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Please...
try this at home!
Veel leesplezier toegewenst in het vierde nummer van AI Magazine. Het is een goede gewoonte
geworden om deze uitgave te verbinden met een lopende AI100-actieleergang. Dat verrijkt het
principe van de ‘social entreprise’ waarin ondergetekenden op dit moment als programmaleiders de participanten vormen, maar waarin onze alumni en huidige leergangdeelnemers dit blad
letterlijk hebben meegemaakt. En zo loopt AI Magazine 4 parallel aan AI100-leergang 3. (Huh?
AI Magazine 3 was een special ten tijde van de World AI Conference in 2012 in Gent, vandaar.)
Toepassen lijkt het devies van dit nummer. Uitproberen. Beoefenen en tegelijk oefenen. Dat lijkt
toch wel de beste manier om Appreciative Inquiry bij jezelf en bij anderen te ontwikkelen. In het
waarderend onderzoekend bevragen van je medemens ontstaat iets ping-pong-achtigs. Jouw
manier van vragen helpt de ander een krachtige ervaring te verwoorden. Die voelt zich daardoor
gewaardeerd, en waardeert jou daarvoor. Grote kans dat beiden, gesterkt door de wederkerige
ervaring, deze hoogwaardige kwaliteit van communiceren nogmaals gaan uitproberen met een
ander medemens. Kijk dat bedoelen we nu met de generatieve kracht van AI.
Hopelijk is ook dit AI magazine generatief. Nodigt het je uit tot ‘meer willen weten’? Prima. www.
ai100.org en www.2012waic.org zijn goede ingangen. Heb je dit magazine als PDF ontvangen?
Dan kun je het eenvoudig delen, zonder het zelf te hoeven missen. En met een beetje geluk en
goede wil werken de hyperlinkjes, probeer maar eens. Toepassen en uitproberen dus. Dat is wat
alle meemakers van dit magazine met elkaar gemeen hebben. Ze delen hun ervaringen graag
met jou, beste lezer.
Namens de social entreprise AI100, tevens redactie van dit magazine, wensen wij jou en de
jouwen een waardevol 2014, en verder...
,

Peter Brinkman

Cees Hoogendijk

Marcel van Marrewijk
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Namens de AI100-actieleergang zijn wij ongelooflijk
trots op al onze deelnemers die zich vijftien maanden
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lang inspannen om alle aspecten van Appreciative Inquiry in zich op te nemen. Omdat AI100 een HBO-accreditatie geniet, kun je er als deelnemer voor kiezen
officieel af te studeren. De eerste die dit heeft weten
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klaar te spelen is Monique Muller.

Monique,
van harte gefeliciteerd!
Monique maakte deel uit van onze eerste lichting
AI100/1, in de periode 2011-2012. De groepsfoto is
genomen op de startdag van de opleiding. Het certificaat is de waardering voor allen die met goede
zin de leergang doorlopen hebben. Maar Monique
mag zich verheugen in een officieel certificaat, ge-
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accrediteerd door Opleidingspartners. Hiernaast
vind je een spontane reflectie van Monique op
haar leerervaringen.

WAARDEREN
BEGINT
BIJ JEZELF
Stormachtig winterweer…

Een boeiende ontdekkingstocht heeft mij bij het Socratisch Gesprek gebracht.

Een mooie metafoor voor mijn Appreciative Inquiry-traject dat
ik op dinsdag 3 december 2013 succesvol heb afgerond.

M.b.v. literatuur, gesprekken, oefensituaties binnen de AI-leerkring en een training in de Socratische Dialoog, inclusief de

Voor mij is AI een way of life. Mijn nieuwsgierige aard helpt

praktijkcomponent, heb ik gezocht naar overeenkomsten tus-

daarbij.

sen enerzijds de AI-methodiek en anderzijds de Socratische
Dialoog. De AI-methodiek bestaat uit vijf fases: 1) verwoorden

Toen ik in 2011 met de AI-leergang begon, waren mijn verwach-

2) verdiepen 3) verbeelden 4) vormgeven 5) verwezenlijken.

tingen hoog gespannen.

De Socratische Dialoog is opgebouwd uit: 1) het vaststellen van
de onderzoeksvraag 2) het zoeken naar praktijkvoorbeelden

Het is een traject met vallen en opstaan geworden, maar vooral

3) het komen tot een kernbewering

ook een ervaring van doorgaan en niet opgeven. Veel waarde-

waarden 5) het onderzoeken van principes.

4) het onderzoeken van

rende aanmoedigingen hebben mij gesteund en nu is de succesvolle afsluiting een feit.

AI en de Socratische Dialoog vinden elkaar in de tweede fase
van de AI-methodiek (‘het verdiepen’). Ik ben tot de conclusie

Zet eens een andere bril op als naar je eigen organisatie kijkt.

gekomen dat de fasering van de Socratische Dialoog hier krach-

Dubbel focus op de waarderende component veroorzaakt een

tig kan worden ingezet om tot werkelijke verdieping te komen.

kantelpunt. Waar zit de kracht, wat is succesvol gebleken en

De AI100 leergang heeft mij het volgende gebracht:

wat heeft bijgedragen tot vooruitgang?

• de Socratische Dialoog is een krachtig hulpmiddel binnen AI
• waarderend onderzoeken werkt

Waar ik werk, in het ROC, heb ik bij een specifieke doelgroep
(docenten) de waarderende vraagstelling onderzocht. Op zich

• een kritische houding hoeft waarderend onderzoeken niet
in de weg te staan

werken de aandacht en het uitgebreid ondervraagd worden al

• groeien is ook ‘even niets doen’

stimulerend. Ik heb gemerkt dat hierdoor de bewustwording

• waarderen is een vorm van ‘wakker zijn’

van de eigen positieve vraagstelling naar hun cursisten toe-

• onvoorwaardelijke steun is een pijler voor succes

neemt.

“Appreciative Inquiry is de kunst en de kunde om
vragen te stellen.” (David Cooperrider)
Door dit citaat van de grondlegger van AI ben ik mij gaan verdiepen in ‘de kunst van het vragen stellen’. In de methodiek van
AI neemt de dialoog een essentiële plaats in. Binnen de AI-theorie heb ik echter geen concrete uitwerking kunnen vinden over

Monique Muller is trainer,
coach, opleidingsontwikkelaar bij
ROC Nova College

het voeren van een dialoog.
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AI100 lichting 2
blikt terug
en kijkt vooruit
Op een mooie januaridag in 2012 ging onze tweede groep AI-studenten van start. Het passende vertrekpunt is de Society3.0 ruimte van Seats2Meet Meeting Plaza Utrecht. Zeer aangenaam was ook de locatie waar we de opleiding afsloten met het beluisteren en waarderen van
elkaars eindpresentaties: een strandtent langs de zonnige Scheveningse kust. We schrijven
dan juni 2013.

Kijk eens goed naar beide foto’s en ervaar meteen al het generatieve paradigma van Appreciative Inquiry: wat kan er allemaal gebeuren als je vertrekt vanuit goed, en dan droom over wat er allemaal nog meer mogelijk is? Laat de beelden voor zich spreken.
Hoe is het nu met deze AI100-alumni? Lees op de volgende pagina’s een bloemlezing van hun ervaringen en inzichten.
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ONTKIEMEN

Jaap van Oeveren

Jonny van der Zande

Een aantal maanden heb ik vanuit mijn werk een studente van

In het voorjaar kreeg ik van een vriendin 100 tomatenplan-

zeventien van het ROC gecoacht in het kader van een project

tenzaadjes. Ik plantte ze allemaal. Tijdens het groeiproces werd

waarin professionals en studenten matchen met als doel de

heel zichtbaar dat het ene zaadje beter ontkiemde dan het ande-

student beter te laten presteren. Wat leuk om te zien dat een

re. Natuurlijk waren dit de plantjes die ik een plekje gaf in mijn

paar welgekozen vragen en aanmoedigingen er toe leiden dat

(kleine) moestuin. Het was simpel, ik hoefde alleen maar te kij-

de betrokken leerling nog meer in zich zelf gaat geloven, beter

ken en ruimte te geven aan het groeiproces.

gaat presteren en op eigen kracht verder durft. En dat, door te
vragen naar wat goed gaat, en waar het nog beter kan. Geen be-

Organisatieverandering begint vaak met één idee van één per-

lemmeringen opzoeken, maar mogelijkheden en kansen laten

soon, die met zijn veranderteam de rest van de organisatie mo-

zien. Een praktisch wenkend vergezicht, wat je zelf in de hand

tiveert om de ambitie te bewerkstelligen. Zou het zinvol en mo-

hebt als je er maar in gelooft! Dat heb ik zo bijzonder gewaar-

gelijk zijn om ruimte te geven aan 100 ideeën, ze waarderend te

deerd in AI: het gaat niet om de fouten, maar om het benoemen

onderzoeken en dan het veranderproces hierop in te richten?

van het goede en dat als vliegwiel te gebruiken voor nog betere

AI100 denkt van wel… en ik inmiddels ook !

resultaten.

Jaap van Oeveren is plaats-

Jonny van der Zande

vervangend griffier in Den Haag.

is organisatieadviseur.

