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HET CENTRAAL THEMA.

Het uitgangspunt van een AI proces is: hoe 
kunnen we datgene wat vandaag al goed werkt 
nog versterken? De eerste, voorbereidende 
fase is de ‘definition’. Tijdens deze fase wordt 
het centrale thema of ‘affirmative topic’ van 
het waarderend onderzoek bepaald. Dit is de 
focus van het onderzoek. Het is dus van belang 
dat het thema positief geformuleerd wordt. In 
plaats van te focussen op problemen, zoeken 
we naar iets waarrond verbinding kan ontstaan, 
wat leven geeft aan onze organisatie. De deel-
nemers onderzoeken wat zij het meest waar-
deren binnen de organisatie, welke elementen 
energie geven aan de organisatie wanneer 
zij het meest succesvol is, en welke factoren 
mogelijkheden bieden voor een nog succesvol-
lere organisatie. Een goed affirmative topic is 
bevestigend geformuleerd, drukt verlangen uit, 
werkt verbindend, werkt enthousiasme op en 
weerspiegelt waar men heen wil. De woorden 
die gekozen worden zijn essentieel: words cre-
ate worlds. Ze hebben een grote impact op wat 
gedeeld wordt, wat geleerd wordt, en waar de 
organisatie heen gaat met het onderzoek.

Het proces om één positief kernthema te 
selecteren speelt zich af in de schoot van een 
ontwikkelteam: 6 tot 10 personen, afhankelijk 
van de concrete context. Stel dit ontwikkelteam 
samen uit verschillende lagen van de 
organisatie en uit vertegenwoordigers van alle 
groepen van betrokkenen (stakeholders, zoals 
bijvoorbeeld klanten, leveranciers, partners,...). 
Het is namelijk de bedoeling om reeds bij de 
start van een AI-proces dialoog en ontmoeting 
op te starten vanuit verschillende perspectieven 
van de organisatie. Concreet buigen de leden 
van het ontwikkelteam zich over de eerste 
verkennende grondvragen van het waarderend 
onderzoeksproces:

1) Wat was een piekervaring of een hoogtepunt 
in het werk voor jou?
2) Zonder bescheiden te zijn, wat waardeer je 
het meest aan jezelf, je werk en je organisatie?
3) Wat zijn de kernelementen die leven geven 
aan je organisatie, wanneer ze op haar best is? 
Zonder deze zou je organisatie in elkaar vallen.
4) Wat zijn jouw drie wensen om nog meer 
leven en gezondheid te brengen in je 
organisatie en haar betrokkenen?

Methodisch worden eerst één-op-één-

gesprekken gevoerd. Nadien komen de 
gespreksduo’s samen in de groep van 6-10 
personen. Verhalen worden samen onderzocht 
op belangrijke sleutelelementen, verbanden 
en patronen, gemeenschappelijke thema’s 
en wensen. Dit leidt tot de keuze van één 
of meerdere kernthema’s. We vertalen het 
kernthema in PLAI verder als Vraag.

Een positieve PLAI-Vraag beantwoordt aan de 
volgende criteria:
-  ze is positief gebracht in woord én beeld,
-  ze is aantrekkelijk en drukt uit wat de 

betrokkenen heen willen,
-  het kernthema lokt oprecht nieuwsgierigheid 

uit om er samen meer over te leren,  
-  het geeft reeds de richting aan van de 
 gewenste verandering.

In PLAI vertalen we de Vraag verder als de 
affiche van een film. Dit kondigt dan op een 
filmische, verbeeldende manier aan waar 
het waarderend onderzoek rond zal draaien. 
Het is volledig in lijn met de criteria van een 
positief kernthema een voorafspiegeling van de 
‘kaskraker’ die nog moet gemaakt worden door 
de betrokkenen.

