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Wil jij mensen en 
organisaties laten floreren?

Studiegids Appreciative Inquiry Academy
•  Gecertificeerde HBO Actieleergang tot AI Practitioner
• Basismodule AI Fundamenten
•  Verdiepingsmodules AI Gespreksvoering en AI Groepsprocessen
• Appreciative Inquiry als In-company Programma
• Masterclasses op weg naar AI meesterschap flexibel 

aanmelden 
= 

meteen aan  
de slag
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“Als we op zoek gaan naar het 
beste in anderen, dan zijn we zelf 
op ons best.” 

(William Arthur Ward) 

Het positiviteitsprincipe van 
Appreciative Inquiry

                             
Wil jij ook

groeien in 
waarderen?

●  Ben je geïnteresseerd in mensen en menselijke relaties?
●  Wil je constructief bijdragen aan het welzijn van mensen, buurten, organisaties, 

samenlevingen?
●  Wil je jezelf beter leren kennen en streef je verdere persoonlijke ontwikkeling na?
●  Wil je ervaren hoe verbindend, creatief en productief groepsprocessen kunnen zijn?
●  Wil je graag leren ‘groeien in waarderen’?

Wat betekent Appreciative Inquiry?
Appreciative Inquiry omvat een filosofie, een bejegeningswijze en een verandermethode die het potentieel van 
mensen en organisaties ontdekt, bekrachtigt en omzet in constructieve actie. Appreciative Inquiry onderscheidt 
zich van de klassieke, probleemgerichte veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en door 
te ontwikkelen vanuit de overvloed van mogelijkheden. Als beoefenaar van Appreciative Inquiry geef jij  - 
door waarderend te onderzoeken - de best denkbare richting aan de grootste uitdagingen van hedendaagse 
samenlevingen, organisaties en hun medewerkers. De hoogwaardig beoefenaar noemt zich AI Practitioner.

Het Pad richting Appreciative Inquiry Practitioner
Als AI Practitioner ben je actief ambassadeur van de overkoepelende missie “to spread AI in the world”. Je 
kent je AI grondhouding en je reflecteert daar regelmatig op. Je voelt je vertrouwd met de toepassing van 
de onderliggende principes en weet deze te vertalen naar individuele hoogwaardige gespreksvoering en/
of facilitatie van generatieve groepsprocessen. Appreciative Inquiry is onderdeel van jouw levenswandel 
geworden. 
Als AI Practitioner grijp je elke mogelijkheid aan om je houding en vaardigheden te beoefenen en daarmee te 
oefenen. Meesterschap in Appreciative Inquiry is geen doel maar een weg… 

Hoe ver wil jij je ontwikkelen in deze levenskunst,  
tevens krachtige verandermethode?

“Ik ben door de opleiding veranderd. Gegroeid denk ik. En ik ben zo veel met ervaringen en verhalen bezig. En het levert mij 
zo veel. Maar ik merk ook dat anderen mij waarderen. Als luisteraar. Als verbinder. Als iemand die oordeelloos is.”

(Sanne, projectleider en gemeenteraadslid)
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Voor onze leerprincipes maken 
we gebruik van de wijsheid van 
Confucius (2500 vC) die zei:  

“Vertel het mij en ik vergeet het. 
Laat het mij zien en ik begrijp het. 
Laat het mij doen en ik onthoud het.”

In 2010 opende de AI Academy haar poorten. In de loop 
der jaren is onze HBO gecertificeerde actieleergang 
doorontwikkeld tot een modulaire opzet met meerdere 
leerpaden. Inmiddels biedt de AI Academy nu ook een 
eveneens HBO gecertificeerd in-company programma, 
en jaarlijks een serie AI Masterclasses. In deze brochure 
vind je informatie over het complete studieprogramma. 
Op specifieke vragen krijg je snel antwoord als je mailt 
naar info@ai-academy.nl.

Appreciative Inquiry 
Academy

Het HBO gecertificeerde AI Actieleertraject
De complete opleiding tot gecertificeerd AI Practitioner omvat het succesvol doorlopen van drie modulen: 
Fundamenten, Verdieping (gespreksvoering of groepsprocessen) en Practitioner. 

●  AI Actieleergang - Fundamenten - “Zodanig kennismaken dat je met Appreciative Inquiry aan de slag kunt.” 
(zes studiedagen) - zie pagina 4.

●  AI Actieleergang - Verdieping (gespreksvoering) - “Verfijnen van je vraag- en luistervaardigheden zodat je de 
ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen.” (zes studiedagen) - zie pagina 5.

●  AI Actieleergang - Verdieping (groepsprocessen) - “Verfijnen van je facilitatievaardigheden zodat je een 
Appreciative Inquiry Summit kunt verzorgen.” (zes studiedagen) - zie pagina 6.

●  AI Actieleergang - Practitioner - “HBO examenopdracht om aan te tonen dat je je vertrouwd voelt als AI 
Practitioner, en op weg bent naar meesterschap.” (twee studiedagen plus voldoende leerkringen plus 
examenbegeleiding) - zie pagina 7.

Elke module is een afgerond geheel, inclusief toets en deelcertificaat, en verschaft toegang tot de volgende 
module. De HBO certificatie is pas officieel van kracht na het succesvol doorlopen van de Practitionermodule. 
Voor meer studie-informatie en tarieven zie pagina 8.

