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Voor mij als waarderend coach is het een feestje om studenten te 
helpen in het omdenken, het waarderen, het uitproberen, en het 
ontdekken van nieuwe verhalen. Zo krijg ik enorm veel energie van 
toekomstgericht onderzoek doen. Ik droom ervan om deze erva-
ringen mee te nemen in postdoctoraal onderzoek (liefst interna-
tionaal) om te zien wat de waarderende methode kan doen om 
onderzoek toekomstgericht te maken.

11.3 Loopbaancoaching voor millennials

Door Nathalie Hugenholtz en Manou van Eerten

Een volgende stap willen nemen in je carrière is vaak lastig, vooral 
als je niet precies weet wat je wilt. Een dilemma voor veel millenni-
als, oftewel iedereen die geboren is tussen 1980 en 2000. Zij zijn vol-
wassen geworden in het nieuwe millennium, waarin het leven meer 
keuzevrijheid biedt, een stuk sneller, digitaler, openbaar zichtbaar-
der en (gevoeld) maakbaarder is geworden. Dat leidt ertoe dat een 
relatief groot aantal millennials zich onzeker voelt in het nemen van 
stappen in hun loopbaan, zeker in combinatie met het vinden van 
balans tussen werk en privé. Voor hen is het een stuk vanzelfspre-
kender dan de vorige generatie om hulp van een coach op te zoeken. 
Manou van Eerten van The ME Company richt zich met loopbaan-
coaching specifiek op millennials en gebruikt appreciative inquiry 
als coachmethode. Nathalie Hugenholtz interviewde haar om na 
te gaan waarom juist appreciative inquiry goed werkt als coachme-
thode bij deze doelgroep en hoe dat werkt in de praktijk.

Achtergrond
Manou: Ik ben oorspronkelijk opgeleid als oplossingsgericht 
coach in de tijd dat ik bij Buurtzorg Nederland werkte. In mijn 
opleiding maakte ik kennis met appreciative inquiry waartoe ik 
me meteen aangetrokken voelde. Oplossingsgericht coachen is 
van nature meer therapiegericht dan AI, dat meer sociaalweten-
schappelijke facetten heeft en over waardevolle, onderzoekende 
gesprekstechnieken beschikt. Ik heb een vervolgopleiding appre-
ciative inquiry gevolgd en was nog meer verkocht. De manier van 
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denken van AI ligt heel dicht bij hoe ik zelf in het leven sta en met 
name de droomfase vind ik erg waardevol in het coachen. Klanten 
vinden dat altijd heel leuk om te doen en zijn soms bijna verge-
ten hoe te dromen. Ook de 5x5-formule (zie paragraaf 10.5) werkt 
goed in het coachen van droom naar acties in het hier-en-nu. 

Door te coachen vanuit de methodiek van AI onderscheid ik me 
van andere coachpraktijken, die vaak onduidelijk zijn in welke 
methode ze gebruiken of een ratjetoe aan methoden gebruiken. 
Zeker voor millennials, die vaak nog aan het begin van hun carri-
ère staan, is het van belang om positief en waarderend naar hun 
mogelijkheden te kijken. Ze zijn erg zoekend in wat bij ze past en 
ze kennen zichzelf vaak nog niet goed op de arbeidsmarkt. Millen-
nials zijn ook vaak onzeker over hun talenten en hoe ze die willen 
inzetten in hun werkende bestaan. We hebben onze samenleving 
vrij analytisch en problematiserend ingericht. Het kan dan echt 
een verademing zijn voor millennials om met behulp van AI hun 
mogelijkheden te ontdekken in plaats van op hun belemmeringen 
te focussen. Daarbij komt dat deze twintigers en dertigers niet 
alleen op een kruispunt staan in hun loopbaan, maar ook wor-
stelen met andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling of zingeving. Ook die kun je goed mee-
nemen in het AI-loopbaantraject. 

