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Ervaar hoe samenwerking
heel anders verloopt als je
werkt vanuit het gedachtengoed van appreciative inquiry.
Het is heel persoonlijk en
intensief en daardoor heel
waardevol
Deelnemer aan
de cursus

MAAK KENNIS MET EEN VERNIEUWENDE MANIER VAN VERANDEREN

Basiscursus
Appreciative Inquiry

CU

3-daagse cursus
Start: maart, mei, oktober of november 2022
Eind: april, juni, november of december
2022
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Wil jij als manager, veranderaar of coach leren hoe je beter
gebruikmaakt van de waarderende aanpak die we appreciative
inquiry noemen? Met behulp van appreciative inquiry (AI)
kun je op een krachtige manier veranderingen in organisaties
realiseren. Hoe effectief het is, hangt af van hoe jij er als
professional mee omgaat. Je hebt al ervaring met het begeleiden
van veranderingsprocessen en wil je graag verdiepen en je kennis en
kunde verbreden.

”

Lean gaat uit van de
problemen die je ondervindt, Appreciative
Inquiry richt zich op het
gewenste toekomstperspectief

Cecile
Andriessen

Onderzoekend veranderen
Veranderen is mensenwerk. Dat is de overtuiging waarmee je te werk gaat, wanneer je met appreciative inquiry aan de slag gaat. Maak kennis met een andere
manier van veranderen, ontwikkelen en leren. Samen gaan we kijken naar wat
er al wél werkt, waar je heen wilt en hoe verandering er in de toekomst uitziet.
Veranderen doe je niet vóór mensen, maar mét mensen!

Praktijkgericht
Praktisch veranderen, leren en ontwikkelen is de basis van appreciative inquiry.
De Basiscursus Appreciative Inquiry is dan ook op een praktische en ervaringsgerichte manier opgezet. Je gaat snel aan de slag met de principes van appreciative
inquiry, zodat je zélf kunt ervaren hoe het werkt. Je leert op deze manier ook om
de stof snel te vertalen naar je eigen werk en organisatie.

Onze belofte

Resultaten

Deze cursus leert je
op praktische wijze
kennismaken met
appreciative inquiry.
Na de cursus ben je
(beter) bekend met
waarderend onderzoek en kun je het
in je eigen praktijk
toepassen.

Wie nog niet bekend is met (het werken met) appreciative inquiry, maakt er in
deze cursus kennis mee, op een praktische manier. Je leert het toepassen in je
eigen praktijk. Na de basiscursus heb je:

•
•
•
•

kennisgemaakt en gewerkt met de principes van AI
AI toegepast in je eigen praktijk
AI toegepast als model voor gespreksvoering
kennis voor het opstellen én uitvoeren van een eenvoudig procesontwerp
voor actieonderzoek
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Maak alvast een beetje kennis met de trainer van deze
cursus: Robbert Masselink. Robbert is een ervaren trainer en
procesbegeleider van verandering en ontwikkeling. Ook heeft hij
diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder het Handboek
Appreciative Inquiry en het boek Veranderen met appreciative
inquiry. Deze twee zijn ook bij deze cursus inbegrepen.

Van probleem naar perspectief
Om succesvol te veranderen zijn creativiteit, energie en betrokkenheid nodig.
Die verkrijg je door de focus naar perspectief te verleggen, in plaats van naar het
probleem. En dat is precies waar appreciative inquiry voor zorgt. Het gaat van
ontkennen en kritiek leveren naar verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.

Onze docenten
Naast Robbert beschikt
het Gilde over andere
AI-trainers:
Robert Paul
Schwippert
Nathalie
Hugenholtz
Jeannette
de Haan
Marco
van Rossum
Mirko Opdam
Op onze website kun je
meer te weten komen
over de trainers.

Deze basiscursus verzorgen we al sinds 2004 en daarmee is het één van de langstlopende AI-trainingen in Nederland. We hebben door de jaren heel veel coaches,
adviseurs en managers leren werken met AI. En heb je de basiscursus afgerond,
dan krijg je toegang tot de leergang. Deze vervolgopleiding leidt je op tot een
volwaardig AI-practitioner!

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit drie dagen, waarvan twee lesdagen aaneengesloten en één
terugkomdag op een later moment. Hierdoor krijg je ruimte om te experimenteren
in je eigen praktijk, om hier later op te reflecteren.
Dag 1: Waarderende grondhouding

•
•
•

Introductie van de achtergrond, principes en fasen van AI
Een relationele kijk op communiceren en veranderen
Oefenen met de veranderdialoog

Dag 2: Waarderend veranderen

•
•
•

Verdiepen in de theorie van AI
Een onderzoeksproces ontwerpen
De vertaalslag naar je eigen praktijk maken
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Deze cursus past goed bij mensen
die nieuwsgierig zijn naar nieuwe
wegen om veranderingen in organisaties te bewerkstelligen.
Zoeken naar de eigen werkelijkheid en positieve drijfveren van de
organisatie en die benutten voor
de gewenste verandering. De cursus heeft mij veel energie gegeven
om hiermee aan de slag te gaan
Deelnemer aan
de cursus

Dag 3: Praktijkreflectie

•
•
•

Je praktijkervaringen delen
Verdieping 1: het belang van waarderen
Verdieping 2: van positief naar generatief

Locatie, kosten en aanmelden
Afhankelijk van de maatregelen in verband met corona wordt de cursus op onze
locatie in Zeewolde of virtueel gegeven. De kosten voor deze driedaagse cursus
bedragen €1695,- (exclusief btw). Deze prijs is inclusief het boek ‘Veranderen met
appreciative inquiry – waarderend actieonderzoek in de praktijk’.

Vragen?
Neem gerust contact
op met Wiesje Joudieh
van het Zuiderlicht.
050 - 5207220
info@aigilde.nl
aigilde.nl
AI Gilde
AI Gilde

De cursus wordt gegeven op:
•
•
•
•

8 & 9 maart en 7 april 2022
10 & 11 mei en 21 juni
4 & 5 oktober en 17 november 2022
15 & 16 november en 20 december 2022

Aanmelden?
Interesse? Vraag meer informatie op via info@aigilde.nl. Of geef je op via de
website: aigilde.nl/basiscursus
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