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Uit boek: 
Waarderend organiseren

Dit boek geeft een praktische en levendige schets van AI 
in de Nederlandse en Belgische praktijk. 

Redactie: Robbert Masselink, Joep de Jong, 
Rombert van de Nieuwenhuizen. 

De 2e druk dat dit hoofdstuk over generatief nieuws bevat, 
verschijnt in in het najaar van 2013. 

‘The stories you tell shape the world’
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Samenvatting

Generatief nieuws is niet alleen een welkome aanvulling op de overwegend 
sombere nieuwsgaring in de reguliere media. Het kan ook als een strategisch 
instrument dienen in de ontwikkeling van organisaties en netwerken. 

Generatieve vragen leiden tot verhalen van kracht en mogelijkheden rond een 
thema dat er in een organisatie of netwerk op dat moment toe doet. De focus 
ligt op kracht, op wat mensen leren en wat ze als beloftes voor de toekomst 
zien. Generatief nieuws is het zoeken naar verhalen die een nieuw inzicht 
of perspectief geven. Door het zichtbaar maken van kiemen van hoop en 
acties die er al zijn, bewegen organisaties en samenleving in de richting van 
datgene waarover het meest gedialogeerd wordt. Generatief nieuws ziet het 
nieuwsbericht niet als een eindpunt, maar als een schakel tussen wat is en wat 
kan worden. 

Inleiding

Als woorden onze wereld creëren, en als wat aandacht krijgt ook echt gaat 
groeien, welke uitdaging stelt dat dan aan onze media? Met die vraag 
worstelen we al van sinds onze eerste diepgaande kennismaking met 
Appreciative Inquiry. 

Kunnen media en journalistiek expliciet bijdragen aan het ontwikkelen van 
de samenleving zoals we die zouden willen zien? Kan nieuws iets in gang 
zetten en houden in de richting van een duurzame, zorgzame wereld? 
Kunnen nieuwsmakers bewust en openlijk kiezen om ‘opbouwwerkers’ te zijn? 
Bedoelend in de werkelijke zin van het woord: het verzamelen en verbinden 
van kracht van mensen om zich in te zetten voor een betere leefomgeving. Een 
omgeving waarin het goed leven en werken is op de lange termijn.

In een tijd waarin de urgentie rond het klimaatvraagstuk halsoverkop toeneemt, 
houden die vragen ons bezig. Ook een tijd waarin de sociale ongelijkheid 
toeneemt, de grip van mensen op hun sterk globaliserende (werk-)omgeving 
vermindert en zowat iedereen op zoek is naar rust, zin en verbondenheid. 

In dit hoofdstuk onderzoeken we of dat kan. Hoe kan het zoeken naar verhalen 
en delen in de vorm van nieuws bijdragen tot de organisaties en de wereld 
zoals we die willen zien? Kan nieuws ‘generatief’ zijn? En wat betekent dat 
dan precies? 
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De ontdekking van een Appreciative Inquiry-gebaseerd 
nieuwsnetwerk

In de aanloop naar de Appreciative Inquiry Worldconference 2012 te Gent 
kwamen we in contact met Michelle Strutzenberger, die als ‘generatief 
journalist’ werkzaam is bij het Canadese Axiom News. Ze interviewde enkele 
initiatiefnemers en publiceerde daarover nieuwsberichten op de nieuwswebsite 
www.axiomnews.ca. 

Axiom News formuleert haar missie als volgt:
“We co-creëren een bezielend nieuws-netwerk voor een hernieuwde 
en bloeiende wereld. We doen dit door het aanbieden van generatieve 
journalistieke diensten aan organisaties. Generatieve journalistiek is gebaseerd 
op de principes van Appreciative Inquiry, een strenghts based, capacity building 
approach en bedoeld om organisaties te helpen bewegen in de richting van hun 
hoogst mogelijke potentieel.”

Om die missie waar te maken, kiest Axiom News voor een journalistieke 
aanpak die het ‘generative journalism’ is gaan noemen. Hun nieuwsperspectief 
vertrekt vanuit de kracht die er al is, en richt de aandacht op wat er uit die 
kracht kan ontstaan. De journalisten baseren hun interview-aanpak op sociaal 
constructionistische principes en een Appreciative Inquiry gesprekslijn: 
verkennen van kracht, verbeelden van mogelijkheden, ontwerpen van mogelijke 
acties en bedenken wat nodig is om nu al in die richting te bewegen. 

Waar hun online-krant voor Axiom News het venster op de buitenwereld is, ligt 
hun belangrijkste werk in het leveren van een generatieve nieuwsservice aan 
organisaties en netwerken. Axiom nieuws zoekt in het stakeholdersnetwerk van 
hun klanten naar verhalen die getuigen van kracht, inzet, ideeën, vermogen. Ze 
brengen daarvan verslag uit op nieuwsmedia van de klant: website, e-nieuws, 
krant en sociale media. Hun journalistieke onderzoekswerk draait om thema’s 
waarrond de organisatie ontwikkeling wil zien ontstaan, als die in lijn liggen van 
de visie van Axiom News. 

Axiom News brengt daarmee het wezenlijke sociaal constructionistische 
principe in de praktijk; waarover we praten, gaat ontstaan. Spreken is doen-, 
en elke conversatie is een creatieve daad; er ontstaat iets. De woorden die 
we kiezen, creëren de wereld waarin we leven. Woorden kunnen verbinden 

of scheiden, opbouwen of afbreken, verwarren of verhelderen, uitnodigen of 
afstoten.

Principes, missie, praktijk en de wijze waarop Axiom News dit vormgeeft op hun 
nieuws-website waren onweerstaanbaar voor onze pioniersgeest. We legden 
contacten, gingen op bezoek in Peterborough, Ontario (Canada), ontwikkelden 
hartelijke contacten en vriendschap met het Axiom team. In gesprekken 
met initiatiefnemer Peter Pula en zijn team van ‘generative journalists’, 
exploreerden we de essentie van hun werk en de potentie die het ook voor ons 
taalgebied kan hebben. Een generatief avontuur, zo zal blijken uit dit hoofdstuk. 
Wat direct de vraag oproept: wat is generatief en waar verschilt positief van 
generatief?
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Appreciative Inquiry: positief of generatief?

De Appreciative Inquiry World Conference 2012 in Gent had expliciet tot doel 
om de generatieve kracht van AI te exploreren en te versterken. Dit met het 
oog op een nieuwe economie van verbinding van sterkten. Dat doel werd 
uitermate goed ontvangen door de deelnemers. Voor zoveel mensen bleek het 
een opluchting te ontdekken dat AI het positieve perspectief nodig heeft als 
middel om te kunnen bouwen aan generatieve relationele praktijken. 

