AI annet inspireert
Mijn column begint met AI als afkorting van ‘Annet Inspireert’. Met dank aan
Cees Hoogendijk voor deze mooie woordspeling! Een vondst die ik wel kon waarderen en waar ik ook om moest lachen. Want nu sta ik wel voor de uitdaging een
inspirerende column te schrijven. Ga er maar aan staan. Waar ga ik het met u over
hebben? En wat inspireert u?
Laat ik beginnen met te delen hoe Appreciative Inquiry mij inspireert. Het spreekt
me aan dat het niet iets nieuws is en het zoveelste model dat pretendeert verandering te brengen. AI is gebaseerd op waarden die we al lang kennen en van waaruit
ik graag leef en werk: waardering, samenwerking, gelijkwaardigheid, kracht, respect en resultaatgericht. Waarden die mij en een ander kunnen raken doordat ze
de ruimte geven aan een ieder om zichzelf te zijn. Professor Rijsman verwoordde
het in zijn lezing op het NIP congres over AI van 12 maart jongstleden als volgt:
‘jezelf kunnen zijn vormt in een organisatie de essentie van een succesvolle verandering’.
Een situatie waar ik dat zelf sterk ervaren heb is tijdens de co-creatie van ons initiatief genaamd het AI 100 project. Een proces dat op basis van prachtige persoonlijke drijfveren kon ontstaan. Waarbij ik zelf ook ondervonden heb dat co-creëren
leren en hard werken is. In de beginfase van het AI 100 project botsten meningen
bij een presentatie. We stonden vervolgens stil om te reflecteren wat er gebeurde
waarbij we veelal automatisch weer analyseerden wat er niet goed ging en oordeelden. Kennelijk hebben we van nature geen grondhouding van waarderend onderzoeken in ons. Door terug te gaan naar onze drijfveren en wat ieders gewenste
ideaalbeeld van het project was, kwam de passie weer boven drijven en werd de
verbinding hersteld. We leerden elkaar beter kennen en waarderen. Waardoor een
duurzame verbinding ontstond waarin ontmoetingen meer en meer een feestje
werden, waarbij het gevoel van werken verdween. Het bracht ons tot het resultaat
van het AI Magazine omdat we met elkaar blij worden van het beeld hoe het zou
zijn om met 100 organisaties maatschappelijk verschil te maken. Om collectief
vanuit een andere (positieve) grondhouding met elkaar te leren. Zonder dat we
pretenderen de antwoorden te hebben maar wel bereid zijn om met elkaar de reis
van leren, onderzoeken en co-creëren aan te gaan!
Uiteindelijk gaat het erom wat u inspireert en dat kan ik niet voor u bepalen. In de
geest van AI rond ik daarom af met de woorden van Boeddha:

‘Geloof niet omdat wijze mensen het zeggen,
Geloof niet omdat het altijd zo geweest is,
Geloof niet omdat anderen erin geloven.’
Onderzoek en Ervaar zelf wat AI u kan brengen…..
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