Grote lijnen van een AI-loopbaantraject
In veel gevallen is de coachvraag van millennials terug te brengen 
naar onvrede in hun huidige werk en het besef dat ze wél weten 
wat ze niet willen, maar niet goed weten wat ze dan wel écht 
willen. Met behulp van loopbaancoaching willen ze daarachter 

komen. Ze hebben het gevoel dat ze tot nu toe overal in zijn gerold 
en dat wat ze doen hen meer is overkomen dan dat ze daar bewust 
zelf voor hebben gekozen. 
De vraag om erachter te komen wat ze echt willen, kan uitstekend 
worden onderzocht volgens de principes van appreciative inquiry. 
Het helpt hen erachter te komen welke alternatieven ze bijvoor-
beeld hebben ten opzichte van rigoureus stoppen met hun hui-
dige baan, wat voor hen vaak voelt als de enige uitweg als ze zich 
niet op hun plek voelen. We verkennen in een coachtraject dan de 
mogelijkheden die ze hebben in hun huidige baan of daarbuiten. 
We volgen daarbij de vier fasen van het AI-proces. In de Discover-
fase waarderen we wat tot nu wel heeft gewerkt en dat verbinden 
we met wie de coachee als persoon is, wat voor hem van waarde 
is, welke talenten en kwaliteiten hij heeft en wat hem energie 
geeft in werk. Vandaaruit gaan we richting de Dreamfase en kij-
ken we vooruit en onderzoeken we wat de coachee zou willen, wat 
het toekomstideaal is qua werk en kijken daarbij ook naar andere 
aspecten die belangrijk zijn buiten de loopbaanvraag. Die aspec-
ten nemen we dan ook mee in het verbeelden van het ideale leven 
dat de coachee voor zich ziet. Als dat een helder en gedetailleerd 
beeld oplevert, kijken we in de Designfase naar de stappen om 
dat toekomstideaal te bereiken. Wat zijn logische vervolgstappen, 
zowel in de toekomst als het hier-en-nu? Daarbij gaan we ook na 
wat realistisch is (bijvoorbeeld een nieuwe studie en een carriè-
reswitch binnen een jaar versus in gesprek gaan over een interne 
opleiding in de richting van een verdere specialisatie) om zo de 
Deliverfase in te gaan en de kans op succes van acties te vergroten. 
Het helpt de coachee, die daarmee beseft dat hij wellicht te hoge 
verwachtingen heeft over zijn loopbaan. 
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AI-loopbaancoaching versus reguliere loopbaancoaching
Wat anders is, is dat je je bij appreciative inquiry niet richt op 
het probleem en daar een oplossing voor probeert te zoeken. Je 
onderzoekt echt samen wat voor jou van waarde is, wat tot nu toe 
wel is gelukt en waar jouw energie naar uitgaat en van daaruit ga 
je op zoek naar welke perspectieven dat kan bieden. Het verbreedt 
de horizon van coachees, die zich doorgaans blindstaren op wat 
logisch lijkt vanuit wat ze nu doen of gedaan hebben én die zich 
vergelijken met wat anderen doen. Ze hebben meestal geen idee 
wat ze zelf belangrijk vinden, wat voor hen van waarde is als het 
gaat om werk. Appreciative inquiry is bij uitstek geschikt om daar 
juist achter te komen en vandaaruit in actie te komen. Ze leren op 
een andere manier te kijken naar hun werkervaring: dat niet alles 
negatief is, maar dat ook die ‘negatieve’ ervaringen een kompas 
zijn om te ontdekken wat je basisbehoeften zijn in je werk. En dat 
het realistisch is om daar rekening mee te houden in de stappen 
naar een nieuwe richting.