‘ACTIE-LEERTRAJECT’
Gerwin Vaatstra
Vaak genoeg moet ik uitleggen wat het inhoudt en zelf wist ik
het ook niet zo goed, maar het is de correcte naam. Veel theorie
om aan je grondhouding te werken, maar dit combineren met
eigen praktijk is essentieel. Het leren van anderen maakt het
leren over AI in dit leertraject ‘waardevol’. En hoewel ik in het
begin vond dat er meer praktijk in mocht zitten, leer ik meer
en meer dat het geen trucje is, maar start bij een basishouding.
Dank voor het leertraject!

Gerwin Vaatstra was de dankbare
kandidaat voor onze gratis studentenplek in de leergang. Gerwin is
veelzijdig, werkt met autistische
kinderen, is trainer/ontwikkelaar
en ict-medewerker.
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WAARDEREN IS EEN WERKWOORD
Sandra Tjon
De kennismaking met Waarderend Onderzoek heeft mij een

moment werkt en daar kun je bewust voor kiezen. Aandacht en

nieuw en verfrissend perspectief op ontwikkelwerk gegeven.

bevestiging voor wat mensen goed doen geeft eigenaarschap,

Een rijk perspectief waar ik veel in vind en ook in mijn dagelijks

enthousiasme, betrokkenheid, saamhorigheid, creativiteit en

leven iets heeft toegevoegd.

plezier. Meer waarderen = meer positieve kracht en energie
voor verandering!

Waarderend onderzoek is voor mij, een notoire probleemoplosser en recidivist, een spiegel die een zuivere en oordeelloze

Na deze eerste oogopener ging al snel op zoek naar de mysteri-

reflectie geeft op mijn eigen overtuigingen en gedrag.

euze en ongrijpbare AI grondhouding die tijdens het leertraject
veelvuldig werd genoemd. Over mijn tweede oogopener kan ik

Wat mij in eerste instantie opviel en aantrok in de AI filosofie

kort zijn. Lang en diep denken over dit onderwerp bracht mij

en methodiek is de focus op wat op dit moment IS en wat goed

geen stap verder. Waarderen heb ik ontdekt, is vooral doen. En

gaat als vertrekpunt voor verandering. De positieve ervaringen

het leuke van waarderen is, dat je dit altijd en overal op jezelf

die ik sindsdien met AI heb gehad heeft de vanzelfsprekendheid

kunt oefenen. Resultaat gegarandeerd…

waarmee ik probleem-, risico en knelpuntenanalyses gebruikte om te komen tot oplossingen langzaam doen verdwijnen. In
plaats daarvan is een scherper bewustzijn gekomen van de effecten die het geven aandacht voor problemen versus aandacht
voor wat goed gaat werkelijk hebben.
Ik begon het gedrag en emoties beter te plaatsen die ik steevast aantrof wanneer ik weer eens een keer aan de slag ging
met een probleem: duikgedrag, vingerwijzen, de hete aardappel
overgooien, gevoelens van machteloosheid en schaamte. Waarderend onderzoek heeft mij doen inzien dat het echt anders
kan. Je kunt altijd en direct op zoek gaan naar wat er nu, op dit

8

AIMAGAZINE 4

Sandra Tjon Sandra Tjon is
directieadviseur.

Intergenerationeel leren,
een trend
of iets van alle tijden?
door Jeannette Schonewille

Iedere generatie heeft specifieke kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring is waardevol
voor onze samenleving. Het is onze bagage die we in de loop van de jaren hebben opgebouwd.
Leren met elkaar, van elkaar en over elkaar om elkaar te leren begrijpen. De sleutel voor onze
participatiesamenleving?
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Samen in generaties

AI is leren in co-creatie en dialoog

In het voorjaar van 2013 begon ik het project ‘Intergeneratio-

Appreciative Inquiry kan dienen als hefboom om intergenera-

neel leren voor mensen met een beperking’ , een deelproject

tioneel leren vorm te geven. Daarvoor is nodig dat we construc-

van het Europees programma Leven Lang Leren. In de overgang

tionistisch werken. Het sociaal constructionisme is één van de

van een burgersamenleving naar een participatiesamenleving

belangrijkste basisprincipes van AI. Constructionistisch werken

kan dit opkomend thema bijdragen aan het vinden van nieuwe

betekent teamwork, het volledig inzetten van de energie die er

wegen voor vraagstukken in onze samenleving. Dat generaties

is en het potentieel. Mensen in beweging krijgen vanuit eigen

van elkaar leren is iets van alle tijden, denk aan het meester-ge-

kracht vanuit een generatieve benadering als focus. In de diver-

zel systeem om het echte vakmanschap te ontwikkelen.

siteit in onze samenleving is er niet één oplossing, we hebben
alle expertise nodig in diversiteit. Kortom, wij zijn diversiteit. In

In onze huidige tijd is intergenerationeel leren een passend

diversiteit kan het creëren van dialogen bijdragen om mensen

thema om mensen te verbinden en onderlinge relaties in onze

te verbinden en met elkaar in gesprek te komen om samen bete-

samenleving vorm te geven. Voor mensen met een beperking

kenis te geven aan wat zij van elkaar kunnen leren; ‘wie zijn we’,

geldt dat zij steeds vaker geïntegreerd werken en wonen in de

‘wat zijn onze waarden’ en ‘wat kunnen we voor elkaar bete-

samenleving met steeds minder speciale voorzieningen. Het is

kenen’. Het gaat over de onderlinge relatie, de interpersoonlijke

nog niet helemaal duidelijk wat dit betekent en er zijn nog heel

relaties tussen mensen en groepen mensen. Intergenerationeel

veel vragen hoe dit vorm te geven.

leren kan vorm krijgen in co-creatie door het vormen van leergemeenschappen met AI als hefboom om consistentie over de

Intergenerationeel leren is een vraagstuk van hoe je het leren

diversiteit te bereiken van de leergebeurtenissen.

zodanig kan organiseren dat de verschillende generaties zich
verbonden voelen met elkaar en elkaar weten te vinden en het
waarderen van ieders toegevoegde waarde. Daartoe hebben we
oog voor synergie nodig; voor synergie is samenwerking nodig,
en voor samenwerking is vertrouwen nodig (Van den Berg,
2006). Appreciative Inquiry kan als basisfilosofie en methodologie eraan bijdragen dat we nieuwe paden gaan bewandelen
gericht op Intergenerationeel leren; door in dialoog te gaan in
organisaties en daarmee ook in onze samenleving.

Intergenerationeel leren: ieder individu is van
waarde en levert een essentiele bijdrage
We spreken van intergenerationeel leren als generaties van alle
leeftijden samenwerken voor het verwerven van kennis en
vaardigheden en waarde creëren door te leren met elkaar, van
elkaar en over elkaar. Het woord ‘inter’ betekent immers ‘tussen’ en ‘onderling’. Het gaat om interpersoonlijke kennisover-

Jeannette Schonewille adviseert en begeleidt organi-

dracht tussen mensen, om de interactie tussen de verschillende

saties bij veranderingen en geeft training vanuit het waarde-

leeftijdsgroepen en de meerwaarde die dat heeft. In gesprek

rend perspectief Appreciative Inquiry(AI). Op landelijk niveau

beginnen groepen met verschillende achtergronden en leeftij-

is zij betrokken bij het creëren van praktijkleernetwerken met

den elkaar te begrijpen. Daarvoor is het belangrijk dat ze elkaar

organisaties in de Zorgsector. Haar drijfveer is mensen inspi-

ontmoeten. Vanaf dat moment leren we begrijpen wat interge-

reren en motiveren voor de verandering vanuit eigen kracht en

nerationeel leren is en dat we het nodig hebben. De uitdaging

betrokkenheid. Zij heeft bestuurskunde ge-

waar we voor staan is een intergenerationele samenleving te

studeerd met als afstudeerrichting Or-

creëren waarin ieder individu een bijdrage levert. Het startpunt

ganisatie, Cultuur en Management.

ben jezelf!

Zij heeft een aantal publicaties op
haar naam staan over AI, medicatieveiligheid en waarderend auditen.
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Planetree
+ AI
= Zorgzamer

DOOR Dina May van Leeuwen
De gynaecoloog zegt tegen de vrouw met weeën: “Het is spannend voor u he?”. Zij voelt dat hij echt meeleeft. Haar gespannen gezicht
ontspant zich een beetje en er verschijnt een kleine glimlach. Voor hem is het dagelijkse kost. Daarom heeft hij zichzelf aangeleerd geregeld
te vragen hoe spannend het voor zijn patiënten is. Niet alleen om hen te erkennen in hun zorgen, maar ook om zichzelf scherp te houden
dat de geboorte van een kind voor deze vrouw en haar partner een unieke ervaring is.
De receptioniste zegt: “Waar zijn uw haarspelden dan, mevrouw?”. De bejaarde vrouw in de rolstoel, die wacht op een taxi, is aangenaam
verrast dat ze zo’n reactie krijgt nadat ze verdrietig klaagt dat haar kapsel er niet meer uitziet. Binnen een minuut heeft de receptioniste
een keurig knotje in het haar van de vrouw getoverd en vouwt één van de overgebleven spelden in de hand van de vrouw. “Kleine moeite
toch?” zegt de receptioniste.
De familie van de stervende zegt: “Wat fijn dat dit mogelijk was voor onze moeder.” Het kerstkoor dat in de buurt van de hartbewaking
zingt, wordt door een verpleegkundige naar binnen gehaald en zingt, op verzoek van de familie, zachtjes haar favoriete lied om het bed
van de stervende. Menig traantje wordt weggepinkt, niet alleen bij de familieleden.
De neuroloog toont een filmpje van een jonge spastische vrouw. “Maar let op”, zegt hij breed grijnzend: “moet je eens kijken hoe ze na
onze operatie in het diepe gedeelte van haar hersenen nu is.” En ik zie een jonge vrouw die voor haar kinderen zorgt, lacht en op hoge
hakken loopt.
Inspirerende verhalen van bevlogen collega’s uit het ziekenhuis waar ik werk en voor wie het volkomen logisch is de helpende hand uit te
steken. Daarom ga je tenslotte in een ziekenhuis werken. Toch?

