painter, coach, trainer and international lecturer. 

Founder of Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa, (IDEIA, 

www.institutoideia.es). Founder of YesOuiSi, center of creativity, 

spirituality and coaching. www.yesouisi.es

in you, that provoke endless waves of 

appreciative inquiries that resonate within 

and without.

Hoogendijk invites us to the complexity 

of flow. “Once we address flow, or 

synchronicity, or emergence, or coherence, 

we enter a field called ‘social complexity’. 

A very large field…” like an ocean of waves 

that emerge, flow, synchronize and move 

you into a dance of life that can generate, in 

the author’s words: “miraculous outcomes 

of social processes”.

The book is vibrant with ideas, ques-

tions, suggestions and reflections that, all 

together, take us into an exploration of our 

human living, relating and being. The flow 

of the book takes us into the sources of 

Appreciative Inquiry, like Social Construc-

tionism, and from there we travel on to 

how can we construct and co-create our 

realities by living together and experienc-

ing an AI Summit. From the collective Cees 

takes us into the individual, by inviting 

you to appreciate your self, who are you 

to appreciate and explore your being in 

this world, how do you see, behave and 

communicate.

THE WAVE
APPRECIATIVE INQUIRIES OF THE 3.0 KIND: HOW DO WE CONNECT, SHARE  

AND CO-CREATE FOR TOMORROW’S HUMAN WHOLENESS? (CEES HOOGENDIJK)

A book review

All though the book is full of inquiries 

that invite us to question and dig further 

into our consciousness and into our 

understandings, there is a chapter that 

takes us even more into the art of inquiry. 

The whole book is an art of inquiry, and as 

the author takes us into a deeper inquiry, 

we are invited to reflect on how do we stay 

related, how do we come forward, and how 

do we contribute to a better living. 

As a good Appreciative Inquiry practition-

er, Cees does not give us many answers, but 

leaves us with more questions. Some pages 

are like Tsunamis of questions. You need to 

swim with them and take your time to re-

flect in silence, in the sacred spaces within 

your self, to explore where do the questions 

take you. And they can take you very far, 

opening new horizons in your being, doing, 

performing and achieving. 

Allow yourself to surf and swim with the 

waves of questions as you turn each page. 

It is both an enjoyable ride and a challeng-

ing one. You just need to be present and 

explore the presencing that the pages, as 

waves, in this book invite you to be.

Miriam Subirana

Barcelona, 9th October, 2015
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WAIC2015  
en het onderwijs

Onderwijs en AI zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Ik zie AI als een katalysator 

voor leren: het helpt mensen om meer betekenis te geven aan situaties en vraagstukken. 

Bovendien creëert AI positieve condities voor leren door waarderende vragen te stellen. 

Deze positieve mindset helpt ons om zaken beter te onthouden en te begrijpen. In dit 

artikel wil ik met u wil delen hoe AI als methodiek verandering binnen het onderwijs kan 

stimuleren. Het onderwijs staat momenteel voor een enorme uitdaging; het zal dusdanig 

moeten veranderen dat het aansluit bij de snel veranderende toekomst. 

door Maaike van der Velden

Ik wil benadrukken dat ik geen onderwijskundige ben. 

Toch ben ik betrokken geraakt bij vraagstukken vanuit het 

onderwijs doordat ik dit jaar voor TEDxAmsterdam-Education 

ben gaan werken. Deze community streeft naar een (r)evolutie 

binnen het onderwijs. De Talks die afgelopen maart werden 

gegeven bevatten stuk voor stuk veel elementen die haarfijn 

aansluiten bij de principes van AI, zoals: 

1.  Er is een verschuiving gaande van focus op testen naar 

 dialoog en het construeren van een optimale leeromgeving 

voor de leerling;

2.  De individuele kwaliteiten van kinderen komen meer 

centraal te staan;
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3.  Momenteel leren we per vak, het zogenaamde silodenken. 

De wereld zit echter veel complexer in elkaar. Leerlingen 

worden uitgedaagd om over bredere en complexere 

problemen te praten waarvoor ze bijvoorbeeld wiskunde, 

talen en economie nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is 

kinderen te leren ondernemen.

4.  De creatieve hersenontwikkeling moet veel meer gesti-

muleerd worden. Dit kun je als ouder, leraar en trainer 

simpel doen door meer spelprincipes toe te passen. 

5.  Het delen van verhalen en het voeren van dialoog wordt 

steeds meer gestimuleerd. 

Tijdens de World Appreciative Inquiry Conference 2015 heb 

ik een aantal inspirerende voorbeelden gezien van hoe AI het 

onderwijs kan versterken en veranderen. Ik wil graag een 

aantal voorbeelden delen die mij enorm hebben geïnspireerd 

en een bijdrage kunnen leveren aan de transformatie van het 

onderwijs in Nederland. 

Positieve emoties en leren
Op de tweede dag van de WAIC2015 kregen we de kans om te 

luisteren naar de laatste inzichten van Barbara Fredrickson, een 

neurowetenschapper op het gebied van positieve emotie. Steeds 

meer fundamentele onderzoeken tonen aan dat positieve emo-

ties ons helpen te veranderen. Ook leren mensen beter wanneer 

positieve emoties gestimuleerd worden. Wanneer iemand posi-

tieve emoties ervaart, heeft dit direct effect in zijn of haar brein. 

En dat smaakt naar meer. Het klinkt heel logisch, maar voorheen 

was dit meer een aanname dan een hard bewezen feit. 

Als je hierop doordenkt, is het dus belangrijk dat negatieve, 

probleem-gedreven vragen (zoals: waarom is het niet gelukt?) 

vaker worden vervangen door positieve vragen (zoals: hoe 

kreeg je dat voor elkaar?). Constructieve vragen leiden immers 

tot positieve emoties en dit draagt bij aan een state of mind 

waarin leren en veranderen gemakkelijker worden. Sluit aan 

op de drijfveren van leerlingen, focus op hun kracht en talent 

en reik hen methoden aan waarmee zij hun potentie kunnen 

ontwikkelen. De ervaringen van appreciative inquiry bieden 

prachtige kansen om ons onderwijs anders in te richten. 

Whole system approach
Er moet dus een leeromgeving ontstaan waar positieve emoties 

worden gestimuleerd. Dit geldt niet enkel en alleen voor 

lesprogramma’s, maar voor het hele onderwijssysteem. Een 

zogenaamde “whole system approach” is nodig, waarbij alle 

stakeholders deel zijn van het veranderproces; van politiek tot 

aan leerkrachten, van leerlingen tot aan het bedrijfsleven etc. 

Gezamenlijk creëren zij een leeromgeving die de potentie van 

alle leerlingen ondersteund en waarin leren als een positieve 

ervaring wordt beleefd. 
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MAAIKE VAN DER VELDEN is 

trainer & adviseur. Verbinden, waar-

deren en motiveren zijn woorden 

die bij me passen. Ik probeer mensen 

en teams te laten groeien en te bewegen. 

Daarnaast hou ik van koken en zingen en ben ik met mijn 

partner een oude boerderij in Frankrijk aan het renoveren. 

Dit vergt een ander type aandacht (‘hoe kan ik als leerkracht 

aansluiten’ i.p.v. een standaard lesprogramma aanbieden), 

een andere focus (op talent en ambitie i.p.v. tekortkomingen) 

een ander type ondersteuning (maatwerk en persoonlijke 

begeleiding ipv klassikaal onderwijs en overgangscriteria). 

Dergelijke transities kunnen alleen tot stand komen als alle 

stakeholders hierin samenwerken. 

Een concreet voorbeeld van een whole system approach is 

het onderwijssysteem in Vlaanderen. Luc Verheijen vertelde 

tijdens de WAIC2015 over de waarderende manier waarop 

dit systeem bij onze zuiderburen wordt getransformeerd. Het 

proces is nog in volle gang, maar het doel is dat het onderwijs 

in 2030 veel meer inspeelt op positieve leerervaringen en op 

een dialoog tussen leerlingen, leraren, bedrijven en andere 

“buitenstaanders”. Leraren worden mentoren en werken 

meer in teams in plaats van solistisch. Kinderen kunnen meer 

aandacht geven aan dat wat ze leuk vinden, waar ze goed in 

zijn en wat ze willen ontdekken. 

Een tweede voorbeeld vertelde Arno Vansichen, deelnemer 

aan de WAIC2015. Hij organiseerde AI-summits voor het 

primair onderwijs in Flevoland en stelde dat kinderen – 

uiteraard – ook mee moesten doen. Uiteindelijk brachten 

juist deze kinderen prachtige concrete ideeën in, die mede het 

succes van deze summits typeerden. 

Onderwijs en Business
Een ander voorbeeld kwam uit Zuid-Afrika, waar 20% van de 

scholen op niveau is. Dit betekent dat het grootste deel van 

de kinderen in Zuid-Afrika op scholen zit waar het onderwijs 

onder de maat is. Dit heeft uiteraard een enorme impact op de 

toekomst van het land en Louise van Rhyn gelooft dat dit anders 

kan. In 2010 is ze een project gestart waarin schooldirecteuren 

gekoppeld worden aan business leaders uit Zuid-Afrika. Niet 

zo zeer om ze de les te lezen, maar meer om samen te creëren 

en een positieve invulling te geven aan hun school. Dit project 

blijkt enorm succesvol en geeft veel meer leerlingen in  

Zuid Afrika de kans op beter onderwijs. Een prachtig voorbeeld 

hoe de inzet van kwaliteiten een substantieel verschil kan 

maken. 

Andere bijdragen over onderwijs tijdens de WAIC die ik niet 

kon bijwonen (zie: www.2015waic.com/presentations):

-  “How students shine in their exams” van Mille Themsen Du-

vander en Liselotte Passke Nielsen uit Denemarken

-  “AI in higher education” van Jeanie Cockell en Joan McArt-

hur-Blair uit Canada

Tips voor inspirerende Tedtalks over onderwijs met links 

met  AI:

-  Graham Brown-Martin – Learning (Re)Imagined, tedxamster-

damed.com/talk/graham-brown-martin

-   Yong Zhoa – Every Child is a Rodulph, tedxamsterdamed.

com/talk/yong-zhao

-  Ingrid van Rossum – Changing the face of Education, 

tedxamsterdamed.com/talk/ingrid-van-rossum

-  Jan van Rossum – Curious minds Serious play: tedxamster-

damed.com/talk/jan-de-lange

-  Yoram Mosenzon – Vulnarable Honesty, tedxamsterdamed.

com/talk/yoram-mosenzon

De inbreng van kinderen en jongeren zelf
De WAIC community is voornemens om de new generation 

meer inbreng te laten hebben in de toekomst van AI. Het 

streven is dat 25% van de deelnemers van de WAIC2017 in 

Brazilië bestaat uit jongeren onder de 24 jaar. Dit was één van 

de uitkomsten van de laatste dag, waarin we een AI summit 

met de wereldwijde community hebben doorlopen. Door 

jongeren actiever deel te laten nemen aan de community 

wordt de capaciteit van leren vergroot voor jong en oud. We 

kunnen zoveel leren van de inzichten van jongeren, onze 

educatie houdt niet op bij het verlaten van school. Eigenlijk 

begint het dan pas. Laten we om ons heen, voor jong en oud, 

omgevingen creëren waarin we mogen leren. Waarin het leuk 

is om te proberen, waarin je mag vallen en opstaan en waarin 

je trots mag zijn op wat je al hebt bereikt. 
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Veranderen van 
 cultuur

exotische begrippen als praatstokken, chiefs, shamanen en to-

tems gemakkelijk te herkennen zijn in onze corporate wereld. 

Haar ervaringen als antropoloog sporen fraai met die van mijn 

Cubrix, een meer bedrijfskundige insteek van organisatieont-

wikkeling. Ook zij concludeerde dat je je eerst in de  ontwikke-

lingsfase van je team moet verdiepen voordat je een passende 

interventie kan kiezen.

Zij verwonderde zich dat veranderen zo vaak faalt: volgens ver-

schillende onderzoekers verloopt 70% van verandertrajecten te 

traag, overschrijdt het budget of haalt niet de gewenste doelstel-

lingen. Zij verbaast zich ook dat verandertrajecten in een twee-

Zuid Afrikaanse healer

door Marcel van Marrewijk

I
k bevond mij laatst in het gehoor van Danielle Braun, co-au-

teur van Corporate tribes. Danielle en Jitske Kramer zijn an-

tropologen die hun kennis van vreemde volkeren toepassen 

op de cultuur in westerse organisaties. Haar motto is: “een 

mens is niet los verkrijgbaar”. We functioneren binnen de 

cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Wil je beter 

leiden, veranderen, functioneren, dan zal je de organisatiecul-

tuur moeten leren doorgronden.

Ze gebruikte prachtige beelden in haar verhaal en liet zien dat 
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beeld – je jeugd. Een periode en een ruimte waarin je kunt oefe-

nen en een fase waarin je het nieuwe gedrag toont en effectief 

inpast in de veranderde situatie – je verworven volwassenheid. 