Appreciative Inquiry als in-company
Vanaf twaalf deelnemers is het mogelijk de complete opleiding binnen jouw organisatie te realiseren. Op eigen 
locatie, binnen de eigen agendamogelijkheden. Op maat gesneden voor de actuele casuïstiek. Hoeveel kracht 
kan een organisatie op die manier ontwikkelen? Zie pagina 9 voor meer informatie.

AI Masterclasses
De AI Practitioner is nooit uitgeleerd. Daarom biedt de AI Academy jaarlijks een serie ééndaagse masterclasses 
verzorgd door nationaal en internationaal befaamde ‘masters’. Zie pagina 10.

Zou het zinvol en mogelijk zijn om ruimte te geven aan 100 ideeën, ze waarderend te onderzoeken en dan het veranderproces 
hierop in te richten? Deze AI leergang denkt van wel… en ik inmiddels ook! 

(Jonny, senior organisatieadviseur)

mailto:info%40ai-academy.nl?subject=Extra%20informatie%20AI%20Academy
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Maak uitgebreid kennis met de fundamenten en 
achtergronden van Appreciative Inquiry, en de toepassing 
ervan vanuit de drie invalshoeken organisatieverandering, 
hoogwaardige bejegening en waarderend onderzoekende 
grondhouding. Na het volgen van de AI Fundamenten heb 
je voldoende kennis en praktische ervaringen opgedaan 
om in je eigen omgeving met Appreciative Inquiry aan 
de slag te gaan. Wat zou jij met deze waardevolle 
bagage willen bereiken?

Deze basismodule kent vier leerblokken van in totaal 
zes dagen, verspreid over maximaal drie maanden. De 
studielocatie is centraal in Nederland. Voordat je aan 
de opleiding begint, heb je je eerste leerervaring al 
gehad: een AI interview door één van de leermeesters. 
Deze leergang wordt verzorgd door Appreciative Inquiry 
Practitioners met een brede ervaring.

“Als je een schip wilt bouwen, geef de 
mensen dan geen hout en instructies, 
maar laat ze naar de zee verlangen.” 

(Antoine de Saint Exupéry) 

Het anticiperende principe van 
Appreciative Inquiry”

BLOK 1 is een tweedaagse inclusief diner en 
overnachting(smogelijkheid), en omvat
●  Check-in: ontmoeten en met elkaar ‘inclusief’ 

worden
●  Fundamenten: historie, principes, 

(wetenschappelijke) onderbouwing en 
toepassingsmogelijkheden van Appreciative Inquiry

●  Interviews en presentaties rond de vraag ‘waarom 
en waarvoor ben je hier?’ 

●  Gezamenlijk diner en avondprogramma
●  Kennismaking met je eigen grondhouding 
●  AI interviewen, geheel volgens het boekje
●  Aandacht voor specifieke AI-principes - 

huiswerkopdracht

BLOK 2 is een ééndaagse
●  Luisteren op vier niveaus - generatief luisteren
●  Co-creatie (cirkeldialoog) van een ‘affirmative topic’ 
●  Spelen met richtinggevende / krachtige vragen
●  Waar zit het begin van het begin? Voorbereiden is 

troef.
●  Aandacht voor specifieke AI-principes - 

huiswerkopdracht

BLOK 3 is een tweedaagse AI summit met 
overnachting(s)mogelijkheid
●  In drie dagdelen wordt de vier-D-cyclus doorlopen 

en ervaren
●  Discover - Dream - Design - Destiny
●  Dagdeel vier biedt ruimte voor reflectie, variaties op 

AI summits
●  Aandacht voor laatste AI-principes en ‘open boek’ 

toets

BLOK 4 is een eendaagse leerkring rond de 
vertaling van kennis naar uitvoering
●  Sociaal constructionisme in de vergaderpraktijk
●  Agenda grotendeels door de deelnemers bepaald
●  Focus en feedback op oefenen en beoefenen 

(Vitarka Mudra)
●  Bespreking en afronding van de toets
●  Kort stilstaan bij de verdere leerweg richting 

Practitioner
●  Waarderend onderzoekende afsluiting

Basismodule 
AI Fundamenten

Maak zodanig kennis met de kunst van het Waarderend Onderzoeken dat je er in je werk en privé mee aan de slag kunt

Schrijf je nu in op  
www.ai-academy.nl

http://www.ai-academy.nl
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DAG 1 handelt over jouzelf als belangrijkste 
context voor een constructief gesprek, en omvat:
●  wat de oude Chinezen ons leren inzake Appreciative 

Inquiry
●  de AI grondhouding - het waarderend hart - 

hartcoherentie
●  interpreteren van jouw Spiral Dynamics self 

assessment

DAG 3 belicht het AI interview van vele kanten, 
en omvat:
●  het waarom, het hoe en het wat van het AI 

interview
●  de kunst van het vragen stellen
●  oefenen en beoefenen - met monitor en 

toetsopdracht

DAG 5 geeft richting aan generatieve 
journalistiek, en omvat:
●  het generatieve, waarderend onderzoekende 

interview
●  richtlijnen voor het schrijven van een generatief 

artikel
●  voorbereiden van een interview/schrijfopdracht

DAG 2 neemt je mee in de achtergronden van 
het sociaal constructionisme, en omvat:
●  geschiedenis van het sociaal constructief handelen
●  casus complexiteit en meerzijdigheid
●  sociaal constructief zijn in de eigen praktijk

DAG 4 biedt handvatten volgens de principes 
van Zuiver Communiceren, en omvat:
●  de positie van de interviewer en de geïnterviewde
●  zuiver - jezelf wegcijferend - taalgebruik
●  praktische oefeningen

DAG 6 draait om fijnslijpen, monitoren en 
toetsen van opgedane vaardigheden

“Elke vraag is een richting
gevende vraag.” 