AIMAGAZINE 4 11
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ls ik aan patiënten of bezoekers vraag wat ze van

mee?” Als vertrekpunt niets nieuws sinds Florence Nightingale.

onze manier van werken vinden, dan hoor ik dat

Maar wel vernieuwend: als aanpak, instellingsbreed, van het

vooral de ‘communicatie’ (wat we zeggen) beter

leveren van zo goed mogelijke zorg, in een zo prettig mogelijke

kan. En ons gedrag (hoe we het zeggen) volgt

omgeving tot en met het goed op orde hebben van onze zaken.

meteen daarna als verbeterpunt. Als ik vraag

Op zijn minst een kapstok met veel haken waaraan je alles dat je

aan nieuwe collega’s: “Hoe kijk jij als nieuweling naar ons?” dan

in een zorginstelling doet, betekenis kunt geven.

hoor ik een beeld van eilanden. Ja zeker, veel collega’s doen hun
best, maar vooral op hun eigen eiland. En vraag ik het aan col-

Hoe ziet dat er uit? “Concrete voorbeelden graag”, hoor ik

lega’s die veelal al jaren in het ziekenhuis werken, dan hoor ik

dagelijks van zorgcollega’s die praktisch zijn ingesteld. Ook

gebrom over ‘de organisatie’, wijzen ze naar andere afdelingen

hoor ik desgevraagd: “Ik vind het ongelooflijk dat zoiets

waar het volgens hen niet loopt en vragen ze om regels waaraan

nodig is in een ziekenhuis.” Altijd weer vraag ik dan naar

de patiënt zich moet houden.

hun drijfveer om in de zorg te gaan werken. En hoe het toch
mogelijk is dat we niet klachtenvrij zijn, veel mopperen en niet

Inzicht in onszelf, te beginnen bij jezelf, en begrip voor elkaar.

willen veranderen.

Dat is de bottom line van waaraan we willen blijven werken.
Onder andere daarom werd ‘mijn’ ziekenhuis vijf jaar geleden

In zekere zin snap ik het wel. In de ideale situatie stappen allen,

lid van Planetree Nederland. Veel instellingen voor de geeste-

die ervoor kiezen in een ziekenhuis te gaan werken, in welke

lijke zorg en ouderenzorg en ziekenhuizen zijn daarvan lid. Dit

functie dan ook, elke ochtend met hun beste been op de werk-

concept gaat om het uitvoeren van je werk in de zorg vanuit

vloer met het idee: “Wie kan ik vandaag weer helpen?” Maar

de vraag: “Waar help ik deze mens die iets mankeert het beste

ja, die waan van de dag hè? De dynamiek van 24/7 roosters, het

Fonkelnieuwe entree van het HAGA Ziekenhuis
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doorgeefgevoel van ‘druk, druk, druk’, het cruciale moment van
overdracht (de een wil naar huis en de ander moet nog ‘landen’),

Planetree is een zorgvisie waarmee or-

de spoedgevallen, de protocollen, de administratieve taken, de

ganisaties hun zorg kunnen verbeteren.

druk op de beddenbezetting…

Mensgerichte zorg is hierbij het uitgangspunt. De bedenker van Planetree is Ange-

Het is mensenwerk, ván mensen vóór mensen, en als het erop

lica Thieriot uit de Verenigde Staten. Haar

aankomt willen we snel, veilig en efficiënt handelen. Het valt

droom is dat zorginstellingen een plek

niet mee om dan steeds even terug te schakelen naar een bezin-

worden waar mensen zich direct welkom

ningsmoment zoals: “O ja, even denken, niet meteen (be)oorde-

en veilig voelen en waarin het beste van

len, eerst luisteren, en niet alleen met mijn oren” en “Wat bete-

hotel, ziekenhuis en thuis is verenigd.

kent datgene wat ik zie, hoor en doe voor de patiënt, en heb ik
het ook uitgelegd?”of “Nou, misschien maar even over sparren

De kernpunten van Planetree

met een collega.”
Planetree kent 12 kernpunten, die zijn ondergebracht in drie

In zogenaamde gastvrijheidsessies hebben we het erover met

groepen:

elkaar. Hoe willen we idealiter dat we de zorg verlenen? En hoe

1. Betere zorg

ziet onze ideale patiënt eruit? Wat doen we als het anders is?

2. Helende omgeving

Wat is je mooiste zorgervaring en waar ben je trots op? Ook vra-

3. Gezonde organisatie

gen we patiënten hun ervaringen met ons te delen. Wat betekent wat wij doen of zeggen voor hem of haar? Wat kunnen we

De naam Planetree betekent ‘plataan’. Dat was de boom

leren van de hotel-/horeca wereld over gasten tegemoet treden?

waaronder Hippocrates - de grondlegger van de moderne ge-

We oefenen het elkaar respectvol aanspreken als we zien dat

neeskunst - vele eeuwen geleden zijn leerlingen lesgaf.

iets minder prettig of gastvrij verloopt. Kortom, we proberen
van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam te komen, in

Planetree is ruim 30 jaar geleden opgericht en in de jaren daar-

woord en daad. We proberen tussen elkaars oren te krijgen dat

na steeds verder ontwikkeld. In het begin bestond Planetree

we tijd moeten maken om in te schatten hoe, als dat mogelijk is,

uit een eenvoudige medische bibliotheek voor cliënten. Nu

we kunnen samenwerken met de patiënt en met elkaar, voor

werken al meer dan 150 zorginstellingen met Planetree, in de

het beste resultaat. En dat we die tijd moeten gebruiken om ver-

Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Japan en Nederland.

wachtingen naar elkaar toe uit te spreken, ook over wat niet
mogelijk is. In een stadsziekenhuis met een grote diversiteit aan

In 2006 is Stichting Planetree Nederland officieel gestart. Deze

culturen is dat niet geheel overbodig.

stichting heeft de visie de afgelopen vijf jaar verfijnd en met
succes toegepast. Planetree Nederland ondersteunt zorgin-

Sinds ik als Planetree coördinator ook nog eens ben aangeraakt

stellingen met succes de Planetree-filosofie toe te passen.

door het waarderend onderzoeken, als deelnemer aan de derde
leergang Appreciative Inquiry, laat ik geen kans onbenut waarderende vragen te stellen. Om daarmee vast te stellen waar we
staan op weg naar een nog betere ervaring voor onze patiënten.
Er dienen zich dagelijks situaties aan waarin het helpt.
Een uitdaging blijft het. De lat ligt hoog, de werkdruk ook. Een
gevoel van ‘trots op’ is lang niet altijd merkbaar en het mopperen als normgedrag stopt niet zomaar. In twee aspecten is
het werken met Planetree in ieder geval wel geslaagd. Bij het
ontwerpen van onze nieuwe entree en nieuwe verpleegafdelingen heeft een grote aandacht voor een helende omgeving
een prachtig resultaat opgeleverd. En in ons vakjargon is een
nieuwe woord toegevoegd. Als je je gastvrij en collegiaal gedraagt, heb je grote kans op het volgende compliment: “Hee, jíj
bent Planetree bezig!” En iedereen snapt dat het goed is. We zijn

Dina May van Leeuwen
is Planetree coördinator in het
HagaZiekenhuis

op de waarderende weg.
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Waardering
wordt
gewaardeerd
Verbinden en waarderen op de werkvloer vormen
hefboom voor meer bevlogenheid
door Bert Verleysen

Met een psychologisch survey bij ruim 400 medewerkers uit verschillende organisaties in
Vlaanderen en Nederland onderzochten wij wat Appreciative Inquiry doet bij een individuele medewerker. Om AI te onderzoeken hebben wij ons gebaseerd op de dubbele actie-spiraal
die het DNA van AI als veranderingsmethodiek wordt genoemd: (a) connecting of het actief
bouwen aan kwaliteitsvolle relaties om elkaar tot ontwikkeling te brengen en (b) appreciation:
het kunnen zien van een sluimerend potentieel en dit potentieel groeikans geven. Appreciation is verder gekenmerkt door (a) tracking, het opzoeken van het potentieel in mensen en
systemen, en (b) fanning, dat klein vuurtje van potentieel aanwakkeren tot een enorm vuur.
Wij onderzochten of medewerkers die meer appreciation en

Hiervoor

connecting vertonen ook meer bevlogen in het werk staan.

medewerkers uit organisaties die vertrouwd waren met AI en

werd

een

online

vragenlijst

afgenomen

bij

Bevlogenheid duidt op meer vitaliteit, wat aangeeft dat men

ook bij medewerkers uit organisaties zonder ervaring met een

zinvol bezig is met inspirerende taken waardoor de tijd op een

AI-aanpak.

aangename manier voorbijvliegt. Uit onderzoeken blijkt dat
medewerkers meer bevlogen zijn als er voldaan wordt aan eigen psychologische behoeften. Deze psychologische basisbehoeften zijn (a) de behoeften aan competentie, of het gevoel van
het te kunnen; (b) de behoefte aan autonomie, of het gevoel van
zelf de touwtjes in handen te hebben en ten slotte (c) de behoefte aan verbondenheid of het gevoel erbij te horen.
Samenvattend veronderstellen wij dat de dubbele spiraal, connecting en appreciation, binnen een AI-aanpak zorgt voor een
werkklimaat waar de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid worden voldaan, zodat
medewerkers ook meer bevlogenheid rapporteren.