Kurt Lewin, de vader van organisatieont-

wikkeling noemde deze fasen: unfreeze 

– change – refreeze. 

Wat mij zo trof in Danielles verhaal 

was de rolverdeling van de chief en 

de sjamaan en de markeringen in 

een AI-verandertraject.  In de Disco-

very-fase wordt de staande praktijk ge-

waardeerd. En wat neem je mee naar een ver-

wachtingsvolle toekomst? In de Design-fase staan afstemming, 

commitment en het oefenen centraal. In AI-summit haal je de 

Destiny-fase bijna nooit. Het lijkt het logische vervolg van al die 

goede bedoelingen die ergens in de follow-up in het verschiet 

liggen. Danielle’s verhaal leerde me dat ook dit moment scher-

per gemarkeerd mag worden... en dus ook beter gewaardeerd.

slag variant worden vormgegeven. Van nu naar ‘visie 2020’, van 

oud naar nieuw, van ist naar soll. 

Oude culturen weten wel beter. Op talloze plekken treffen 

antropologen voorbeelden aan hoe veranderen effectief lukt. 

In clanorganisaties worden dergelijke veranderingen gemar-

keerd met ‘riten de passage’. Er wordt eerst afscheid genomen 

van bijvoorbeeld een groep jongens. Ze worden eerst geknuf-

feld en daarna het dorp uitgejaagd. De chief blijft in het dorp, 

hij is verantwoordelijk voor de going concern. De sjamaan en 

enkele mannen vangen de jongens op en begeleiden hen naar 

een aparte plek, waar zij de vervaardigheden van mannen op-

doen. Het is een ‘tussenruimte’  waarin geoefend, geëxperimen-

teerd en dus geleerd wordt. De sjamaan begeleidt dit proces, hij 

 stimuleert hen, deelt hun onzekerheid en vertelt tekens ‘why’ 

dit nodig is, wat de zingeving is en wat de vruchten zullen zijn 

wanneer zij uiteindelijk als mannen worden opgenomen in de 

clan. In de tussenruimte leren zij de vaardigheden die beproefd 

worden tijdens de volgende riten de passage. Wanneer dat is? 

Als ze er klaar voor zijn. De voorouders geven het weer in de 

symbolen van de sjamaan. De jongens keren als mannen terug 

in het dorp. Zij tonen hun skills en verdienen de waardering 

van de leden van de stam. En de stam viert feest, want de kracht 

en moed van de jonge krijgers dragen bij aan het voortbestaan 

van de clan.

Effectief veranderen vergt een drie-slag. De noodzaak en het 

verlangen iets achter te laten – in het bovengenoemde voor-
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D
at we veel en veel eenvoudiger willen gaan leven, 

zeiden mijn man Arno en ik deze zomervakantie 

bijna dagelijks tegen elkaar. Dat we meer ruimte 

willen maken in ons leven om de schoonheid er-

van te zien. Dat we onze verbondenheid met el-

kaar, met anderen en met de wereld willen verdiepen. Dat we 

tijd willen vinden om niet na te denken, om daardoor precies 

weer op ideeën te komen. 

Thuisgekomen van de AI-Wereldconferentie in Zuid-Afrika 

kwam ik haast meteen voor een concrete toepassing te staan. 

Test 1: je wilt eenvoudiger leven, maar wat wil je er nu concreet 

voor doen?

Toen ik in de serre in onze tuin enkele tomaten wilde oogsten 

voor de maaltijd, kwam het groen me al bij de ingang tegemoet. 

Twee meter hoog kruid had de tomatenplanten ijverig over-

woekerd. Komt er natuurlijk van, als je twee weken niet in je 

tuin maar aan het andere eind van de wereld rondhangt.

Ik had kunnen kiezen voor een snelle oplossing. Schouders op-

halen, zuchten dat we volgend jaar wel weer opnieuw zouden 

proberen tomaten te planten en naar de winkel rijden. Maar 

gingen wij niet eenvoudiger leven? En wat vroeg dat hier en nu 

dan van mij?

Samuel Alexander, de oprichter van het Australische ‘Volun-

tary Simplicity Institute’ omschrijft de essentie van een een-

voudiger leven zo: 'Het betekent je richten op wat ‘genoeg’ is om 

goed te leven. Het betekent weggaan van overconsumptie en 

bewegen in de richting van een materieel eenvoudigere en min-

der energie-intensieve manier van leven. Het betekent onze 

Vrijwillig op weg naar  
een eenvoudig leven

Appreciative Inquiry in de tuin

Verander de wereld woord 
voor woord
Kies voor Groene Taal
‘Een paar jaar geleden zat ik urenlang vast in een verkeersopstop-

ping. Het begon me op te vallen dat ik aan alle kanten omsingeld 

was door rode verklaringen en vermaningen zoals ‘niet overste-

ken’, ‘verboden te…’, ‘mis deze kans niet’, ‘maak je geen zorgen’. 

Het werd een pijnlijke, verontrustende ervaring,’ vertelt Dr. Claudia 

Gross wanneer ze haar workshop ‘Speak Green’ opent in Johan-

nesburg.

Claudia: ‘Ik was benieuwd hoe anders de straat tot ons zou kunnen 

spreken als de verkeerstekens en reclame zouden vertellen over 

wat ze wél zouden willen dat we onthouden.’ Een groene woorden-

schat hebben we nodig, dacht Claudia, en ze begon een initiatief 

dat tot www.speak-green.com zou uitgroeien.

Claudia wil ‘woord voor woord de wereld veranderen’. Ze sugge-

reert verbindende, constructieve, toekomstgerichte groene ja-taal 

voor woorden en uitdrukkingen die rood zijn: die afstand scheppen, 

focussen op wat we niet willen, oppervlakkig zijn. Claudia vindt inspi-

ratie bij AI, geweldloze communicatie en de positieve psychologie. 

Elke dag zet ze een nieuw taaljuweeltje in de wereld. Je vindt ze op 

haar website en op de gelijknamige facebookpagina. Elk dag een 

nieuwe taalsuggestie, aaneengeregen als een pleidooi voor een 

nieuwe woordenschat, dienstbaar aan de toekomst waarvan we 

willen dat die zich ontvouwt.

Claudia trakteert de lezers van AI-magazine met plezier op groe-

ne taalsprokkels. Ze zijn naar het Nederlands vertaald door Griet 

Bouwen. Om je blij te maken en je te inspireren. Om je eigen huis 

van taal mee te bouwen. De Perzische dichter Hafiz wist het al in 

de 14de eeuw: ‘De woorden die je spreekt, worden het huis waarin 

je woont.’

Bouw een groen huis. Er is al genoeg rood in de wereld. Spreek 

groen. 
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GRIET BOUWEN is initiatiefnemer 

van Nieuwmakers, partner in Even-

wicht en in De Werf. Griet wijdt haar 

professionele leven aan generatief 

nieuws maken voor organisaties die 

een positief verschil willen maken in de we-

reld. Griet was mee op de AI-Wereldconferentie in Johannes-

burg, als lid van de Vlaamse delegatie. Griet woont en werkt 

in Bilzen, België.  Info: www.nieuwmakers.be

 basisbehoeften op grotendeels lokale schaal vervullen, met lage 

impact op te omgeving, terwijl we toch een hoge kwaliteit van 

leven behouden.’

Dat stond ik te overwegen, in onze serre, overweldigd door 

overwoekering (en werk). Wetende dat er tientallen tomaatjes 

schuilden onder al die weelde. Eigen kweek. Bio. Lokaal? Check! 

Low impact: Check! Onverwacht en extra werk? Tja…

Ik besliste mee te bewegen met wat zich aandiende. Veel kruid? 

Veel werk dan maar. 

Vier uur later stonden ik in het zweet en de plantjes weer al-

lemaal vrij. De stengels rechtop gebonden, klaar voor het afrij-

pen van de vruchten. Ik verwerkte nog diezelfde dag een volle 

emmer bevrijde tomaten tot basis voor saus en soep. Zomerse 

uitbundige energie opgevangen, verzorgd, diepgevroren en op-

geslagen voor de winter. 

Of het me gelukkig maakte? Reken maar. Lyrisch werd ik ervan!

Ook nu denk ik nog vaak terug aan het tomatenverhaal. Ik had 

gezien wat er wél was. En mogelijk gemaakt dat het vrucht kon 

dragen. Het is de basis van een vrijwillig eenvoudiger leven: 

zien wat er wél is, kijken wat het nodig heeft, zorg bieden en 

kwaliteit toevoegen. Ik heb sindsdien geen onnodige aankopen 

meer gedaan. Geen voedsel meer weggegooid. Voluit benut wat 

er wél is, en daar waarde aan toegevoegd. 

Misschien, zo denk ik nu, heeft mijn jarenlange Appreciative 

Inquiry praktijk me precies naar dit punt in mijn leven geleid. 

Naar het beheersen van de basishouding die me vanaf hier 

kan helpen in de richting van een eenvoudig, ecologisch leven 

waarin ‘genoeg’ primeert. 

Het begint bij waardering voor wat er is en er de mogelijkheden 

in zien voor wat het kan worden. Zelfs als dat gewoon tomaten 

zijn.

1   Twee meter hoog kruid had de tomatenplanten ijverig overwoekerd

2   Vier uur later stonden ze weer allemaal vrij. De stengels rechtop, klaar 

voor het afrijpen.

3   Het begint bij waardering voor wat is, en zien wat het kan worden.  

Zelfs als het gewoon tomaatjes zijn.

1

2

3

 AIMAGAZINE 5 23



5
I

n de afgelopen 30 jaar hebben op vele plekken in de wereld 

professionals hun vakgebied vanuit een waarderende, posi-

tieve insteek vernieuwd. Appreciative Inquiry is hier slechts 

een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn Talentgericht 

werken (Marcus Buckingham), Oplossingsgericht werken 

(Steve de Shazer en Imsoo Kim Berg), Mindset (Carol Dweck) 

en de Positieve Psychologie met Martin Seligman en Barbara 

Frederickson als boegbeelden. Er bestaat veel uitwisseling 

tussen deze disciplines, men leert en groeit met elkaar. AI-

practitioner Heike Aiello heeft elementen uit deze denk-

richtingen samengevoegd in een training ‘Waarderend 

leidinggeven’. Deze training is in verkorte vorm ook op de 

WAIC 2015 in Johannesburg gegeven. Het was bijzonder 

om te zien hoe universeel ‘houdbaar’ de boodschap in deze 

internationale context was - blijkbaar werkt waarderen overal 

ter wereld op een vergelijkbare manier. In dit artikel legt zij uit 

hoe leidinggevenden in 5 stappen Appreciative Inquiry en een 

waarderende mindset in de praktijk kunnen brengen. 

Waarom juist nu investeren in waarderend 
samenwerken?
Het lijkt erop dat onze linker-hersenhelft het de dienst 

uitmaakt. Wij werken gestructureerd, lineair, probleem-

georiënteerd, bij voorkeur top-down, gericht op de inhoud, in 

thema- of ketengerichte clusters. Langs deze lijnen werken 

veel organisaties nog steeds vanuit ‘de hark’. Bovenaan de 

directie, links-onder de staf-afdeling, of het ondersteuners-

team en in steeds fijner uiteenlopende takken naar beneden 

de lijn-management functies: van clusterhoofd over afdelings-

hoofd naar teamleider, tot aan de professional oftewel 

inhoudsdeskundige medewerker. Leidend in de ordening van 

dit organisatieschema zijn functieprofielen en competenties. 

Dit lijkt op het eerste oog overzichtelijk en netjes opgeruimd… 

waren het niet dat er ook nog ‘medewerkers’ zijn. Vrijwel 

iedereen wijkt in zijn dagelijks doen af van de nette theoretische 

indeling die er op papier beschreven staat. Bij de een pakt dat 

positief uit; hij doet en kan meer dan wat er in zijn functieprofiel 

gevraagd wordt. Deze medewerkers steken als het ware 

boven hun profiel uit. Anderen vullen amper hun functie-

hokje. De functionerings- en beoordelingsgesprekken tussen 

leidinggevende en medewerker gaan vervolgens met name 

over de afwijking tussen ‘ist en soll’. Medewerkers die ‘uitsteken’ 

Waarderend Leidinggeven 
in      praktische stappen

krijgen een uitstekende beoordeling en promotie - of beginnen 

zich te vervelen. Medewerkers die ‘niet voldoen’ aan hun profiel 

krijgen verbetertrajecten, demotie, of zelfs het einde van hun 

dienstverband in het vooruitzicht gesteld. Vaak zijn managers 

maar al te blij als er rust is in hun team - er is immers al zo weinig 

tijd - en ziet men de uitschieters onder het mom van ‘te weinig 

tijd’ graag door de vingers, of besteedt men de ontwikkeling van 

deze functionarissen uit in de vorm van een professioneel traject 

(denk aan coaching- of opleidingstrajecten). Met ‘afwijkelingen’ 

omgaan staat in het drukke hoofd van een leidinggevende vaak 

gelijk aan een extra tijdsinvestering en gedoe, of, aan de andere 

kant, het vooruitzicht juist de beste mensen kwijt raken.

