
Waarderend 

in gesprek 
Interventiekunde voor leiders, adviseurs en coaches 

8 november 2017 | 10.00 – 17.00 uur 
 
 
Voer jij gesprekken als leidinggevende, adviseur of coach? Dan weet je 
dat HOE je reageert op de ander alle verschil maakt in een gesprek. Hoe 
jij je vraag of opmerking formuleert heeft veel invloed op of de ander om 
de hete brij heen blijft draaien, je advies accepteert of tot een nieuw 
inzicht komt, of niet. 
 
In deze praktijkgerichte training leer je de principes achter de methode 
Waarderend onderzoeken toepassen in de gesprekken die jij voert als 
leidinggevende, adviseur of coach. Je leert een ander type vragen te stellen 
waardoor totaal andere gesprekken kunnen ontstaan die zich kenmerken 
door eigenaarschap en een positieve, toekomstgerichte focus. 
 
Tijdens de training onderzoek je diepgaand de inzichten uit het ‘sociaal 
constructionisme’ en de ‘positieve psychologie’ die ten grondslag liggen 
aan de methode Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). Centraal 
staat het toepassen van deze inzichten in de interventies die jij doet. Je 
oefent met het fundamenteel waarderen van het vraagstuk van de ander 
en het niet-overnemen van de oplossing. Ook oefen je het stellen van 
zogenaamd ‘generatieve’ vragen die de ander helpen om zijn of haar 
vraagstuk op echt nieuwe manieren te bekijken waardoor oplossingen 
zichtbaar worden die eerder ondenkbaar waren. Je leert verschillende 
houdingen te onderscheiden die je kan aannemen, verschillende manieren 
van luisteren en verschillende manieren van vragen stellen. 
 
Ervarend leren 
De training is ontworpen op basis van de principes van ‘ervarend leren’. 
Praktische oefeningen en reflectie op de theorie wisselen elkaar steeds af 
zodat je stapsgewijs je inzichten verdiept en je vaardigheden ontwikkelt. 
  

 

 

 

Niet sturend vragen 

stellen is lastiger dan je 

denkt... 

 

We live in the world, 

our questions create 

 

 

Appreciative Inquiry 

does not focus on 

changing people. 

Instead, it invites 

people to engage in 

building the kinds of 

organisations they 

want to live in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemen 
Aanmelden kan via het 

formulier op de website: 
www.PositiefSamenwerken.nl 

 

Datum: woensdag 8 

november 2017 

Tijden: 10:00 - 17:00 uur 

Kosten: € 499,- ex btw 

Locatie: regio Utrecht 

http://www.positiefsamenwerken.nl/


De trainers 
Het leertraject wordt begeleid door Anita Jansen en Arjan van Vembde. Wij 

hebben beide ruim 10 jaar ervaring in het adviseren, begeleiden en trainen 

bij trajecten rondom verandering en vernieuwing binnen de publiek sector. In 

deze trajecten treden teams met of zonder externe partners in dialoog over 

actuele en urgente thema's. Wij creëren daarvoor een setting waarin 

deelnemers vorm geven aan een constructieve samenwerking die leidt tot 

inspiratie, betrokkenheid en concrete actie. De methode Waarderend 

onderzoek is een belangrijke inspiratiebron in onze aanpak.  

 

 

Anita Jansen 

Anita is een ervaren projectleider & adviseur en 

begeleidt medewerkers en organisaties bij het 

proces van verandering en vernieuwing. Haar focus 

ligt op het verbeteren van de onderlinge 

samenwerking, het klantgerichter maken van 

processen en het versterken van vernieuwing in de 

organisatie.  

 

Arjan van Vembde 

Arjan is een ervaren adviseur en trainer bij 

organisatieontwikkeling. Zijn kracht is 

om verbanden te duiden waardoor patronen 

inzichtelijk en hanteerbaar worden. Met een 

achtergrond als goochelaar is hij gewend om voor 

groepen te staan en waar gepast gebruikt hij 

magische metaforen en prikkelende oefeningen.  

 