Enkele voorbeelden van een centrale Vraag:
“Werken met goesting” (organisaties die het 
werk meer als plezier en minder als plicht 
wensen te benaderen)
“We zijn zot van elkaar” (sterke collegiale 
banden in een psychiatrisch ziekenhuis)
“De toekomst is zoet” (voedingsbedrijf dat 
veranderingsprocessen smakelijk en niet zuur 
wil benaderen)
“(b)leidschap” (een organisatie die leiderschap 
meer wil ontwikkelen als middel tot blije, 
gemotiveerde medewerkers)

Zoals je merkt is een Vraag steeds positief, 
affirmatief geformuleerd. Grammaticaal is het 
eigenlijk geen vraag te noemen. Dit is eigen aan 
de spelregels van AI. Om er toch een vraag van 
te maken helpt het om er de volgende vraagzin 
aan vooraf te laten gaan:

“Waar willen we allen naar toe?” of 
“Waar willen we meer van in de toekomst?”
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ONTDEKKEN VAN 
HET BESTE OOIT.
Tijdens de verkennende fase delen de deelne-
mers hun beste en meest waardevolle verhalen 
over de Vraag (het positieve kernthema van  
fase 0). De organisatieprocessen die goed wer-
ken worden blootgelegd, en de beste ervarin-
gen rond de centrale Vraag worden gedeeld. In 
deze fase wordt gewaardeerd wat goed loopt of 
liep in het verleden. Dit gebeurt via het vertellen 
en onderzoeken van verhalen, het delen van 
ervaringen en goede praktijken. Op die manier 
worden de bouwstenen of het DNA voor succes 
naar boven gehaald. Dit creëert bovendien een 
gedeeld begrip van de mogelijkheden van de 
organisatie en versterkt het zelfvertrouwen. Ver-
tellen en verbinden staan in deze fase centraal. 

De PLAI-tool die we daarbij inzetten is het 
verhalenbord. Het verhalenbord is een 
flexibel spelbord, opgebouwd uit fotoframes, 
tekstballonnen en een centrale kernruimte. 
Het verhalenbord wordt door de deelnemers 
ingevuld met behulp van foto’s, tekeningen, 
woorden, en andere vormen die helpen om 
verhalen over het beste ooit te delen met elkaar.

 
Het is het belangrijk om in eerste instantie te 
vragen naar verhalen en niet naar meningen.  
Vragen naar succesvolle verhalen draagt bij 
tot het herbeleven van de ervaringen (vanuit 
‘de buik’) en de bijhorende positieve effecten.  
Het is aanstekelijk en werkt verbindend tussen 
verteller en luisteraar(s). Een mening vragen 
daarentegen activeert het argumenteren en 
lokt discussie uit. Dit zorgt voor meer afstand. 
En dat willen we niet.

A P P r E C I A t I V E   I N q u I r y

1.3



2. VErBEELDEN

‘dromen van de toekomst’
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DROMEN HOE HET ZOU 
KUNNEN ZIJN.

Stilstaan bij en waarderen van successen leidt 
tot nadenken over de toekomst. Hoe kunnen 
deze successen uitgebouwd worden en wat 
kan allemaal bereikt worden? In deze fase gaan 
deelnemers verbeelden wat mogelijk is in de 
toekomst en een gewenste toekomst uitteke-
nen. Deze gedeelde toekomstdroom versterkt 
de positieve kern en overstijgt de huidige situ-
atie door een betere toekomst te visualiseren. 
Deze droomfase is er dus op gericht het poten-
tieel van de organisatie uit te breiden. Toch is 
dit toekomstbeeld ook gegrond in de geschie-
denis van de organisatie. Het is immers geba-
seerd op verhalen en uitzonderlijke momenten 
uit het positieve verleden van de organisatie. 
In deze fase staan verbeelden en visualiseren 
centraal.

In deze fase dromen de deelnemers dus 
van hun toekomst. Het is belangrijk dat alle 
deelnemers de kans krijgen om hun droom 
uit te drukken op de manier van hun keuze. 
Er zijn namelijk tal van uitdrukkingsvormen. 
Deelnemers moeten zich vrij voelen om te 
tekenen, te schrijven, te acteren, te filmen, te 
knutselen,... en daarbij de eigen kwaliteiten en 
talenten in te zetten.

