
Hoe benutten wij het menselijk potentieel 
van onze gemeente organisatie? 
Een (te) complexe opgave?
Leer van constructieve en inclusieve organisatie-experts hoe je het beste te bewegen in complexiteit

Ben jij AI-practitioner? Leider? Manager? Organisatieadviseur? 

AI Academy Masterclass 4 en 5 november
met verstrekkende, diepgaande en praktische inzichten

Ik én of ik bén mijn organisatie?
De gemeente organisatie is bij uitstek een uitvoeringsorgaan, 
bedoeld om zoveel mogelijk inwoners en ondernemingen bij 
te staan in hun welzijn, toch? Soms lijkt het wel of er twee 
organisatie-werelden bestaan: de ene is bezig met zichzelf: 
leiderschap, lerende organisatie, modern werkgeverschap, 
noem maar op; en de uitvoerende wereld bedient met man en 
macht de stad, die voelt als een oneindige werkvoorraad. Hoe 
alloceren we de kennis en energie op zo’n manier dat de 
inwoners er het meeste profijt van hebben? Hoe verbinden 
we het denken en het doen van alle medewerkers tot één 
wereld van constructieve dynamiek die moedig stand houdt 
in complexiteit?

“In mijn werk zijn we voortdurend 
bezig met de vraag hoe we zo goed 
mogelijk alle hulpvragen op jeugd, 
wmo en jgz kunnen bedienen in een 
context van tekorten en een stijgende 
hulpvraag. We steken veel energie in 
capaciteitsberekeningen, kpi’s, mana- 
gementstructuur, leiderschap. Het 
lijkt wel een oneindige puzzel, die je 
telkens opnieuw moet beginnen en 
mij soms het gevoel van onmacht 
geeft. Hoe zorgen we dat 1100 
mensen de stad optimaal bedienen?” 

Hilde Lamers,  JMO 
ontwikkelmanager in 
Den Haag 

Vier ‘meesters’ in complexiteit van organisatie, veranderkunde en waarderend actieonderzoek

Donderdag 4 november 2021 

Appreciative Inquiry (AI) als 
manier om de complexiteit 
van organisatie te begrijpen 
en het hoofd te bieden. 
Toegift: AI als 'future forming 
research’ methode.

Donderdag 4 november 2021

De toegevoegde waarde van 
Appreciative Inquiry samen 
met Design Thinking in de 
gemeente context. 
Toegift: AI als krachtige 
project-starter.

Robbert Masselink is gepromoveerd op de toepassing van AI 
als constructief actieonderzoek. Als adviseur en trainer richt 
hij zich op samenwerking - voor de realisatie van plannen en 
ambities - en in het bijzonder de irrationele kanten daarvan, 
zoals weerstand en politiek. 

Frank van Erkel past AI toe in complexe veranderprocessen. 
Als  procesbegeleider en interimmanager verbindt hij 
(systeem) werelden en blaast hij creativiteit en positiviteit in 
lastige vraagstukken die om concrete resultaten vragen. 
Frank combineert zijn advieswerk met leiderschap in de 
gemeente Amsterdam.

“AI betekent zoveel aandacht geven aan de sterkten in je organisatie dat de zwakten onbelangrijk worden.” Peter Drucker



Hilde en Didi zijn twee van de vele alumni die de Haagse 
in-company AI Basisopleiding in de afgelopen jaren heeft 
voortgebracht. Zij maken tevens deel uit van het groepje 
meemakers dat de verdiepingsmodules vorm geeft. Didi: 
“In mijn zoektocht geeft AI niet de antwoorden, maar 
helpt AI mij de juiste vragen te stellen.” Hilde: “Hoe kan 
AI helpen de passie en potentie van alle medewerkers 
ten volle te benutten? Inmiddels is de relatie tussen AI 
Academy en Den Haag een soort partnership geworden 
waardoor de aanvankelijke ‘in-company’ trajecten nu 
tevens ‘mixed-open’ zijn geworden. 