Figuur 1: De gemiddelde scores op de variabelen per onderzoeksgroep
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De resultaten tonen dat medewerkers uit organisaties met een
AI-aanpak meer connecting en meer appreciation rapporteren

Dit onderzoek is volledig te lezen op www.beverconsult.be.

dan medewerkers uit organisaties zonder een AI-aanpak. Ook

Het is geinspireerd op onder andere volgende bronnen:

zien we dat de bevlogenheid, en de voldoening van de psycholo-

Bouwen, G. (2010). Leiden naar talent en bezieling. Energie

gische basisbehoeften hoger is bij medewerkers uit AI-organisa-

van mensen verbinden tot teamkracht. Leuven: LannooCam-

ties. Behalve voor het voldoen van de behoefte aan competen-

pus.

tie, zijn alle verschillen statistisch significant en op basis van de

Bushe, G. R. (2010). Clear Leadership: Sustaining Real Colla-

effectmaten bovendien vrij groot te noemen.

boration and Partnership at Work. Boston: Davies-Black.
Dutton, J. E., & Heaphy, E. D. (2003). The power of high-qua-

Verdere statistische analyses tonen dat bevlogenheid signi-

lity connections. In K. S. Cameron, J. E. Dutton & R. Quinn

ficant voorspeld wordt door het verschil tussen organisaties

(Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 263-278). San

met of zonder AI-ervaring. In organisaties met een AI-aanpak

Francisco: Berret-Koehler.

rapporteren medewerkers meer connecting, waardoor beter

Cooperrider, D. L., & Godwin, L. (2012). Positive Organization

voldaan wordt aan de behoefte van autonomie zodat ze meer

Development: Innovation-Inspired Change in an Economy and

bevlogen aan de slag gaan. Verder rapporteren medewerkers

Ecology of Strengths. In K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The

uit organisaties met een AI-aanpak significant meer appreci-

Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (pp.

ation waardoor de behoefte aan verbondenheid beter wordt

737 - 750). New York: Oxford University Press.

voldaan.

Vansteenkiste, M., Neyrinck, B., Niemic, C. P., Soenens,
B., De Witte, H., & Van den Broeck, A. (2007). On the Relations among Work Value Orientations, Psychological Need
Satisfaction and Job Outcomes: A Self-Determination Theory
Approach. Journal of Occupational and Organiszational psychology, 80, 251-277.

Figuur 2: De onderzochte verbanden tussen de onderzochte variabelen. De
significante verbanden zijn aangegeven met een volle lijn. Bij de pijlen staan

Bert Verleysen (62 jaar) is gepensioneerd en heeft een

de regressiecoëfficienten. Boven de variabele staat de verklaarde variantie.

drukke arbeidsperiode achter de rug. In de verschillende werkomgevingen was Bert geboeid door arbeidsrelaties. September 2013 behaalde hij aan Open Universiteit het masterdiplo-

Samenvattend kunnen we besluiten dat een AI-aanpak, met

ma “arbeids- en organisatiepsycholoog” met een scriptie: De

meer connecting en appreciation, duidelijk zorgt voor meer be-

relatie tussen Appreciative Inquiry en bevlogenheid, verklaard

vlogenheid bij medewerkers. Hierbij speelt vooral het voldoen

vanuit de psychologische basisbehoeften. Momenteel werkt

van de psychologische behoefte aan autonomie een belangrijke

Bert aan een promotieonderzoek aan Open Universiteit Ne-

rol. Voor de toekomst zal het belangrijk zijn om te onderzoeken

derland en UHasselt rond het thema:

welke factoren connecting en appreciation beïnvloeden zodat

Kwaliteitsvolle relaties als hefboom

leidinggevenden handvaten krijgen om een AI-proces succesvol

voor generatief organiseren.

toe te passen en zo bevlogenheid te versterken waardoor organisaties floreren en medewerkers excelleren.
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… een bouwwerk geen gebouw zijnde …

… de poort der wedergeboorte …

… Wat is dit? Waar is dit?
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We zijn in Mildam, onder de rook van Heerenveen.

De Ecokathedraal, een bouwwerk in vrije interactie met de omgeving,
geschraagd door een bestemmingsplan van 1000 jaar.

GROND

Peter Brinkman is organisatiefluisteraar en onderzoeker/verzamelaar van
oude, soms vergane kennis. Als president van de Stichting Tijd draagt Peter
bij aan het voortbestaan en het uitdragen van het gedachtegoed achter de
Ecokathedraal, zoals ontwikkeld door Louis Le Roy †2012). Peter is en doet
nog veel meer; sinds kort tevens participant en meemaker van AI100.org
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HOUDING

Deenemers van AI100-3 onderzoeken hun grondhouding.

Middenin het terrein het atelier van wijlen Louis.

AIMAGAZINE 4 19

Robuust bouwen vergt meesterschap; de kieren vormen behuizing voor dier en plant

Het risico bestaat er uit dat je na dit bezoek nooit meer dezelfde zult zijn…
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column@ceeshoogendijk

I

(levens)kunst(je)

emand zei ooit dat je dingen pas echt goed leert als je ze aan een ander probeert over
te brengen. Wat dat betreft is het aanbieden van de leergang AI100, op weg naar de
vierde lichting alweer, voor mij een uiterst leerzaam proces. Als het maar even kan,
woon ik nog steeds elke module en elke leerkring bij. En zo is het gekomen dat Appreciative Inquiry onderdeel van mijn persoonlijk systeem is geworden. Ben ik dan

van minuut tot minuut AI? Natuurlijk niet. Ik floep er geregeld een uitspraak uit die
je als minder waarderend zou kunnen beschouwen. Het belangrijke verschil is dat er
aan het eind van mijn dag altijd wel een momentje is dat een kritisch doch waarderend
stemmetje mij influistert: “Cees, hoe had je die uitspraak ook, en meer waarderend onderzoekend kunnen doen?”
Zonder daar nu veel promotionele inspanning voor te verrichten – hoewel: AI uitdragen is overduidelijk een van mijn missies – word ik regelmatig gevraagd voor het begeleiden van een zogenoemde AI-summit. Als lezer van AI Magazine weet je dan wat ik
bedoel: dat inclusieve, alle stemmen beluisterende, constructieve, collectief ontwikkelproces langs Ontdekken, Dromen, Ontwerpen en Verwezenlijken, dat nieuwe strategische agenda’s kan produceren. Ik merk dat het voorbereiden en begeleiden
van een dergelijk proces complex is, en een beroep doet op uiteenlopende
vaardigheden van mijzelf en van alle betrokkenen.
Wat is nu meer complex? De ontwikkeling van je persoonlijke AI-vermogens? Of de ontwikkeling van je vaardigheden als AI-procesbegeleider?
Deze of-of vraag is meteen kandidaat voor waarderend onderzoek trouwens… Waar wil ik heen? Naar de enkeling die in staat is de ontegenzeggenlijke
complexiteit van AI terug te brengen tot haar schoonste eenvoud. Die iemand heet
Wil Uylenbroek, decaan bij de Business School Nederland.
Sinds enige maanden ben ik zo nu en dan BSN-gastdocent ten overstaan van telkens
veertig MBA-studenten, midden in hun carrière, zwoegend voor die master, je kent dat
wel. Dankzij Wil krijgen deze studenten een open ‘college’ Appreciative Inquiry aangereikt. In de vorm van een ervaring natuurlijk: we doen die middag een minisummit
rond het affirmative topic ‘de waardering van de manager’. De ochtend ervoor hebben
ze een college ‘Risicomanagement’ ontvangen. Prachtig om de twee paradigma’s van
Ron Fry (slecht naar niet-slecht; goed naar beter) in de praktijk te kunnen presenteren.
Tussen de summit-onderdelen krijgen de studenten een miniem stukje achtergrondinformatie: dat AI bekend staat als krachtige organisatieverandermethode (summit); dat
AI steunt op hoogwaardige kwaliteit van communiceren (niet tussen de oren, maar
tussen de neuzen, aldus prof. René Bouwen); en dat je op zoek mag naar je waarderende
onderzoekende grondhouding, inclusief de vraag of die ontwikkelbaar is.
Wil Uylenbroek verstaat de kunst om mijn middagbijdrage aan BSN in een treffende
27 seconden in te leiden: “Dames en heren, vanmiddag ga je Appreciative Inquiry meemaken. Welbeschouwd een kunstje, een kunst en een levenskunst.” Vind je dit geen
prachtige samenvatting?
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“Whatever the question,
community is the answer”
(Margaret Wheatley)
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W

aarderend onderzoeken blijkt een manier
van werken te zijn die nieuw licht werpt
op schijnbaar vastgeroeste verhoudingen.
Bij mijn werk in Peel en Maas (gemeente
met elf dorpskernen in Noord-Limburg)