Tijdens het congres werd uitgekeken naar de keynote sessie van professoren 
Ron Fry en Gervase Bush. Hun presentatie kreeg als titel mee: Going Beyond 
Positivity for Transformational Change’. Fry & Bushe lichtten toe dat het in AI 
processen niet zozeer om de positieve benadering maar om de generatieve 
verbindingen gaat. De wederkerigheid en besmettelijkheid van positieve 
beïnvloeding tijdens samenwerking, beschouwen zij als voorwaarde in een 
context waarin generatieve verbinding kan ontstaan. 

Bushe en Fry: “Het gaat niet over het gewoon creëren van nieuwe ideeën, 
brainstorming of dromen. Het gaat erom dat op een manier te doen die ook 
het verlangen creëert om er vervolgens naar te handelen.” Zij zien generatieve 
verbindingen als interacties die energie, levendigheid en potentie voor meer 
duurzame transformationele resultaten creëren. Ze leggen daarmee de nadruk 
op het in actie komen na het onderzoeken, dromen en plannen. Willen we 
transformerende verandering teweeg brengen, dan is een positieve benadering 
wel noodzakelijk maar niet voldoende. Het gaat om het versterken van de 
intentie tot actie, het verlangen om te gaan doen waarover men droomt.”

‘Generative’ is een van die woorden die een hele lading dekt in het Engels, en 
in het Nederlands haast geen vertaling kent die eenzelfde betekenis weergeeft. 
Je zou kunnen zeggen dat iets generatief is als het iets voorbrengt en tot 
bestaan brengt. Of dat het iets veroorzaakt en op een enthousiaste manier 
verder verspreid raakt. Iets krijgt een generatief karakter als het in staat is om 
vernieuwing te veroorzaken, om iets tot bestaan te brengen dat er voorheen 
nog niet was. In het perspectief van dit artikel verwijst het naar een sociaal-
constructionistische insteek waarbij de gesprekken die we voeren, de verhalen 
die we delen en de betekenis die we construeren, bijdragen aan het creëren 
van de werkelijkheid.

‘Het gaat om het versterken van de intentie tot actie’
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‘Generative journalism’

Wat kan het generatieve perspectief betekenen voor de journalistiek? Wat kan het 
potentieel zijn voor verandering en ontwikkeling in organisaties en in de samenleving? 
Tijdens het werkbezoek aan de redactie van Axiom News in Peterborough, exploreerden 
we in diepgaande gesprekken met de journalisten en CEO hoe zij ‘generative 
journalism’ beschrijven. 

• Doel van generatieve journalistiek is sterkten te vinden en te verbinden via het maken 
van nieuws. Daardoor worden conversaties in organisaties geïnspireerd. Organisaties 
bewegen in de richting van de toekomst die ze willen, een toekomst die gebaseerd 
is op de kracht die in het systeem al (in de kiem) aanwezig is. Om de eigenheid, het 
generatieve perspectief van hun werk te verduidelijken zei een van de journalisten: 
Mainstream news tells ‘This is how it is’. Generative News tells ‘This is how it could be’.

 Elk nieuwsbericht is een weergave van ontdekkingen tijdens een conversatie 
tussen een journalist en een persoon met een verhaal. Inspirerende generatieve 
nieuwsberichten laten zien wat mogelijk is. 

• ‘Generatief nieuws’ draagt dus de intentie in zich om het nieuws niet als een eindpunt 
te zien, maar als een veroorzaker van het nieuwe, van verandering. Vanuit de missie 
van Axiom News heeft generatief nieuws tot doel om in de organisaties kracht te 
ontdekken. Om daar nieuws van te maken, te delen en daardoor de gewenste 
beweging tot verandering te ondersteunen. 

• De nieuwsstroom is meestal expliciet gekoppeld aan een thema waarrond 
ontwikkeling gewenst is. De journalisten onderzoeken in hun nieuwsgaring hoe dat 
thema in het stakeholdersnetwerk vandaag al leeft en vorm krijgt, en verbinden 
die praktijken tot een nieuwsstroom. Die thematische nieuwsstroom maakt het 
vermogen binnen een stakeholdersnetwerk zichtbaar, waardoor het zich ontwikkelt. 
Nieuwsberichten gaan deel uitmaken van een netwerk van mensen, die erover van 
gedachten wisselen of zich aangezet voelen om er wat mee te gaan doen. Nieuws 
bouwt aan gedeelde kennis en gedeelde ervaringen.

• Generatieve journalistiek is in essentie een hulpmiddel om communicatie en 
ontwikkeling in organisaties vorm te geven. Het is een manier om verandering te 
creëren in systemen waar veel mensen in betrokken zijn. Het delen van verhalen 
bouwt relaties op, verbindt mensen, maakt kennis zichtbaar en deelbaar, zorgt ervoor 
dat innovaties repliceerbaar worden. “We praten niet alleen over het positieve”, zegt 
een journalist. “We proberen in onze journalistieke conversaties oplossingen te vinden 

en we belichten het vermogen en de mogelijkheden die al werken. We hebben de 
intentie om strategisch te zijn.” 

Met ‘strategisch zijn’ bedoelt Axiom News dat de journalisten zich bewust zijn van het 
thema waar rond de opdrachtgever ontwikkeling wil zien ontstaan, en hun vragen en 
conversaties actief richten op het vinden en versterken van kracht in de richting van wat 
tot ontwikkeling kan komen. De journalisten zijn openlijk intentioneel. 

Een voorbeeld illustreert hoe dat kan gaan: 
Eén van de klanten waarvoor Axiom News werkt is een organisatie voor mensen 
met een handicap. De samenwerking tussen medewerkers, management, familie, 
en collega-organisaties is verzuurd. Verwijt voert de boventoon in de onderlinge 
communicatie. Het beleid wil toegroeien naar een wederzijdse en respectvolle 
communicatie. Axiom News wil door het brengen van generatief nieuws opnieuw een 
open, niet veroordelende communicatie opzetten tussen alle spelers in het veld. Ze 
zoeken in het netwerk naar verhalen van alle verschillende stakeholdersperspectieven 
en leggen in hun verhalen de focus op sterkten, mogelijkheden en oplossingen. Al 
verhalend onderzoeken ze waartoe de partijen bereid zijn en welke engagementen 
ze durven aangaan ten opzichte van elkaar. In de vorm van nieuwsberichten brengt 
Axiom News deze verhalen op het intranet, waar ze gelezen en gedeeld worden 
in het netwerk. Op deze manier vormt generatief nieuws een interventie in een 
veranderproces. Generatief nieuws is de opstap en de eerste vorm waarin een 
waarderend onderzoekende dialoog over onderlinge relaties opnieuw plaats kan vinden. 
Een interventie dus die strategisch gericht is op het versterken van de onderlinge 
relaties en verbetering van de samenwerking. 

