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BASISCURSUS
APPRECIATIVE
INQUIRY
in 2020
Vier 3-daagse cursussen met:
- een tweedaagse training
- een terugkomdag

10-11 maart
+ 2 april 2020
12 - 13 mei
+ 11 juni 2020
6-7 oktober + 5
november 2020
10-11 november
+ 10 december
2020

LEIDEN, ORGANISEREN EN
VERANDEREN VANUIT KRACHT
WAT IS APPRECIATIVE INQUIRY?
Appreciative Inquiry (AI) is een zienswijze en aanpak van actieonderzoek
die mensen samen vormgeven met de bedoeling nieuwe kennis te
ontwikkelen. De focus van AI richt zich op het samen onderzoeken wat
er werkt, wat mensen belangrijk vinden en wat ze willen, om dat
vervolgens in de praktijk gestalte te geven. AI verlegt bewust de focus
van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek
geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en
samenwerken. Dit levert energie, creativiteit, betrokkenheid, acties en
initiatieven op die nodig zijn om gewenste veranderingen succesvol te
realiseren. Het is een afwijkende en enigszins radicaal andere aanpak
van organisatieverandering, die voor zoveel mensen tegelijkertijd
vertrouwd is maar nog weinig in de praktijk voorkomt. Dat verandert
gelukkig snel en ook in Nederland wint AI aan populariteit, mede door
de resultaten die organisaties ermee boeken. Deze basiscursus is de
langstlopende cursus in Nederland en is gebaseerd op de Foundations

PRAKTIJKGERICHT
Uw persoonlijke praktijkervaringen zijn het vertrekpunt voor
ervaringsgericht leren in de cursus. U leert hoe u problemen vertaalt
naar ambities, hoe u mensen betrekt bij verandering en hoe u zichzelf
inzet als katalysator voor verandering. Met de kennis die we u over de
theorie aanreiken bent u in staat om Appreciative Inquiry zelfstandig toe
te passen. U ontvangt bij de cursus een theorie- en werkboek over AI.

VOOR WIE BESTEMD?
De basiscursus is bestemd voor managers, veranderaars en (team-)
coaches die een nieuwe en aanvullende kijk op ontwikkelen, veranderen
en leren willen hanteren. U heeft ervaring met het leiden of begeleiden
van mensen in veranderingsprocessen en bent op zoek naar verdieping
of verbreding van uw kennis en vaardigheden.

3 LESDAGEN
Dag 1
- Uitleg principes en aanpak Appreciative Inquiry
- Anders kijken naar communicatie
- Waarderende gespreksvoering
Dag 2
- Verdiepen theorie Appreciative Inquiry
- Een onderzoeksproces ontwerpen
- Vertaalslag naar de praktijk van de deelnemers
Dag 3
- Praktijkervaringen van deelnemers bespreken
- Het belang van waarderen
- Van positiviteit naar generativiteit

TIJD, LOCATIE EN KOSTEN
U kunt zich opgeven voor één van de basiscursussen via de website. U
ontvangt dan nadere informatie over inschrijving, het programma en
verblijf. Geef in uw mail duidelijk aan naar welke datum uw voorkeur
uitgaat. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met
Robbert Masselink (robbert@aigilde.nl).
De prijs van deze driedaagse cursus bedraagt € 1.850,Deze prijs is inclusief boeken en exclusief BTW en overnachting.
Wij regelen graag een hotelkamer voor u. De kosten van een
overnachting inclusief ontbijt bedragen ongeveer € 85,- per nacht.
De cursus vindt plaats op de trainingslocatie van AI Gilde:
Bosruiterweg 25 / 116, Zeewolde.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de website.
https://www.aigilde.nl/trainingen-cursussen/basiscursusappreciative-inquiry/