(Michael Hoyt) 

Het simultaniteitsprincipe van 
Appreciative Inquiry

Deze verdiepingsmodule richt zich speciaal op 
het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit van 
communicatie, door middel van waarderend 
onderzoekende bejegening van de ander. Dit variëert 
van het vlottrekken van vastgelopen conversaties tot 
het generatieve, bekrachtigende interview, en hoe 
je iemands verhaal aan het papier toevertrouwt. Het 
draait om je grondhouding en de kunst van het stellen 
van richtinggevende vragen. Hoe wil jij de kunst 
van het relationeel handelen benutten?

Deze verdiepingsmodule kent zes studiedagen, 
verspreid over maximaal zes maanden. De studielocatie 
is centraal in Nederland. Tijdens een intakegesprek 
wordt nagegaan of je over voldoende AI basiskennis 
beschikt om in deze module te kunnen instromen. 
Deze leergang wordt mede verzorgd door experts en 
docenten op academisch niveau en begeleid door een 
Appreciative Inquiry Practitioner als kerndocent.

Verdiepingsmodule 
AI Gespreksvoering

Verfijn je vraag- en luistervaardigheden zodat je de ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen

Schrijf je nu in op  
www.ai-academy.nl

http://www.ai-academy.nl
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Deze verdiepingsmodule richt zich speciaal op het 
ontwerpen en begeleiden van groepsbijeenkomsten 
waarin de deelnemers worden uitgenodigd en 
ondersteund om waarderend onderzoek mee te maken. 
De AI summit is de meest uitgebreide vorm, en een 
prima uitgangspunt om op te variëren, afhankelijk van 
groepsgrootte en beschikbare tijd. Het gaat om een 
complexe interventie die aandacht en expertise vraagt 
in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg.  
Hoe ga jij ervoor zorgen dat elk  
AI groepsproces tot gerichte acties leidt?

Deze verdiepingsmodule kent zes studiedagen, verspreid 
over maximaal zes maanden. De studielocatie is centraal 
in Nederland. Tijdens een intakegesprek wordt nagegaan 
of je over voldoende AI basiskennis beschikt om in deze 
module te kunnen instromen. Deze leergang wordt 
mede verzorgd door experts en docenten op academisch 
niveau en begeleid door een Appreciative Inquiry 
Practitioner als kerndocent

DAG 1 staat stil bij de organisatiecontext en 
omvat:
●  weten waarmee je bezig bent als je een organisatie 

betreedt
●  de relatie tussen organisatiestrategie en AI summit
●  kennismaking met waarderend leiderschap

DAG 3 gaat in op het ontwerpen en 
voorbereiden van een AI summit en omvat
●  ‘practise what you preach’ & ‘be the change you 

want to see’ - toetsopdracht
●  de ontwerpgroep in stelling brengen
●  de summit leidraad in al haar facetten

DAG 5 is bedoeld ter nabespreking van de 
uitgevoerde summit, en omvat
●  waarderend evalueren
●  de rol van de CFO (“chief facilitating officer”) en ‘the 

balls to stand naked’
●  verslaglegging en nabewerking van een AI summit

DAG 2 behandelt de aanloopfase van een AI 
summit en omvat:
●  de aard en het verloop van een AI summit
●  het komen tot een ‘affirmative topic’
●  variaties op een summit; van twee tot negen D’s

DAG 4 bestaat uit het meemaken van een AI 
summit in de praktijk:
●  door de AI Academy aangeboden aan een 

maatschappelijke organisatie of beweging
●  deelnemers hebben deels een actieve rol in de 

summit

DAG 6 draait om evalueren en waarderen van de 
uitgevoerde toetsopdracht:
●  elke deelnemer wordt geacht in de afgelopen drie 

maanden zelfstandig een groepsproces op AI wijze 
te hebben verzorgd (niet per sé een complete 
summit)

●  de toetsopdracht omvat een procesverslag en een 
persoonlijke reflectie

“Als we focussen op problemen, 
dan groeien onze problemen. Als 
we focussen op successen, dan 
groeien onze successen.”

(Mac Odell) 

Het poëtische principe van 
Appreciative Inquiry 

Verdiepingsmodule 
AI Groepsprocessen

Verfijn je facilitatie vaardigheden zodat je met succes een Appreciative Inquiry Summit kunt verzorgen

Schrijf je nu in op www.ai-academy.nl

http://www.ai-academy.nl
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Hogeschool SDO valideert de verworven kennis 
en beoordeelt de opgebouwde portfolio en het 
eindwerkstuk, uitmondend in een wettelijk HBO-
certificaat. De voorbereiding en het examen vormen 
de laatste stap in het drieluik dat tevens wordt 
gevormd door de module AI Fundamenten en één 
van beide AI Verdiepingsmodules. Ook het volgen 
van de in-company variant van onze AI Actieleergang 
geeft toegang tot het certificatietraject. Het afgelegde 
examen kan met 40 EC (European Credits) worden 
gewaardeerd als minor van de bachelor Bedrijfskunde.

Het Practitioner traject wordt geacht in zes maanden volbracht te zijn. Gedurende die periode volg 
je als deelnemer twee studie-/adviesdagen, ter bekrachtiging van je grondhouding en kwaliteit van 
communiceren. Je maakt deel uit van een subset samen met andere examinandi, en je ontvangt persoonlijke 
examenbegeleiding. 