‘Ik probeer in mijn werk dingen te schrijven die iets veroorzaken”, zegt een journalist. 
Hij verwijst hier expliciet naar het nieuws-als-middel, als springplank naar wat kan 
ontstaan. Hij illustreert met een voorbeeld: “Ooit belde ik een verzorgende in een 
verzorgingshuis en vroeg haar: ‘Met wat voor vernieuwende dingen ben jij bezig in je 
werk?” Ze had geen antwoord op deze vraag. Daarom vroeg ik: “Wat zou je kunnen 
doen dat vernieuwend is?”. En toen vertelde ze dat ze graag aqua-therapie zou geven. 
We publiceerden een artikel over dit idee, dat werd opgepikt door de media. Er werd het 
nodige geld opgehaald en de therapie is nu in de praktijk gecreëerd.”

Generatieve journalistiek is een constructieve benadering die expliciet is gebaseerd 
op sterkten, talenten, hoop. Het brengt mensen samen, het versnelt ontwikkeling. Het 
schuift oplossingen vooruit waarrond mensen zich kunnen verbinden. De vragen die 
de journalisten stellen doet mensen denken over de bijdrage die ze leveren en kunnen 
leveren.
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Nieuws is altijd het resultaat van een keuze

Het ‘poëtische principe’ van Appreciative Inquiry zegt dat organisaties een ‘open 
boek’ zijn: je kan er elke vraag in stellen, en je zal gegevens vinden die een 
antwoord zijn op je onderzoek. Vragen is aandacht richten, en wat aandacht 
krijgt, gaat groeien. Waar we het meest over spreken, krijgt het meeste kans om 
te ontstaan, om ons mens- en wereldbeeld diepgaand te vormen. Ons beeld van 
de werkelijkheid bepaalt vervolgens hoe we bijvoorbeeld kansen en bedreigingen 
inschatten. Welk onze plaats in de werkelijkheid is, welke invloed we al dan niet 
kunnen uitoefenen. En dat beeld bepaalt wat we doen. Of niet doen. 

Net als organisaties, is ook ‘de economie’ of ‘de samenleving’ een gelijkaardig 
open boek. Het publieke gesprek vindt overal plaats, op elke plek waar mensen 
samenkomen of elkaar hun standpunten voorleggen. Een zeer krachtige 
vorm van publieke conversatie speelt zich af in de media. Net als coaches of 
veranderkundigen doen journalisten richtinggevende interventies, elke keer als 
ze een vraag stellen. Elk van die vragen komt voort uit een perspectief. Bewust of 
onbewust. 

Bewustzijn van dat perspectief is van groot belang. Bewustzijn van de macht van 
het perspectief over wat er kan ontstaan is nog belangrijker. Vraag is altijd: wat 
willen we dat er ontstaat? Waar willen we dan onze aandacht op richten? Welke 
vragen willen we dan stellen en welke conversaties willen we voeren?

Zelfs bij een oppervlakkige observatie van nieuws en kranten ervaren we dat de 
aandacht meer op ‘slecht’ dan goed nieuws ligt. Focus op conflict en verstoring 
verkoopt beter. Het kijken naar problemen, zoeken naar oorzaken en schuldigen 
is cultureel diep ingebakken. 

Waarover wel en niet wordt bericht, is het resultaat van een keuze. Die keuze 
heeft gevolgen, niet alleen voor wat er als nieuws tot bij het publiek komt, maar 
ook voor de effecten van dat nieuws. Een nieuwsbericht brengt altijd iets teweeg 
wat daaruit volgt. Een stroom nieuwsberichten vanuit eenzelfde probleem-
georiënteerd perspectief heeft op de lange duur diepgaande gevolgen in een 
samenleving. Neem nu het voortdurende zoeken naar oorzaken en schuldigen. 
Eén van de effecten daarvan is een afname van vertrouwen, toename van angst 
en voor vele mensen de weigering nog langer persoonlijk verantwoordelijkheid op 
te nemen. Uit angst voor de publieke beschimping blijven mensen bewust onder 
de radar. Procedures en regels nemen de plaats in van verantwoordelijkheid. Die 
lopen als zandkorrels in de tandwielen van innovatiekracht.

‘Vragen is aandacht richten’
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Nieuws als gemeenschapsvormende interventie

Westerse media beschouwen goed nieuws als geen nieuws. Dit blijkt niet 
overal in de wereld zo te zijn. In sommige ontwikkelingslanden voert net het 
omgekeerde perspectief de boventoon en bericht men vooral over wat er goed 
gaat. Niet de mislukte, maar de geslaagde katoenoogst haalt de voorpagina. 
De taak van de media ginds is niet in eerste plaats het brengen van nieuws en 
informatie, maar een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. Want 
welk belang dient het om te berichten over een mislukte katoenoogst als we 
meer kunnen leren van de geslaagde katoenoogst? 

Dit roept de vraag op waarom de media voor de kerntaak kiezen om negatief 
nieuws te brengen. Hoe komt het dat in onze wereld deze status quo intact 
blijft, ondanks dat we nadelen als een gevoel van angst en hulpeloosheid 
erdoor ervaren. Interessant is wat Niklas Luhman hierover zegt. Hij heeft 
de massa media in onze Westerse samenleving uitgebreid onderzocht. Zijn 
verklaring voor haar werking is de kerntaak om alle informatie snel om te 
zetten in non-informatie. Door iets als informatie kenbaar te maken, wordt de 
informatie vervolgens niet meer als informatie beschouwd en een behoefte voor 
nieuwe informatie treedt op. Want een nieuwsitem twee keer publiceren heeft 
misschien wel nut maar het verliest zijn informatiewaarde. Hij zegt:
“It might be said, then, that the mass media keep society on its toes. They 
generate a constantly renewed willingness to be prepared for surprises, 
disruptions even. In this respect, the mass media “fit” the accelerated auto-
dynamic of other function systems such as the economy, science and politics, 
which constantly confront society with new problems (Luhmann 2000a, 22).”

Dus je zou kunnen zeggen dat de massa media meedoet aan het proces om 
de snelheid van informatie in onze samenleving op te jagen. Massamedia 
informatie is namelijk iets tijdelijks. Ze produceert continue nieuwe informatie 
die daarna snel moet worden omgezet in non-informatie etc. Generatief nieuws 
wil het nieuws niet ‘vergeten’, maar gebruiken als een schakel tussen wat is en 
wat kan worden. Nieuws dat een nieuw inzicht of perspectief geeft en positieve 
ontwikkelingen zichtbaar maakt. 

Het perspectief van generatief nieuws is interessant om van dichterbij te 
bekijken. Zeker op een moment waarop we als Westerse maatschappij 
en economie de grenzen van een haalbare maatschappelijke organisatie 
overschreden hebben. Het is belangrijk om nu werk te maken van alternatieven 
voor ons op economische groei gebaseerde samenlevingsmodel. Het goede 

nieuws is dat er op zoveel plekken al mensen met elkaar alternatieven 
bedenken en waarmaken. Alternatieven op het vlak van kleinschalige of 
coöperatieve economie, lokale voedselproductie, energieproductie, groene 
technologie, delen van materialen, talentgericht onderwijs, lokale productie van 
materialen om er maar enkele te noemen. 