Dit wil trouwens niet zeggen dat leidinggevenden geen belang-

stelling hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van hun me-

dewerkers. Vaak vinden zij dit juist een van de leukere aspecten 

aan hun werk. Alleen zien velen werk en ontwikkeling als twee 

aparte dingen. Dat dit best samen kan gaan willen wij in dit ar-
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tikel duidelijk maken. Als leidinggevende wil je je doelen en 

je missie uitdragen. Je wilt juist een veerkrachtige organisatie 

met de nodige dosis diversiteit, talenten die elkaar versterken, 

mensen op wie je kunt bouwen en met wie je kunt bouwen. Je 

wilt tevens niet altijd de trekker zijn, maar delegeren, je laten 

verrassen. 

Dit artikel is geen pleidooi voor het radicaal afschaffen van 

 hiërarchische structuren, of participatie pur sang, maar pleit 

daarnaast voor een andere manier van kijken naar de bestaande 

situatie. Als je namelijk op een waarderende manier met je mede-

werkers omgaat zul je hen niet alleen in een nieuw licht zien, 

maar creëer je ook een sfeer, waarin zij verder kunnen groeien. 

In de afgelopen tien jaar heb ik in mijn praktijk als organisatie-

adviseur veel leidinggevenden en teams gezien die van goede 

wil zijn - ‘zo willen we het niet meer’ - maar voor de vraag staan 

‘hoe dan wel’? Leidinggevenden zijn op zoek naar praktisch ge-

reedschap, dat effectief is en niet te veel tijd kost. De volgende 

vijf praktische stappen kunnen houvast bieden om mensen in 

organisaties, voorbij de hiërarchie en de functieprofielen, te on-

dersteunen om vanuit kracht en talenten te werken. De stappen 

zijn chronologisch, of los te volgen. 

Stap 1  Hoe kijk je naar je medewerkers en 
collega’s? 

Oftewel: zet je waarderende bril op en spot de talenten in je 

omgeving 

"Je mindset bepaalt wat je ziet", aldus Carol Dweck. Is een 

medewerker werkelijk ‘lastig’, of vind jij hem lastig? Veel 

leidinggevenden onderschatten de kracht van hun invloed op 

medewerkers. Er bestaat volgens prof. Weck een reële kans dat 

een medewerker zich ontwikkelt in de richting van het etiket 

dat de leidinggevende deze persoon toekent. Het goede nieuws 

is dat beide mindsets - de kritische (fixed mindset volgens 

Dweck) en de waarderende (groeimindset volgens Dweck) in je 

hoofd aanwezig zijn. Oftewel: wat je wilt zien, zul je ook zien.  

Probeer eens deze eenvoudige oefening. Neem een willekeurig 

voorwerp voor ogen en bedenk binnen twee minuten vijf 

positieve attributen en vijf negatieve attributen. Reflecteer 

vervolgens: wat valt je op aan deze oefening? Precies! It’s all in 

your mind. Je kunt razendsnel van de ene naar de andere kant 

schakelen. De manier waarop je naar mensen kijkt zit in jouw 

hoofd. Maar wat als iemand je diep irriteert? Probeer dan eens 

de kwaliteit achter de irritatie te vinden. Vraag jezelf welke 

kwaliteit iemand innerlijk toestemming zou kunnen geven om 

dit vervelende gedrag te laten zien? Zelfs met deze vraag lukt 

het je niet om waarderend te kijken? Vraag dan iemand anders 

in je omgeving om dit voor jou te doen. Beschrijf de persoon en 

verwonder je over de krachten en kwaliteiten die een ander wel 

ziet. Iemand gaat stipt om vijf uur naar huis? Jij vindt dat hij de 

kantjes ervan afloopt, de ander ziet ‘work-life-balance’. Jij vindt 

iemand ‘bot’, de ander vindt hem ‘zelfbewust’. 

Bij het waarderen en ontwikkelen van de mensen met wie je 

werkt is uiteindelijk jouw ‘interne krijtstreep’ belangrijk. Dit is 

een eenvoudige test om te bepalen of een persoon onder jouw 

hoede door kan groeien. Links van de krijtstreep is de kant van 

het investeren in iemand en helpen groeien, rechts de kant van de 

irritatie en, als uiterste consequentie, het afscheid nemen. Vraag 

jezelf of je in de persoon wilt investeren. Of kun je je ondanks de 

beste bedoelingen niet ertoe zetten om talenten en kwaliteiten 

van iemand te noemen zonder cynisch te worden? Gun deze per-

soon dan een andere plek met meer kans op groei en waardering. 

Ga vervolgens je team langs - welke talenten zie je? Marcus 

Buckingham en Donald Clifton hebben een indrukwekkende 

lijst van 35 talenten in kaart gebracht. Op de website talenten-

toolbox.nl zijn nog meer methoden beschreven om talenten te 

ontdekken. Genieten van de talenten om je heen is net als het 

beschrijven van een goede fles wijn: ‘een doorzetter met een 

goede politieke neus, ambitie en humor, met een gezond vleugje 

analytisch vermogen. Scherp, maar relatiegericht’.

Samenvattend: waarderend leidinggeven begint met je eigen waar-

derende mindset. 

Stap 2  Op zoek naar werkende ingrediënten, 
oftewel: vind de kracht in je team

Nadat je de talenten van je team in kaart gebracht hebt is het tijd 

om de context te onderzoeken. Onder welke omstandigheden 

en ik welk krachtenveld acteren deze talenten? Elk individu is 

onderdeel van een groter systeem. Onderzoek nu wanneer dit 

systeem (of team, of organisatie, of samenwerkingsverband) op 

z’n best is. Hierdoor kom je ‘werkende ingrediënten’ op het spoor. 

Dat zijn mensen of randvoorwaarden die het succes van je team 

bevorderen of bevorderd hebben. Om deze in kaart te brengen, 

onderzoek je waargebeurde incidenten waarin het getoonde 

gedrag of het effect van dit gedrag positief afweken van je ver-

wachting vooraf. Bijvoorbeeld: je had nooit gedacht dat de jonge 

trainee niet alleen alvast een presentatie voor jou gemaakt heeft, 
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maar zij heeft ook al antwoorden op mogelijke vragen uit het pu-

bliek voor jou opgeschreven. Je was hier aangenaam verrast over. 

Dit is juist een voorbeeld voor het pro-actieve gedrag dat je graag 

vaker op je afdeling wilt zien. 

Hoe analyseer je de werkomgeving op ‘werkende ingrediënten’? 

Voor je innerlijk oog speel je figuurlijk de film van de afgelopen 

dagen, weken of maanden af. Welke team- of talent-momenten 

springen eruit? Wanneer was jouw team op zijn best? Het 

beste werkt deze oefening met z’n tweeën, samen met een 

interviewpartner. Deze vraagt door, vat samen, maakt je attent 

op non-verbale informatie die je meegeeft en probeert patronen 

op het spoor te komen. Indien je een van de mensen bent die 

bij voorkeur eerst naar de problemen kijken (ze bestaan!) dan 

mag dat. Onderzoek vervolgens dan wel hoe het team deze 

dieptepunten heeft overwonnen en weer richting een normale 

situatie terug kon veren. Probeer samen patronen te vinden die 

bevorderlijk waren voor het succes van je team. Een fantastische 

oefening om samen met je team te doen! Deze krachtmomenten 

vormen de basis voor een succesvolle groei in de toekomst. 

Samenvattend: Zoek voor het vormgeven van het toekomstbeeld 

eerst naar krachtmomenten in het verleden. Dit geeft energie, cre-

eert veiligheid en verbindt de betrokkenen met elkaar. 

Stap 3  Verbind de talenten met de 
krachtmomenten, oftewel: welke 
droom beelden van de toekomst 
leven er?

Er is geen andere werkvorm in Appreciative Inquiry die zo 

effectief is en tegelijk zo veel overtuigingskracht vooraf opeist. 

Ergens hebben we geleerd dat dromen en een 9-tot-5 baan niet 

samen gaan. Toch is dromen werkelijk simpel, geeft energie en 

veel bruikbare informatie in korte tijd. Dromen kan overal! Hier 

een checklist voor de beginnende dromer: 

1. Staar uit het raam, loop in de natuur, luister naar muziek, 

neem een leeg blad papier. 

2. Laat je inspireren door de talenten die je in de vorige oefening 

hebt ontdekt. 

3. Leg het lijstje met de krachtmomenten ernaast. 

4. Als je deze twee inspiratiebronnen in je hoofd door zou laten 

groeien naar de toekomst - een mooie toekomst, waarin alles 

lukt! - wat zie je dan voor je? Wat doen de betrokkenen dan 

precies? Hoe ziet hun werkdag er concreet uit? Wat doen zij 

niet (meer)?

5. Teken dit beeld, of zoek er ansichtkaarten of foto’s bij. Vaak 

lossen we problemen op met taal. Beelddenken spreekt een 

ander deel van je hersenen aan, wat tot creativiteit en nieuwe 

informatie leidt.

6. Herhaal deze oefening met je team. 

7. Bespreek de thema’s en wensen achter deze beelden met 

elkaar. Waar zie je overlap? Welke thema’s ontstaan? Waar 

zit energie? 

(N.B.: Wees zuinig met het woordje ‘dromen’, dit roept vaak vragen 

of zelfs weerstand op. Zo heb je in deze checklijst het woordje 

‘dromen’ niet een keer gelezen…)

Samenvattend: Durf te dromen, maar noem het anders. 

 

Stap 4  Moedig aan, maar trek niet,  
oftewel: leiding geven terwijl je op je 
handen zit

Laat je verrassen door alle nieuwe ideeën en invalshoeken die 

je in de vorige stap gezien en gehoord hebt. Als leidinggevende 

ben je misschien gewend om de kar te trekken, en vind je 

dat je de slimste, snelste en meest verantwoordelijke van 

de groep zou moeten zijn. Dan wordt het nu tijd om nieuw 

repertoire toe te voegen aan je overtuigingen over leidinggeven. 

Een waarderende leidinggevende is niet alleen slim en 

snel (uiteraard!), maar stelt vragen, geeft ruimte, stelt zich 

onderzoekend op, zit op zijn handen, betrekt de betrokkenen, 

zorgt ervoor dat het proces loopt, schakelt tussen trekken 

en duwen en tussen procesbegeleiding en regisseren. Dat 

betekent niet dat deze fase, waarin de gezamenlijke thema’s 
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uit de vorige verbeeldingsfase verder uitgewerkt worden, 

vrijblijvend is. Het bijzondere aan waarderend leidinggeven is 

dat jij niet zelf het werk verdeelt, maar de betrokkenen vanuit 

intrinsieke belangstelling kiezen met welk vraagstuk zij verder 

aan de slag gaan. Jij geeft ook bovengemiddeld vrijheid voor 

de manier waarop men het resultaat wil bereiken. Uiteraard 

kun je je eigen kennis en kunde ter beschikking stellen om 

mee te denken, maar leg je de verantwoordelijkheid voor de 

voortgang bij de betrokkenen zelf neer. Jouw taak is dan weer 

het creëren van de voorwaarden, zodat mensen inderdaad 

aan het proces kunnen werken. Denk hierbij aan extra uren, 

toestemming voor een experiment of pilot, of extra budget. In 

plaats van op deadlines te sturen zou je kunnen vragen ‘Wat is 

de eerstvolgende logische stap?”

 

“Persoonlijk heeft mij de overtuiging dat ‘ergens in deze groep de 

oplossing al aanwezig is’ geholpen mijn handen van het resultaat 

af te trekken en zo de professionals de ruimte te geven om zelf 

aan de oplossing te werken. Ik was verrast wie er allemaal in actie 

kwamen, ondanks een drukke werkweek.” (een alumnus uit de 

training waarderend samenwerken) 

Samenvattend: Waarderend leidinggeven gaat over loslaten, 

vertrouwen en het faciliteren van voldoende ruimte om aan de 

afgesproken vraagstukken te werken. 