liepen we (driespan van gemeente, allerlei organisaties en instituties, inwoners van de dorpskernen) regelmatig aan tegen het
feit dat de relaties tussen deze drie actoren bepaald werden door
het denken in termen van top down en bottom up. Dit denkstramien maakte nieuwe inzichten nagenoeg onmogelijk, omdat het gebaseerd is op ‘verantwoordelijkheden afstaan’ (door
gemeente en instituties) en ‘eigen verantwoordelijkheid oppakken’ (door inwoners van de dorpskernen). Ook de huidige roep
om de participatiesamenleving is op dit stramien gebaseerd: de
gemeente en de maatschappelijke instituties (wonen, welzijn,
zorg, onderwijs) kunnen hun taak niet meer aan en verleiden
de burgers om mee te gaan doen, te participeren. Maar dan wel
volgens de regels die van buitenaf of bovenaf gesteld worden.
De participatiesamenleving miskent de autonomie van de leefwereld van burgers en inwoners van buurten, dorpen en steden. Wie is er immers beter in staat om de kwaliteiten van de
leefwereld van burgers te ontdekken en te versterken dan die
burgers zelf? Vandaar dat we in Peel en Maas al een hele poos
geleden begonnen zijn om de leefwereld van de inwoners van
de elf dorpskernen als centraal domein te waarderen. De inwoners gaan zelf op zoek naar de kroonjuwelen in hun gemeenschappen en denken met elkaar na over hoe ze de identiteit van
hun dorp in de toekomst willen ontwikkelen en vormgeven. AI
(ontdekken van ‘strenghts’, dromen, ontwerpen, plannen maken, realiseren) blijkt voor inwoners een uitstekende weg om
onder eigen regie de toekomst van hun dorp te ontwikkelen en
vorm te geven.
En de gemeente? En de instituties? Die worden door dezelfde
inwoners regelmatig uitgenodigd om te ondersteunen, te faciliteren, in te springen waar de gemeenschap op haar eigen grenzen stuit. Door telkens goed te kijken naar de vraag wie de eigenaar is van een thema dat speelt in een dorpsgemeenschap of
van een ontwikkeling die er aan zit te komen (denk aan de drie
Jan Custers (AI100/1 alumnus) is meemaker van de

decentralisaties), ontstaat er ook een communicatief speelveld

Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling Peel en Maas. Jan

tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke instituties. Ge-

is o.a. co-auteur van het boek Zelfsturende

lijkwaardigheid en partnerschap in plaats van top down en bot-

vitale gemeenschappen, Ervaringen van

tom up doen hun intrede. Door de weg van waarderend onder-

de Proeftuin Zelfsturing.

zoeken te bewandelen zijn burgers niet langer puur onderdaan,
of lid van de samenleving met rechten en plichten, maar ook
creatieve vaklieden. Deze ontdekking van de meervoudigheid
in het burgerschap is een grote stap vooruit op de weg naar een
samenleving waarin het voor iedereen goed toeven is.
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Waarderend
onderzoeken
van kritiek
Reflecties op de methode Heartmath
door Erna Kraak en Marcel van Marrewijk

Het eerste AI Magazine bevatte een interview waarin de HeartMath methode werd beschreven. In het AI100 actieleertraject wordt deze methode ingezet om de AI-grondhouding te
oefenen en inzicht te krijgen in de impact van waardering op ons lichaam en de wijze waarop
dit doorwerkt in de verbinding tussen mensen.

H

et bevorderen van je hartcoherentie is een inno-

mensen op basis van pseudowetenschap worden verleid een

vatieve methode. Vroeg of laat krijgen vernieu-

duur apparaat aan te schaffen of in therapie te gaan. Medici en

wers kritiek, veelal vanuit het establishment. Als

zorgverzekeraars zouden daar niet in mee moeten gaan. Het

je graag vanuit het hart wilt leven en onderne-

maakt de gezondheidszorg alleen maar duurder.”

men kan harde kritiek pijnlijk ervaren worden.

Het wordt echt vervelend wanneer onheuse bijdragen verschij-

Dat onze taal veel uitdrukkingen kent over het hart – ‘leven

nen in kranten, zoals Trouw. We weten allemaal wat er met

vanuit je hart’, ‘met je hand over je hart strijken’, ‘een hart on-

Buckler is gebeurd toen Youp er grappen over maakte. Hoe kun

der de riem steken’, ‘uit het diepst van mijn hart’ enzovoort – is

je waarderend omgaan met kritiek en je verdedigen tegen het

louter poëzie. De taal drukt hiermee onze behoefte uit aan ver-

geschreven woord?

binding en relatie, aan authenticiteit. De behoefte om te zien en
gezien te worden, niet afgerekend te worden op wat we pres-

In het geval van HeartMath stond Jan Houtveen op als criticas-

teren maar om wie we zijn, daar hunkeren veel mensen naar.

ter. Hij is onder andere psycholoog en als docent en onderzoeker

In de wetenschap van Houtveen worden dergelijke kwaliteiten

verbonden aan de universiteit van Utrecht. Erna Kraak, Heart-

van het hart niet bevestigd.

Math practitioner en docente AI-grondhouding en Marcel van
Marrewijk, mede-initiatiefnemer van het AI100 programma

‘Antithese’

geven weer hoe de HeartMath-gemeenschap zichzelf de maat

Tijdens een professionaliseringsmiddag van 100 HeartMath

nam en waarderend met omging met de kritiek van Houtveen.

practitioners leidde Irmi Klijntunte - zelf psychiater - de bijeenkomst. Erna bespeurde aanvankelijk een gevoel van onvrede

‘These’

bij zichzelf en in de groep ten aanzien van het artikel van Jan

Volgens Houtveen is hartcoherentietraining in wezen een Sja-

Houtveen. Wat wil je? Als professional ervaar je dagelijks dat je

manistische ontspanningsoefening: “Dat ontspannen goed voor

cliënten - mede door HeartMath oefeningen - stappen vooruit

je is, staat natuurlijk buiten kijf.” zo vervolgt Houtveen in een

maken. En nu roept een wetenschapper dat de werking onbe-

artikel in Trouw, 30 augustus 2013: “Net als sporten, en gezond

wezen is?

eten, genoeg slapen en goede sociale contacten. Het punt is dat

HeartMath Institute is opgericht in 1991 en nog immer gevestigd
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in Californië. Op basis van eigen wetenschappelijk onderzoek

Wat kunnen we waarderen aan het artikel van Houtveen?

is de hartcoherentietraining ontwikkeld. In het Trouw-artikel

Waar hebben Houtveen en de journalist van Trouw een punt?

wordt één van de boegbeelden van het instituut - Doc Childre

Wat is er goed aan de artikelen? De groep herkent op diverse

– genoemd en afgeserveerd als ondernemer en voormalig eige-

thema’s bijval, met name de technische, objectief meetbare fa-

naar van een muziekstudio. Dat zijn kompaan Rolin McCraty

cetten van hartcoherentie worden door de wetenschapper niet

en anderen vele vooraanstaande wetenschappelijke publicaties

ontkent. De practitioners ervaren opnieuw het belang van zorg-

op hun naam hebben staan en dat inmiddels een wereldwijd

vuldig communiceren en het hanteren van een adequate dui-

netwerk van wetenschappers hierop voortbouwen blijft onver-

ding van begrippen, bijvoorbeeld het verschil tussen correlatie

meld.

en causaliteit en hypothese en feit. Ook in eigen publicaties is het
zaak feiten en meningen adequaat te verwoorden. Het is te sim-

Ongewaardeerd en verontwaardigd. Als je niet oppast ontstaan

pel en daardoor onjuist te claimen dat “langdurige incoherentie

twee schuttersputjes en ben je net zo schuldig als de andere par-

leidt tot gezondheidsproblemen”. Het is beter geformuleerd wan-

tij. Elkaar om de oren slaan met feiten en meningen is wellicht

neer wordt gesteld dat ‘langdurige stress leidt tot gezondheids-

niet de manier om ‘de waarheid’ boven tafel te krijgen en ver-

problemen. Hartcoherentie technieken kunnen bijdragen aan

binding tot stand te brengen.

het beter omgaan met stress. Dat kan de gezondheid ten goede
komen.’ Dat klinkt minder sexy, maar het is wel correct.