Vaardigheden van een AI-loopbaancoach
Een AI-loopbaancoach doet in principe niet heel veel anders dan 
een ‘reguliere’ loopbaancoach, maar het helpt als je als persoon 
van nature niet problematiseert en van nature nieuwsgierig bent 
naar de ander, echt geïnteresseerd in hoe de ander denkt en leeft. 
Wat daarbij typisch appreciative inquiry is, zijn de vragen die je 
stelt. Die zijn altijd gericht op het zoeken naar perspectief in plaats 
van het verder onderzoeken naar (de oorzaak van) het probleem. 
Met de vragen die je stelt, zoek je naar de mogelijkheden en help 
je daardoor de coachee om verder te (durven) denken dan hij tot 
nu toe heeft gedaan. Een andere vaardigheid waarover je moet 

beschikken, is dat je de coachee weer laat ervaren wat er tot nu toe 
wél is gelukt en waar hij tevreden over is. Dat is iets wat millenni-
als met een loopbaanvraagstuk vaak kwijt zijn. Je helpt hen weer 
daarmee in contact te komen en vanuit daar naar hun mogelijkhe-
den te kijken. Dat biedt heel vaak nieuwe perspectieven. Dat bete-
kent dat je als AI-coach soms echt op je handen moet zitten en 
niet te veel gaat adviseren, maar de tijd neemt en de juiste vragen 
stelt om de coachee weer te laten herbeleven wat voor hem van 
belang is geweest. Vaak zit daarin verstopt wat hij nu nog steeds 
waardevol vindt en wat een nieuw perspectief op zijn vraagstuk 
biedt. Een laatste vaardigheid is dat je de coachee helpt om de 
stappen te concretiseren; dat je hem helpt van het grote droom-
beeld te komen tot kleine stappen die realistisch zijn. Dat vind ik 
ook echt de leukste fase; van Droom naar Design en Deliver. 

Vragen die de AI-coach stelt
In de Droomfase gebruik ik als start vaak de ‘wondervraag’: ‘Stel 
nou dat je morgen wakker wordt op een doordeweekse dag in je 
droomleven, hoe ziet dat er dan uit?’ 
Wat ik vervolgens doe is heel gedetailleerd de dag doornemen met 
behulp van vragen als: ‘Hoe laat word je wakker?’, ‘Naast wie word 
je wakker?’ en ‘Wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt?’ En 
zo gaan we verder naar bijvoorbeeld ‘Hoe laat ga je deur uit naar je 
werk?’, ‘Welk vervoersmiddel neem je?’, ‘Hoelang duurt het voor 
je op je werk bent?’, ‘Hoe ziet het gebouw waar je werkt eruit?’, 
‘Wat is het eerste wat je doet als je op je werk komt?’, ‘Wat staat er 
in je werkagenda van die dag?’, ‘Met welke mensen werk je?’, ‘Hoe 
werk je met hen samen?’, ‘Welke van jouw kwaliteiten zet je met 
name in?’, ‘Wat voel je daarbij?’, enzovoort.
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Het effect van deze vragen is dat de coachee in deze droom vaak 
onbewust keuzes maakt die hij daarvoor niet durfde te maken 
én dat hij op die manier een perspectief voor zichzelf creëert om 
naartoe te werken. Dat toekomstperspectief blijkt meestal hele-
maal niet zo onhaalbaar te zijn als de coachee van tevoren dacht. 
Het wordt van iets groots en abstracts tot iets concreets en realis-
tisch. Het mooie is dat de coachee onbewust meeneemt wat er uit 
de vorige fase is gekomen: wat voor hem van waarde is, waar hij 
goed in is en wat energie geeft. 

