Live generatief nieuws
verdiept en voedt
seminarie-ervaring
door Lisa Coppin

Generatief nieuws heeft als doel perspectief openen, mogelijkheden tonen en mensen in
verbinding en in beweging brengen. Samen met een ploeg vrijwillige medewerkers van de
Vlaamse overheid maakte Axiomnieuws België live nieuws tijdens het tweedaagse leiderschapsseminarie ‘Leer jongleren met leiderschap’. Via nieuwsberichten, filmpjes, foto’s en
quotes deelden deelnemers, workshopgevers en organisatoren hun inspirerende verhalen.
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M

ensen uit verschillende departementen van de

Verbinden en kennis delen dankzij verhalen

Vlaamse overheid werkten voor het eerst in-

Deelnemers aan het seminarie konden het nieuws lezen in de

tensief samen in één team. Een voorafgaande

dagelijkse krant en via de app. ’s Ochtends stonden overal men-

opleiding tot ‘generatief journalist’ bereidde

sen gebogen over de krant. De artikels gaven aanleiding tot

elke gelegenheidsjournalist, columnist, redac-

verdiepende gesprekken. Meerdere deelnemers benoemden de

teur, vormgever en social-media-activist voor op de ervaring.

kracht van het uitwisselen van verhalen: ‘Bij de Vlaamse over-

Doorheen de dag verscheen het nieuws online en op de semina-

heid hebben we nood aan verhalen als een middel om te verbin-

rie-app. Elke ochtend verscheen er bovendien een krant.

den’, zegt Filip Libin. Bart Dierick verwoordde het als volgt: ‘Er
gebeurt al heel veel! Dat zichtbaar maken kan inspiratie geven.’

Nieuwsteam benut en ontwikkelt eigen
talenten
Een uitgangspunt in het opzetten van een nieuwsteam is dat
elk lid van het nieuwsteam zijn of haar talenten ten volle kan
inzetten. Je doet iets wat je leuk vindt en verder wil ontwikkelen. ‘Nooit gedacht dat ik ooit zo goed filmpjes zou kunnen monteren’, bekende Joke Renneboog, Ipad reporter, na twee dagen
oefenen. Nele Wouters van Kind en Gezin is ervan overtuigd
dat haar deelname aan het nieuwsteam voor haar organisatie
nuttig was, ook al moesten ze haar een paar dagen missen: ‘De
energie van het seminarie heeft me extra drive gegeven voor
mijn eigen job. De nieuwe inzichten over nieuws maken ga ik

Nieuws overstijgt het seminarie

daar ook inzetten.’

Via de website van bestuurszaken konden ook de thuisblijvers
de sfeer en de hoogtepunten van het seminarie volgen. Zowel

Generatief interview voedt leerproces en
biedt inzicht bij geïnterviewde

medewerkers als collega leidinggevenden konden zo wat van

Uit ervaring blijkt dat de kracht van generatief nieuws al start

gebruikt de krant om in dialoog te gaan met haar medewerkers.

bij het interview. Die bevestiging kregen de nieuwsmakers van

Ook een bredere cirkel van stakeholders voelde zich aangespro-

meerdere geïnterviewden. Een journalist sprak bijvoorbeeld

ken. Gastspreker Koen Marichal van de Antwerp Management

met Lieve Vandecasteele nadat ze een workshop bijwoonde. ‘Ik

School twitterde: ‘deze morgen krantje in mijn handen van eer-

wist eigenlijk zelf niet dat ik zoveel uit de workshop Co-crea-

ste dag #semid13. Nog meer fan van Vl.Overheid! #goedbezig’

het seminarie meepikken. Afdelingshoofd Nancy de Vogelaere

tie gehaald had. Door dit interview is het me helder geworden
waarvoor ik co-creatie kan inzetten’, getuigt ze. Bram Bonamie,
die een workshop gaf over talenten verwoordde het zo: ‘Gisterenavond voelde ik al dat ik mijn verhaal anders wou brengen,
maar ik wist nog niet hoe. Dankzij dit nieuwsgesprek besef ik
dat er zoveel parallellen zijn tussen koken en leidinggeven. Dat

Het nieuws van het leiderschapsseminarie lezen?
www.bestuurszaken.be/leiderschapsseminarie-middenkader

ga ik in de toekomst meer benutten.’

Lisa Coppin studeerde ooit letteren aan de KULeuven omdat ze er toen al van overtuigd was dat we
met onze woorden de realiteit vorm geven. Overtuigd van de kracht van de combinatie van generatief
nieuws maken én procesbegeleiding in de ondersteuning van veranderprocessen, doet Lisa ze allebei met
veel plezier. Lisa is partner in Axiomnieuws België. Ze interviewt en schrijft de levengevende verhalen van
mensen en initiatieven die nu al het verschil maken. Ze begeleidt ook generatieve nieuwsprojecten. Lisa nam in
2011-2012 deel aan het Lerend Netwerk Appreciative Inquiry van Stebo, Evenwicht en Kessels & Smit. Ze vond er een nieuwe adem en
ontmoette er Griet Bouwen en Arno Vansichen, initiatiefnemers van AxiomNieuws in België.
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