Elke deelnemer realiseert in de eigen praktijk een ‘masterpiece’ waarin de AI vaardigheid ten volste wordt 
ingezet en aangetoond. Het ‘masterpiece’ wordt niet alleen uitgevoerd maar vormt tevens het hoofdthema van 
een te vervaardigen scriptie, die aangevuld wordt met een uitgebreide reflectie op de persoonlijke leerweg. 
Nadat de examenbegeleiders daarvoor groen licht hebben gegeven, gaat de kandidaat op voor de, uiteraard 
waarderend onderzoekende, afrondende evaluatie.

“Appreciative Inquiry is een ‘kunstje’, 
een kunst en een levenskunst.”

(Wil Uylenbroek, voormalig decaan 
Business School Netherlands) 

De benaming AI Practitioner is geen formeel 
erkende titel. Het drieledige toetsproces 
gedurende de volledige AI Actieleergang 
suggereert wat de modules beogen: een 
vaardigheid die de deelnemer in staat stelt 
op voldoende niveau Appreciative Inquiry  te 
beoefenen. Vergelijk het met een rijbewijs. 
Hoe goed de voertuigbeheersing uiteindelijk zal 
worden, hangt volledig af van de mate waarin 
de AI Practitioner zijn/haar vaardigheden 
blijft onderhouden en ontwikkelen. Daartoe 
biedt het AI Platform diverse mogelijkheden. 
Meer daarover op pagina 11. Meesterschap 
in Appreciative Inquiry is niet zozeer een te 
verwerven status als wel een proces van leven 
lang leren.

Heb je nog een vraag? 
Stuur die per mail naar info@ai-academy.nl

“Je ziet het pas als je het 
doorhebt.” 

(Johan Cruijff) 

Certificatiemodule 
AI Practitioner

HBO gecertificeerde examenopdracht om aan te tonen dat je je vertrouwd voelt als Appreciative Inquiry 
beoefenaar, en op weg bent naar meesterschap

mailto:info%40ai-academy.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag
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Inschrijven, wachtlijstprincipe en toch meteen 
beginnen met leren
Voor de open leergangen hanteert AI Academy een wachtlijst 
principe. Potentiële deelnemers maken vrijblijvend hun 
interesse kenbaar (en worden uitgenodigd dit aan de 
buitenwereld te laten weten.) Zodra er voldoende gegadigden 
zijn (basismodule twaalf, verdiepingsmodule acht) wordt 
de deelnemers gevraagd hun interesse om te zetten in een 
inschrijving. Redelijkerwijs rekening houdend met ieders 
agenda wordt vervolgens een studierooster vervaardigd. 
N.B.: na je inschrijving kun je wel alvast aan de slag met 
zelfstudie en periodiek deelnemen aan videocolleges
De Practitioner module start, bij voldoende deelnemers, 
twee keer per jaar; de data zijn op onze website te vinden.

Leerbegeleiding
●  Maak op onze website www.ai-platform.nl kennis met al 

onze docenten.
●  De basismodule AI Fundamenten wordt verzorgd 

door ervaren AI Practitioners die op grond van kennis, 
ervaring en verdiensten het volste vertrouwen van de  
AI Academy genieten.

●  De verdiepingsmodules kennen bijna net zoveel 
vakdocenten als studiedagen. Alle leermeesters dragen 
Appreciative Inquiry een warm hart toe, en weten 
de relatie tussen AI en hun specifieke vakgebied op 
hoogstaande wijze te duiden.

●  Iedere deelnemer krijgt toegang tot een 
digitale omgeving met studiemateriaal en rijke 
achtergrondinformatie.

●  De verdiepingsmodules worden gecoördineerd door een 
kerndocent namens de AI Academy. Deze onderhoudt 
de contacten met de deelnemers, en bewaakt hun 
studievoortgang.

●  Elke twee weken kunnen deelnemers met hun 
praktijkvragen aansluiten bij een video-spreekuur met 
een leermeester en/of kerndocent.

Kwaliteit en dienstverleningsvoorwaarden
●  Kwaliteit staat in een hoog vaandel. In het geval van de 

diensten van AI Academy - maar voor welke opleiding 
geldt dat niet? - wordt een stevig beroep gedaan op 
de intenties en inspanningen van de deelnemer. Zoals 
eerder al gezegd: oefenstof ligt voor het oprapen.

●  Op www.ai-platform.nl zijn de dienstverlenings-
voorwaarden van AI Academie in te zien. 

Toetsing
●  De basismodule AI Fundamenten wordt afgesloten met 

een ‘open boek tentamen’ dat vragen bevat omtrent 
opgedane kennis en inzichten. Deze toets wordt in een 
dusdanig vroeg stadium aan de deelnemers verstrekt 
dat zij er minstens een maand aan kunnen werken 
alvorens het in te dienen ter bespreking op dag zes.

●  De beide verdiepingsmodules kennen 
vaardigheidstoetsen. Uiterlijk op de tweede studiedag 
wordt de deelnemers duidelijk gemaakt welke 
handelingen ter toetsing worden geobserveerd en welk 
overige huiswerk daaraan ten grondslag ligt. Gedurende 
de leergang wordt regelmatig geoefend, en gelegenheid 
tot oefenen verstrekt. Op dag zes wordt de toets 
afgerond.