Ook een fijne vraag om te stellen is: ‘Wie ken je in je omgeving 
die ook zijn droombaan heeft bereikt?’ En vervolgens vraag ik de 
coachee om met degene in gesprek te gaan en hem waarderende 
vragen te stellen naar zijn verhaal. Dus oprecht nieuwsgierig te 
zijn naar het droombeeld en te vragen naar wat diegene heeft 
gedaan om dat droombeeld te bereiken, welke obstakels hij is 
tegengekomen en wat hij heeft gedaan om die te overkomen, wat 
hem dat gebracht heeft en welke tips hij voor de coachee heeft. 
Deze opdracht bespreken we dan in een volgende sessie, waarin 
de coachee zich realiseert dat een ideaalbeeld haalbaar is, dat je 
er hard voor moet werken en dat je kleine stapjes moet nemen om 
dat ideaalbeeld te bereiken. 

Effecten van het AI-loopbaancoachtraject
Het AI-traject leidt tot opluchting! Als blijkt dat het vage, 
abstracte gevoel van ‘ik wil wat anders met mijn loopbaan, maar 
ik weet eigenlijk niet wat’ door coachees heel concreet kan wor-
den gemaakt en bereikbaar blijkt te zijn. Een ander effect is dat ze 
eerlijk tegen zichzelf en de coach durven te zijn over wat echt van 

waarde is voor hen en op basis daarvan keuzes (durven te) maken. 
De onderzoeksfase biedt een structuur waaraan het ontbreekt als 
ze zelf werken aan hun vraagstuk. Nog een effect is dat ze inzicht 
krijgen in wat ze al wel kunnen, wat hun energie geeft en wat ze 
willen, wat hun zelfvertrouwen versterkt en daarmee bijvoorbeeld 
de manier waarop ze zich presenteren in netwerk- en sollicitatie-
gesprekken. Een laatste effect is het besef en de ervaring dat het 
zetten van kleine stapjes voldoening geeft als je eenmaal weet 
welke richting je op wilt. 

Tips en suggesties
De waarderende manier van loopbaancoaching geeft je als coach 
net zo veel energie als de coachee. Doe het vooral! Begin zelf ook 
met kleine stapjes. Oefen bijvoorbeeld met het stellen van waar-
derende vragen in je dagelijkse gesprekken met vrienden of fami-
lie. Of in de gesprekken die je met jezelf hebt; kijk of je bij jezelf 
kunt ontdekken wat voor jou van waarde is, wat je energie geeft en 
welke nieuwe perspectieven je kunt ontdekken. Ervaar welke vra-
gen goed werken voor de ander en voor jou als vragensteller. Breid 
het langzaam uit naar een coachgesprek; bereid op basis van de 
vragen waarmee je hebt geoefend, en die werken, enkele vragen 
voor je komende coacheegesprek voor. Verder kun je ook alerter 
worden in je dagelijkse coachgesprekken wanneer een coachee 
praat in termen van problemen en beperkingen, die je vervolgens 
met behulp van waarderende, onderzoekende vragen aan de coa-
chee richting mogelijkheden en perspectief probeert te krijgen. 
Experimenteer en schrik niet als het wat onwennig voelt.
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11.4 Groepsleren uit eigen ervaringen 

Door Ot Meijers

‘ Sprookjesverteller ben ik geworden, vanwege betovergroot-
oom Chaïm en neef Magnus. Aan hun hand reisde ik door 
het woud van verhalen. “De enige manier om de wereld 
te begrijpen”, zei Magnus ooit, “is door een verhaal te 
vertellen. De wetenschap”, zei Magnus, “brengt alleen kennis 
van de werking der dingen. Verhalen brengen begrip.”‘ 

–  m a r c e l  m ö r i n g ,  i n  b a b y l o n

De oefening ‘Groepsleren uit eigen ervaringen’ toont de kracht 
van de waarderende benadering aan voor groepen die willen leren 
over competenties. Het gaat dan om leersituaties waarin deelne-
mers onder leiding van een procesbegeleider kennis ontwikkelen. 
De oefening laat zien dat een scala aan factoren bijdraagt aan het 
succesvol ontwikkelen van de eigen competenties. Voorbeelden 
van competenties zoals hier bedoeld zijn: functioneel leiding 
geven, motivationele gespreksvoering, het lastige gesprek, kritiek 
geven/ontvangen, medezeggenschap in de praktijk en samen-
werken.

