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”

AI biedt een
inspirerende kijk
op organisaties
en het leven in
het algemeen,
overgebracht
door zéér betrokken en capabele
begeleiding. Het
heeft een blijvend
stempel gedrukt
op hoe ik in het
leven wens te
staan.

”

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 Course uit Amerika.

PRAKTIJKGERICHT

VOOR WIE BESTEMD?

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 theorieen werkboek over AI.

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.

IN
COMPANY

OP MAAT GEMAAKT
Veel organisaties willen intern met Appreciative Inquiry aan de slag. Of ze
doen dat al, maar hebben specifieke vragen over de toepassing of het gebruik
ervan in relatie tot een beleidsveld of thema. Wij ontwikkelen programma’s en
trainingen voor bedrijven, waarin we training, consultancy en begeleiding op
maat combineren. Het voordeel is een aanbod toegesneden op uw bedrijfssituatie, sterk praktijkgericht en met zichtbare resultaten en nieuwe competenties als uitkomst.
Wij verzorgen de basiscursus ook in-company. Op uw wens combineren wij de
theorie en praktijk van AI en wordt de cursus een gerichte aanzet tot verandering voor uw team of organisatie. We hebben de combinatie van cursus en
verander-interventie in verschillende organisaties met succes uitgevoerd. Wilt
u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

AANMELDEN

TIJD, LOCATIE EN KOSTEN
U kunt zich opgeven voor één van de basiscursussen door een mail te sturen aan
info@keynoteconsultancy.nl. 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@keynoteconsultancy.nl).
De prijs van deze driedaagse cursus bedraagt € 1.750,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 Keynote Consultancy:
Bosruiterweg 25 / 116, Zeewolde.
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