De uitnodiging om de toekomst te dromen 
wordt op zich op een verbeeldende manier 
geïntroduceerd. We formuleren eerst een 
droomvraag die het best aansluit bij de 
metafoor van PLAI. Daarna formuleren we 
enkele andere mogelijkheden. Het is in elk 
geval belangrijk om bij de uitnodiging om te 
dromen verbinding te houden met het centrale 
thema/de Vraag.

• Het is nu x tijd later. Het is een grootse 
dag want vandaag heeft de première 
plaats van onze film. Het wordt vast een 
kaskraker want de opkomst is enorm. Alles 
en iedereen zindert van enthousiasme en 
nieuwsgierigheid.  In onze film zal te zien zijn 
hoe we er als organisatie op een heldhaftige, 
fantastische, tot de verbeelding sprekende 
wijze,... in geslaagd zijn om te bekomen wat 
we wensten rond onze centrale Vraag. De 
film brengt onze hoop in beeld. Toont wie we 
zijn en wat we doen. Welke successcenario’s 
wij in uitvoering brengen en welke rollen we 
met glans opnemen. Er is spanning, humor, 
feel good…. Stel dat je na de voorstelling op 
de rode loper geïnterviewd wordt. Wat heb je 
dan allemaal te vertellen over jullie film?

En een paar alternatieve uitnodigingen:

• Het is drie jaar later en je ontwaakt plots uit 
een lange slaap. Je doet je ogen open en je 
bent ten midden van  jouw organisatie zoals 
je ze altijd al gedroomd en gewenst hebt 
rond onze centrale Vraag. Hoe ziet dit er 
dan uit? Wat gebeurt er en wie is er allemaal 
bij? Wat is er allemaal anders? Wat is er 
versterkt? Wat zijn de meest aantrekkelijke, 
wenselijke dingen die daar dan allemaal 
aanwezig zijn/mogelijk zijn? Hoe maken jullie 
nu positief het verschil?

• Stel je voor dat je in de toekomst met jouw 
organisatie in de prijzen valt als beste in 
de business rond onze centrale Vraag. Wat 
voor fantastische dingen zijn er dan allemaal 
te vertellen? Wat is er dan in de toekomst 
aanwezig wat ons onderscheidt op de meest 
positieve manier?

• Ik neem je in een flits mee in mijn 
teletijdmachine. Meer bepaald naar het 
moment x in de toekomst. Van zodra we 
uitstappen merken we onmiddellijk grootse 
en belangrijke veranderingen in de wereld 
rondom ons. Vertel eens….. 

In deze fase gaan de deelnemers eerst in duo 
dromen om nadien in groep op zoek te gaan 
naar de kern van hun gezamenlijke dromen.
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‘van droom naar realiteit’
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HOE gEVEN WE ONZE DROMEN 
cONcREET VORM?

In de Vormgevingsfase wordt een concreet en 
realiseerbaar toekomstbeeld geformuleerd, ge-
baseerd op de gemeenschappelijk gecreëerde 
dromen. Deze dromen, het grootste potentieel 
van de organisatie, worden weerspiegeld in de 
structuur van de organisatie. De sociale archi-
tectuur van de organisatie wordt bepaald, zodat 
de dromen belichaamd wordt in alle activiteiten. 
Het plannen en ontwerpen van wat men wil 
bereiken staat centraal in deze fase. Er worden 
ambities geformuleerd, en er wordt vastgelegd 
waar men binnen een bepaalde tijd wil staan. 
Hoe kunnen we de dromen dichter bij de rea-
liteit brengen is de centrale vraag? De deelne-
mers kiezen in groepjes een droom die ze willen 
vormgeven. Deze droom wordt naar het heden 
gebracht en een eerste stappenplan wordt 
uitgetekend. 