Doel van de oefening
Deze oefening maakt datgene wat deelnemers uit eigen ervaring 
op het gebied van een bepaalde competentie weten (bewust of 
onbewust) zichtbaar. Hoe? Door een deelnemer terug te laten 
gaan in zijn herinnering en een situatie op te zoeken waarin hij 
zelf de competentie inzette. Met andere woorden, een situatie 

waarin iemand de deelnemer tot ander gedrag wist te brengen. 
Het verhaal van die speciale gebeurtenis wordt in deze oefening 
verteld. Het resultaat is meestal dat de cursisten zich verwonde-
ren, niet over hun eigen ervaringen en kwaliteiten, maar ook – 
luisterend naar de verhalen van de anderen – over de diversiteit in 
de ervaringen en waarderingen. En hier toont zich een belangrijke 
spin-off van de oefening. Want tijdens het hele leertraject kan de 
procesbegeleider gebruikmaken van deze diversiteit en de cursis-
ten stimuleren van en met elkaar te leren.

Wanneer inzetten?
Of het nu gaat om een workshop van een halve dag, een cursus 
van een aantal bijeenkomsten of een onderdeel van een beroeps-
opleiding, deze oefening kan altijd ingezet worden bij de start van 
een programma waarin mensen met elkaar willen leren. De oefe-
ning gaat om het waarderen van dat wat er is en past daarmee 
goed in de Discoverfase van het AI-proces. 
Tegenwoordig weten we dat een afdelingschef in een fabriek nog 
zo veel technische kennis of vaardigheden kan hebben, maar 
daarmee is niet gezegd dat hij een goede afdelingschef is. Om 
succesvol te zijn, moet iemand naast technische vaardigheden 
ook andere competenties in zijn rugzak hebben. 

Kanttekening
Hoe minder tijd beschikbaar, des te armer het resultaat, dat is 
waar. Toch kan de oefening ook ingezet worden in korte program-
ma’s.
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het motivationele gesprek

We nemen ter illustratie een dokter. In het kader van het behan-
delplan heeft zij met de patiënt afgesproken dat deze zijn eetpa-
troon zal veranderen. Na twee weken komt de patiënt terug bij de 
dokter en dan blijkt dat er van die afspraak nauwelijks iets terecht 
is gekomen. Nu moet er een gesprek plaatsvinden om de patiënt 
te motiveren. De dokter kan haar eigen competenties met motiva-
tionele gespreksvoering aanspreken door uit haar herinneringen 
de factoren naar boven te halen die haar zelf motiveerden. 

Soms gebruik ik de oefening als ik duidelijk wil maken dat er niet 
een plat een-op-een receptenboek is voor het ontwikkelen van 
competenties. Zoals in een workshop met promovendi van een 
academisch ziekenhuis. Een van de competenties was ‘leidingge-
ven aan coassistenten’. Tijdens de voorbesprekingen werd duide-
lijk dat de deelnemers verwachtten dat de docent ze zou vertellen 
hoe je dat doet. In plaats daarvan nodigde ik ze uit deze oefening 
te doen, met de vraag: ‘Je bent zelf ooit coassistent geweest. In die 
tijd heb je verschillende begeleiders gehad. En onder hen is er vast 
één geweest van wie je nu nog steeds denkt “Die was top!”’
Verwondering alom, want duidelijk werd dat de een genoten had 
van een begeleider die een buitengemeen strak begeleidingsplan 
aangeboden had, terwijl een ander juist op haar best was in een 
meer losse begeleidingsomgeving. De groepseigen theorie van 
de deelnemers was dat de ene coassistent een ander soort bege-
leiding nodig kan hebben dan de andere en zo kwam de groep 

als vanzelf tot de conclusie dat je in dialoog moet exploreren wat 
goede begeleiding is.