Stap 5  Stop. Geen actielijstjes maken, 
oftewel: markeer de voortgang door 
het vieren van successen

In tijden van verandering hebben we snel de neiging om 

meer te controleren. Voordat we het doorhebben steken we 

onze energie in het maken en invullen van actielijstjes, het 

organiseren van toetsmomenten en roepen we mensen tot 

verantwoording. Een waarderende leidinggevende voelt al deze 

verleidingen dergelijk - en weerstaat deze vervolgens. Dat wil 

niet zeggen dat alle afgesproken acties vrijblijvend uitgevoerd 

HEIKE AIELLO is procesbegeleider, 

adviseur en trainer in Groningen. In 

2005 heeft zij haar bedrijf Corecon-

nect opgericht. Als AI-practitioner 

begeleidt zij organisaties, teams en 

belangengroepen bij visie-, transitie- en 

samenwerkingsprocessen, Heike geeft trainingen zoals Waar-

derend Samenwerken en publiceert regelmatig op het gebied 

van Appreciative Inquiry. www.coreconnect.nl 

worden. Uiteraard zul je vanuit een rol als opdrachtgever 

of belanghebbende een reflectie- of terugkoppelmoment 

afspreken. Zo een moment kun je op twee manieren insteken: 

als toetsmoment, waarin je kritisch doorvraagt, ingaat op 

leemtes en je teleurstelling uit dat het proces is achtergebleven 

bij de verwachtingen. Of je kunt de voortgang, zo pril hij ook is, 

markeren en vieren. 

N.B.: successen vieren staat wel op plaats twee van de taboe-

termen in vele organisaties, direct achter ‘dromen’. Kun jij tien 

manieren verzinnen om te sturen op voortgang, om successen op 

het werk te waarderen? Wij geven een voorzet: 1. Taart. 2. Iemand 

nog vaker op de taken in te zetten waarin hij voortgang boekt 

(uitgaande dat deze persoon dit ook graag wil). 3. Een artikel in het 

interne communicatieblad plaatsen. 4. Een compliment geven, …

Samenvattend: Stilstaan bij successen is, net als het geven van 

complimenten, een middel om waarderend op voortgang te sturen. 

Wat levert waarderend leidinggeven jou op? 
Waarderend leidinggeven geeft je de mogelijkheid om resultaten 

met en door anderen te boeken. Het geeft je een structuur om de 

talenten en kennis van de mensen om je heen volop in te zetten. 

Dat creëert motivatie en bevordert het nemen van initiatieven. 

Op de lange termijn kun je zo een cultuur van participatie 

en innovatie stimuleren. Door verbinding tussen inspiratie, 

creativiteit, inhoudelijke kennis en vakmanschap te leggen geef 

je mensen de ruimte om zich te ontwikkelen, eigenaarschap te 

tonen en uit te blinken. Er ontstaat meer positieve energie. 

Last but not least ondersteunt een waarderende mindset ook 

de innerlijke rust en het relativeringsvermogen van de leiding-

gevende. Waarderend leidinggeven heeft dus niet alleen een 

positieve impact op de omgeving, maar ook op de leidinggevende 

zelf. 

Illustraties Studio Eye-Candy Groningen
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On Leadership...

JOEP C. DE JONG is associate of the TAOS Institute and member of the council of Instituto IDEIA. Jane Watkins 

and Barbara Sloan introduced him to AI and he received a certificate in the AI program Global Change and Social 

Innovation from Case Western Reserve University. 

Above all he is the proud father of 2 daughters (Maaike and Anne) and a son (Dirk) and grandfather of Ilse. He lives 

with his partner Hanne on their houseboat near Spaarndam.

How it all started

In November 2013 I started my PhD journey in search of the 

core - I often speak about the Soul - of appreciative leadership. 

Invited by John Rijsman from the University of Tilburg, I star-

ted by reflecting on my own journey as a leader in business ever 

since my encounter with appreciative Inquiry around the mid 

nineties of the last century. From that reflection emerged three 

models on which I regularly speak at conferences and meetings. 

I also felt the need to speak with others around what it is that 

we see emerge when we speak about ‘the soul of appreciative 

leadership’. 

Appreciative conversations please...

To really engage into a conversation, have a heart to heart, may-

be even a soul to soul conversation. A conversation where time 

and space disappear. In my search on how to do that I became 

inspired by the film work of Nic Askew. After being trained by 

him last year and still being coached by him and Andrew Has-

senruck, I started to make black and white film portraits trying 

to capture the essence of the leadership of the people I had con-

versations with. Appreciative conversations instead of inter-

views with prepared questions! I engage in a fully open conver-

sation, a meeting filled with curiosity and interest in what will 

emerge. Usually these conversations last from 45 minutes to an 

hour and a half, after which I start to review the material, trying 

to capture the essence.

All leading to...

Where should this lead to? My objective is to have some 10 – 15 

portraits for my PhD, hoping that by then I will have a clue on 

where to look if I want to find the soul of an appreciative leader. 

In the end I also hope to have a balance male / female portraits 

and hopefully also across geographies. 

Enjoy and reflect...

I invite you to watch the three film portraits. They are 5 to 7 mi-

nutes in length and maybe you see a glimpse emerging of what 

characterizes these leaders, leaders that are regarded as appre-

ciative leaders by the people around them. The links:

1.  Frank van Erkel, director organisation development of the 

City of Amsterdam (vimeo.com/124447967)

2.  John M. Le Moyne, Lieutenant General U.S. Army (retired) 

(vimeo.com/136021656)

3.  Dan K. Saint, former partner at Deloitte and managing direc-

tor at Jefferson Wells (vimeo.com/136666896)

“TO APPRECIATE YOURSELF… 
MAYBE IT IS SELF 
CONFIDENCE DEEP INSIDE” 

(JOHN M. LE MOYNE)

“I’M LOOKING FOR 
THE TWINKLING IN 
THEIR EYES” 

(FRANK VAN ERKEL)
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A
ls er één ding is waardoor ik mij bewust word van Appreciative Inquiry, 

dan is het de taal.  Woorden die ik de wereld in help en woorden die ik 

hoor, krijgen veel meer betekenis.   

Zo ook op 13 juni van dit jaar. Een bijeenkomst met 100 bij hun stad 

betrokken Hagenaars tijdens de Haagse Krach100. Het was een soort 

proefrit  voor de aanstaande Haagse Krach1000 (duizend!) in oktober 2015. 

In buurthuis De Mussen deelden inwoners, ondernemers, ambtenaren, raadsleden en 

andere geïnteresseerden hun dromen voor onze geweldige stad Den Haag. Hoe kan het 

anders, beter, duurzamer, leuker? Zelf zat ik er in de rol van vrijdenker. 

Na elke gespreksronde deelden de deelnemers een trefwoord met de organisatie. Zie 

daar, op het grote scherm groeide een levende woordenwolk. In het midden het meest 

gekozen woord. In ons geval groeide de omvang van het woord Betrokkenheid.

Dat zinde een van de deelnemers niet. Hij dreigde de zaal te verlaten: “Dit kon niet 

waar zijn! Zo’n hol begrip; was hij hiervoor naar de bijeenkomst gekomen?” Hij liet zich 

overhalen te blijven. 

Naderhand zocht ik hem op en sprak met hem over het voorval. Hij bleek een oud-jour-

nalist te zijn. Ik vroeg hem of wij, vanuit onze liefde voor taal én de stad, een ander 

woord voor betrokkenheid konden verzinnen. Alle deelnemers hadden tenslotte ener-

gie gestoken in iets waar we allemaal bij betrokken zijn. Als dat dan het woord is dat 

in hen opkomt en wij denken dat er iets anders is dat hun gevoel beter verwoordt, 

moesten wij – mensen van de taal – dit dan maar eens onderzoeken? 

De oud-journalist keek mij aan en zei: “Waar was jij mijn hele leven?” En dat is nou 

precies wat ik met AI heb: wat ben ik blij dat ik je in mijn leven heb!   

DIDI CORVER is een mens in be-

weging. Zo kan ik mijzelf gerust noe-

men. Via Emmeloord, Nieuw Guinea, 

Maastricht en Utrecht in Den Haag 

terecht gekomen. Lang als chef-kok 

gewerkt en in 1998 de messen voor 

een pen geruild. Bij de gemeente 

Den Haag begonnen als eindredac-

teur van het personeelsblad en nu 

senior communicatieadviseur interne 

communicatie. In 2014 ben ik ge-

raakt door AI. De rest is toekomst.

(Didi volgt op dit moment de AI100 

actieleergang, vierde cohort.)

Waar was jij  
mijn hele leven?
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Uit het dagboek van  
een reiziger: WAIC 2015

Johannesburg, 10 juli 2015. Daar zit ik dan. In het tuinhuis van het Merwehuis, net om de 

hoek bij de campus van UJ- University of Johannesburg. Tikkeltje koud, maar het is nog vroeg. 

Ik slaap hier licht, wordt veel wakker en sta vroeg op. We hebben samen ontbeten en Cees is 

zojuist naar het apartheidsmuseum gegaan. Hij reist vanavond terug naar huis. Voor mij had 

het wat krap geweest. Ik moet al veel eerder naar de airport om mijn gezin op te halen voor 

nog drie weken rondreizen.
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H
et was vanmorgen een mooi afscheid, zelfs emo-

tioneel. Zoals wel vaker deze week. De hele week 

was wel weer een ‘oefening in groen’ met uitin-

gen als “good morning beautiful people” en “love to 

be on the journey with you”. Dat mag wel iets min-

der, wat mij betreft. Maar eerlijk is eerlijk, er waren prachtige 

momenten met inzichten en gevoelens van diepe verbonden-

heid. Je voelde de authenticiteit van de personen en de kracht 

van hun verhalen.  

Mijn eigen Cubrixlezing ging goed. Ik stond op het grote toneel 

van de plenary zaal, maar het was wel degelijk een workshop. 

Er waren 25 deelnemers, wat overigens best veel was gezien het 

grote aantal workshops en het geringe aantal deelnemers aan 

de WAIC. Er waren achteraf veel complimenten want organi-

zation development wordt zelden vanuit integraliteit gebracht. 

Een uur later lanceerden Cees en ik ons initiatief om het proces 

van AI-learning te stimuleren. In een wereld van toenemende 

complexiteit en versnelling van het verandertempo is leren de 

meest impactvolle interventie. Vanuit onze missie “AI in de we-

reld te introduceren” bedachten we een hefboom die AI-learn-

ing ondersteunt. 

De workshop was leuk, maar het aantal mensen was minder 

dan toegezegd.  De volgende morgen ontmoetten we David 
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Cooperrider himself. Hij (b)leek onder de indruk van ons idee. 

Op de laatste dag kon ik het inbrengen tijdens de droomfase  van 

de AI-Summit, maar jammer genoeg trok mijn groepje vooral 

mensen die hun status-quo kwamen verdedigen of die op pro-

ductniveau bleven hangen. Cees zat naast Linsey Goodwin, de 

rechterhand van David, en vond wel gehoor. Nu is het zaak slim 

door te pakken en samen met de change agents vervolgstappen 

te organiseren.  

Wat heeft WAIC2015 mij gebracht?
Vijf dagen je onderdompelen te midden van AI-practitioners 

geeft ten eerste een goed gevoel. Uit allerlei plekken van de 

wereld komen mensen waarmee je snel op de essentie van za-

ken  kunt doordringen. Het intellect geprikkeld en het hart ver-

warmd. 

Als je een collage zou maken van mijn ontmoetingen en mo-

menten kom ik ongeveer  uit op... 

• Marc en Astrid (RedZebra), een koppel uit Kaapstad fungeer-

de als hosts. Zij praatten het programma aan elkaar en Marc 

wist het publiek heel creatief te energizen

• AI is door Coop himself op het wereldtoneel geïntroduceerd, 

bijvoorbeeld bij de UN in een religeous gathering en bij busi-

ness leaders for world benefit.

• Het florishing prizes initiatief van Ron Fry - Case Western be-

oordeelt en verspreidt verhalen van florerende organisaties 
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die door studenten en professoren wereldwijd zijn verzameld.

• AI wordt steeds vaker op universiteiten als wetenschappe-

lijke methode herkend en ingezet in een toenemend aantal 

phd studies

• Ken Gergen merkt tijdens een skype interview terloops op 

dat onderzoek lijkt te streven de werkelijkheid te spiegelen, 

maar dat wetenschap er beter aan zou doen de werkelijkheid 

te leren begrijpen, zodat het kan bijdragen deze te helpen 

verbeteren.

Het was moeilijk kiezen uit het brede aanbod van workshops. 

De titels zetten mij soms op het verkeerde been. Zo zat ik de eer-
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causualties. De stoplichten staan vaak uit, de potholes zijn seri-

euze gaten, het stuur zit overigens rechts en het onderhoud van 

tenminste de taxi’s laat te wensen over.  Opvallend zijn ook de 

vele parkeerwachters die voor jou een taxi regelen of auto’s te-

gen betaling beveiligen.

Buiten de steden was de sfeer beter en toegankelijker. How are 

you? I am goood and you? Er was altijd tijd voor een ontmoeting 

en van verschillende Afrikaners hebben we geleerd waar het 

land nu staat. Ja, de apartheid is nog steeds voelbaar en er is veel 

corruptie. De grappen over de president zijn niet van de lucht – 

als de stroom weer eens uitvalt grappen ze dat Zuma met zijn 

harem een jacuzzi neemt - maar zwart of wit, de bewoners hou-

den van hun land. 