●  Uitgangspunt is dat de deelnemer alle gelegenheid 
moet krijgen om diens toets met goed gevolg af te 
leggen. Uiteraard ligt de belangrijkste inspanning 
daartoe bij de deelnemer zelf. Het oefenen en 
beoefenen van Appreciative Inquiry ligt nagenoeg altijd 
voor het grijpen.

●  De formele HBO certificatie is vastgelegd in een 
examenreglement, dat aan geïnteresseerden op verzoek 
beschikbaar wordt gesteld.

Investering 
●  Deelnemen aan de AI Basismodule vraagt een 

investering van € 1.479 exclusief BTW. Dit omvat locaties 
voor blokken 1 t/m 3, alle docenten, materialen, koffie/
thee/lunch tijdens de sessies, het diner in blok 1, 
inschrijving en toegang bij het digitale leerportaal, 
ontvangst van studieboek en certificaat. Voor blok 6 
rekenen we op de gastvrijheid van een deelnemende 
organisatie. Overnachtingen, en het diner tijdens blok 3 
zijn facultatief en voor eigen rekening.

●  Deelname aan een Verdiepingsmodule vraagt een 
investering van €1.979 exclusief BTW. Dit bedrag 
is inclusief gebruik van het digitale portaal, alle 
studielokaties inclusief lunch en basis versnaperingen, 
en alle benodigde materialen en faciliteiten. Eventuele 
diners of overnachtingen zijn voor rekening van de 
deelnemer.

●  Deelname aan de Accreditatie vraagt een investering 
van € 1.679 exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief 
inschrijving/examenkosten bij de Hogeschool SDO.

Appreciative Inquiry Academy 
Praktische informatie

http://www.ai-platform.nl
http://www.ai-platform.nl
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meentelijke organisatie lang niet overal 
gemeengoed, merkte hij. 

Bas voelde en merkte dat het gebrek 
aan ondersteuning of verkeerd gebruik 
maken van macht of hiërarchische po-
sitie diep in het systeem geslopen is en 
bij collega’s onder de huid is gaan zitten. 
Mensen lijken dan te verdwijnen in hun 
positie. Die positie wordt hun schild en 
bescherming. 

En vanaf dat moment begon wellicht 
het proces van afstand en afscheid ne-
men. Juist omdat hij geen concessies 
wil doen aan die basis van veiligheid en 
vertrouwen. Voor Bas is het de wereld 
op zijn kop dat de mensen die het verst 
van de dagelijkse werkelijkheid af staan, 
de hoogste salarissen krijgen.  Juist de 

Tegelijkertijd liep hij er tegenaan dat het 
niet altijd lukte om zijn projecten groot 
genoeg te maken. Daarom ook was zijn 
vertrek voor hem ‘natuurlijk’. Enerzijds 
omdat hij geen ‘afmaker’ is, anderzijds 
omdat meerdere van zijn projecten op 
een punt waren waarin een mijlpaal was 
bereikt, zoals het Festival Storytelling en 
een partnership voor het Government 
Lab. 

Bas is al weer volop in zijn nieuwe werk 
gedoken. Opnieuw een flinke uitdaging 
bij een grote organisatie. En misschien 
wel juist omdat hij wat meer afstand kan 
nemen, kijkt hij met een goed gevoel te-
rug op zijn tijd bij de gemeente Den Haag. 
Dat het gelukt is om met zijn verhalen 
zaadjes te planten en vuurtjes op te sto-
ken. Dat hij heeft mogen werken met en-
thousiaste en bevlogen collega’s die het 
lukte om nieuwsgierig te blijven, urgen-
te projecten op te pakken en zichzelf de 
vraag durfden te stellen of ze nog steeds 
werken aan de bedoeling. 

Op die manier neem ik afscheid van Bas 
als fijne collega. Hij raakte me met zijn 
oog voor het persoonlijke verhaal van 
anderen en verbindingen leggend waar 
hij maar kon. Hij liet zich niet tegen-
houden. De ‘vrije invulling’ die hij aan 
zijn rol gaf, werd niet vanzelfsprekend 
gewaardeerd.  En tegelijkertijd ben ik er 
zeker van dat hij daarmee veel mensen 
heeft geïnspireerd en dat de stad er een 
stukje mooier door is geworden. 

collega’s die zien wat nodig is om de stad 
mooier en beter te maken worden dan 
tegengewerkt of krijgen niet genoeg 
ruimte.

En op het moment dat die afstand ont-
staat, verdwijnen vriendelijkheid en 
belangstelling, groeten mensen elkaar 
niet en nemen geen tijd om te vragen 
wat er speelt op de werkvloer. Toen Bas 
dit voelde, wist hij dat hij niet ten volste 
kon presteren. Omdat het niet bij hem 
past om te werken in een omgeving die 
van hem vraagt zich aan te passen aan 
die mores. 