Die nieuwe ideeën, inspanningen en acties verdienen het om belicht te worden 
in de media. Wanneer die berichtgeving op een ernstige en respectvolle manier 
vorm krijgt, heeft dit vanzelf een stimulerend effect. Wie initiatief neemt ervaart 
aanmoediging dankzij een waarderend onderzoekende aandacht van media. 
Het publiek neemt kennis van alternatieven, en kan daarop met eigen inzichten, 
keuzes en gedrag anticiperen. 

Jay Rosen, docent journalistiek van New York University spreekt in dat kader 
over ‘civic journalism’, een gemeenschapsgerichte pers. Daarmee bedoelt hij 
journalistiek die het publiek aanmoedigt tot sociale activiteiten en het openbare 
leven positief beïnvloedt. Tegenstanders betwijfelen of pers die zelf bij acties 
is betrokken nog wel in staat zijn om onafhankelijk te publiceren. Vraag is 
evenwel of onafhankelijkheid überhaupt bestaat.

Amanda Trosten-Bloom, auteur van diverse boeken over Appreciative Inquiry, 
is van mening dat als nieuws een waarderend onderzoekend perspectief in 
zijn verslaggeving opneemt, het de mogelijkheid biedt om de samenleving 
te transformeren. Door de focus op kracht en het zichtbaar maken van 
mogelijkheden te leggen, kan waarderend onderzoekend nieuws meer energie 
opwekken in de samenleving. Daardoor gaan mensen dingen doen in de 
richting van de wenselijke toekomst. Trosten is van mening dat de meeste 
sociale innovaties niet het werk zijn van individuen, maar in het algemeen een 
poging vanuit de samenleving zijn. Mensen met elkaar tot een gemeenschap 
verbinden, maakt dan het verschil in de wereld. Nieuws kan hier aan bijdragen. 
De traditionele verslaggeving bevordert de angst en de neiging om te isoleren, 
zegt Trosten. ‘Mensen raken overweldigd door het nieuws en er ontstaat het 
gevoel dat we ons moeten beschermen. Deze manier van nieuws maken, haalt 
de energie weg en werkt een gevoel van hopeloosheid in de hand. Mensen 
krijgen wel energie als ze geloven dat ze een verschil kunnen maken. ‘De 
wereld zou een meer hoopgevende plek zijn. Het geeft mensen op deze manier 
meer energie en zin om zaken aan te pakken in dienst van de aarde en te 
werken aan het goede.’ 
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Gemeenschapsvorming door nieuwsnetwerken

Naast een bewust kiezen voor een gemeenschapsvormend perspectief in het 
kijken naar en berichten over de werkelijkheid, is er ook de vraag wie betrokken 
is bij het maken en verspreiden van nieuws. Waar tot voor enkele jaren media 
hoofdzakelijk bestonden uit een eenrichtingscommunicatie van een zender 
naar een passief ontvangend publiek, is dat sinds de komst van internet en 
later de sociale media fundamenteel veranderd.

Lang vormde het traditionele communicatiemodel van zender en ontvanger 
de basis in de berichtgeving van nieuws. De journalist vormde als 
boodschapper de verbinding tussen het nieuws en het publiek. In deze 
tweetrapscommunicatie vervulde de journalist een centrale rol. Hij selecteerde 
het nieuws, bepaalde vanuit welke perspectief hij dit nieuws benaderde, gaf 
er betekenis aan en presenteerde dit werk in woord, beeld of klank aan een 
ontvangend publiek. 

Media communicatie is inmiddels wederkerig geworden. Iedereen kan vandaag 
in principe zender en ontvanger tegelijk zijn. De ‘ontvangende’ rol van het 
publiek is doorslaggevend: uit het immense aanbod kiezen we zelf onze 
kanalen en binnen die kanalen kiezen we vaak zelf nog van wie of wat we 
nieuws willen horen en zien. Facebook is zo’n kanaal dat tot in het kleinste 
detail een gepersonaliseerd aanbod aan ‘nieuws’ tot op het scherm van de 
ontvanger brengt. In een proces van actie en reactie, nemen we nu ook zelf 
een actieve rol in in het communicatieproces. We geven onze waardering 
aan nieuws, posten commentaar, voegen eigen berichten en perspectief 
toe. Via Facebook, blogs, het plaatsen van foto’s en ons engageren in 
thematische communities worden we nu ook zelf ‘zender. De online krant www.
dewereldmorgen.be is daar een sprekend voorbeeld van. De krant profileert 
zich als media-kritisch, gravend naar onderliggende systemen die hun impact 
hebben op hoe het nieuws vandaag de dag gemaakt en gepresenteerd wordt. 
Dewereldmorgen.be werkt met een kleine professionele redactie, bijna 250 
vaste burgerjournalisten en 2000 bloggers die als vrijwillig medewerker 
bijdragen aan het maken van nieuws. 

Facebook, Twitter, Dewereldmorgen.be en tal van bloggerscommunities hebben 
de potentie om niet alleen nieuws te brengen en te interpreteren, maar zelf ook 
gebeurtenissen te co-creëren doorheen de activiteit van het delen van nieuws. 
Een sterk voorbeeld, van nabij ervaren, is de stroom van hulp en solidariteit 
die op gang kwam bij de Pukkelpopramp in Hasselt in 2011. In slechts enkele 

uren kwam een stroom van informatie, hulp en opvang op gang, verbonden en 
versterkt via Facebook en Twitter. Het delen van nieuws co-creëerde nieuwe 
gebeurtenissen. De aandacht werd gekanaliseerd in de richting van ‘wat is er 
nodig? Hoe kunnen we helpen?’ Die sfeer hield ook nadien stand in de publieke 
opinie. De publieke opinie bleek niet langer bereid om de gevolgen van het 
drama in de schoenen van enkele verantwoordelijke organisatoren te schuiven. 

Het is een intrigerende gedachte. Wat kan er gebeuren als mensen erin 
slagen zich met elkaar te verbinden in nieuwsnetwerken rond dringende 
toekomstvraagstukken als klimaatverandering of het overbruggen van de 
wereldwijde armoedekloof? Of dichter bij wat we zelf kunnen aanpakken. Stel 
dat we in en rond onze organisaties nieuwsnetwerken kunnen bouwen waarin 
we het beste van vandaag al met elkaar kunnen delen en verbinden. Zodat we 
samen kunnen bewegen in de richting van een toekomst zoals we die willen 
zien ontstaan. Tevens biedt het een mogelijkheid om het AI-gedachtegoed in 
organisaties te borgen. 

‘Wat is er nodig? Hoe kunnen we helpen?’
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Generatieve vragen

Welke vragen stel je dan om beweging op gang te brengen waarin mensen 
zich met elkaar verbinden. In onze beschrijving van generatieve journalistiek 
concludeerden we al dat het een constructieve benadering is die expliciet is 
gebaseerd op sterkten, talenten, hoop. Het brengt mensen samen en versnelt 
ontwikkeling. Het schuift oplossingen vooruit waarrond mensen zich kunnen 
verbinden. De vragen die de journalisten stellen doen mensen denken over de 
bijdragen die ze leveren en kunnen leveren.

