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Data
21 & 22 april
26 mei

Appreciative Inquiry, of waarderend actieonderzoek, is een krachtig instrument voor
het bewerkstelligen van verandering in organisaties. Hoe effectief het is hangt af
van hoe u er als professional mee omgaat. De leergang Appreciative Inquiry (AI)
leert u meer en beter gebruik van de waarderende aanpak te maken dan u al doet.

LEREN WAARDEREND FACILITEREN

23 & 24 juni
10 september

Bent u een adviseur, coach, facilitator of manager en past u in de dagelijkse praktijk
AI al toe, of heeft u er anderszins mee gewerkt, dan biedt deze leergang een unieke
mogelijkheid om uw kennis en professionele vaardigheden te vergroten.

8 oktober
28 oktober
17 & 18 november

OPBOUW LEERGANG
De leergang Appreciative Inquiry wordt sinds 2014 gegeven, als in-company
programma en als open leergang. Centraal in de leergang staat uw professionele
ontwikkeling als praktijkbeoefenaar met AI. Deze loopt langs een aantal lijnen:
1. U werkt aan een eigen praktijkcasus tijdens de duur van de leergang,
eigengemaakte kennis wordt zo direct toepasbaar op uw eigen praktijk.
2. U bent onderdeel van een inspirerende leergroep die gezamenlijk
Appreciative Inquiry in praktijk brengt en waar u op intensieve wijze met
en van elkaar leert.
3. U krijgt een verscheidenheid aan praktische kennis en tools aangereikt om
in de dagelijkse praktijk toe te passen.

EEN VERRIJKENDE ERVARING
Door de leergang wordt AI
minder een aanpak
en meer een doorlopende
onderzoekende
houding van jezelf
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De leergang legt een verbinding naar verschillende vakgebieden zodat u begrijpt
wat u doet als u Appreciative Inquiry toepast. De leergang reikt kennis over
actieonderzoek aan, belicht het vakgebied van de positieve psychologie, diept het
sociaal constructionisme uit en put uit kennis over complexiteitstheorie, ethiek en
het gebruik van metaforen bij verandering. Verschillende docenten nemen tijdens
de leergang deze onderdelen voor hun rekening.
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Opbrengst

De leergang beoogt om van u een betere actieonderzoeker of
begeleider van veranderingsprocessen te maken en wil zo bijdragen aan
het effectief en zingevend functioneren van mensen in organisaties.

RESULTATEN

Als ik terugkijk op het jaar, waarin we
op vele momenten en op verschillende
manieren actief bezig zijn geweest aan
het ontwerpen van onze visie, dan voel ik
me erg enthousiast over de aanpak.
De waarderende aanpak heeft naast
een gedragen toekomstvisie ook een
positieve invloed op het interne
leiderschap, op hoe we omgaan met
elkaar en hoe we gesprekken voeren.
Vanaf het moment dat we begonnen zijn
met Appreciative Inquiry heeft dat heel
veel positieve neveneffecten gehad,
en nog steeds.
Dat had ik van te voren niet kunnen
bedenken.
Als je doelbewust kiest voor AI, en je
wilt dit laten slagen, dan heb je kennis
en ervaring nodig van AI. We hebben
aan Robbert Masselink van Keynote
Consultancty gevraagd
ons bij dit traject te begeleiden…
Zonder hem was het niet gelukt op de
manier die we voor ogen hadden,
namelijk een participatief proces
doorlopen met alle belanghebbenden
volgens de principes van AI.

Na de leergang bent u in staat om:
• Het gebruik en de meerwaarde van de methode van Appreciative
Inquiry aan anderen uit te leggen;
• Een relationele benadering van actieonderzoek en
organisatieverandering in praktijk te brengen;
• Appreciative Inquiry toe te passen in dagelijkse gesprekken met
leidinggevenden, collega’s en klanten en bij coaching;
• Waarderend onderzoek in een team of organisatie te kunnen
opzetten en uitvoeren;
• Succesvol groepsbijeenkomsten met behulp van Appreciative
Inquiry te faciliteren.

