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Veranderkracht mobiliseren voor meer veiligheid   

 
Veiligheidskunde en verandermanagement zijn sterk met elkaar verbonden. Een 
betere veiligheid vraagt immers bijna altijd om gedragsverandering van de 
betrokken mensen. Daarbij geldt: compliance is mooi, maar committent is beter.  
 

Hoe zorg je ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd raken om bij te dragen aan 
eigen en andermans veiligheid?  
 

Met die vraag als vertrekpunt verzorgt Niels Tekke een uitgebreide workshop 
rondom Appreciative Inquiry, een veranderaanpak die steeds breder ingezet wordt 
in organisaties. Deelnemers worden uitgedaagd om de aangereikte inzichten direct 
op een eigen case los te laten. 
 
Wat is Appreciative Inquiry? 
Veel veranderprocessen, zeker op het vlak van veiligheid, leunen zwaar 
op probleemdiagnose en expert-advies. Dit leidt nog wel eens tot weerstand 
tijdens het 'uitrollen' van gemaakte veranderplannen. Wat Appreciative 
Inquiry kenmerkt  is dat zij juist zoveel mogelijk betrokkenen uitnodigt om 
samen te onderzoeken welke kracht en kwaliteiten ze NU al in huis hebben om 
zich verder te ontwikkelen op een belangrijk kernthema. Dit genereert vaak een 
rijkdom aan ideeën en acties voor verbetering. En wat minstens zo belangrijk is: 
door de gekozen insteek ervaren de deelnemers een sterkere, positieve 
betrokkenheid bij het kernthema en elkaar. Zo wordt onderweg een 
klimaat gecreëerd voor duurzame, breed gesteunde verandering. 
 
Tijdens de workshop zullen we focussen op de volgende onderdelen: 
• De basisprincipes van Appreciative Inquiry 
• De waarderende basishouding 
• Een positief kernthema kiezen 
• Een mogelijke opzet: de 5V-cyclus 
• Waarderend leiderschap 
Door de hele workshop heen wordt je uitgedaagd om de aangereikte inzichten op 
de eigen praktijk los te laten. Zo kan het zijn dat je naar huis gaat met concrete 
ideeën om de mensen in jouw organisatie of team op een andere manier voor 
veiligheid te mobiliseren. 
 
Jouw voorbereiding 
We maken er een 
mooiere workshop van 
als iedereen zijn eigen 
ervaring meebrengt. 
Daarom het vriendelijk 
verzoek om een eigen 
case mee te nemen; 
welke verandering zou 
je graag binnen jouw 
organisatie 
gerealiseerd zien? 
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Niels Tekke 
 
Niels Tekke is eigenaar van Meerkat, een bureau dat 
waarderende veranderprocessen begeleidt, onder 
andere op het vlak van veiligheid. Zijn motto: 'Be the 
difference you wish to see in the world', in het volle 
besef dat dit niet altijd meevalt... Niels is actief als 
procesbegeleider, maar ook als trainer en coach van 
leiders en professionals. Lees meer. 

 Deelnemers: 
Alumni van de Safety & 
Security Masteropleidingen van 
TopTech van TU Delft 
 
Datum & duur:   
21 september 2017 
Start: 13u  
Einde: 18u30 
De zaal is vanaf 12u open 
 
Locatie: 
Universiteit Nyenrode B.V. 
Straatweg 25,  
3621 BG Breukelen 
Routebeschrijving: klik hier  
 
Kosten: 
Leden gratis, 
Niet leden €150,- ex. BTW. 
 
SKO Punten:  
0.5 
 
Graag komen we in contact 
met nieuwe leden voor de 
alumnivereniging NOISSE en 
willen we met u samenwerken 
aan boeiende activiteiten. Het 
lidmaatschap kost € 60,- per 
jaar. Mail ons op: 
noisse.vereniging@mail.com 

Programma 
  
12.00                  Inloop met lunch - graag vooraf aanmelden 
13.00 - 14:00    Rondleiding in het kasteel Nyenrode 
14.00 - 16.00    Appreciative Inquiry o.l.v. Niels Tekke 
16.00 - 16.15    Break 
16.15 - 17.30    Vervolg sessie Appreciative Inquiry 
17.30 - 18.30    Netwerk borrel 
18.30                 Optie gezamenlijk diner op eigen kosten: graag vooraf aanmelden 
 

 

Deelnemen?  
Stuur dan voor 15 september een mailtje naar noisse.vereniging@mail.com en 
vermeld daarin je naam en of je mee luncht en/of ’s avonds mee-eet. 
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