Oefening: Groepsleren uit eigen ervaringen 

Doelen en resultaten
•	Elke deelnemer ontdekt en waardeert de factoren die voor hem 

belangrijk zijn in zijn leerproces. 
•	De diversiteit in een groep wordt ontdekt.
•	De deelnemers leren elkaar kennen op een niveau dat dieper ligt 

dan ‘mijn naam is X en ik ben geboren in Y’.
•	De facilitator leert de wensen en noden van zijn deelnemers 

kennen over hun leerproces.
•	Met al deze ontdekkingen kan de toon gezet worden voor een 

leergroep die de rijkdom van de dialoog waardeert. 

Kenmerken
•	Duur: 120-180 minuten.
•	Aantal personen: 8-24.
•	Middelen: zaal in cafetariaopstelling met tafelgroepjes waaraan 

groepjes van vier of vijf cursisten kunnen zitten.
•	Op elke tafel een groot vel papier en viltstiften en werkblad (zie 

achter in deze bijdrage).

Stappen 
De hieronder beschreven werkwijze geldt voor een cursusgroep 
die langere tijd zal bestaan. 
1 Licht de oefening toe aan de hand van een kleine presentatie. 

Die presentatie kan gegeven worden met behulp van een paar 
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slides die het verschil uitleggen tussen ‘kennisoverdracht’ en 
‘kennisontwikkeling’, en tussen het denken vanuit het halfvolle 
en het halflege glas. 

2 Deel het werkblad uit (zie achter in deze bijdrage), leg uit wat de 
bedoeling is en loop de vragen door met de deelnemers. 

3 De deelnemers krijgen tijd om zich een situatie te herinneren en 
de vragen individueel te beantwoorden. 

4 In de kleine groepen vertellen de deelnemers hun verhalen en 
ze schrijven de kritieke succesfactoren op een groot vel papier. 

5 Plenair delen de deelnemers de uitkomsten van hun groeps-
gesprekken; er vindt verdieping plaats en er worden conclusies 
getrokken. 

6 Vervolgens vertelt de facilitator wat de externe theorie (dat wil 
zeggen de literatuur over dit onderwerp) vertelt over de betref-
fende competentie. Hierdoor worden de deelnemers, en wel-
licht ook de facilitator zelf, vaak verrast. Want de ervaring leert 
dat de praktijktheorie van de groep voor een groot deel het-
zelfde is als wat er aan theorie in de boeken staat. 

Toelichting  
Ad 2: 
•	Vanzelfsprekend heb je je eigen stijl van lesgeven waar een 

eigen introductietekst bij hoort. 
•	Cursisten schrikken nogal eens van deze oefening, nieuw en 

onbekend als zij zijn met ervaringsleren. Dit betekent dat je hen 
moet enthousiasmeren tijdens jouw uitleg. Hier en daar een 
beetje ‘over de top’ kan geen kwaad. 

•	Denk eraan te benadrukken dat de cursisten niet bij elke vraag lap-
pen tekst hoeven op te schrijven. Enkele steekwoorden volstaan. 

Ad 3: 
•	 Zorg voor stilte. 
•	 Soms is hulp nodig bij dit onderdeel. Zo kundig als mensen zijn 

in het analyseren van fouten, zo onbeholpen kunnen ze zijn in 
het vertellen van het verhaal over een succes of topprestatie. 
Soms kun je het gesprek zijn gang laten gaan, kun je er rustig 
naar kijken en de tijd zijn werk laten doen. 

•	De oefening komt het best tot haar recht als de verhalen in de 
kleine groep ruimschoots, uitputtend en optimaal begeleid ver-
teld worden. Daar is lang niet altijd tijd of gelegenheid voor. Bij 
het plenaire deel kun je helpen om verhalen aan te scherpen. In 
geval van tijdgebrek, of als er wat meer onervaren deelnemers 
zijn, stuur je wat meer met faciliterende vragen. 