“In onze organisatie zie en hoor ik 
vaak uitingen zoals ‘Calimero- 
gedrag’, ‘reactief’, ‘weerstand’, ‘even 
fixen’, en ‘meer eigenaarschap 
tonen’. Vaak in relatie tot: dat 
gedrag of patroon moet veranderen.  
Zit er in het willen veranderen niet 
een zweem van diskwalificatie? 
Kunnen we ook stralen, juist als het 
schuurt? Ik heb in topteams mogen 
werken, leidinggevend en -krijgend, 
waar het motto was: je mag hier je 

Didi Corver, 
Haags specialist 
in communiceren

Vier ‘meesters’ in complexiteit van organisatie, veranderkunde en waarderend actieonderzoek

Vrijdag 5 november 2021 

Waarderen van 
waardensystemen: 
fasegewijze 
organisatieontwikkeling. 
Toegift: de manager als 
AI-practitioner.

Vrijdag 5 november 2021

Met AI groeit SWOT door 
naar SOAR (strengths, 
opportunities, aspirations, 
results).
Toegift: Appreciative Inquiry 
en Lean, een sterk duo.

Marcel van Marrewijk is lector moderne bedrijfskunde, decaan 
van SDO Hogeschool. Hij ondersteunt mensen en organisaties in 
de transformatie naar meer effectief, verbindend en 
mensgericht werken. Hij schreef o.a. “Handboek 
Organisatieontwikkeling: bouwstenen voor beter organiseren”.   

Theo van den Eijnden is zelfstandig professional in 
strength-based organisatie ontwikkeling met ruime ervaring 
in kwaliteits- en verandermanagement. Hij maakte o.a. het 
UWV bekend met AI en hij past zijn brede expertise in 
Positive Change ook toe in en op Lean en auditing processen. 

talenten laten zien, succesvol zijn, maar ook onzeker, 
verdrietig, boos zijn, een conflict hebben (calimero, 
reactief, fixen);  ook daar zijn we dan wel met zijn allen de 
eigenaar van. Hoe ontwikkelen we in onze gemeente het 
gezamenlijk zelfvertrouwen om de beste en meest 
kwetsbare versie van onszelf te laten zien?”

al 10 jaar partners 

Aanmelden? Geïnteresseerd? Klik nu hier! 

Nog niet bekend met AI? Een online introductie maakt je 

vooraf wegwijs in de belangrijkste termen en principes.

Appreciative Inquiry als wenkend perspectief voor constructief en waardevol gemeentewerk
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 verder te ontwikkelen vanuit de 
overvloed van mogelijkheden. Een bloemlezing van te verwachten effecten: samen eigenaarschap nemen, energie 
kanaliseren, het beste maken van wat er is, actief participeren, slim afstemmen, deel uitmaken van iets groters, goede 
vragen stellen, optimaal benutten van diversiteit en inclusie, constructieve werksfeer.

Certificaat van Waarde
Als deelnemer krijg je een Certificaat van 
Waardering. Alumni van de AI Basismodule 
maken met een aanvullende praktijk en 
reflectie opdracht het certificaat geldig 
voor volledige HBO certificatie van hun AI 
opleiding. Het AI Verdiepingstraject is 
compleet met drie AI masterclasses, 
waarna ze toegang hebben tot de laatste 
fase: masterproef, scriptie en examinering.

Praktische informatie Entree masterclass €397 excl. BTW incl. koffie, lunch, 
thee. Annuleringskosten 50% tot 30/10, 100% vanaf 31/10. Van eventuele 
meeropbrengsten vloeit de helft terug naar Gemeente Den Haag, te besteden 
aan constructiviteit. Locatie in de Haagse regio, onder voorbehoud van Covid 
richtlijnen. De Masterclass gaat door vanaf 20 deelnemers. Contact Den Haag: 
Stacy Ramsaran. Contact AI Academy: Cees Hoogendijk (cees@ai-academy.nl).

Noteer alvast 27-28 jan ‘22 (AI filosofie en wijsheid), 7-8 apr ‘22 (AI faciliteren), 
en 30 jun-1 jul ‘22 (AI als zijnswijze). Klik hier om je interesse te tonen.

https://forms.gle/xY4fJScxYpxsaEPC8
https://forms.gle/xY4fJScxYpxsaEPC8