Generatieve vragen zetten mensen in beweging en helpen om hun visies 
te kaderen. Ze betrekken niet alleen ons hoofd maar ook ons hart en onze 
ziel. Generatieve vragen verwijzen naar diepe, verbonden ervaringen. Ze 
bouwen en versterken relaties terwijl het gesprek gaande is. Een generatieve 
conversatie leidt tot vernieuwing en tot het verlangen om bij te dragen, deel 
te nemen, dingen te gaan doen in de richting van wat wenselijk is. Een 
generatieve conversatie zet ons aan tot actie, gestuurd van binnenuit in plaats 
van buitenaf.

Het stellen van generatieve vragen, het voeren van een generatieve 
conversatie beschouwt Axiom News als een professionele vaardigheid van de 
journalisten die er werkzaam zijn. De vragen focussen op krachten en talenten 
van mensen, teams, organisatie en samenleving. Het zet aan tot nadenken 
en reflectie waar in de waan van alledag niet altijd ruimte voor is. Hierdoor 
ontstaan inzichten en bewustwording over zichzelf en de (eigen) bijdrage aan 
het geheel. Een generatief journalist is dus geen afstandelijke waarnemer, 
maar integendeel een betrokken actor, goed beseffend dat elke vraag de 
richting van de conversatie en de werkelijkheid mee bepaalt. 

In een zorginstelling voerde het Axiom team een serie van interviews met 
verpleegkundigen uit. Een van de vragen die de journalist stelde was: ‘Stel 
jezelf voor in de toekomst. Wat zou je willen dat je kleinkinderen over jou 
zouden vertellen?’ Nadenkend over het antwoord op deze vraag raakten 
veel verpleegkundigen geëmotioneerd. De vraag en het zoeken naar een 
antwoord maakte dat ze zich weer bewust werden van de essentie van hun 
werk. Dat was niet het salaris, maar het van betekenis kunnen zijn voor de 
oudere mensen in de instelling. De vraag bracht hen opnieuw in contact met de 
diepere betekenis van hun werk, een contact dat ze werkend in de waan van 
de dag kwijtgeraakt waren. 

Doorheen conversaties als deze ontdekken mensen weer de betekenis van hun 
werk. En door het lezen of beluisteren van verhalen van andere stakeholders 
herkennen ze die betekenis ook in de verhalen van anderen. Een journalist: 
“Het is belangrijk om lang genoeg te converseren over visie, commitment en 
mede-eigenaarschap. Dan laten we hen nadenken over kleine acties die een 
groot verschil kunnen maken. Over mensen waarmee ze daarover het beste 
kunnen spreken. En eerste stappen die ze kunnen ondernemen in de richting 
van wat ze uiteindelijk willen zien gebeuren.” 

We vroegen de journalisten naar hun favoriete vragen:
• Wat is het kruispunt dat je hierin tegenkomt?
• Wat zijn potentiele oplossingen volgens jou? En van welke potentiele 

oplossing krijg je energie? Wat ben je bereid ervoor te riskeren? Wat is je 
commitment daarvoor?

• Wat zijn de grootste lessen die je geleerd heb (in je project of over het 
thema)?

• Wat kunnen anderen leren van wat je aan het doen bent?
• Stel je voor dat je in de verre toekomst bent. Wat wil je je graag herinneren? 

Wat zou je willen dat je kleinkinderen vertellen wanneer ze over jou praten?
• Mensen uitnodigen tot verandering: stel je zelf 5 jaar van nu voor. Wat wil je 

dan graag zien? Wat is het dat je wilt dat mensen zich herinneren over jou en 
jouw bijdrage? 

• Had je een aha-moment tijdens het proces?
• Hoe is het project verbonden met de waarden van de organisatie? En in 

termen van duurzaamheid? En hoe kan het bijdragen aan een betere wereld?
• Vragen over hoe een verbinding gelegd kan worden tussen grote 

veranderthema’s en hoe de gemeenschap/organisatie een betere plek kan 
worden (think global, act local) Vraag naar persoonlijke voorbeelden en 
anekdotes: vertel me eens over een moment dat je dit zag gebeuren?

• Waarom heb je ooit voor deze job gekozen? Deze uiterst eenvoudige vraag 
blijkt een belangrijke ingang tot een conversatie over waarden en hoop. 

Generatieve vragen zijn uitdagend. Ze zoeken naar een diepe persoonlijke 
beleving van de geïnterviewde enerzijds. Anderzijds en tegelijkertijd raken ze 
thema’s aan die de hele samenleving en mensheid aanspreken. Zingevend 
werk, duurzaam organiseren, menswaardig handelen, hoop voor de toekomst 
zijn voorbeelden van zo’n thema’s. Ze doen een appèl op het individu en 
tegelijk op het geheel. Generatieve vragen zijn meerduidig: de geïnterviewde 
kan er verschillende kanten mee uit. Generatieve vragen zetten de verteller 
tenslotte ook aan om contact te maken met zijn waarden en drijfveren.
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De kracht van micro-praktijken 

Generatief nieuws is een strategisch instrument. Generatieve vragen leiden 
tot verhalen van mogelijkheden die werken rond een thema dat er in een 
organisatie of netwerk op dat moment toe doet. De focus ligt hierbij niet op 
problemen en wat er mis gaat, maar op kracht, op wat mensen leren en wat 
ze als mogelijkheden zien. Generatieve vragen zijn gericht op de verhalen die 
werken en die een ander inzicht of perspectief geven. Doorheen het zichtbaar 
maken van kiemen van hoop en acties die er al zijn rond een bepaald thema, 
beweegt het systeem in de richting van waarover het meest gedialogeerd 
wordt. ‘Generatief nieuws’ ziet het nieuwsbericht niet als een eindpunt, maar 
als een schakel tussen wat is en wat kan worden. 

Elke conversatie tussen een journalist en iemand uit het stakeholdersnetwerk 
van een organisatie kan gezien worden als een micro-praktijk. Het is een 
moment van aandacht richten, kracht ontdekken, mogelijkheden verbeelden 
en stukjes toekomst ontwerpen. Het is een stap tot actie, tot onderweg gaan 
naar die toekomst. Zowel de bron van het nieuws als de journalist worden er 
door geraakt en vernieuwd. Elk gesprek verandert beiden, en verandert hun 
onderlinge relatie. 

Elk nieuwsbericht kan een aanleiding worden tot reflectie en/of actie bij de 
lezers. Mensen gaan reageren, elkaar helpen, verder bouwen op ideeën, 
samen dingen doen en daardoor hun werkelijkheid creëren. Na verloop van 
tijd ontstaan daardoor nieuwe verhalen van een veranderende werkelijkheid. 
Verhalen vervlechten zich langzaamaan tot een grotere praktijk. Met het 
geheel aan verhalen wordt een ‘wij’ geconstrueerd, dat zich kenmerkt door 
gemeenschappelijke betekendis die aan de individuele verhalen wordt 
ontleend. 

