
Appreciative Inquiery 
 

Hoe ziet een AI traject eruit? 

 

Appreciative Inquiry is niet zozeer een ‘aanpak’ of ‘methode’ voor 

verandering, maar vooral een perspectief. Geen twee AI trajecten zijn 

hetzelfde. De kracht van AI zit hem er nou juist in dat je aansluit bij de 

specifieke context en situatie. 

 

Een veel gebruikte kapstok om AI interventies te ontwerpen is de ‘4-D 

cycle’. Daarmee begin je met het formuleren van je ‘affirmative topic’: het 

positieve doel, de vraag die je centraal wilt stellen. Vervolgens doe je een 

onderzoek naar momenten waarop dat er al was (Discorvery), denk je 

vooruit naar hoe het zou kunnen zijn (Dream), waarna je weer naar het 

heden gaat en kijkt: wat vraagt nu aandacht? Wat kunnen we, lerend van 

momenten waar het al lukt, nu doen om richting die gewenste toekomst te 

komen (Design). Waarna je concrete plannen maakt over eerste stappen 

(Destiny). Dit is geen stappenplan wat je altijd zonder meer kan of hoeft 

toe te passen. In sommige AI trajecten werken mensen helemaal niet met 

die cycle of richten zij zich vooral op ‘D’s’. 

 

De 4-D cycle 

D 

Als het centrale thema (affirmative topic) vaststaat, kan het onderzoek en 

de dialoog beginnen. Cooperrider ontwikkelde een proces van vier fasen, 

de vier D’s: : Discover, Dream, Design en Destiny. In het Nederlands 

mooi vertaald als vier V’s: Verwonderen, Verbeelden, Vormgeven en 

Verwerkelijken.  

1. Verwonderen (Discovery): zoeken naar de positieve kern: wat zijn 

onze beste ervaringen rond dit onderzoeksthema tot nu toe? Het naar 

boven halen van wat mogelijk is... Mensen gaan hier in gesprek rondom 

eigen ervaringen, delen voorbeelden en succesverhalen en halen zo het 

‘DNA voor succes’ naar boven, oftewel de bouwstenen voor succes. Door 

de gesprekken over wat er al lukt ontstaat een gedeeld en gevoeld begrip 

van waar de organisatie (of het team) echt toe in staat is. En versterkt het 

zelfvertrouwen: we kunnen dit!  

2. Verbeelden (Dream): wat is de toekomst die we wensen? Het 



verbeelden van wat zou kunnen zijn. Het stilstaan bij successen leidt bijna 

automatisch tot nadenken over de toekomst: hoe kunnen we hier meer 

mee? Wat is er allemaal mogelijk? En hoe zouden we het echt graag 

willen? Mensen delen deze toekomstdromen, verbeelden ze op een manier 

die ze echt tot leven doet komen. Door collages, filmpjes, verhalen te 

maken en die aan elkaar te presenteren.  

3. Vormgeven (Design): voorstellen: waar wil je binnen nu en een 

bepaalde periode staan? Hoe ziet het er dan uit? Om focus te creëren is de 

volgende stap het formuleren van een ambitie. Cooperrider bedacht 

hiervoor de mooie term: provocatieve propositie. Deelnemers formuleren 

helder en aansprekend een concreet toekomstbeeld over een vastgestelde 

periode, gebaseerd op hun droom. Als je droom ... is, waar wil je dan over 

... staan? De provocatieve propositie is geformuleerd in het heden, dan 

heeft hij de meeste ‘trekkracht’ en is spannend en haalbaar tegelijk. De 

laatste jaren worden ook steeds vaker design thinking technieken benut in 

deze fase.  

4. Verwerkelijken (Destiny): welke concrete acties en projecten zetten 

we op? Waar beginnen we? Hoe betrekken we anderen? De laatste stap is 

vervolgens het verzinnen van acties en projecten om de geformuleerde 

ambitie waar te maken: wat staat ons nu te doen? En wie hebben we 

daarvoor nodig? Mensen formuleren concrete activiteiten en experimenten 

en gaan aan de slag.     

 