Verhalen
Centraal in het werk van Bas bij de ge-
meente staan de organisatie en haar 
verhalen. Verhalen verbinden onder-
werpen en mensen. En de kracht van 
verhalen heeft hij bij de gemeente Den 
Haag volop ingezet. Bas stond stil bij de 
waarde van verhalen, stelde mensen in 
de gelegenheid hun verhaal te vertellen 
en anderen om daarnaar te luisteren. 
Hij blijft hiermee ook zijn nieuwsgierig-
heid voeden en het gaf hem veel ener-
gie. Niets is vanzelfsprekend, maar wat 
geeft het een energie als er beweging 
komt. Bas zou het de gemeente Den Haag 
gunnen dat daar meer op deze manier 
gewerkt wordt. Dat wil zeggen in voort-
durende dialoog en met de wens tot re-
flectie en leren. “Want als je doet wat je 
leuk vindt op een plek waar dat nodig is, 
dan kom ik op het woord flow”, beschrijft 
Bas, “dan vliegt de tijd en ren je vanzelf”.
Bas plantte via zijn verhalen en pro-
jecten her en der zaadjes en wakkerde 
vuurtjes aan. Hij tikte mensen aan die 
vernieuwend en inspirerend zijn en gaf 
hen ruimte. Hij wilde daarmee laten zien 
dat het ook anders kan dan hoe we ’t al-
tijd al deden. Routines kunnen goed en 
handig zijn, maar niet vanzelfsprekend. 
Hij bleef nieuwsgierig naar hoe dingen 
beter en mooier kunnen. Een waarde-
rende manier van werken omdat het 
uitgangspunt was dat er energie ontstaat 
vanuit een verhaal over wanneer we op 
ons best zijn. Op dat moment is er bewe-
ging, erkenning en bezieling. 

RIANNE GABRIËLSE is Concern-

adviseur P&O
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Programma-op-maat
●  een impactvolle manier van action learning
●  beschikbaar vanaf een (potentieel) aantal 

van twaalf deelnemers namens dezelfde 
organisatie

●  desgewenst ondersteuning bij 
informatiesessies en interne werving van 
deelnemers

●  deelnemers werken aan hun eigen casuïstiek 
en tevens aan collectieve speerpunten

●  programma wordt op maat samengesteld uit 
de modules en blokken van de AI Academy

●  inclusief de co-productie van een 
organisatiespecifiek special issue van 
AI Magazine, dat bijdraagt aan de 
organisatieontwikkeling (zie foto impressie op 
deze pagina)

Effectief
●  deelnemers stimuleren en versterken elkaar 

intercollegiaal
●  continue ‘spin-off’ in de organisatie
●  deelnemers kennen elkaars context
●  programma focust mede op de strategische 

speerpunten van de organisatie

Efficiënt
●  leren vindt plaats op eigen locaties en binnen 

zelf georganiseerde tijdsblokken
●  efficiëntie-voordelen inzake studiebegeleiding 

komen ten voordele van de opdrachtgever
●  mogelijkheid voor niet-deelnemers binnen de 

organisatie om programmaonderdelen bij te 
wonen

Accreditatie
●  deelnemers die voldoende studieonderdelen 

hebben gevolgd, komen desgewenst in 
aanmerking voor HBO certificatie via de AI 
Academy Practitioner module.

Investering
●  na uitgebreide intake en programma-ontwerp 

wordt een vaste prijs overeengekomen
●  financiële voordelen per deelnemer kunnen 

oplopen tot 30% ten opzichte van de open 
leergang

Relatief kort geleden duurde de gemiddelde gezinsvakantie precies één dag per jaar. Vader 

leende of huurde een auto. Met als bestemming de kust, of het grasveld langs een kanaal 

met uitzicht op langsvarende schepen. Moeder had lekkere broodjes gemaakt. Het flesje 

chocomel werd ter plekke gekocht, en de kinderen genoten ervan met kleine teugjes. Als 

de zon had meegewerkt, kwam de familie ‘s avonds met enigszins verbrand gezicht weer 

thuis. Onvoorstelbaar toch, in het licht van de huidige tijd? Dat hangt ervan af hoe en waar 

je kijkt. Er bestaan grote groepen mensen die het moeten doen met veel zorgen en weinig 

middelen. Wat zijn hun vakantieverhalen? We bevinden ons in het werkterrein van Griet 

Bouwen, waarderend onderzoeker en nieuw-maker. Haar missie bestaat uit het waarderen 

en bekrachtigen van haar medemens. Op 26 oktober 2016 is zij gastdocent binnen de 

actieleergang Appreciative Inquiry die door vijftien collega’s in de vorm van een in-company 

wordt gevolgd. De bijeenkomst blijkt tevens de kraamkamer te vormen van het AI Magazine 

dat je zojuist begon te lezen. Een blad met een missie: to spread AI in the world…

Op verhaal komenHoe sterkt Appreciative Inquiry onze transitie?DOOR DE REDACTIE
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Hoe sterkt Appreciative Inquiry onze transitie?

BOUWEN MET WAT ZICH AANDIENT

SOCIALE WIJKZORGTEAMS DELEN HUN KRACHT

Anders kijken = Anders zien

“IK WAARDEER GOED EN SLECHT NIEUWS  

OP DEZELFDE MANIER”

De kracht van woorden

WAARDEREND AFSCHEID NEMEN

“ Den Haag  

komt op verhaal”

“Deploy the whole system in the room 
capacity to bring out the best in your 
organization in times of complexity, 
change, or big league opportunity.” 

(David Cooperrider, founding  
father of Appreciative Inquiry)

AI spreekt een ander deel  

van het zijn aan

In mijn eerste opdracht bij Bureau Interim kwam ik terecht bij een kleine afdeling, waar 

in de jaren daarvoor meerdere managers actief waren geweest. Over de afdeling bestond 

een negatief beeld bij het management; ze hadden weinig grip op de afdeling. De groep 

was verwaarloosd, iemand moest weer contact maken. Met AI in mijn achterhoofd ben 

ik het contact aangegaan met deze afdeling. Ik ben met iedere werknemer een gesprek 

aangegaan over het werk en wat zij leuk vinden aan het werk wat ze doen.