A P P r E C I A t I V E   I N q u I r y
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‘uitvoering van de plannen’
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EN NU GAAN WE ERMEE 
AAN DE SLAG!

De (voor)laatste fase is de Verwezenlijkingsfa-
se. Tijdens deze fase worden concrete acties 
en projecten uitgevoerd om de geformuleerde 
ambitie waar te maken en het voorgestelde 
design te implementeren. Er wordt besproken 
wat ieder kan en zal doen om bij te dragen aan 
het verwezenlijken van de gemeenschappelijke 
droom. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om 
zijn of haar interacties af te stemmen op het 
co-creëren van de toekomst. Deze fase draagt 
een groot potentieel voor innovatie in zich. Een 
‘waarderend perspectief’ wordt geïntegreerd 
in alle systemen, procedures en werkwijzen 
van de organisatie.  De Verwezenlijkingsfase 
is een continu proces van leren, aanpassen en 
improviseren om de gedeelde doelen en ide-
alen te bereiken. Deze fase leidt opnieuw naar 
het begin van de cyclus: Verkennen. Tijdens 
dit proces kunnen immers nieuwe ‘affirmative 
topics’ opduiken, en nieuwe dialogen en on-
derzoeken kunnen worden opgestart zodat het 
veranderproces blijft voortduren. Het AI-proces 
moet dus beschouwd worden als een cyclisch 
proces.

Deze fase verloopt niet in summit-vorm en 
neemt mogelijk meerdere weken of maanden 
in beslag, afhankelijk van de voorgestelde 
projecten.

Het actieplan wordt uitgetekend op een tijdslijn. 
Bij elke actie wordt de verantwoordelijke, de 
deadline en de actie vermeld. Deelnemers 
ondersteunen en motiveren elkaar om actie te 
ondernemen en resultaten te boeken. 

De acties verlopen chronologisch: een 
volgende stap kan pas gezet worden als de 
vorige voltooid werd. Om de flow te behouden 
en de deelnemers te stimuleren, gebruik je 
volgende elementen:
● Deelnemers sporen elkaar aan om taken te 

vervullen.
● Ze kunnen elkaar uitnodigen als ze hulp 

nodig hebben.
● De voortgang van hun project volgen.
● De voortgang van andere projecten volgen.
● Het totaal aantal ‘helpende handen’ .
● Het totaal aantal uitgevoerde acties.
● Een ‘Nieuwsbrief’ met voltooide acties.

Om niemand uit te sluiten werken we naast 
een digitaal luik ook met een fysiek luik, 
bijvoorbeeld: een fasebord in de koffiekamer. 
Een werknemer zal dan wel de vertaling maken 
van digitaal naar fysiek en omgekeerd.

Zodra deelnemers een actie uitgevoerd 
hebben, voegen ze in digiPLAI een bewijs (foto, 
filmpje) toe aan de actie die ze ondernomen 
hebben. Zo komen we op het einde van het 
proces tot een overzicht van gerealiseerde 
dromen, plannen en acties…allen visueel en 
gedigitaliseerd. Dit is belangrijk voor de laatste 
fase…
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Alle werknemers worden uitgenodigd op de 
Oscaruitreiking. Hoe deze viering ingevuld 
wordt, is afhankelijk van de opdrachtgever. 
Deze fase is optioneel maar aanbevolen als 
erkenning en waardering van alle deelnemers 
voor hun inspanningen. Dit is het ideaal 
moment om de deelnemers en uitvoerders 
in de bloemen te zetten voor de geleverde 
inspanningen.

Een mogelijkheid is om de deelnemers uit 
te nodigen voor de Oscaruitreiking en hen 
feestelijk te ontvangen met een rode loper. 

Dankzij de digiPLAI is het mogelijk het afge-
legde traject te herbeleven: van de positieve 
ervaringen en herinneringen tot de uitgewerkte 
en vormgegeven dromen om te eindigen bij de 
afgewerkte projecten.
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