Basiscursus
Appreciative Inquiry
Organiseren van de veranderdialoog

Onderzoekend veranderen

In de basiscursus Apprecia�ve Inquiry maak je
kennis met een andere manier van veranderen,
leren en ontwikkelen. Met een aanpak die veranderen opvat als mensenwerk. Door samen te onderzoeken waar je meer van wilt, wat er al werkt en hoe
verandering er in de toekomst uitziet. Zodat je
verandering vormgee� met in plaats van voor
mensen!

‘’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.’’

Van probleem naar perspectief

Praktijkgericht

AI verlegt de focus van een probleem naar perspec�ef en van ontkennen en kri�ek leveren naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert energie, crea�viteit, betrokkenheid,
ac�es en ini�a�even op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.
We verzorgen deze basiscursus sinds 2004 en daarmee is het een van de langstlopende AI-trainingen In
Nederland. We hebben door de jaren heen heel veel
coaches, adviseurs, managers, projectleiders en
facilitators geleerd hoe ze Apprecia�ve Inquiry
kunnen toepassen in de prak�jk.
De basiscursus gee� je toegang tot de leergang
Apprecia�ve Inquiry. Deze vervolgopleiding leidt je
op tot een volwaardig prac��oner van Apprecia�ve
Inquiry.

www.aigilde.nl

Deelnemer aan de basiscursus

De basiscursus is prak�sch en ervaringsgericht van
opzet. Je gaat snel aan de slag met de basisbeginselen van Apprecia�ve Inquiry, zodat je persoonlijk
kunt ervaren hoe het werkt. Dat doen we bewust.
Prak�sch veranderen, leren en ontwikkelen is namelijk het fundament van Apprecia�ve Inquiry, bovendien is het dé manier om snel de vertaalslag te
kunnen maken naar je eigen werk en organisa�e.

Cursusdata in het najaar

De basiscursus wordt in 2020 tweemaal georganiseerd en bestaat uit een tweedaagse training en een
terugkomdag:
6 & 7 Oktober, en 5 November
10 & 11 November, en 10 December

info@aigilde.nl

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. Je hebt ervaring met het leiden of
begeleiden van mensen in veranderingsprocessen en
bent op zoek naar verdieping of verbreding van jouw
kennis en vaardigheden.

Bij aanmelding ontvang je het waarderend
werkboek en het handboek Appreciative Inquiry

De lesdagen

Tijdens de eerste twee dagen wordt het fundament gelegd. De derde dag is een dag van reﬂec�e op
de prak�jkervaringen van de deelnemers en brengt verdieping in de lesstof van de tweedaagse aan.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Introduc�e van de achtergrond, principes en
fasen van Apprecia�ve Inquiry
Een rela�onele kijk op communiceren en veranderen
Oefenen met de Veranderdialoog
Verdiepen theorie Apprecia�ve Inquiry
Een onderzoeksproces ontwerpen
Vertaalslag naar de prak�jk van de deelnemers
Prak�jkervaringen van deelnemers
Verdieping 1: het belang van waarderen
Verdieping 2: van posi�ef naar genera�ef

‘’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 basiscursus

Geef je op!

Je kunt je opgeven voor de basiscursus via onze website. Je ontvangt
dan nadere informa�e over inschrijving, het programma en verblijf.
Geef in de mail duidelijk aan naar welke datum jouw voorkeur uitgaat.
De prijs van de driedaagse cursus bedraagt € 1.850,-.De prijs is inclusief
2 boeken en exclusief BTW en overnach�ng. Wij regelen graag een
hotelkamer voor je. De kosten van een overnach�ng inclusief ontbijt
bedragen ongeveer € 85,- per nacht. De cursus vindt plaats op onze
trainingsloca�e in Zeewolde.
Heb je nog vragen of heb je interesse, stuur ons dan
een mail of geef je op via de website van het AI Gilde.
www.aigilde.nl

De cursus staat onder begeleiding
van Robbert Masselink

info@aigilde.nl