Doorheen die schakeling van het vinden, delen en verspreiden van verhalen 
kan een voedingsbodem van vernieuwing ontstaan. Elk verhaal en elke 
conversatie kan een bijdrage worden aan een veranderende praktijk op het 
niveau van de organisatie en het netwerk van belanghebbenden. 

Een blik op toepassingen van micropraktijken

Generatief nieuws binnen de gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost: 
Stadsdeel Oost is een van de zeven stadsdelen van de gemeente Amsterdam. 
Het ontstond uit een fusie tussen de voormalige stadsdelen Zeeburg en 
Oost-Watergraafsmeer. Er wonen 112.000 mensen, de organisatie telt 950 
medewerkers. Het stadsdeel heeft een ambtelijke directie en een eigen politiek 
bestuur. 

Volgens Frank van Erkel stadsdeelsecretaris en Violet Rouwhorst 
communicatieadviseur spelen de waarderende principes van Appreciative 
Inquiry een belangrijke rol in de organisatie. Appreciative Inquiry draagt 
bij aan het vormen van een open cultuur met ruimte voor eigen kracht en 
verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap. Verhalen delen wordt 
ingezet als een van de methoden om die denkrichting vast te houden en elkaar 
te inspireren. Dat verhalen delen gebeurt mondeling, zoals in afdelingsoverleg 
en bij organisatiebrede bijeenkomsten. Daarnaast deelt men verhalen van 
medewerkers en bewoners ook via het intranet, internet en de stadsdeelkrant. 
De verhalen en interviews beschrijven veranderingen in de organisatie, 
projecten in buurten, samenwerkingen en werkwijzen. Het zijn generatieve 
verhalen die bijdragen aan het lerend vermogen en de ontwikkeling van de 
organisatie. 

Het delen van verhalen zorgt ervoor dat de verandering of leerervaring 
doorwerkt op micro-, meso- en macroniveau. Het verhaal van de medewerker 
die van baan veranderde na een interview (zie verderop), was individueel 
gebleven als het niet verder was verteld. Nu inspireert het verhaal anderen in 
de organisatie, om meer vanuit de eigen kracht te leven en werken.

Een van de managers vertelt: “Ik denk dat de waarderende aanpak, en het 
delen van verhalen hierover, bijdraagt aan een betere energie in de organisatie. 
Oost heeft een open cultuur en dat komt volgens mij door verschillende zaken. 
Zo is er de open kantoorruimte, aandacht voor ontwikkeling, ruimte voor 
initiatieven van medewerkers zoals de ontwikkelcheque, en door Appreciative 
Inquiry. Ik vind wel dat je zo concreet mogelijk aan de slag moet gaan. Dat 
geldt ook voor de verhalen: vertel niet alleen over wat je denkt, maar vooral 
over wat je doet.
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Het verhaal van Natasja Mooibroek, 

Situatieschets:
Natasja is medewerker van stadsdeel Oost. Een waarderend interview met haar 
zorgde voor een grote verandering in haar werk. Haar verhaal kwam op intranet en in 
een (interne) krant van Amsterdam Oost.

Verhaal:
Natasja werkte al jaren naar tevredenheid bij de afdeling Informatiebeheer van 
het stadsdeel. De omgang met collega’s was prettig en ze kreeg kans om door te 
groeien. Ooit rondde ze haar studie sociale geografie met succes af. Haar droom 
om verschil te maken in de buurten en samen te werken met bewoners, verdween 
in de loop der tijd naar de achtergrond. Een toevallige ontmoeting in de lift met 
een collega, leidde ertoe dat ze instemde met een ‘waarderend interview’. Dat 
interview, met een aantal doordringende vragen over passies en talenten, bracht de 
oorspronkelijke interesse van Natasja weer naar boven. 

Effect:
Het interview wakkerde de passie van Natasja voor het werkgebied van haar oude 
studie aan. Aangespoord door de interviewer, die haar wees op de mogelijkheden 
binnen het stadsdeel, durfde Natasja het aan om te solliciteren naar een functie bij de 
meest buurtgerichte afdeling van het stadsdeel, namelijk ‘Buurtregie en Participatie’. 
Inmiddels werkt ze er met heel veel plezier en energie. De publicaties van haar 
verhaal op intranet en in een interne krant, maakten haar trots en zorgden ervoor dat 
ze meer naar buiten durfde te treden. Ze breidde in korte tijd haar contacten in de 
organisatie uit. Haar verhaal inspireerde andere collega’s om ook na te denken over 
de eigen passies en talenten.

Interview met Natasja, gepubliceerd op intranet en in krant ‘Ontdek Oost’
(publicaties mei 2012, door communicatieadviseur Violet Rouwhorst):

Natasja naar Buurtregie!

Het ene moment was Natasja Mooibroek nog een tevreden medewerker van de 
afdeling Informatiebeheer, het volgende moment inspireerde een AI-interview 
haar tot het solliciteren naar een baan bij Buurtregie & Participatie. Lees haar 
verhaal!
 
Natasja vertelt: “In de lift sprak Nadia van P&O me aan, of ze me mocht 
interviewen voor het project ‘Ontdek Oost’. Wel leuk dacht ik, laten we het maar 
doen. Het gesprek ging over waar je energie van krijgt in je werk. Ik dacht 
erover na en zei: ‘Direct in contact staan met burgers, en meer doen met mijn 
studie sociale geografie en mijn maatschappelijke betrokkenheid’. Het was niet 
zo dat ik ontevreden was als medewerker bij Informatiebeheer, in tegendeel. Ik 
zat er helemaal op mijn plek! Maar door dit antwoord van mezelf, kwam ik er wel 
achter dat ik bij een op bewoners gerichte afdeling beter op mijn plek zou zijn. 
En nu wil het toeval dat Nadia wist van een vacature bij de afdeling Buurtregie 
en Participatie, voor een ‘gebiedsassistent Indische Buurt’. 

Korte tijd later zat ik er voor een sollicitatiegesprek. De baan kreeg ik niet, 
omdat ik nog te weinig ervaring in die richting heb. Maar even later kwam wel 
een andere vacature voorbij: die van ondersteuner Buurtregie & Participatie. 
En: deze baan heb ik gekregen!

Ik ben er heel blij mee. Bij Informatiebeheer was ik tevreden, maar het kriebelde 
altijd op de achtergrond om meer te doen met mijn studie.. Dit interview en het 
inzicht dat ik daarin kreeg, gaf mij dat extra duwtje om de stap te zetten. Ik 
heb onwijs veel zin in mijn baan bij Buurtregie & Participatie en denk er veel 
te leren en ook in te brengen.Van mij mag er wel vaker zo’n interviewronde 
gedaan worden, en ik raad collega’s aan om mee te doen. Dit werkt veel beter 
dan bijvoorbeeld een droge enquête of je tevreden bent in je werk of niet. Een 
enquête praat niet terug!”