Het is minstens een heel mooi land. Met prachtige landschap-

pen, natuurparken en baobabbomen. Het is ook een erg groot 

land. Wij reisden in drie weken gevieren naar Limpopo, naar 

de grens van Zimbabwe en Botswana. Via het Krugerpark en de 

Blyde River Canyon naar Swasiland en daarna weer terug naar 

Johannesburg. Een rit van ruim 3.000 kilometer en we hebben 

maar een klein hoekje van Zuid-Afrika gezien. Redenen genoeg 

om daar weer eens terug te komen.

Marcel van Marrewijk

ste keer in een sessie over examenangst, een  training van twee 

Deense dames. Maar ook daar ontmoet je mensen, voer je fijne 

gesprekken waardoor ook die tijd weer voorbij vliegt.

Twee Canadese vrouwen op leeftijd vertelden van hun werk 

onder plattelandsvrouwen die verslaafd waren of misbruikt 

werden. Dergelijke issues kun je niet negeren of voorbijgaan. Zij 

combineerden AI met critical theory en wisten alle vrouwen te 

helpen en bovendien is die groep zelf actief geworden als erva-

ringsdeskundigen. Zij lieten een geweldige film zien die je bij de 

AI-practitioner kunt ophalen.

De WAIC 2012 in Gent was beter georganiseerd en heeft het 

aanbod veel beter geborgd en (achteraf) beschikbaar gesteld. Jo-

burg blijkt meer een springplank op weg naar een nieuwe fase. 

Mijns inziens zal de community of practitioners niet in staat zijn 

de exponentiele versnelling te faciliteren, daar is een meshwork 

voor nodig, meer synergie tussen de leden en nieuwe instituties 

die de groei mogelijk kunnen maken. We gaan het meemaken. 

De toekomst zal het uitwijzen.

Mijn ervaringen van onze rondreis
Zuid-Afrika was even wennen. Joburg had een dikke rafelrand: 

veel hekken, gated communities en armoe op straat. Het was 

daar oppassen geblazen. Alles ging per taxi. Ook het rijgedrag 

van de Afrikaners was onveilig, gezien het enorme aantal death 
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Een voorbeeld uit de praktijk
Een zorgaanbieder heeft als doel om het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen.

1. Het positieve kernthema (define) is ‘meer vrijheid voor patiënten’.

Positieve verandering  
in de zorg door 

Appreciative Inquiry
Martijn van der Steen en Jodine Smits zijn collega’s bij KPMG Plexus, een adviesorganisatie 

actief in de zorgsector. In het kader van een innovatiereis oriënteerden Martijn en Jodine zich 

in Appreciative Inquiry (AI). Tijdens de WAIC2015, het wereldcongres in Johannesburg heb-

ben zij kennis gemaakt met Appreciative Inquiry en geleerd hoe je AI kunt toepassen in de 

zorg. In dit artikel delen zij graag hun ervaringen.

De vijf stappen van Appreciative Inquiry
AI is een veranderkundige aanpak, gebaseerd op positieve psy-

chologie. Deze aanpak wijkt nadrukkelijk af van de traditionele 

probleemgerichte aanpak. Het startpunt binnen AI is het defi-

niëren van een positief veranderthema. Vervolgens worden 

positieve ervaringen en verhalen over dit thema binnen de 

organisatie opgehaald. Gesterkt door deze positieve verhalen 

wordt een voorstelling gemaakt van een gewenste toekomst, de 

zogenaamde droomfase. Om daarna de focus terug te brengen 

naar het heden en te bepalen welke stappen nodig zijn om tot 

de gewenste verandering te komen. Tot slot worden deze stap-

pen uitgewerkt in een concreet actieplan, waarbij het eigenaar-

schap voor de acties wordt belegd bij de betrokken personen. 

Deze stappen worden binnen AI aangeduid als de 5d’s; define, 

discover, dream, design en destiny. De stappen staan hieronder 

schematisch weergegeven.

Define
Generatieve vraag

Discovery
Waarderen

Wat zijn onze beste 
ervaringen tot nu toe? 

Waarderen “wat is”

Positive 
core

Dream
Visie, Vooruitkijken
Het genereren van 

beelden over de gewenste 
toekomst

Design
Co-constructie

Systemisch ontwerp 
van de gewenste 

werkelijkheid

Destiny
Realiseren

Backward casting: 
welke interventies zijn

 nu nodig?

2. Begeleiders en behandelaren delen erva-

ring waarin cliënten hun vrijheden behou-

den. Het blijkt dat de juiste manier van 

bejegenen, vaste begeleiders en dagbe-

steding naar keuze belangrijke elementen 

zijn.

3. De organisatie schetst de ideale situatie 

(dream): in de toekomst zijn geen vrij-

heidsbeperkende maatregelen noodza-

kelijk.

4. De organisatie wil de bejegening van cli-

enten verbeteren, vaste begeleiders in-

roosteren en het aanbod dagbesteding 

verbreden (design).

5. Een van de eerste stappen om dit moge-

lijk te maken (destiny) is het op korte ter-

mijn bijscholen van begeleiders en behan-

delaren en het organiseren van intervisie.

36 AIMAGAZINE 5



Ruimte voor Appreciative Inquiry in de zorg
Er leven veel uitdagingen bij zorgaanbieders, zoals teruglopen-

de inkomsten, het werven en behouden van talentvolle mede-

werkers en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Vaak ligt 

de focus op tekortkomingen, maar de ervaringen van AI leren 

dat het ook zinvol is te benadrukken dat er ook heel veel goed 

gaat in de zorg. AI is de kunst en kunde om te waarderen wat 

goed gaat, samen na te gaan wat nog beter kan en op basis hier-

van te ontwikkelen. 

Wij onderscheiden vier domeinen waarop AI in de zorg kan 

worden toegepast.

1.  Op cliëntniveau - samen met de cliënt herstel- of ontwikkel-

doelen bepalen. 

Hierbij ligt de focus op de doelen die de cliënt of patiënt van be-

lang vindt, en op de zaken die góed gaan. AI wordt in sommige 

organisaties zelfs toegepast als (crisis)interventie.

2.  Op teamniveau - het identificeren en benoemen van de ster-

ke kanten van een zorgteam. 

Bijvoorbeeld bij vakinhoudelijke ontwikkelingen of ontwikke-

ling naar zelforganisatie. AI kan ook gebruikt worden om posi-

tieve ervaringen en geleerde lessen tussen teams uit te wisse-

len, om zodoende van elkaar te leren. 

3.  Op directieniveau - nadruk leggen op successen. 

Het delen van datgene wat goed gaat werkt motiverend en is 

aanstekelijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat er een sterk verband bestaat tussen het toepassen van AI 

door directie en management en medewerkersbetrokkenheid. 

4.  Op strategisch niveau – ontwikkelen van een strategie obv 

‘wisdom-of-the-crowd’ en de ‘whole-system-in-the-room’.

Samen met cliënten en andere stakeholders de gewenste stra-

tegie ontwikkelen. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten en 

MARTIJN VAN DER STEEN 

KPMG Plexus

JODINE SMITS 

KPMG Plexus

uitkomsten, die vooraf niet door managers, stafleden en zorg-

medewerkers van de  organisatie zijn voorzien. Het blijkt vaak 

dat deze wensen kleiner en eenvoudiger zijn dan gedacht. 

Factoren die helpen om een Appreciative Inquiry traject tot een 

succes maken

• Speel met taal. Als ‘dream’ niet past in de organisatie, gebruik 

dan een woord dat beter past bij de organisatie, zoals het 

woord ‘visie’.

• Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om positieve 

ervaringen te delen, of te benadrukken wat goed gaat. Door 

mensen de achterliggende principes van AI uit te leggen, be-

grijpen mensen beter waarom voor deze aanpak is gekozen. 

Zo kunnen zij op een bewuste manier een bijdrage leveren 

aan het proces en de principes van AI ook zelf vaker toepas-

sen.

• De grootste uitdaging is om na de ‘droom-fase’, daadwerke-

lijk de gewenste verandering te realiseren. Dit vergt onder 

meer persoonlijk commitment van de betrokkenen, eige-

naarschap en ruimte vanuit de organisatie om met de beste 

ideeën aan de slag te gaan.

• Breed toepassen van AI impliceert dat directieleden de re-

gie op de inhoud verliezen, maar dat zij wel de regie op het 

proces behouden. Zonder deze consequentie zou een veran-

dertraject op basis van AI een farce worden. Daarom is het 

in een AI proces niet mogelijk om van te voren een gewenste 

verandering op te leggen.

Dit is geen sluitende lijst met randvoorwaarden, maar een sa-

menvatting van de geleerde lessen die zijn opgehaald uit het be-

zoek aan de World Appreciative Inquiry Conference 2015.

Martijn van der Steen en Jodine Smits, KPMG Plexus
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door Griet Bouwen

Wij mensen zijn verhalenmakers, verhalenvertellers. Ons leven, onze gemeenschappen en 

onze samenleving zijn het resultaat van de verhalen die we onszelf voorhouden. En het goede 

nieuws is: we kunnen onze verhalen en onze relaties met verhalen veranderen en daardoor de 

wereld veranderen. Dat leerde ik van de Zuid-Afrikaanse Chené Swart, narratief therapeut en 

organisatie-consultant. Ze schreef er een boek over: ‘Re-authoring the World – The narrative 

lens and practices for organisations, communities and individuals'.

Inspiratie voor wereldverbeteraars

Wij zijn verhalenmakers. 
We veranderen de wereld!

Chené : "Veruit de meeste mensen groeien op met het idee dat 

de dingen zijn zoals ze zijn. Dat de realiteit ons gegeven is en 

dat we die te nemen hebben zoals die is. Maar dat uitgangspunt 

klopt niet. Het zijn wij zelf die betekenis geven aan gebeurte-

nissen, aan gevoelens, aan dingen in de buitenwereld. Wij zijn 

het die al die betekenissen aaneenrijgen tot een verhaal, dat we 

vervolgens als waar en onveranderlijk gaan ervaren. Maar ons 

leven is niet zomaar een reproductie van een onveranderlijke 

realiteit. We kunnen de dingen een nieuwe betekenis geven. 

Die nieuwe betekenissen kunnen groeien vanuit herinnerin-

gen aan momenten die al een uitdrukking zijn van het leven 

dat we onszelf toewensen. Die kunnen we verweven met onze 

vertrouwde verhalen, waardoor die verhalen nieuw worden." 

Je kiest in je werk voor de term ‘re-authoring.’ In het Neder-

lands kunnen we dat vertalen als ‘herschrijven’. Waarom je 

keuze voor precies die uitdrukking?

"Eigenlijk zijn we nu al de schrijvers van de verhalen van ons 

leven, al zijn we niet altijd de eerste auteur in deze verhalen-

de praktijk. Met re-authoring’ bedoel ik dat we zelf de primaire 

schrijver kunnen worden van het verhaal van ons eigen leven 

en van de samenleving om ons heen. Het gaat erom te ontdek-

ken en te begrijpen dat we onze wereld kunnen veranderen als 

we andere dingen doen en anders gaan reageren op de gebeur-

tenissen rondom ons. Het is de ontdekking dat we de visie op de 

wereld die we erfden uit onze opvoeding en omgeving niet per 

sé moeten overnemen zoals die is. We kunnen zelf nieuwe be-

tekenissen geven aan ons leven en onze omgeving. We kunnen 

ons gevoel van machteloosheid afwerpen en dingen beginnen 

anders doen. Daardoor voegen we nieuwe verhalen toe aan het 

grote verhalenweb, en daar begint verandering."

Kan je daarvan een voorbeeld geven?

"Neem nu armoede. We gaan er vanuit – accepteren zelfs – dat 

er altijd mensen in armoede zullen leven in onze samenleving. 

Maar moeten we dat wel aanvaarden als een gegeven? We kun-

nen dat dominante verhaal in vraag stellen. Een ander voor-

beeld: de klimaatopwarming en hoe we vooral naar onze poli-

tieke leiders kijken om dat voor ons op te lossen. Over de hele 

wereld worden die ideeën trouwens in vraag gesteld door men-

“WIJ, MENSEN, HEBBEN DE 
ONGELOOFLIJKE CAPACITEIT OM 
VERHALEN TE CONSTRUEREN, 
TE DELEN EN DAARDOOR DE 
WERELD VORM TE GEVEN.”
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sen die de status quo niet langer accepteren. Zij ontwikkelden 

een nieuwe relatie met die dominante verhalen. Zij stellen dat 

de dingen niet moeten blijven zoals ze zijn."

We hoeven ons niet machteloos te voelen want onze eigen ac-

ties kunnen al verandering brengen. We kunnen de verbinding 

herstellen met het buitengewone, met onze dromen over hoe 

het anders en beter kan. Als we ontdekken dat we anders kun-

nen leven en dat we daarvoor al bronnen hebben in ons eigen 

leven, beginnen we alternatieve verhalen te schrijven in ons 

eigen leven en onze gemeenschappen."