10 LESDAGEN
De leergang omvat 10 lesdagen die verdeeld over een periode van vier
tot zes maanden worden gegeven. Tussen de lesdagen in dient u enige
tijd te reserveren voor het uitvoeren van opdrachten en lezen. Het
programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
Dag 1 & 2 - 21 en 22 april: Kennismaken met theorie & fasen van het
proces van Appreciative Inquiry. Een inspirerende leergroep vormen.
Dag 3 - 26 mei: Wat is actieonderzoek en hoe kom je tot een goed
onderzoeksontwerp?
Dag 4 & 5 - 23 en 24 juni: Waarderende gesprekken voeren en de
kracht van waarderen ervaren. Meervoudig kijken naar verandering:
Hoe doe je dat?
Dag 6 – 10 september: Storytelling en het werken met verhalen.
Dag 7 - 8 oktober: Als het lastig wordt: Omgaan met complexiteit,
politiek en ethiek.

Meer informatie over de lesdagen
vindt u op
www.aigilde.nl

Contact
Bosruiterweg 25 (Park)
Huisnummer 116
3897 LV. Zeewolde

Dag 8 - 28 oktober: Van positief naar generatief onderzoeken: wat
maakt het verschil? Het inzetten van metaforen en beeldtaal.
Dag 9 & 10 – 17 en 18 november: Kritisch constructief onderzoeken:
anders werken met Appreciative Inquiry en afronden leergang.
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www.aigilde.nl
info@aigilde.nl
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Facilitering
Maatwerk & Logistiek

De leergang wordt geleid door Robbert Masselink. Hij is een ervaren
trainer en procesbegeleider van verandering en teamontwikkeling
waarvoor hij onder andere Appreciative Inquiry inzet. Robbert heeft
diverse publicaties over de methode op zijn naam staan, waaronder het
handboek Appreciative Inquiry en het Waarderend Werkboek. Recent
heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond, waarin het thema ‘Politiek
van Samenwerken’ centraal heeft gestaan.

DOCENTEN

We zijn op zoek gegaan naar een manier
van gesprekken voeren waarbij je focust
op perspectief in plaats van op
problemen. Want mensen hebben
vaak de neiging om problemen
op te willen lossen, terwijl ik liever
ontwikkel op basis van wat
wél goed gaat. Daarmee raak je
de intrinsieke motivatie van mensen…
Zo zijn we uitgekomen bij de methode
van Appreciative Inquiry.
En bij Robbert.

Naast Robbert verzorgen de volgende docenten een onderdeel van de
leergang:
• Robbert Braak (zelfstandig coach en adviseur)
• Jacqueline Janssen (zelfstandig adviseur)
• Barbara van Kesteren (zelfstandig adviseur)
• Danielle Zandee (Universiteit van Nyenrode)
• Alexander Maas (Universiteit voor humanistiek)

OP MAAT GEMAAKT
We verzorgen deze leergang ook in-company en werken dan met teams
en groepen die opgeleid willen worden als practitioner in Appreciative
Inquiry of actieonderzoek.
Ook ontwikkelen we programma’s en trainingen waarin we training,
advisering en begeleiding op maat combineren. Het voordeel is een
aanbod dat is toegesneden op uw bedrijfssituatie, sterk praktijkgericht
en met aansprekende leerresultaten. Wilt u meer weten over de
leergang, neem gerust contact op via een van de onderstaande
kanalen.

LOCATIE, KOSTEN & AANMELDEN
Lean gaat uit van de problemen die je
ondervindt, Appreciative Inquiry
richt zich op het gewenste
toekomstperspectief.
Dat levert andere resultaten en
gesprekken op.

De training wordt gegeven op de Bosruiterweg 25 (Park), Huisnr. 116,
3897 LV Zeewolde.

Vragen? Neem gerust contact op!
robbert@keynoteconsulting.nl

Aanmelden kan via e-mail info@aigilde.nl of deze webpagina:
www.aigilde.nl/trainingen-cursussen/leergang-appreciative-inquiry

Contact
Bosruiterweg 25 (Park)
Huisnummer 116
3897 LV. Zeewolde

De kosten van deelname bedragen € 5.250,- exclusief btw, inclusief
2 boeken en lunches. Eventueel bijkomende kosten voor
overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
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