Het waren vooral leuke gesprekken. Soms als ik 

naar wat persoonlijke dingen vroeg, kreeg ik geen 

antwoord. Ik was me bewust van mijn hiërarchische 

positie, maar ik heb deze niet gebruikt om het gesprek 

te forceren, iets wat ik voorheen misschien wel had 

gedaan. Er ontstond bij mij een bepaalde rust. Ik kon 

de ruimte bij mezelf creëren om te denken “dat komt 

dan nog wel een keer, of niet en dat is ook goed.”

Ik kon in die gesprekken echt contact maken.

Het lukte door in het moment te zijn. Ik ben me  er 

bewust van geworden dat het goed willen doen je juist 

afleidt. Door in het moment te zijn, kom je in een sfeer 

waarin het vanzelf gaat en het echte contact ontstaat. 

Ik probeer dit steeds weer bij mezelf op te roepen.

Het zit in mijn oer geschiedenis, de rationele kant zoeken 

en mezelf bewijzen. Dat tackelt me af en toe. Door de AI 

leergang en de intervisies ben ik me dit bewust geworden en 

dit bewuste wordt steeds onbewuster.

Ik ging met plezier naar de AI dagen. Ik dacht altijd, ik ga het wel zien 

vandaag. Ook wel eens leuk, de dag op me af laten komen, altijd maar dat 

doelgerichte. Een bijzondere ontdekkingstocht.

Tijdens de leergang AI heb ik  ervaren dat ik mijn kwetsbaarheid kan laten zien. Het gáát ook gewoon 

over kwetsbaar zijn. Ik heb geleerd bij mij zelf te blijven, goed voor mezelf te zijn en dat het belangrijk is om 

mezelf goed te kennen. Pas dan kun je uitspreken wat je wilt en ontstaan er mooie nieuwe wegen.

BERNADETTE WIERINGA (grote foto) is Interim Manager bij het Bureau Interim van de gemeente Den Haag

YBELTJE NIEUWENHOUT (ronde foto) is senior onderzoeker bij de gemeente Den Haag, dienst OCW
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Ik waardeer goed en 

slecht nieuws  

op dezelfde manier

Conny van den Blink ervaart meer ruimte  

en wordt rustig van zichzelf

DOOR CEES HOOGENDIJK
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Bouwen met  
wat zich aandient 
Portret van een AI-pionier in Den Haag

kracht is gekeken hoe de dienstverle-
ning verder verbeterd kan worden.  
Het zijn echte en vaak ontroerende 
verhalen, zowel bezien vanuit de klant 
als vanuit de consulenten; velen geven 
aan dat het voor het eerst is dat iemand 
ze vraagt naar iets dat goed is gegaan 
en waar ze trots op zijn ...

Het resultaat was een tentoonstelling 
waarin zestien succesverhalen uit de 
praktijk van SZW over het bevorderen 
van zelfredzaamheid gebundeld zijn. De 
tentoonstelling reisde door de organisa-
tie en is zo door honderden medewer-
kers bekeken en vormt inspiratie voor 
verdere dialoog over zelfredzaamheid. 

Kun je terughalen wat je 
eerste succeservaring met 
AI was? Wat gebeurde er 
precies en wat maakte het 
tot een succes?
Jonny: “In 2007 begeleidde ik als 

organisatieadviseur een reorganisatie. 
Ik was toen nog niet bekend met AI, en 
op zoek naar een methodiek die uitgaat 
van wat goed gaat om dat vervolgens 
verder te brengen.  Al googelend kwam 
ik uit bij Annet van de Wetering en 
vroeg haar om een visie-dag te begelei-
den op een waarderend onderzoekende 
manier.  Nu stond ze op het punt naar 

Jonny en ik kennen elkaar vanuit dienst SZW en ik weet dat hij al jaren AI practitioner is én 
vrij recent van de rol van adviseur naar leidinggevende is veranderd. Met twee thema`s in 
gedachten (“wat kunnen beginnend AI-ers leren van zijn schat aan ervaring en hoe is zijn 

invulling van waarderend leiderschap”) wil ik het interview ingaan.

DOOR SANDRA LANGEZAAL

Het verloopt natuurlijk iets anders: 
Jonny maakt mij meteen al nieuws-
gierig doordat hij banners mee heeft 
genomen die hij gebruikt heeft voor 
een AI-traject binnen SZW. In het kort: 
het ging over dienstverlening aan de 

klanten van SZW; de werkzoekende 
burgers van Den Haag. In plaats van 
te focussen op wat er allemaal niet 
kan, gezien de beperkingen van de 
klant, heeft Jonny succesverhalen bij 
consulenten opgehaald. En vanuit die 
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Appreciative Inquiry Academy 
AI In-company Programma

Een effectieve en efficiënte  manier om medewerkers de leergang te laten volgen, met een extra 
‘multiplier’ effect, omdat de deelnemers elkaar intercollegiaal aanvullen en versterken
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Appreciative Inquiry Academy
Groeien in waarderen

AI Academy biedt een gevarieerd programma 
van exclusieve eendaagse AI Masterclasses. 
Deze kunnen in principe door iedereen 
worden bezocht en gevolgd. Voor AI 
Practitioners is deelname welbeschouwd een 
must. Docenten van de AI Academy worden 
geacht er twee per jaar te volgen. 

Zie hieronder vier voorbeelden van 
terugkerende masterclasses (onder 
voorbehoud; zie www.ai-platform.nl voor 
het volledige en actuele aanbod van AI 
Masterclasses).