Wil je horen over Natasja’s ervaringen bij Buurtregie & Participatie? Met 
ingang van 4 juni is ze daar te vinden, dus spreek haar aan!
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Verhaal van de ‘Zand-affaire’

Situatieschets:
Het verhaal van een initiatief van medewerkers van stadsdeel Oost, dat een (on)
gewenst resultaat kreeg en een collectieve leerervaring werd voor de organisatie. 

Verhaal: 
Om het grondwater op peil te houden, wordt jaarlijks zand uitgestrooid over de 
parken van het stadsdeel. Normaal koopt de gemeente hier zand voor in. In het 
voorjaar van 2011 namen medewerkers van de betrokken afdelingen het initiatief om 
zand te gebruiken van een bouwplaats van de lokale begraafplaats. Ze dachten dat 
dit ‘schoon’ zand was, maar er bleken oude grafresten in te zitten. Weliswaar van 
lang geleden geruimde graven, maar desondanks een pijnlijke situatie. De situatie 
werd, met grote inzet van de medewerkers, snel opgelost. Er werd een persbericht 
naar buiten gebracht om de situatie uit leggen, en dit werd door de lokale schrijvende 
pers en lokale tv opgepakt. Kort hierop publiceerde de stadsdeelsecretaris een 
interne weblog waarin hij, tot verbazing van sommigen, het initiatief van de 
medewerkers prees. Hun intentie was immers om het proces beter te maken, en niet 
slechter. 

Effect: 
De berichten in de pers versterkten het vervelende gevoel van de betrokken 
medewerkers. De interne weblog was een ander verhaal, en kreeg veel reacties in de 
organisatie. Een deel van die reacties was negatief: hoe kun je een initiatief prijzen 
dat tot zo’n fout leidde? Een ander deel was positief: blijkbaar kun je bij Oost echt 
ondernemend gedrag vertonen, want ‘fouten maken mag, mits je ervan leert’. En 
deze fout is inmiddels een collectieve leerervaring geworden, want: ‘Als je iets gaat 
doen dat anders is dan anders, onderzoek en bespreek het dan met anderen, houd 
het extra tegen het licht om risico’s uit te sluiten.’

Weblog van stadsdeelsecretaris Frank van Erkel, gepubliceerd op intranet Amsterdam 
Oost op 29-03-2011. Ingekorte versie van de weblog van stadsdeelsecretaris 
Frank van Erkel, gepubliceerd op intranet Amsterdam Oost op 29-03-2011. 

‘Verkeerd Zand’

Laten we vooral ondernemend zijn, is wat ik altijd roep. 
Juist in deze tijden waarin we moeten bezuinigen volstaat het niet meer om het te 
laten bij ‘meer van hetzelfde’ en moeten we zoeken naar nieuwe wegen. En als 
je je ondernemend opstelt, kan dat je werk leuker en beter maken. Ook vraag ik 
jullie om meer over de grenzen van afdelingen heen samen te werken. Immers de 
opgaven waar we voor gesteld staan, zijn veelal zo fors dat die niet meer alleen 
opgelost kunnen worden. 

Door gezamenlijk, vanuit ieders verantwoordelijkheid te werken, bereiken we eerder 
en vaak makkelijker ons doel. Dat dit niet altijd opgaat, hebben we moeten ervaren 
met onze ‘verkeerde zandberg’. Twee medewerkers van ons stadsdeel strooiden, 
net als elk jaar, zand uit over de parken. Normaal gesproken wordt daar zand 
voor aangekocht, maar dit keer werd ervoor gekozen om het zand te gebruiken 
dat ‘over’ was door een verbouwing. Een mooie vorm van slim combineren, geld 
besparen én samenwerken. Gedacht werd dat dit schoon zand was. Tot ontsteltenis 
van iedereen bleken hier echter ook (kleine) oude grafresten in te zitten. Er is 
vervolgens snel en adequaat gereageerd. Tijdens en na dit proces hebben we 
hierover open gecommuniceerd naar de buitenwereld. 

Is dit nu een les om zaken niet anders aan te pakken dan voorheen, omdat het 
risicovol kan zijn? Nee, wat mij betreft absoluut niet. Het is alleen maar een 
les om zaken die je anders aanpakt dan anders, even extra tegen het licht te 
houden. Bekijk de situatie van een afstand, vraag een collega of leidinggevende 
om mee te beoordelen. Kan het wel wat we willen doen? Heb ik wat over het 
hoofd gezien? Aan de medewerkers die er, ondernemend én samenwerkend, 
voor hadden gekozen om het rest-zand van de verbouwing te gebruiken voor 
de parken, is deze les niet gericht. Ik weet zeker dat zij veel geleerd hebben. Ik 
hoop juist dat het hen, net als andere collega’s, niet afschrikt om nieuwe dingen te 
proberen. Hun initiatief is prijzenswaardig doordat het bedoeling was het proces 
beter te maken. 

Het slot is dus hetzelfde als het begin: Laten we vooral ondernemend zijn. Maar dan 
wel met een ingebouwde ‘extra check’, zodat we niet (snel) voor onaangename, 
maar juist voor leuke verrassingen komen te staan. 
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Generatief nieuws vanuit Axiom News, Canada
Verhaal van een verandering van plan door de overheid 

Situatieschets:
De provinciale overheid van Ontario werkte aan het plan om alle instellingen 
voor mensen met een verstandelijke beperking te sluiten. Zij heroverwogen 
deze strategie doordat sommige instellingen aangaven dat het beter was om 
bepaalde groepen mensen met een verstandelijke beperking in een instelling 
afgezonderd te laten wonen. 

Verhaal: 
‘Community Living Ontario’ was sterk tegen het open houden van de instelling. 
Ze zagen de mensen met een verstandelijke beperking liever zo veel mogelijk 
geïntegreerd in de maatschappij leven. Om hun visie over te brengen, 
publiceerden ze verhalen over mensen met een verstandelijke beperking 
die succesvol in de samenleving integreerden en de voordelen die hen dat 
opleverde. In plaats van statistieken lieten deze verhalen mensen van vlees en 
bloed zien die met hulp hun maaltijd klaarmaakten, wandelden in de wijk, de 
groenteboer bezochten, hun buren ontmoetten. 

Effect:
De verhalen droegen bij aan de dialoog rondom de ontwikkeling om mensen 
met een verstandelijke beperking wel of niet te re-integreren in de samenleving. 
Na de publicatie van de verhalen was er een toename van 2000 unieke 
bezoekers op de website van Community Living Ontario te zien. De instellingen 
gericht op re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking scoorde 
hierbij het hoogst. Alle instellingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Ontario zijn nu gesloten.

