
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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