Mensen zijn dus volgens jou in staat hun verhaal te her-

schrijven, en daarmee onze wereld vorm te geven. Hoe 

werkt dat proces volgens jou?

"Ieder van ons heeft talloze verhalen van zijn of haar eigen le-

ven. Zie elk verhaal als een lijn die punten in je geschiedenis 

met elkaar verbindt. Die punten zijn gebeurtenissen en vooral 

de betekenis die je eraan hebt gegeven. Zo komen je verhalen tot 

stand. We kunnen die punten opnieuw onderzoeken, er nieu-

we betekenis aan geven, punten in de lijn toevoegen van din-

gen die we misschien vergeten zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat 

‘de geschiedenis’ zich herhaalt. Het bewijs van een alternatieve 

toekomst zit al in onze verhalen: soms verborgen, vergeten of 

onopgemerkt omwille van dominante waarden in de samenle-

ving om ons heen.

We kunnen leren kijken door de lens van onze verhalen die ons 

wat vertellen over het leven en de wereld die we verkiezen, en 

daardoor een ander verhaal schrijven. Als we de punten in ons 

leven op nieuwe manieren verbinden, dan leven we hier en nu 

al in een nieuw verhaal.

Een voorbeeld: ik werkte met een team in een organisatie, en 

daar kwam een IT-project ter sprake. De projectleider was ont-

zettend gespannen omdat haar IT-project niet helemaal op sche-

ma zat. De bron van die stress zat in een mislukt IT-project in 

het verleden, waardoor het team ook nu al anticipeerde op een 

mislukking. De teamleider realiseerde zich dat ze die betekenis 

mee vorm gaf, en toen ze dat inzag, kon ze op aan andere manier 

naar de situatie kijken. Ze kon daardoor haar team begeleiden 

om de betekenis van het oude verhaal van mislukking opnieuw 

te onderzoeken. Door dat oude verhaal te herschrijven, kon er 

constructief op de toekomst worden geanticipeerd."

Je boek heet wellicht niet zomaar ‘Re-authoring the world'. 

Je geeft met de titel al aan dat je wakker ligt van de ruime-

re samenleving en dat gaat veel verder dan het verhaal van 

het individu of de organisatie.

"Als ik naar de wereld kijk, dan zie ik overvloed. Er zijn meer 

dan genoeg bronnen en hulpmiddelen om ieder mens een waar-

dig bestaan te bieden. Maar er is nog veel werk te doen. En dat 

werk hoeven we niet exclusief door te schuiven naar onze lei-

CHENÉ SWART doctoreerde in de Narratieve Therapie en 

past de methodiek toe in coaching, consulting, leiderschap 

en organisatieontwikkeling. Haar passie gaat er naar uit om 

bij te mogen dragen aan verhalen die de wereld kunnen her-

schrijven. Chené doceert haar kennis on-

der meer in universitaire programma’s 

en business-schools in Zuid-Afrika, 

West-Europa en Noord-Amerika. Ze 

woont in Pretoria, Zuid-Afrika. 

Info: www.transformations.co.za

GRIET BOUWEN is initiatiefnemer 

van Nieuwmakers, partner in Even-

wicht en in De Werf. Griet wijdt haar 

professionele leven aan generatief 

nieuws maken voor organisaties die 

een positief verschil willen maken in 

de wereld. Ze gelooft in de kracht van 

gemeenschappen van burgers, waar ant-

woorden groeien om de sociale en ecologische uitdagingen 

van deze tijd aan te pakken. Griet was mee op de AI-Wereld-

conferentie in Johannesburg, als lid van de Vlaamse delegatie. 

Griet woont en werkt in Bilzen, België. 

Info: www.nieuwmakers.be

ders. We kunnen zelf, als mens en in onze gemeenschap, begin-

nen met eigenaarschap op te nemen voor een wereld waarin 

ieder mens waardig kan leven.

Overal in de wereld staan mensen op, zoeken naar oplossingen, 

maken alternatieven waar. Als we hun verhalen leren kennen, 

kunnen we ze in onze eigen verhalen weven. Dan kunnen we 

er conversaties over starten en de boel in beweging brengen. 

Daarom is het zo belangrijk die verhalen op te zoeken en breed 

te delen."

Wat kunnen AI-praktijkmensen uit jouw verhaal meene-

men naar hun leef- en werkwereld?

"Wij, mensen, hebben de ongelooflijke capaciteit om verhalen 

te construeren, te delen en daardoor de wereld vorm te geven. 

Het begint bij goed kijken en ontdekken welke vastgeroeste 

ideeën en verhalen onze wereld te bepalen. Als we dat zien, 

dan kunnen we andere keuzes maken. Dan kunnen we punten 

van hoop en kracht en vinden en die in onze verhalen weven. 

 Eigenlijk moeten we dat niet leren, we doen het altijd en overal. 

De kwestie is om ons van die kunst bewust te worden en ze te 

gebruiken om de wereld te verbeteren."
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Rond 12 juli ben ik net teruggekeerd van een enerverende WAIC in Johannesburg. Het idee 

om een AI Magazine te vervaardigen op basis van de ervaringen van alle Nederlanders die 

daar waren, spreekt mij nog steeds zeer aan. En opeens weet ik zeker dat er nog minstens één 

artikel bij moet, namelijk een bijdrage vanuit het Europese AI Netwerk. Ik herinner mij van 

alweer enkele jaren terug dat Cora Reijerse actief is in dat netwerk, en besluit haar te bellen. 

Op 11 augustus zitten wij met koffie aan tafel in haar gezellige appartement langs een mooie 

Amsterdamse gracht. Als dit artikel al iets op zou mogen leveren, dan is dat extra opkomst bij 

de jubileumconferentie in 2016. Het gesprek met Cora is vooral ook een prachtige gelegenheid 

om bij te praten en haar ervaringen te horen vanuit het langdurig en trouw meemaken van 

het Europese AI Netwerk. 

“Dear all 606 European networkers. In half a year it will be 10 years since we met as a network for the first time, in Vinkeveen, 

Netherlands. Next year we will celebrate 20 meetings all over Europe, in 15 countries, everytime with at least 10 nationalities repre-

sented. This has been done on a totally voluntary basis, and, as a European network we could pride ourself with with both ambitions 

and results. No EU funding has driven this, just inspiration and commitment….” 

Aldus de email d.d. 4 oktober 2015, van Leif Josefsson, de ‘webmanager’ achter het Europese AI Netwerk. Hij refereert aan de 

jubileumbijeenkomst die van 18-21 mei 2016 in Vlaams Limburg wordt georganiseerd. Voor AI-beoefenaars en AI-geïnteres-

seerden een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren…

Het Europese  
AI Netwerk gaat nog 

steeds vooruit
In gesprek met Cora Reijerse over haar meemakerschap

Door Cees Hoogendijk

Cora vertelt haar verhalen vanuit een merkbare grote betrok-

kenheid met haar AI-genoten en tegelijkertijd met een nuchte-

re, praktische insteek: 

“Samen met twee anderen ben ik de geschiedenis aan het schrij-

ven van tien jaar Europees AI netwerk. En dat is best een span-

nend verhaal. Dus kom vooral van 18 tot 21 mei 2016 naar de 

jubileumconferentie, want dan wordt het gepubliceerd. En ik ga 

dus nu niet alles al prijsgeven… Hoe het precies begon, weet ik 

niet want ik schoof pas na een jaar of drie bij het netwerk aan. 

Het echte begin was ergens in 2005/2006 in Vinkeveen, als een 

hernieuwde poging vanuit Amerika om AI het Europese conti-

nent in te doen bewegen. In mijn studie Klinische Psychologie 

aan de VU stond het humanistische paradigma op de voorgrond. 

Zo had ik onbewust al affiniteit met Appreciative Inquiry, maar 

een workshop met Robert Masselink bracht mij er echt mee in 

contact, zeker toen ik vervolgens zijn tweedaagse AI-training 

ging volgen. Tot die tijd bestond mijn werk voor een groot deel 

uit het afnemen van assessments, en ik durf te stellen dat ik AI 

als mijn redding beschouwde. Dit wilde ik snappen, ervaren, le-

ven, doen! Na die training heb ik mij gratis aangeboden bij een 

NGO, en mijn AI-procesbegeleiding smaakte naar meer, zowel 

bij de klant als bij mijzelf. Hoe ik uiteindelijk bij het EU-AI-net-
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werk ben aangeland? Het zal een website geweest moeten zijn, 

gepaard aan mijn liefde voor korte vakanties. Samen met mijn 

man en een groepje vrienden besloten we in te schrijven voor 

een netwerkbijeenkomst in Italie. Het zal 2009 zijn geweest. 

Gek genoeg heb ik toen met Annet van de Wetering - die ik best 

al een beetje kende - afgesproken om in Nederland nou eens 

echt goed koffie te gaan drinken. En eigenlijk heb ik daarna geen 

netwerkbijeenkomst meer gemist. Stel je voor… twee keer per 

jaar een uitstapje ergens op een mooie plek in telkens een ander 

land. Een mini-vakantie gecombineerd met mijn lieve hobby en 

werk. Er sluimerden bij mij altijd wel wat internationale aspira-

ties. Dit lidmaatschap vervulde mijn wensen optimaal.”

“De vaste kern van het netwerk bestaat uit ongeveer vijftien 

personen. Elke netwerkbijeenkomst wordt bezocht door wel 

20 tot 50 personen. Dat op zich zorgt elke keer weer voor ver-

nieuwing. De de laatste dag van elke bijeenkomst is ingeruimd 

voor een vergadering van de zogenoemde Jedi Council. Dit is 

de adviesraad die bestaat uit iedereen die de moeite wil nemen 

om die dag nog aanwezig te zijn. Zeer emergent, maar ook wel 

eens behoorlijk besluiteloos. Er was een zekere crisis voor no-

dig om de doorbraak te creëren die leidde tot een format dat tot 

vandaag de dag stand houdt. Elke bijeenkomst heeft een the-

ma. De laatste keer, in Gotland, Zweden, was dat “The Power of 

Stories”. Je mag dat een ‘Light Affirmative Topic’ noemen. We 

gaan vervolgens ‘Connecten’ en op het eind van de middag is 

er altijd wel een externe spreker of inleider rond het centrale 

thema. Op de donderdag bezoeken we, in groepen, organisaties 

die zich hebben opengesteld om door ons waarderend onder-

zocht te worden. Dat is welbeschouwd zeer verbindend en in 

zekere zin klantgericht. Het richt het netwerk naar buiten toe, 

en dat is een mooie ontwikkeling geweest. Op de vrijdag delen 

“OP EEN GEGEVEN MOMENT 
PLANDEN WE VIER SESSIES 
VOORUIT. DAT WAS VOOR 
IEDEREEN EEN OPLUCHTING.”
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en evalueren we alle opgedane ervaringen, en leren daar weer 

van. En dan gaan we weer vervuld naar huis, in de wetenschap 

dat de volgende vier bijeenkomsten al gepland staan. Deze vorm 

van organiseren heeft postgevat vanaf de eerste lustrumviering 

in Edam. Ja we zijn best traditioneel, we erkennen onze bron-

nen, en het is dus ook geen toeval dat we ons tienjarig jubileum 

 wederom in de lage landen vieren.”

“Samen met Rita Basting en Bert Verleysen, en een Europese 

werkgroep,  ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor 

2016. Dat is een flinke organisatie; we hopen op veel meer deel-

nemers dan te doen gebruikelijk. En organiseren, dat is ook zo-

iets waarin het netwerk zich nog kan verbeteren. Het ligt zo 

voor de hand dat een basale vorm van organiseren, noem het 

‘light governance’ van grote waarde kan zijn voor de continuï-

teit van een netwerk zoals het onze. En als pragmatische ‘mee-

maker’ had ik zoiets al een paar keer geopperd. Het heeft best 

wat voeten in aarde gehad. Er is zelfs iets van lobby voor nodig 

geweest om het momentum te krijgen waarop besloten is dat 

een beperkt groepje binnen het netwerk een aantal praktische 

‘bureauzaken’ voor haar rekening neemt, zoals agenderen, con-

tributie heffen, een bescheiden budget beheren. Dit hebben we 

nog niet zo lang geleden gerealiseerd en daar ben ik erg blij om. 

Ons volgende aandachtspunt is de verbetering van de website, 

om op die manier meer dan de huidige 64 betalende leden aan 

ons te binden, en nog beter te kunnen co-creëren. Al met al voel 

ik mij prima op mijn plek en op mijn gemak om op deze manier 

bij te kunnen dragen aan een succesvol, nog steeds lerend net-

werk in de volgende vijf jaren van ons bestaan.”