•	Het trekken van conclusies is belangrijk. Hier vindt namelijk 
de groepseigen theorievorming plaats: theorie gebaseerd op 
ervaringen van de deelnemers. De successen uit het verleden 
kunnen op deze manier de bron worden voor een gewenste toe-
komst, dat wil zeggen: voor meer ontwikkelde competenties, 
toegesneden op de kwaliteiten van specifiek deze deelnemers. 

Aandachtspunten voor de facilitator 
Wanneer een leergroep langere tijd zal bestaan, biedt deze oefe-
ning een buitenkans om een zeer krachtige start te maken. Het 
thema is dan ‘leren’. Nodig de deelnemers uit zich een gesprek 
of een situatie te herinneren waarvan zij nog steeds zeggen: ‘Ja, 
dat ... dat ging ergens over, daar heb ik iets geleerd, dát was nou 
eens een setting waar ik werkelijk iets aan had, dát heeft mij verder 
gebracht.’ 
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werkblad ‘het motiverende gesprek’: 
theorievorming op basis van eigen ervaringen

Je hebt vast weleens een gesprek gehad met iemand die jou 
ergens toe gemotiveerd heeft. Niet in de zin van ‘ga de afwas nou 
’s doen’, maar gemotiveerd tot een verandering die ertoe deed. 
Een gedragsverandering die ergens over ging. Dat kan een docent, 
de buurman, een tante, of … geweest zijn. Als je terugdenkt aan dit 
gesprek zie je nog steeds hoe waardevol dat is geweest. 

De bedoeling is nu dat je jezelf in de reflectiestand zet en de vol-
gende vragen beantwoordt:
•	Aan welk gesprek denk je nu?
•	Waar ging het over? Met wie?
•	Wat waren de omstandigheden? Waren er anderen bij?
•	Wat maakte dat je overtuigd raakte van de zin van de verande-

ring? Of dat je het anders ging doen?
•	Wat was je eigen aandeel in het gesprek? 

11.5 De waarde van conflict 

Door Barbara van Kesteren

Wanneer ik waarderend werk met klanten, kom ik vaak vragen 
tegen zoals: ‘Mogen we het dan niet meer over onze problemen 
hebben?’ of: ‘Hoe ga ik om met spanning of conflictsituaties wan-
neer ik werk met de waarderende benadering?’ Een veelvoorko-
mende misvatting is dat wanneer je ervoor kiest om te werken 
volgens de waarderende principes, je negatieve emoties het best 
kunt negeren. ‘Ingaan op het negatieve is niet waarderend’, wordt 
er dan weleens gezegd. Door het positieve principe worden we 
misschien wel te veel verleid om alleen aandacht te hebben voor 
het positieve. Dat terwijl de wereld waarin we leven vol spanning 
en conflicten zit. Het zou zonde zijn daaraan voorbij te gaan. Des 
te meer omdat in het conflict ook vaak de sleutel tot verzoening 
ligt. Dus, hoe kun je als AI-professional conflict waarderen? 

Conflict, problemen, dilemma’s en spanningsvelden
Laten we eerst een definitie nemen van het fenomeen conflict. Er 
is sprake van een conflict wanneer twee of meer partijen doelen 
nastreven, belangen hebben of waarden voorstaan die niet met 
elkaar te verenigen zijn (Prein, 2013). Ik neem de vrijheid om hier-
aan toe te voegen dat conflicten ook ontstaan wanneer het lijkt alsof 
doelen, belangen of waarden niet te verenigingen zijn. Het komt 
meer dan eens voor dat mensen een conflict ervaren doordat ze 
communicatie van een ander op een bepaalde manier hebben geïn-
terpreteerd, terwijl feitelijk er geen tegenstelling is. Er zijn beelden 
ontstaan over anderen, en misschien ook wel aannames gedaan. 
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