Ingekorte versie van het verhaal: An HRC resident finds ‘home’ in the community

For over 45 years, Bill resided at Huronia Regional Centre in Orillia. “The deal 
was that he would be there forever,” says Joan. She and the rest of her family 
found a great deal of comfort and security in the institutional paradigm, knowing 
that Bill was well-looked-after and that it was a government- funded facility. But 
after a period of eight months that Bill lives into the community, Joan’s whole 
perspective was transformed. “I saw something so much better,” she says. 
“After that, there was no looking back.” 

She stresses that at HRC her brother was well-cared-for, the family was 
connected and involved with him and that staff was professional. But despite all 
the best efforts of everyone involved, one couldn’t get away from the fact that the 
institution was “a big machine and a bureaucracy.” The switch to the specialized 
care group home, has just enhanced Bill’s overall quality of life, she says. He is 
not only well-cared-for. He is thriving. The smaller living unit, the smaller number 
of co-residents, and the interaction with a defined number of staff day-to-day 
contributes to the home-like setting. Bill experiences all the day-to-day comings 
and goings of a home such as taking trips in the van, watching dinner being 
prepared, hearing the laundry washing. 

Joan has noticed that he is evolving into a more positive and confident person. 
She has noticed times that he will stand beside a staff-member and place a hand 
on his/her shoulder. “This is a guy who didn’t want to be touched, who didn’t 
want to get close to people... That he does this now is an indication of the trust, 
comfort, safety that he feels.” In the safety and peace of the home, Bill has taken 
to exploring things, looking at things, touching things. “It’s amazing. These are 
unbelievable things,” says Joan. “They just didn’t use to happen.” And that is 
huge, says Joan. “His connection with the community now parallels what yours 
and mine would be,” she says. “He goes to the community doctor and dentist. 
When we go out for walks, we go in his neighbourhood.” Needless to say, while 
Joan and her family have been reluctant about moving her brother from HRC, 
“For us it’s been a ‘wow,’ why didn’t we do this sooner?” she says.
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Ter afronding

We vertelden in dit hoofdstuk het verhaal van ‘generative journalism’, zoals 
ontwikkeld bij Axiom News in Canada. Met dit concept van journalistiek bewijst 
het Canadese nieuwsteam wat we met z’n allen aanvoelen. Het waarderend 
onderzoekend perspectief heeft een belangrijk potentieel voor het verrijken 
van de media die ons in en om organisaties omringen. Organisaties kunnen 
er bewust voor kiezen een eigen bijdrage te leveren aan een nieuwe ‘media’, 
die naar boven brengt wat wél werkt en waar potentieel voor ontwikkeling en 
verandering zich bevindt. Ze kunnen ervoor kiezen om nieuws en verhalen 
te verzamelen, te eren en te verspreiden die uiting zijn van inspanningen die 
mensen leveren in de richting van een toekomst die hen aantrekt. 

Generatief nieuws draagt bij aan het opbouwen en versterken van relaties 
in organisaties. Inspirerend nieuws wordt onderwerp van gesprek tussen 
medewerkers, leidinggevenden, klanten, leveranciers en andere betrokkenen in 
het stakeholdersnetwerk. Nieuws over wat wél werkt zet aan tot contact zoeken 
met elkaar, tot bedenken van gezamenlijke acties, tot het expliciet maken 
van wat mensen gezamenlijk willen nastreven. Generatief nieuws creëert 
verbinding tussen de diverse stakeholders.

Wat aandacht krijgt, gaat groeien. Door op regelmatige basis nieuws te 
brengen in een organisatie/netwerk waarin stakeholders van elkaar afhankelijk 
zijn, samenwerken en op elkaars bijdrage verder bouwen, ontstaan meer 
kansen tot zinvolle verandering, gebaseerd op potentieel en kracht die vandaag 
al aanwezig is. Een zorgvuldig aangepakt generatief nieuwsprogramma levert 
niet alleen ideeën op, maar ook concrete en persoonlijke verhalen van mensen 
die bezielde acties ondernemen. Het maakt de missie voelbaar in de verhalen 
van ideeën, acties, successen en zoektochten van betrokkenen. Zo draagt 
generatief nieuws bij tot het creëren van een leerklimaat. Het draagt bij tot 
kennisdeling in de organisatie en momenten van reflectie op missie, waarden, 
doelstellingen en toekomstmogelijkheden.  

Generatief nieuws geeft mensen opnieuw het gevoel en de ervaring van 
betekenis te zijn. Hun acties en ideeën krijgen aandacht. Tevens laat het 
mensen nadenken over hun eigenaarschap. Over de invloed die zij zelf 
uitoefenen en kunnen uitoefenen in de organisatie / het netwerk waaraan zij 
bijdragen. Zowel het generatieve interview zelf, de publicatie van nieuws, als 
de gesprekken die volgen op die publicatie, versterken dat effect.

Wanneer we op het niveau van onze organisaties en samenleving een media 
ontwikkelen die focust op kracht en mogelijkheden, kan dat in belangrijke mate 
bijdragen aan het ontstaan van een gemeenschap waarin het goed leven en 
werken is. Een gemeenschap waar we werken aan de duurzame economie en 
warme maatschappij die we elkaar en onze kinderen toewensen.

‘Wat aandacht krijgt, gaat groeien’
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Over de auteurs

Griet Bouwen is actief in het brede veld van samenlevingsopbouw. Sinds 
2005 is ze betrokken bij het opzetten van AI-lerende netwerken en recent nog 
de AI-Wereldconferentie in Gent. Ze schreef ‘Vuurwerkt’, een boek over een 
waarderend onderzoekende coachingspraktijk voor mensen uit kansengroepen. 
Haar andere boek ‘Leiden naar talent en bezieling’, is gebaseerd op 
veranderpraktijken die ontstonden in het AI-Lerend Netwerk. Griet werkt met 
plezier samen met mensen van De Werf, Evenwicht, Stebo en het AI-netwerk in 
Vlaanderen en Nederland. Momenteel initieert ze een Axiomnieuws-organisatie 
in België en Nederland, samen met een team geëngageerde mensen. 

Annet van de Wetering is zelfstandig adviseur en eigenaar van Metanoia. Deze 
naam kwam ze tegen in het voor haar inspirerende boek ‘Synchroniciteit’ van 
Joseph Jaworski. Zij voelde zich direct aangetrokken tot de naam Metanoia wat 
het ontstaan van een ander inzicht en anders denken betekent. Volgens haar 
is namelijk een verschuiving of beweging in de geest nodig om verandering te 
creëren. Problemen kan je niet oplossen met hetzelfde denkkader waarmee je 
ze creëert. Door te werken vanuit Appreciative Inquiry, vanuit een waarderende 
onderzoekende grondhouding, kan een ander perspectief in een situatie 
ontstaan. Dit vormt volgens haar de sleutel tot ontwikkeling en verandering 
met een duurzaam resultaat. Annet verzorgt lezingen, workshops, trainingen 
en begeleidt veranderingen in organisaties vanuit de filosofie van AI. Ook 
verschenen er van haar hand diverse publicaties over AI.
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