Cora Reijerse

Zet in je agenda: 18 tot 21 mei 2016 Europese Netwerkbijeen-

komst viert haar 10-jarig jubileum te Hasselt in België. Werktitel: 

“Crossing Borders for a Flourishing Future.” Deelnemers gaan 

de historie van Limburg te weten komen, en actuele interessan-

te projecten in de omgeving van Hasselt verkennen. Speciale 

aandacht is gericht op het verlagen van onze gemiddelde leef-

tijd, en jongeren van 45 jaar of jonger worden dan ook van harte 

uitgenodigd hun ervaringen te komen delen.

“CROSSING 
BORDERS FOR 
A FLOURISHING 
FUTURE...”

CORA REIJERSE is psycholoog en 

begeleidt teams en organisaties bij 

veranderings- en ontwikkelprocessen. 

Zij maakt gebruik van de visie en metho-

diek van Appreciative Inquiry en behaalt met 

haar aanpak bij zeer verschillende teams opmerkelijk positieve 

resultaten. 
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COLUMN@CEESHOOGENDIJK

Een boomblad 
genaamd Poëzie

A
ls ingezetene van Society 3.0, en als vriend van de familie die Seats2meet heet, word ik erg blij van de 

toevallige relevante ontmoeting. Tijdens de WAIC in Johannesburg heb ik veel ‘encounters’ mogen beleven. 

Natuurlijk, met louter Appreciative Inquiry liefhebbers op hetzelfde terrein is de relevantie snel gewaarborgd. Maar 

met 250 congresdeelnemers en tientallen workshops speelt toeval wel degelijk een rol. Bijvoorbeeld dat Alan Saleh 

Daudey, geboren Koerd die perfect Nederlands spreekt, al jaren zo ongeveer bij mij om de hoek woonde (Alan, wanneer 

nemen we die koffie nou? Alan is naar Koerdistan vertrokken). Of dat Lindsey Godwin, die ik eigenlijk best graag wilde spreken, 

tijdens de afsluitende summit mijn gesprekspartner bleek in het wederzijds AI-interview. Mijn toevallige ontmoeting met Miriam 

Subirana, in mijn eerste conferentieminuten, leidde tot een hechte samenwerking die ons inmiddels tot in Mexico heeft gebracht…

Tijdens het WAIC-welkomstdiner op dinsdagavond werd ik uitgenodigd aan te schuiven bij een tafel met deels Chinese, deels 

Singaporese en grotendeels Braziliaanse vrouwen. Rechts naast mij zat een prachtige dame die zich voorstelde als Vania Bueno. 

Kort na onze kennismaking vertelde zij mij in vertrouwen dat Brazilië het gastland van de volgende WAIC zou zijn. Met mevrouw 

Bueno als verantwoordelijk organisator. Wauw wat een verantwoordelijkheid. Wauw wat een vreugde. Ingetogen nog wel, want 

het nieuws was op dat moment niet officieel. Het werd een bruisende avond, met veel muziek en dans. Toen tegen een uur of elf de 

TL-lichten aangingen, zag ik een waarderend fronsende Vania die op subtiele wijze liet weten dat in haar land het feesten pas ging 

starten rond deze tijd… Ik mocht deze mevrouw wel. En ik heb haar beloofd dat ik de WAIC in 2017 zeker zal bezoeken, misschien 

wel mee-maken…

Business as agent of world benefit. Van duurzaam naar florerend. Deze teksten bleken de rode draad door de visie die door velen 

werd ten toon gespreid. Terwijl die begrippen langzaam bij mij indaalden stond Vania opeens voor mijn neus met een soort ton 

waaruit ik iets mocht grabbelen, mits voorzichtig. De ton zat vol met gedroogde boombladeren. En in elk blad was zeer kunstig - en 

ongetwijfeld heel zachtzinnig - met woldraad een tekst geborduurd. Ik dacht nog: ‘Hoe in Gödelsnaam heeft ze al die fragiele blaadjes 

uit Brazilië naar Zuid-Afrika gekregen?’ Mijn boomblad schreef “POESIA”. Het poëtische principe onder AI. Ik was – en ben er nog 

steeds – mee in mijn sas. De rest van die congresdag heb ik continu met dat blaadje in mijn hand gelopen. ‘Duurzaam en Florerend’ 

zongen door mijn hoofd. In mijn rugzak stoppen was geen optie; het kurkdroge blad zou onverbiddelijk verpulverd worden. Pas 

helemaal aan het eind van de dag, na taxiritten, restaurantbezoek en vele relevante ontmoetingen, kon ik mijn blaadje eindelijk 

veilig wegbergen…

Ik geloof dat ik Vania nog meer heb beloofd, maar dat kan ik ook later op Facebook hebben gedeeld. Namelijk dat ik het blad 

ongeschonden in Brazilië zou overhandigen aan een nieuwe eigenaar. Terug in mijn Bed & Breakfast betrok ik de onvolprezen 

gastheer Hans - van Nederlandse komaf - in mijn transportvraagstuk. Of hij wellicht in bezit was van een plastic brooddoos. Hij 

bekeek het blad, begreep mijn wens, en beloofde mij er op terug te komen. Vlak voor mijn terugreis kwam Hans met een ouderwets 

sigarenblik. Agio. Het was nog van zijn vader geweest. De vader die houtbewerker was. Die al zijn gereedschap aan zijn zoon had 

overgelaten. Aan zijn zoon die daarmee een complete Bed & Breakfast had verbouwd en opgewaardeerd tot een vertrouwde, 

comfortabele, gastvrije stulp. Die blikken doos mocht ik zomaar gebruiken. Hans stelde me gerust met de gedachte 

dat de sigarendoos naar zijn vaderland mocht terugkeren, en bracht vervolgens nog een pluk watten om ervoor 

te zorgen dat het breekbare blaadje de reis heelhuids zou doorstaan…

Dit blaadje, beste mensen, gaat in 2017 met mij mee op reis naar de volgende WAIC. En ik ga het persoonlijk 

teruggeven aan Vania Bueno. Daarna gaat de sigarendoos per post retour naar Hans, die er volgens mij toch 

best wel aan gehecht was. Gehecht. Dat is een mooi woord. Ik ben gehecht aan toevallige ontmoetingen.
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AI Practitioner in 
nieuwe handen
Interview met de nieuwe hoofdredacteur Wick van der Vaart

2 september 2015, WG-plein, Amsterdam. Wick verontschuldigt 

zich voor zijn plaktattoos. Hij is net terug van de triatlon van 

Vichy en die was ‘best pittig’ want het was 36 graden. Wij, Cees 

en Marcel, hebben Wick ontmoet in Johannesburg en gezien 

onze gemeenschappelijke belangstelling en ‘line of business’ 

is het eigenaardig dat onze paden elkaar niet eerder kruisten. 

Wij zijn te gast in het voormalig Wilhelmina Gasthuis waar 

Wick zijn Instituut voor Interventiekunde heeft gehuisvest. 

We stellen een interview format voor om elkaar beter te 

leren kennen.
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Hoe kwam AI op je pad?

Ik koos op mijn 31ste om sociale psychologie te studeren aan 

de VU. Daar werd ik geraakt door de interventiekunde van 

Jannie de Weerd.  Dit bleek een degelijke leerschool rondom 

het gedachtegoed van onder meer Kurt Lewin, Karl Weick 

en Edgar Schein. De Weerd hield niet van bijvoeglijke naam-

woorden voor het woord ‘onderzoek’, dus ook niet van ‘waar-

derend onderzoek’. Het gaat immers om het onderzoek en het 

waarderen leidt enkel af, erger het beïnvloedt het objectieve 

karakter van onderzoek.” Wick bleef verbonden aan de oplei-

ding nadat De Weerd pensioengerechtigd werd, maar merkte 

ook de voorkeur van de VU voor het zuivere wetenschappe-

lijk onderzoek. Het toepassen ervan bleek minder relevant. 

Vandaar dat Wick zijn Instituut van Interventiekunde startte, 

 inmiddels 10 jaar geleden.

Toen Wick anno 2008 een OD-training in de Verenigde 

Staten vond om zelf  aan deel te nemen, bij het NTL, rolde 

hij  toevallig in een AI bijeenkomst, die geleid werd door Jane 

Magruder Watkins , de ‘moeder’ van AI. Hij herkende AI als 

‘Organisational Development met een andere bril’. Een OD-

insteek leverde vaak een analyse op van functionele silo’s en 

afstand tussen leiding en werknemers. “Problemen genoeg, 

als je niet oppaste werd je er chagrijnig van.” AI start met een 

vraag waardoor je  juist energie  krijgt.  “Ik vond de mensen die 

ik er ontmoette bovendien heel leuk: ze waren allemaal bezig 

de wereld te verbeteren. En dat is niet wat veel trainers bij de 

grote bureau’s kenmerkten.”

De waarderende insteek hanteerde Wick steeds meer in zijn 

eigen projecten. Men vroeg een interventie en waar  passend 

introduceerde hij AI. Hij raakte sneller in gesprek, de kwaliteit 

van de relatie nam toe en zijn brede arsenaal aan interventie 

kennis komt vanzelf aan bod wanneer de verwondering en de 

gemeenschappelijke ambitie zich laten vertalen in concrete 

acties gericht op het gezamenlijk realiseren ervan. Voor je het 

weet heet je een AI-expert.

Hoe AI is Wick van der Vaart?

Met andere woorden, kun je AI doen als je je niet volledig AI 

bent? Althans niet de hele tijd?  Wick vertelt een anekdote van 

Jane Watkins. “Zij reageert op een lastige situatie met “Ain’t 

that interesting? terwijl ik dan soms denk: What the fuck? 

Kortom, dat valt niet altijd mee.” Na wat reflecties concludeert 

Wick dat het gaat om een doorleefd gevoel van waardering en 

dat voelt heel wat beter dan persoonlijk chagrijn. “Als ik hier 

mensen ontmoet wil ik dat zij zich welkom voelen. Dat zij zich 

gehoord voelen. Dat is een bewuste keuze - geen automatische 

reflex - met consequenties voor mijn gedrag. Het is altijd 

gebrek aan inzicht, nooit gebrek aan ervaring, dat maakt dat 

mensen domme dingen doen. Daar kun je met elkaar wat aan 

doen. Een dialoog beginnen, bijvoorbeeld.”

Barbara, medewerker van het Instituut, waardeert de ruimte 

die Wick haar geeft. Zij ervaart Wick als een waarderend lei-

der, die haar coacht wanneer zijn dat nodig heeft. 

Wat heeft Wick aan AI toegevoegd?

De AI-Practitioner (AIP) kwam op zijn pad. Anne Radford, 

 jarenlang editor van het blad, zocht een plek waar zij haar 

erfenis kon achterlaten en vroeg Wick om het blad over 

te nemen binnen zijn instituut. Wick kende de AIP als een 

magazine met een community van 530 auteurs, maar ook 

slechts 200 abonnementen. Het wordt hoog gewaardeerd, het 

blad is nog nooit betrapt op een enkele taalfout, maar er kan 

wel iets aan worden toegevoegd. Over uitdagingen gesproken. 

De triatlon van Vichy is er niets bij. “Een los blad heeft weinig 

toekomst”, meent Wick. “Het gaat om het ontwikkelen van een 

community die onder meer reageert op de artikelen, die samen 

de dialoog zoekt en die kennis toegankelijk maakt in meerdere 

talen.”

Het interview was voorbij: gedrieën droomden we van mooie 

vergezichten en concrete afspraken om samen stappen te 

zetten hoe we – met elkaar – AI verder de wereld in kunnen 

helpen. Wellicht komt het daar nog van!

Door Marcel van Marrewijk
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Let’s 
PLAI is een nieuwe en speelse aanpak van de AI-methode (Appreciative Inquiry of 

Waarderend Onderzoek). Het is een krachtige en positieve methode waarbij medewerkers 

en stakeholders in arbeidsorganisaties samen hun werk innoveren. PLAI wil met zijn speelse 

aanpak ook medewerkers die minder taalvaardig of extrovert zijn actief betrekken via 

creatieve werkvormen. Alle deelnemers kunnen op hun manier meewerken, en hun eigen 

innovatieproces zien in een filmverslag.

Focus op wat wél werkt
Appreciative Inquiry staat voor ‘waarderend onderzoeken’. Het 

is een veranderingsmethodiek en -filosofie die resoluut kiest 

voor de beste kant van mensen en menselijke systemen als basis 

voor ontwikkeling, versterking en vernieuwing. Het waarde-

rend onderzoek focust op betekenisvolle dingen die leven, posi-

tieve emoties en succes brengen aan mensen in hun omgeving: 

een team, een vereniging, een gehele organisatie. 

De waarderende focus op ‘dat wat werkt’ schept in het veran-

deringsproces van meet af aan een sterke verbinding tussen de 

betrokkenen. Er ontstaat een positieve, creërende energie om 

via de weg van de verbeelding daadkrachtig samen toekomst 

te maken.