Synthese
Wederom brachten de HeartMath technieken uitkomst: Irmi

Het tweede belangrijke punt dat de groep inbrengt is de doel/

Klijntunte stelde de groep voor een quick coherence uit te voe-

middel discussie. Dit leidde tot een hernieuwde formulering

ren: eerst zelf coherent worden en niet meegaan in de irritatie.

van Sinek’s Golden Circle

Door ademhalingsoefeningen te combineren met het oproepen

• Why: mensen leren veerkrachtiger, socialer, gelukkiger, ge-

van een positief gevoel kun je het fysiologische systeem tot rust

zonder te zijn en het beste in zichzelf en anderen naar boven

brengen, het hartritme wordt coherent en in het bloed worden

te halen.

hormonen afgegeven die een boost geven aan immuunsysteem

• How (Middel): biofeedback op het hartritme

en welbevinden, en het brein werkt optimaal, je gaat van tun-

• What (Methode): mensen leren hun stressreacties te door-

nelvisie naar overzicht, je herpakt je regie, je doorbreekt de

breken door bewust een toestand van coherentie op te roe-

stress en stopt de confrontaties over en weer: je kiest bewust

pen. Daardoor krijg je meer grip op je fysiologie en creëer

voor meer constructieve reactie. Eerst oordeel uitstellen en ver-

je de mogelijkheid negatieve patronen te vervangen door

diepen!

positieve.
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Nieuwe Antithese

waarachtig gewaardeerd, van zijn expertise wordt geleerd en

Toen de rust in de groep was weergekeerd, richtte de groep zich

een positief onderzoekende houding creëert een heldere blik

op de artikelen, om te constateren dat het onderzoek van de we-

waardoor gemakkelijker inzicht wordt verkregen waar het on-

tenschappers op velerlei punten rammelde: de wetenschappers

derzoek beter had gekund en conclusies juister geformuleerd

waren ongetraind in het toepassen van de HeartMath methode

hadden kunnen worden. Het waarderend onderzoeken heeft

op een onderzoeksgroep en bovendien hadden zij daarbij een

onderling zeer verbindend gewerkt en wederom tot het besef

essentieel aspect van de methodiek weggelaten: het oproepen

geleid hoe belangrijk het is zelf nauwkeurig en coherent te zijn

van een positief gevoel. Zij hadden bovendien hun studenten

in communicatie.

gevraagd ademhalingsoefeningen te doen in een situatie van
relatieve rust. Natuurlijk is er dan weinig of geen verandering
van sympatische activiteit, het doen van de HeartMath oefening op het moment van een stressreactie (of verbindingsmoment) levert dit wel op. Dan is er wel sympathische activiteit (en
mogelijk negatieve stress), en die kun je wel degelijk verminderen door slow breathing.
Wat Houtveen ook miste was dat het Heartmath Instituut al
in 1991 vaststelde dat het bewust oproepen van een positieve
emotie je fysiologie gunstig beïnvloedt. In 2001 ontstond Positive Psychology waarbij de invloed van positieve gevoelens

Marcel van Marrewijk studeerde Economie aan de

centraal staat. Zijn kritiek op het ‘leentjebuur spelen’ blijkt op

Erasmus Universiteit. Hij is auteur van de Cubrix, leidde Great

drijfzand gebaseerd.

Place to Work Institute Nederland en deed onder meer internationaal onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord

Nieuwe These

Ondernemen voor de Europese Commissie. Als oprichter

Overigens, de in de AI-wereld bekende wetenschapper Barbara

en directeur van Research to Improve BV, focust Marcel op

Frederickson brengt de verschillende inzichten bijeen in haar

modern, context gerelateerd onderzoek ten dienste van de

broaden-and-build theorie. Deze theorie stelt dat positieve emo-

leer- en verbeterprocessen van mens en organisatie. Hij is

ties de aandacht verbreden naar nieuwe gedachten, activitei-

partner en ‘chief science’ van Eforis en mede-eigenaar van

ten en relaties. Door het zogenaamde ‘broaden-effect’ maken we

NieuwLeren. Marcel is participant en meemaker van de social

onder andere creatieve verbindingen, zien we onze verbonden-

entreprise AI100.org.

heid met anderen, en zien we onze problemen met een heldere
blik onder ogen. Best handig wanneer je nieuwe vaardigheden
wil ontwikkelen of de kwaliteit van je relaties wil vergroten.
Bovendien leidt dit weer tot toegenomen gezondheid en geluk.
Als we er een gewoonte van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen en groeien we, worden we
betere versies van onszelf, en ontwikkelen we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te halen. Dit
is het ‘build-effect’. Deze voordelen ontstaan zo concludeerde
Frederickson, wanneer er tenminste driemaal zoveel positieve
emoties als negatieve emoties zijn.

Erna Kraak studeerde Fysiotherapie en (prop.) Psychologie
aan RU Leiden. Zij is therapeut, coach en yogadocent. Vanuit

Dergelijke conclusies – en veel andere studies - rechtvaardigen

haar kern, verbonden met de elementen, haar kennis, ervaring

de these dat het primaat van het brein plaatsmaakt voor een

en mogelijkheden, helpt zij mensen om tot rust en in balans te

voortdurende interactie tussen het hart en het brein.

komen. Zo kunnen zij herstellen en leren zij om vanuit hun hart
zich weer te verbinden met zich zelf om vandaar uit verder te

Nieuwe Synthese

leven. In de AI100 actieleergang reikt Erna inzicht en oefenin-

Het waarderend onderzoeken van kritiek verdiept de discus-

gen aan op het gebied van hartcoherentie in relatie tot de AI

sie, het levert een beter inzicht op in de standpunten van de

grond-houding.

criticaster. Hijzelf, zijn bijval en positieve observaties worden
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Strength-based
Lean Six Sigma
De geneugten van een goed huwelijk

door Theo van den Eijnden
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Het was in 2011 dat ik voor het eerst de term Strength-based Lean Six Sigma tegen kwam. Mijn
begrip ging toen nog niet heel veel verder dan dat het een combinatie was van Appreciative
Inquiry en Lean Six Sigma. Wel was mijn interesse gewekt. Als Appreciative Inquiry facilitator, die tevens een Green Belt Lean Six Sigma training had gevolgd, werd ik aangetrokken door
de mogelijkheden die ik zag om beide benaderingen met elkaar te verbinden.

E

en jaar later kreeg ik de kans om een workshop van

vergroten van de positieve kracht in processen vanuit wat wél

David Shaked bij te wonen. Hij vertelde dat hij in

goed werkt. Om de bevlogenheid van medewerkers in Lean Six

een organisatie eens de vraag had gesteld: “Hoeveel

Sigma initiatieven te vergroten verschuift het accent van wat

veranderingen in jullie proces gaan goed?”. Ze kon-

niet efficiënt is, of geen waarde toevoegt, naar wat wel al effici-

den het niet vertellen. Hij zag een uitdaging in het

ënt werkt, waarde toevoegt en verder kan worden uitgebouwd.

bij elkaar brengen van benaderingen voor procesverbetering

Door de energie en het enthousiasme van de Strength-based be-

en organisatieverandering. Dat is Strength-based Lean Six Sig-

nadering te combineren met de focus op kwaliteit en efficiency

ma geworden.

van Lean Six Sigma ontstaat een mogelijkheid om succesvol samen te werken aan effectieve en krachtige veranderprogram-

In november 2013 publiceert David zijn boek Strength-based

ma’s. David Shaked noemt dit de Tweede Generatie Lean Six

Lean Six Sigma. Building positive and engaging business improve-

Sigma.

ment. Daarin spreekt hij van ‘een frisse benadering van Lean
Six Sigma door de bril van de leidende benaderingswijzen voor

Beoefenaren van Appreciative Inquiry zien vaak Lean Six Sig-

veranderen vanuit kracht’. Appreciative Inquiry is er daar een

ma als een andere wereld waar het vooral draait om verspillin-

van, evenals Solution Focus en Positive Deviance, die hij ook

gen en fouten. Negatieve insteek versus positieve insteek. ‘Het

beschrijft.

resultaat staat voorop’ tegenover ‘het gaat vooral om de reis om
bij het doel te komen’. AI-mensen vinden het heel lastig hun

Strength-based Lean Six Sigma verlegt de focus van het in kaart

gedachtegoed over te dragen aan groepen die denken in tekort-

brengen van problemen en dingen die niet goed gaan, naar het

komingen. Strength-Based Lean Six Sigma biedt een geweldige
mogelijkheid om denken en veranderen vanuit kracht te introduceren. Het gebruikt de taal die Lean Six Sigma mensen begrijpen. Appreciative Inquiry mensen kunnen hun voordeel halen
uit de systematische benadering van Lean Six Sigma.
Het allermooiste van Strength-based Lean Six Sigma vind ik dat
we niet meer hoeven te kiezen voor het ene of het andere paradigma. Procesverbetering en organisatieverandering hebben
elkaar gevonden in een innige omhelzing; een goed huwelijk
waardig.

Theo van den Eijnden was geruime tijd werkzaam in de sociale zekerheid en in die rol trainingen en opleidingen ontwikkeld en verzorgd op het gebied van kwaliteits- en verandermanagement, risicomanagement,
bewustwording van kwaliteit en creativiteit. De filosofie van de waarderende benadering had hierin steeds een
prominente plaats. Aandacht voor de mens speelt bij Theo een vooraanstaande rol: de kracht van een organisatie
zit in in de kwaliteiten en talenten van de mensen die er werken. Appreciative Inquiry biedt Theo in zijn huidige rol als
zelfstandig professional een scala van mogelijkheden om - in organisaties en bij individuele coaching - plezier te geven aan het werk en
het persoonlijke leven. Zie www.inspiring-change.nl.
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Wat is
Zuiver
Communiceren?
Zijn één of meerdere van deze situaties voor jou herkenbaar?
“Hij zegt wel van alles, maar ik heb echt geen idee wat hij bedoelt. Zelfs niet als ik doorvraag.”
“Ze blijven maar hangen in problemen en geklaag. Wat we ook doen, hij blijft erin hangen”.
“Als ik na een goed gesprek een samenvatting geef, is deze vaak net niet goed. Waardoor een deel
van de goede energie die er was, verdwijnt.”
Rode draad in deze voorbeelden is communicatie tussen twee of meer personen.
“Wat een moeizaam gesprek. Hoe krijg ik ze nou zover dat er hier echt iets verandert?”