“The better your technique, the 
longer you can rehearse without 
becoming bored.” 

(Isaac Stern, master violinist) 

Appreciative Leadership (Nederlands of 
Engelstalig)
Joep de Jong was 
aanwezig in de 
kraamkamer van 
Appreciative 
Inquiry, en 
zette mede zijn 
handtekening 
onder het nog 
immer vigerende 
motto ‘to spread 
AI in the world’. 
Appreciative Leadership vormt het onderwerp van zijn 
promotieonderzoek. 

Masterclasses worden ingepland bij voldoende interesse. Zie www.ai-platform.nl/masterclasses.

Word je verlicht van Appreciative Inquiry?
Cees Hoogendijk is grondlegger van de AI Academy, 
en heeft als missie Humanisering van Organisatie. 
Auteur van het boek Appreciative Inquiries of 
the 3.0 Kind. Zijn promotie 
onderzoek behelst het 
onderzoeken van hoogst 
intensieve AI beoefening 
als organisatorische 
interventie. Zijn bijzondere 
aandacht gaat uit naar AI als 
praktijk voor ontwikkeling 
van het zelf. 

Flourishing Together - a guide to 
Appreciative Coaching
Miriam Subirana Vilanova is opgeleid door, en werkt 
samen met David Cooperrider. Als founder van 
Instituto IDEIA bestrijkt zij met haar AI praktijken 
het complete Spaanse 
taalgebied. Naast 
standaardwerken 
over AI schreef zij 
tientallen boeken 
over persoonlijke 
ontwikkeling 
en spirituele 
vrijheidspraktijken. 
Master in mindfulness 
en heartfulness.

Waarderende Organisaties kunnen Inclusief 
Veranderen
Marcel van Marrewijk 
is co-founder van 
AI Academy, 
hoofdredacteur 
van AI Magazine 
en expert in 
de complexe 
organisatorische 
context waarin AI 
zich doorgaans beweegt. 

AI Masterclasses
Op weg naar AI meesterschap

http://www.ai-platform.nl
http://www.ai-platform.nl/masterclasses
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Appreciative Inquiry Platform
Groeien in waarderen

De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo, misschien wel sneller dan wij als mens kunnen 
bevatten en bijbenen. Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Wat laten we los? Wat kunnen wij wel 
beïnvloeden? Wat willen we het liefst dat er gaat gebeuren? Wat is de best mogelijke toekomst die we samen 
kunnen creëren?

Stel je voor dat wij in de complexiteit van ons huidige bestaan, onze tijd en aandacht vooral besteden aan ons 
intrinsiek menselijk potentieel. Stel dat we onze diversiteit aan kennis, kracht en ervaring maximaal weten te 
benutten, in klein verband of in grote organisaties. Stel dat we ons op ontvankelijke wijze verhouden tot de 
wereld om ons heen, ons optimaal verbinden met die wereld, en onze wereld maximaal samen vormgeven naar 
onze hand zetten. 

Dat vraagt om een speciale benadering, een manier van doen en een kunst van zijn. Een werkwijze die start met 
het onderzoeken van de kracht die we in ons hebben, en die uitgaat van de overvloed aan mogelijkheden die 
we hebben om samen vooruit te komen. Die manier van doen heet ‘waarderend onderzoeken’ of in het Engels 
Appreciative Inquiry.

Wij hebben het Appreciative Inquiry Platform in het leven geroepen om de kunst en kunde van het ‘waarderend 
onderzoeken’ duurzaam te helpen verspreiden. Door het voor te leven, door het voor te doen in onze 
masterclasses, door het toe te passen in onze diensten, en door het over te dragen via onze leergang tot AI 
Practitioner. Daarenboven willen we als AI Platform een etalage bieden aan allen die dezelfde missie nastreven. 
Wij willen dat we allemaal kunnen Groeien in Waarderen.

AI Platform

Thuisbasis van AI Academy en AI Magazine
Ontmoetingsplaats voor fans, aanbieders en gebruikers van AI praktijken

Wil jij een AI activiteit of dienst aan de wereld kenbaar maken? Laat het ons weten via meemaken@aiplatform.nl

Appreciative Inquiry Academy
Groeien in waarderen

Appreciative Inquiry Magazine
Groeien in waarderen

www.ai-academy.nl

www.ai-magazine.nl

mailto:meemaken%40ai-platform.nl?subject=Ik%20wil%20iets%20belangrijks%20met%20jullie%20delen%21


Appreciative Inquiry Academy
Groeien in waarderen

Appreciative Inquiry Platform
Groeien in waarderen

Appreciative Inquiry Platform is een sociale onderneming zonder winstoogmerk en met wederkerigheid  
voor haar meemakers: practitioners, docenten, trainers, coaches, onderzoekers, generatief journalisten, 
redacteurs, facilitators,  veranderaars en niet te vergeten de leden van onze Raad van Advies en Inspiratie. 

Appreciative Inquiry Platform en Appreciative Inquiry Academy zijn handelsnamen van HumanOrg BV,  
Nieuwe Parklaan 193C, 2587 BT Den Haag
KvK 27343461 BTW 820745029B01.

www.ai-platform.nl

Appreciative Inquiry Academy
Groeien in waarderen www.ai-academy.nl

“We zien de dingen niet zoals ze zijn; 
we zien ze zoals wij zijn” 

(Anais Nin)

Het sociaal constructionistisch 
principe van Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry Academy
Groeien in waarderen