Onderzoek in fasen
Het waarderend onderzoek verloopt over een aantal fasen. 

Een gezamenlijk gekozen positief kernthema is het begin en de 

rode draad van het onderzoek. Het is altijd iets waarvan men 

meer wil in de organisatie. Doorgaans staat ‘men’ voor de interne 

en externe stakeholders van de organisatie. De AI-begeleider no-

digt de groep uit om sterke verhalen rond dit thema én wat daarin 

gemeenschappelijk is te verkennen. In  de fase van de verbeelding 

zoekt de begeleider met de groep naar welke toekomst mogelijk 

wordt, als dat wat al sterk is nog meer aanwezig zou zijn. Vanuit 

die gedeelde ‘verbeelding’, gaat hij samen met de groep op zoek 

naar wat nodig is om dit toekomstbeeld ook te verwezenlijken.

Een concreet actieplan is de uitkomst van het waarderend onder-

zoek. Het uitvoeren of verwezenlijken van dit plan gebeurt in de 

organisatie, door de betrokkenen. Gedurende het hele AI-proces 

blijft de verbinding met het positief kernthema centraal staan.

PLAI … een speelse aanpak
PLAI maakt het waarderend onderzoek nog leuker. ‘AI’ is door-

gaans erg ‘talig’, narratief.  Verbaal sterke deelnemers voelen 

zich als een vis in het water gedurende een AI-proces. Met PLAI 

kan de AI-begeleider ook wie minder talig is, sterker in beeld-

denken of graag creatief bezig is, volwaardig betrekken in het 

AI-proces. 

2.6

showtime !

De filmwereld als metafoor
Tijdens iedere fase in PLAI vormen elementen uit de filmwereld  

het decor. Iconen bij iedere fase verwijzen naar de essentie er-

van. De filmtaal is universeel. Ze trekt iedereen mee in de crea-

tieve sfeer van verkennen, verbeelden en vormgeven. 

 

Extra: vieren
PLAI voegt nog een belangrijk element toe aan het AI-proces: 

het vieren. Deze laatste fase is een blijk van erkenning voor de 

inzet en de bereikte resultaten. Deze fase versterkt nog het col-

lectief gevoel van succes, uitgedrukt in  versterkte relaties, ver-

hoogde betrokkenheid, verrijking en vernieuwing. 

Creativiteit troef
In PLAI geven we alle betrokkenen een stem expressiemogelijk-

heid  én ook handen en voeten. Doorheen de stappen van het 

PLAI-proces krijgen mensen de keuze voor een pallet aan uit-
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drukkingsvormen. Ze kunnen onder meer tekenen, knutselen, 

bouwen, foto’s en filmpjes maken, sketches opvoeren, dansen, 

muziek gebruiken, … . Op die manier vergroten we de kans dat 

de verscheidenheid aan talenten en uitdrukkingsvoorkeuren 

tot uiting komen. 

Eigen keuze

Tekening

Sketch

Schilderij
Video

Foto

Internet

Muziek

Dans

Bouwwerk

Flexibel spelmateriaal
De PLAI-begeleider kan gedurende het AI-proces gebruik maken 

van een aantal ‘speelborden’. Hij krijgt toegang tot het PLAI-ma-

teriaal op www.plai.be, na het volgen van een PLAI-opleiding. 

Daarin leert hij het materiaal actief gebruiken: de PLAI-speelbor-

den, digiPLAI én de uitgebreide PLAI-handleiding.  Hij ontvangt 

na deze opleiding jouw persoonlijke toegangscode.

Een film als stimulans en verslag 
Naast de speelborden is er nog de PLAI-applicatie digiPLAI. De 

AI-begeleider kan deze app gebruiken om informatie vooraf te 

posten, zoals bijvoorbeeld het positief kernthema. Hij kan ze 

ook gebruiken om informatie gedurende het proces weer te 

geven, voorbeeld een woordenwolk van de elementen uit de 

sterke verhalen. Of om foto’s van creaties te uploaden, zoals 

bijvoorbeeld foto’s van de droombeelden. Eens gevuld, kan de 

PLAI applicatie dienen als verslag. Alle info kan gedeeld worden 

met elkaar en indien gewenst ook met anderen.

3.23.3

Iedereen mee
Ieder AI-proces stelt organisaties in staat om hun uitdagingen 

op een participatieve wijze aan te pakken en zichzelf te inno-

veren, zodat ze de gewenste (en steeds evoluerende) rol blijven 

spelen in onze snel veranderende samenleving. PLAI maakt de 

aanpak nog leuker én maakt het mogelijk om iedereen te be-

trekken, ook de minder taalvaardigen.

Welke toekomst 
wordt mogelijk?

Actieplan 
uitrollen

Thema = 
Waar willen 
we meer 
van?

De ‘beste’ 
verhalen – de 
levenskern

Wat is nodig om 
de toekomst 
waar te maken? 
Actieplan?

Resultaat 
vieren
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LUK INDESTEEGE is stafmedewerker van de hogeschool 

UCLL (University Colleges Leuven-Limburg). Sinds 2005 

coördineert hij in de afdeling Quadri (Onderzoek en dienst-

verlening) projecten over leerprocessen, innovatie en het in-

zetten van talenten. Hij combineert zijn inge-

nieursachtergrond met zijn passie voor 

efficiënte kennisopbouw en –deling. 

Tussen 1988 en 2005 leidde hij VIA, 

een organisatie die opleidingen op 

maat verzorgde in bedrijven. (luk.

indesteege@ucll.be)

ANN ENGELEN is stafmedewerker 

in Stebo. Werken aan verandering 

en innovatie is haar grote passie. 

Projecten leiden en processen be-

geleiden is daar onlosmakelijk aan 

verbonden. Ze werkt het liefst vanuit 

een waarderende insteek. Die genereert 

iedere keer weer energie en verbondenheid in 

groepen. Groepen, waarmee zij het liefste werkt zijn collega’s, 

vrijwilligers en senioren. (ann.engelen@stebo.be)

3.2

PLAI is in eerste instantie opgezet voor werkenden in allerhan-

de arbeidsorganisaties: bedrijven, overheden, social profit orga-

nisaties, verzorgingsinstellingen, scholen… 

Andere doelgroepen zijn: buurten en wijken (buurtontwikke-

ling), gemeenten (beleidsparticipatie van inwoners), groepen 

werkzoekenden …

Kijk ook eens op www.plai.be Daar vind je meer info en mo-

gelijkheden om in te schrijven voor infosessies en opleidings-

dagen. Meer info: luk.indesteege@ucll.be 

Een sterk samenwerkingsverband
Het PLAI-project wordt uitgevoerd door volgend consortium 

van partners:

• Centrum Informatieve Spelen vzw (C.I.S.): een vormingsdienst 

met meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen, verspreiden 

en begeleiden van informatieve spelen. www.spelinfo.be

• De MAD Faculty behoort tot LUCA School of Arts en biedt 

opleidingen aan  in de beeldende en audiovisuele kunsten: 

grafisch ontwerp, vrije kunsten, productdesign, anima-

tiefilm, tv/film en communicatie & mediadesign. Eén van 

de onderzoeksgroepen,  Play & Game, brengt zijn ervaring 

en deskundigheid rond digitale spelen in het PLAI-project. 

www.mad-fac.be 

• Van de UCLL (University Colleges Leuven Limburg) wer-

ken twee verschillende groepen mee aan het PLAI-project 

(www.ucll.be): 

 -   De expertisecel [ED+ict] is gespecialiseerd in gaming-

didactiek: de  wijze waarop serious games met een 

didactische meerwaarde ingezet kunnen worden. edict.

khlim.be

 -   Quadri, de overkoepelende organisatie voor onderzoek en 

dienstverlening van de UCLL, coördineert de ontwikkeling, 

de testing en het projectmanagement van het PLAI-project. 

www.ucll.be/quadri 

Eén contactadres

Vragen over PLAI of suggesties: luk.indesteege@ucll.be 

PLAI is een gevalideerd  

ESF-innovatieproject 

• Thomas More hogeschool Geel, opleiding Sociaal Werk,  

brengt zijn jarenlange expertise in zake organisatieontwik-

keling via Appreciative Inquiry in. www.thomasmore.be 

• Stebo is een dienstenorganisatie die werkt aan de ontwik-

keling van verenigingen, scholen, bedrijven,  organisaties, 

en ook lokale entiteiten als buurten, steden en gemeenten.  

De afdeling Academie brengt zijn know how in over Appre-

ciative Inquiry en Lerende Netwerken. www.stebo.be 
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One of the consistent ideas associated with Positive Change is 

the development of human relationships and the flourishing of 

the best in relationships.  As individuals connect with each oth-

er and see the similarities in their dreams and aspiration, there 

is a connection made that allows creativity and innovation to 

take hold and grow.  The relationship develops around 'what 

can be' and 'what is possible' with participants inquiring about 

bringing forth the best in self, others, organizations and their 

environment.  Recognizing that the dialogue of change influ-

ences the relationships of participants in the change process and 

the outcome of the change initiative, Positive Change moves the 

conversation around change to be more affirming and explore 

bringing forth the 'best' in individuals and organizations.

The desire to explore Positive Change has resulted in the 1st 

Global Positive Change Conference to be co-constructed the 

15th & 16th of September 2016 in Amsterdam.  We invite you to 

PARTICIPATE IN CREATING AND SHARING Positive Change 

and explore its potential in developing BETER relationships and 

delivering on the promise of INDIVIDUAL  organizational and 

SOCIETAL aspirations.  See www.globalpositivechange.com for 

Conference details and registration.

‘IT'S TIME TO SHARE IDEAS, 
CASESTUDIES AND NEW INSIGHTS 
ABOUT POSITIVE CHANGE TO CREATE 
LONGLASTING POSITIVE GROWTH OF 
ORGANIZATIONS AND SOCIETY’

International Conference
on Positive Change

Positive Change is a term heard more frequently in discussion within organizations and teams 

when talking about change and the frequency with which it is occurring.  Historically, change 

is not seen as something positive but rather as something to be survived or minimized.  At 

the same time, the pace and need for change is accelerating in all sectors of our society and 

impacting EVERYONE in their daily lives.  Research has shown that positive emotions and 

relationships will allow people to navigate MORE EASY TOWARDS  change and allow them 

to embrace and use the potential in change.
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ONZE MISSIE
AI Magazine wil bijdragen aan de dialoog om in Nederlandstalige organisaties het gedachtegoed 
van Appreciative Inquiry te ontwikkelen en te verspreiden. AI Magazine omarmt alle ontwik-
kelingen, stromingen en gedachtegoederen in het verlengde van de co-creatie van duurzame 
verandering.

De AI praktijk leert dat bedrijven en organisaties duurzame veranderingen en verbeteringen 
 bereiken door het inzetten van een breder perspectief dan alleen probleemoplossing.

AI Magazine biedt een verkenningstocht van gezamenlijk onderzoeken, uitwisselen, verbeelden 
en vernieuwing creëren. Het ziet zich bijdragen aan een toekomst vol mogelijkheden, met meer 
vragen dan antwoorden en waarin we gezamenlijk kunnen leren, inspireren en co-creëren!

AI Magazine is een uitgave van de sociale onderneming Appreciative Inquiry Academy -  
the art of being generative - die onder andere via de HBO-geaccrediteerde AI100-actieleer-
gang het AI gedachtengoed wil overbrengen richting organisaties en hun medewerkers.  
Zie www.ai100.org voor de actuele informatiebrochure en studiekalender. Zie tevens  
www.appreciativeinquiry.academy.

Colofon

De redactie wordt gevoerd door de AI100-participanten Cees Hoogendijk, Marcel van Marrewijk, Loubna Zarrou en Onno Geveke, 

volstrekt in cocreatie met alle meemakers en meeschrijvers van dit magazine, met een bijzondere verwijzing naar onze Vlaamse  

AI-partners. Voor contact met de redactie volstaat een mail naar info@dewaardevankracht.nl.

Vormgeving door Vincent van Zandvoord van www.vormvast-ccid.nl

Fotografie aangeleverd door de correspondenten, respectievelijk Shutterstock 

2015 Right to copy, mits voorzien van waarderende bron- en auteursvermelding

Alle voorgaande nummers van AI Magazine zijn te downloaden via www.ai-magazine.nl

december 
2013

Oefenen 
en 

beoefenen

Planetree + AI = zorgzamer

Wat vindt de werkvloer 
van  waardering?

WAARDEREND ONDERZOEKEN 
VAN  KRITIEK

STRENGHT BASED LEAN  
SIX SIGMA

Over zuiver communiceren 
 gesproken

Generatief nieuws verspreidt zich

AI ALS ‘KUNSTJE’, KUNST  
EN  LEVENSKUNST
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt vormgever Vincent van Zandvoord 

van Vormvast, Creative Centre In Design (www.vormvast-ccid.nl)



“It’s our mind 
that creates this world.” 