Communiceren doen we allemaal, de één wat handiger dan de

werken is dat het een stroomversneller is voor elk leer- en

ander. Als je bij deze voorbeelden de impasse wilt doorbreken,

veranderproces. Het bespaart je een hoop gedoe en nega-

dan kan Zuiver Communiceren je daarbij helpen.

tieve energie, zonder dat je problemen ontkent, negeert of
probeert ‘om te denken’. Je maakt anderen direct medever-

Zuiver Communiceren is anders dan alles wat je tot nu toe bent
tegengekomen.

antwoordelijk voor het bereiken van resultaten.
• verandering faciliteren op systemische wijze, of het nu gaat

Met Zuiver Communiceren leer je vragen stellen en luisteren

om een individu, een team of een organisatie. ’Het systeem’

naar anderen, zónder je eigen aannames of interpretatie er tus-

van je klant zal, als het iets anders wil bereiken, ook iets an-

sen te zetten. Het resultaat? Je begrijpt elkaar beter, leert sneller

ders moeten gaan doen. Aanpassingen aan de oppervlakte

en bereikt gemakkelijker gewenste uitkomsten.

die niet passen bij de onderliggende dynamiek van het systeem zijn gedoemd te mislukken. Door de verandering van

Belangrijke vertrekpunten van Zuiver C
 ommuniceren
zijn:

binnenuit op gang te brengen en stevige congruentie-checks
te maken, werk je aan systemische verandering.

• het scheiden van ‘mein’ en ‘dein’: we denken vaak hetzelfde
beeld te hebben bij de woorden die we gebruiken dan het ge-

Hoe doe je dit met Zuiver Communiceren?

val is. Het risico van invullen voor elkaar is dan snel geboren.

Zuiver Communiceren is gestoeld op drie pijlers die je in interac-

Als je duurzame veranderingen wilt realiseren, is weten wat

tie met elkaar gebruikt:

‘van jou’ is en wat ‘van de ander’ een belangrijk begin. Hoe

• het stellen van Verhelderende Vragen over een Gewenste

weet je anders of je verandering vanuit het systeem van de
ander voortkomt?

Uitkomst.
• Dit is een set vragen met elk een specifieke functie. Denk aan

• Uitkomstgericht werken: Simpel gezegd gaat het bij Uit-

een klein rood Zwitsers zakmes dat het gereedschap van de

komst Gericht werken over wat je wél wilt, in tegenstelling

timmerman, loodgieter en de horlogemaker ineen biedt: een

tot wat je niet of minder wilt. Het genot van uitkomstgericht

precisietool die je gesprekspartner tot meer inzicht helpt en
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ervoor zorgt dat je jouw aannames en invullingen erbuiten

Wat Zuiver Communiceren je oplevert:

laat.

• Écht leren luisteren, je eigen aannames, interpretaties en

• te ‘modelleren’; een model op te bouwen van het systeem
van je gesprekspartner, niet vanuit externe benaderingen,
maar vanuit de logica van dat systeem zelf
• te werken met metaforen van de klant: De eigen metaforen
van mensen bieden een enorme boost voor begrip en voor
verandering.

invullingen nog veel meer buiten het gesprek laten dan je
waarschijnlijk denkt te doen.
• de vanzelfsprekende en onontkoombare eigen verantwoordelijkheid van de klant in het verwoorden van zijn/haar
wensen,
• veranderingen echt vanuit het systeem van de ander laten
voortkomen

Als je Zuiver Communiceren gebruikt kom je daarmee
snel tot resultaten doordat je:
• jouw interpretaties en aannames (tijdelijk) buiten het gesprek laat en alleen de aandacht van de ander leidt, geïnformeerd door de logica van het systeem van de ander;
• snel meer te weten komt over wat voor de ander van belang
is;
• je gesprekspartner direct aan het denken zet buiten hun gebaande paden;
• de eigen verantwoording van alle betrokkenen onontkoombaar maakt;
• zorgt dat verandering van binnenuit op gang komt.

• je sensitiviteit voor woorden neemt toe, inclusief de mogelijke betekenis in de ervaring van de ander en wat dat tot
gevolg heeft
• het besef hoe weinig je over het algemeen kunt inschatten
en invullen als het gaat om de ervaring en wensen van een
ander en hoeveel beter je kunt aansluiten als je daar eerst
meer over te weten komt.
• Je sluit optimaal aan bij degene die jij faciliteert. Dit betekent
dat je jouw beelden, ervaringen, meningen etc. buiten beschouwing laat. Het is daardoor niet nodig om te analyseren
of interpreteren wat er gezegd wordt: de cliënt weet, al dan
niet bewust, waar deze metaforen voor staan.
• Jouw gesprekpartner kant verrassend snel tot nieuwe inzichten komen, relaties leggen en oplossingen vinden die
voor hem ‘precies passen’. Hij is volledig eigenaar hiervan,
waardoor ze in hoge mate effectief zijn.

Waar komt het vandaan?
David Grove ontwikkelde Clean Language, de oorsprong van
de methodiek, in de jaren 80. Penny Tompkins & James Lawley modelleerden het werk van David Grove begin jaren 90 en
ontwikkelden zo het Symbolisch Modelleren. Wendy Sullivan
vertaalde dit in praktische trainingsmodules, waar wij tot op de
dag van vandaag ook gebruik van maken.
Zuiver Communiceren omvat deze basis en de ontwikkelingen
die sindsdien in het vakgebied zijn gemaakt.
Het Kenniscentrum Zuiver Communiceren werkt nauw samen
met de internationale ontwikkelaars en voorlopers in het veld.

Maaike Nooitgedagt (1976), psycholoog, werkt vanuit de vraag: hoe kan ik organisaties en mensen een stap verder helpen, wanneer ze wel weten dat ze anders willen, maar dit ondanks alles niet voor elkaar krijgen? Vanuit haar
oprechte nieuwsgierigheid zoekt ze naar hoe het voor een ieder werkt. Wanneer je meer weet over de beleving
en waarde voor de ander, kun je verbinden vanuit het gezamenlijk perspectief. Zo creëer je waarde uit verschillen. Maaike is internationaal erkend Trainer en Assessor voor Clean Language (Zuiver Communiceren), geaccrediteerd voor Energy8 en heeft de basisaantekening Psychodiagnostiek. Maaike faciliteert binnen AI100 de
verdiepingsdag “jij” (hoogwaardige kwaliteit van communiceren) en benadrukt de talige facetten van AI.
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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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Generatief nieuws als katalysator voor verandering

‘The stories you tell,
shape the world’
door Griet Bouwen en Annet van de Wetering

Als woorden onze wereld creëren, en als wat aandacht krijgt ook echt gaat groeien, welke
uitdaging stelt dat dan aan onze media? Kunnen media en journalistiek expliciet bijdragen
aan het ontwikkelen van de samenleving zoals we die zouden willen zien? Kunnen nieuwsmakers bewust en openlijk kiezen om ‘opbouwwerkers’ te zijn? Bedoelend in de werkelijke
zin van het woord: het verzamelen en verbinden van kracht van mensen om zich in te zetten
voor een betere leefomgeving.
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Wat is generatief?

‘Generatief nieuws’ draagt dus de intentie in zich om het nieuws

De Appreciative Inquiry World Conference 2012 in Gent had

niet als een eindpunt te zien, maar als een veroorzaker van het

expliciet tot doel om de generatieve kracht van AI te exploreren

nieuwe, van verandering. Het delen van verhalen bouwt rela-

en te versterken. Fry & Bushe1 lichtten er in een keynote-sessie

ties op, verbindt mensen, maakt kennis zichtbaar en deelbaar,

toe dat het in AI processen niet zozeer om de positieve bena-

zorgt ervoor dat innovaties repliceerbaar worden. “We probe-

dering maar om de generatieve verbindingen gaat. Iets krijgt

ren in onze journalistieke conversaties oplossingen te vinden en

een generatief karakter als het in staat is om vernieuwing te

we belichten het vermogen en de mogelijkheden die al werken”,

veroorzaken, iets tot bestaan te brengen dat er voorheen nog

zegt een journalist.

niet was.
De Axiom journalisten zijn openlijk intentioneel. “Ik probeer
Bushe en Fry: “Het gaat niet over het gewoon creëren van nieu-

in mijn werk dingen te schrijven die iets veroorzaken.” De

we ideeën, brainstorming of dromen. Het gaat erom dat op een

journalist verwijst hier expliciet naar het nieuws-als-middel,

manier te doen die ook het verlangen creëert om er vervolgens

als springplank naar wat kan ontstaan. “Ooit belde ik een ver-

naar te handelen.” Zij zien generatieve verbindingen als inter-

zorgende in een verzorgingshuis en vroeg haar: ‘Met wat voor

acties die energie, levendigheid en potentie voor meer duurza-

vernieuwende dingen ben jij bezig in je werk?’ Ze had geen

me transformationele resultaten creëren. Ze leggen daarmee de

antwoord op deze vraag. Daarom vroeg ik: ‘Wat zou je kun-

nadruk op het in actie komen na het onderzoeken, dromen en

nen doen dat vernieuwend is?’ En toen vertelde ze dat ze graag

plannen.

aqua-therapie zou geven. We publiceerden een artikel over dit
idee, dat werd opgepikt door de media. Er werd het nodige geld

Wat kan het generatieve perspectief
betekenen voor de journalistiek?

opgehaald en de therapie is nu praktijk.”

