LIESBETH REMMERS
Adviseur organisatieontwikkeling,
secretaris Focus en Balans
“Waarderend werken geeft
ruimte en energie. Ruimte om te
zien wat er is en wat mogelijk is,
tot het onvoorstelbare aan toe.
En bergen energie om ernaar
toe te bewegen.”

HARRY WEDEMA
• Kwaliteit- en risicomanager
“Ik heb journaling bij mezelf
ervaren als een zeer krachtig
instrument om verbinding/
eigenaarschap van dromen te
realiseren.”

SANDRA LANGEZAAL
• Concernadviseur P&O
‘Bouwen met wat er is, portret
van een AI pioneer in Den
Haag’.
“I have a dream, sprak Martin
Luther King. Hij zei niet: ik
heb een plan. Je mag eerst
dromen ...”

RIANNE GABRIËLSE
• Concernadviseur
P&O
“Waardeer datgene
wat er al is en bouw
vanaf daar verder”

JENNEKE ARINK
• Adviseur P&O, Stadsbeheer
DIDI CORVER
• Communicatieadviseur

RIMA CIVI
• Relatiebeheerder

CONNY VAN DEN BLINK
• Adviseur Kwaliteit
“Verbinding daar draait het om,
het gaat niet om een halleluja
gevoel maar om een positieve
kracht waarmee je inspireert.”
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OKSANA MARKUS
• Adviseur team kwaliteit en organisatieontwikkeling
“Het kan ook zonder plan. Als je
maar vertrouw hebt dat het goed
komt. Constructief en positief
samen ontdekken en realiseren.
Dromen, durven, doen!”

CEES HOOGENDIJK
• AI practitioner en kerndocent
“Wat dacht je van Appreciative
Inquiry als transitieversneller?”

YBELTJE NIEUWENHOUT
• Senior onderzoeker, gemeente
Den Haag, dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn.
“Er gebeuren om ons heen
veel mooie dingen. Het vergt
tijd, aandacht en contact om
ze te zien en ze mee te nemen
naar de toekomst.”

ROB VAN BERLO
• Concernadviseur personeel & organisatie
“Waarderend onderzoeken is geen veranderkunstje; het gaat over jezelf. Over
waarderend leven: waarderen wat er is; je
voorstellen hoe het kan zijn; in overeenstemming handelen.”

WIM POORT
• Hoofd Cultuur bij Gemeente
Den Haag
• Pag. 22 Zelfportretten

KELLY RAYNOR
• HR-adviseur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (voorheen concernadviseur P-beleid,
den Haag).
“Waarderend onderzoeken kan
altijd en overal! Zoek vooral het
persoonlijke contact en de verbinding op en laat je verrassen.”

CAROLINE KEIJZER
• Regisseur klachten bij SZW
“De kracht en de macht van woorden, niet vertrekken vanuit problemen, maar in een dialoog verkennen,
waar de ‘gedroomde toekomst’ al
werkelijkheid wordt. Zo boor je energie aan om de gedroomde toekomst
te realiseren.”

CYNTHIA CHAM-MANUHUTU
• Organisatie adviseur
“People can be like Monet paintings.
You have to get some distance before you can see what they are and
appreciate their full beauty.”
Francine Rivers- Leota’s garden

MARCEL VAN MARREWIJK
• AI practitioner en kerndocent
“Bij toenemende complexiteit
en onzekerheid komt het steeds
meer aan op de verbindende
kwaliteit van het waarderend
onderzoek.”

YVONNE PREVOS PEETERS (niet op de foto)
• Adviseur Onderzoek, Strategie en Projecten
“Er is geen uniek beeld van de
werkelijkheid”
(Steven Hawking)
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