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                                              Appreciative Inquiry (AI) 
 
Waarderend onderzoeken in dialoog, met de focus op positieve aspecten van de 
praktijk. Het is onderzoek naar factoren die energiegevend zijn in het systeem. AI is 
een proces van gezamenlijk onderzoeken, leren en ontwikkelen, door co-creatie 
duurzaam veranderen. Een kader voor organisatieverandering én teamontwikkeling.  
 
AI is een veranderfilosofie met als centraal vertrekpunt dat een systeem zich positief 
ontwikkelt als medewerkers samen onderzoeken wat er werkt, wat ze graag willen 
voor de toekomst en in het licht daarvan hun successen uit bouwen, sterktes benutten 
om de gewenste toekomst te realiseren. AI kent twee basisvragen: 

1. Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat we nu staan waar we staan? Wat 
is het unieke DNA van dit systeem waardoor we tot groei en ontwikkeling in 
staat zijn?  

2. Welke mogelijkheden bestaan er om het in de toekomst nog beter te doen? 
 
Onderliggende principes: 
1. Het constructionistische principe: hoe we praten bepaalt wat we doen. “Words 
create worlds” – cultuur is het resultaat van de menselijke interactie.  
2. Het poëtische principe: organisaties als een verhaal-in-wording. Een verhaal 
heeft eindeloze mogelijkheden en biedt ruimte om te kiezen en mee te bouwen.  
3. Het simultaniteitsprincipe: Onderzoek is een interventie: de vraag genereert al 
beweging en de richting van de verandering wordt al ingezet.  
4. Het anticipatorische principe: het anticiperen op de gewenste toekomst als 
krachtig hulpmiddel. Positieve beelden leiden tot positieve energie en acties.  
5. Het positieve principe: praten over wat er is, stimuleert een positieve dialoog.  
 

 

Het AI- traject: 
1. Het vaststellen van de affirmative 
topic: stellend, verlangen, verbinden, 
de outcome.  
De 4-D cyclus: 
Discover: verwonderen:  
waarderen wat er is (DNA voor succes) 
Dream: verbeelden:  
visie op wat zou kunnen 
Design: verankeren:  
ontwerpen van de gewenste toekomst 
Destiny: verwezenlijken:                      
planning en concrete acties    
 

Het relationele web dat je weeft is misschien nog wel de meest duurzame en, hoewel 
onzichtbaar, de belangrijkste opbrengst in een AI traject.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