Tijdens een werkbezoek aan Axiom News in Canada, een ge-

Nieuws is altijd het resultaat van een keuze

neratieve nieuwsservice voor organisaties en netwerken, ex-

Het ‘poëtische principe’ van AI zegt dat organisaties een ‘open

ploreerden we in diepgaande gesprekken met de journalisten

boek’ zijn: je kan er elke vraag in stellen, en je zal gegevens vin-

en CEO hoe zij ‘generative journalism’ beschrijven en toepassen.

den die een antwoord zijn op je onderzoek. Vragen is aandacht
richten, en wat aandacht krijgt, gaat groeien. Waar we het

Doel van generatieve journalistiek is sterkten vinden en verbin-

meest over spreken, krijgt het meeste kans om te ontstaan, om

den via het maken van nieuws. Daardoor worden conversaties

ons mens- en wereldbeeld diepgaand te vormen. Ons beeld van

geïnspireerd. Om de eigenheid, het generatieve perspectief van

de werkelijkheid bepaalt vervolgens hoe we bijvoorbeeld kan-

hun werk te verduidelijken zei een van de journalisten:

sen en bedreigingen inschatten. Welk onze plaats in de werke-

“Mainstream news tells:
This is how it is,
generative news tells:
This is how it could be.”
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lijkheid is, welke invloed we al dan niet kunnen uitoefenen. En
dat beeld bepaalt wat we doen. Of niet doen.

Griet Bouwen werd na het werkbezoek aan Axiomnews
Canada initiatiefnemer van Axiomnieuws in Vlaanderen.

Net als een organisatie is ook ‘de economie’ of ‘de samenleving’

(Zie www.axiomnews.ca en www.axiomnieuws.net.) Ook in

een open boek. Het publieke gesprek vindt overal plaats, op elke

Nederland is een initiatief groeiend.

plek waar mensen samenkomen of elkaar hun standpunten
voorleggen. Een zeer krachtige vorm van publieke conversatie
speelt zich af in de media. Net als coaches of veranderkundigen
doen journalisten richtinggevende interventies, elke keer ze
een vraag stellen. Elk van die vragen komt voort uit een perspectief.

Nieuws als gemeenschapsvormende
interventie
Auteur Amanda Trosten-Bloom is van mening dat als nieuws
een waarderend onderzoekend perspectief in zijn verslaggeving opneemt, het de mogelijkheid biedt om de samenleving te
transformeren. Door de focus op kracht en het zichtbaar maken
van mogelijkheden te leggen, kan waarderend onderzoekend
nieuws meer energie opwekken in de samenleving. Daardoor
gaan mensen dingen doen in de richting van de wenselijke toekomst. Trosten is van mening dat de meeste sociale innovaties
niet het werk zijn van individuen, maar in het algemeen een

Annet Van de Wetering
heeft haar eigen bedrijf Metanoia,
waar zij vanuit het perspectief ‘Words create Worlds’ duurzame verandering vanuit kracht faciliteert.

poging vanuit de samenleving zijn. Mensen met elkaar tot een
gemeenschap verbinden, maakt dan het verschil in de wereld.
Nieuws kan hier aan bijdragen. Mensen krijgen energie als ze
geloven dat ze een verschil kunnen maken.

Zelf de nieuwe media helpen maken
Generatief nieuws kan een strategisch instrument zijn in de
ontwikkeling van organisaties en de samenleving in brede zin.
Organisaties kunnen er bewust voor kiezen een eigen bijdrage
te leveren aan een nieuwe ‘media’, dat naar boven brengt waar
potentieel voor ontwikkeling zich bevindt. Ze kunnen ervoor
kiezen om nieuws te verspreiden die uiting is van inspanningen die mensen leveren in de richting van een toekomst die hen
aantrekt.
Generatief nieuws geeft mensen opnieuw het gevoel en de ervaring van betekenis te zijn. Tevens laat het mensen nadenken
over de invloed die zij zelf (kunnen) uitoefenen. Wanneer we
op het niveau van onze organisaties en samenleving een media
ontwikkelen die focust op kracht en mogelijkheden, kan dat in
belangrijke mate bijdragen aan een gemeenschap waar we werken aan de duurzame economie en warme maatschappij die we
elkaar en onze kinderen toewensen.

Dit artikel is een verkorte versie van
het hoofdstuk ‘Generatief nieuws
als katalysator voor verandering’ uit
de 2e versie van het boek Waarderend organiseren dat begin december 2013 verschenen is.
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Over de waarde van
een vraag…
[…] Toen Mika de zwaartekracht voldoende had getest, ging hij op zijn knieën zitten om
het gras te bestuderen. Eerst rook hij eraan, toen trok hij een paar groene sprietjes uit de
grond en stopte die in zijn mond. Hij vond het kennelijk niet erg lekker, want hij spuugde ze
bijna meteen weer uit. “Gras kun je niet eten”, zei ik. Hij hoestte een paar keer en spuugde
opnieuw. Ik had medelijden met hem. Als hij van een andere planeet kwam en maandenlang onderweg was geweest, moest hij reuzehonger hebben. Ik rende naar de appelboom
en raapte een mooie appel op. Ik wilde hem namens mijn planeet gastvrij ontvangen. “Appels kun je wel eten”, zei ik, terwijl ik hem de groene vrucht gaf. Het leek alsof hij nog nooit
eerder een appel had gezien. Eerst rook hij er een tijdje aan, toen nam hij voorzichtig een
hap. “Mmm”, zei hij, en nam opnieuw een hap, nu een grote. “Vind je het lekker?”, vroeg ik.
Hij maakte een diepe buiging. Ik wilde weten hoe een appel smaakt als je er nog nooit een
geproefd hebt, daarom vroeg ik nog een keer: “Vind je het lekker?” Hij bleef maar buigen.
“Waarom buig je?”vroeg ik. Mika boog opnieuw. Ik snapte er niks van en vroeg nog een
keer: “Waarom buig je?” Nu snapte hij er niks meer van. Ik geloof dat hij zich afvroeg of
hij nog een keer zou buigen of dat hij antwoord zou geven. “Waar ik vandaan kom, buig
je altijd als iemand een goede vraag stelt”, legde hij uit. “Hoe dieper de vraag, hoe dieper de
buiging.”Zoiets raars had ik in tijden niet gehoord. Wie boog er nu voor een vraag? “Wat
doen jullie dan als je elkaar groet?” “Dan proberen we een slimme vraag te bedenken”, zei
hij. “Waarom?” Eerst boog hij weer omdat ik opnieuw een vraag had gesteld, toen zei hij:
“We proberen een slimme vraag te bedenken, zodat de ander een buiging maakt.” Ik vond
het zo”n indrukwekkend antwoord dat ik een heel diepe buiging maakte. Toen ik weer opkeek stond Mika op zijn duim te zuigen. Het duurde heel lang voor hij de duim weer uit zijn
mond haalde. “Waarom boog je?” vroeg hij bijna kwaad. “Omdat je zo”n goed antwoord op
mijn vraag had”, zei ik. Wat hij toen zei, heb ik altijd onthouden. Luid en duidelijk sprak hij:
“Voor een antwoord hoef je niet te buigen. Of het nou een goed of een slecht antwoord is, je
moet er nooit voor buigen.” Ik knikte kort. Meteen had ik er spijt van, want misschien dacht
Mika wel dat ik boog voor het antwoord dat hij net had gegeven. “Als je een buiging maakt,
toon je respect”, ging Mika verder. “Voor een antwoord hoef je geen respect te hebben.”
“Waarom niet?” “Een antwoord is altijd een stukje van de weg die achter je ligt. Alleen een
vraag kan je verder brengen.” Ik vond dat zo goed gezegd dat ik mijn kin met beide handen
moest tegenhouden om niet opnieuw te buigen. […]

Dit fragment komt uit het kinderboek Hallo is daar iemand? van Jostein Gaarder, (tevens auteur van De wereld van Sophie). Eric Koenen nam het fragment over in zijn boek getiteld De
Atomiumorganisatie, met de veelzeggende subtitel “wie piramides bouwt krijgt mummies”.
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Onze Missie
AI Magazine wil bijdragen aan de dialoog om in Nederlandstalige organisaties het gedachtegoed
van Appreciative Inquiry te ontwikkelen en te verspreiden. AI Magazine omarmt alle ontwikkelingen, stromingen en gedachtegoederen in het verlengde van de co-creatie van duurzame
verandering.
De AI praktijk leert dat bedrijven en organisaties duurzame veranderingen en verbeteringen
bereiken door het inzetten van een breder perspectief dan alleen probleemoplossing.
AI Magazine biedt een verkenningstocht van gezamenlijk onderzoeken, uitwisselen, verbeelden
en vernieuwing creëren. Het ziet zich bijdragen aan een toekomst vol mogelijkheden, met meer
vragen dan antwoorden en waarin we gezamenlijk kunnen leren, inspireren en co-creëren!
AI Magazine is een uitgave van de sociale onderneming AI100, die via een HBO-geaccrediteerde leergang het AI gedachtengoed wil overbrengen richting organisaties en hun medewerkers.
Zie www.ai100.org voor de actuele informatiebrochure en studiekalender.

Alle voorgaande nummers van AI Magazine zijn te downloaden via www.ai100.org
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