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“EEN ERVARING DIE JE MEE-MAAKT!” 
30 JAAR CONSULTANCY IN GROEPEN EN ORGANISATIES (CIGO)

Van “Een totaalervaring die je leven verandert” en “het mooiste cadeau dat ik 

mezelf ooit deed” tot “nooit heb ik als werknemer méér teruggegeven aan mijn 

organisatie”. Ex-deelnemers schuwen de superlatieven niet wanneer ze over 

CIGO praten. In september startte de 30ste editie van de succesopleiding. 

Een mooie gelegenheid om terug te blikken met grondleggers prof dr. René 

Bouwen (KU Leuven) en prof. dr. Felix Corthouts (UHasselt).
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 HET DRAAIT OM MENSEN 

Hoe zouden jullie zelf omschrijven waar 
CIGO voor staat?
FELIX CORTHOUTS: “CIGO is meer dan 
een opleiding. Het is een totaalervaring. 
Een intensief en intens leertraject waarmee 
we change agents helpen professionalise-
ren. Een unieke leerervaring waarin we 
veranderingsprocessen niet alleen vanuit 
het team en de organisatie, maar ook van-
uit de persoonlijkheid van de begeleider 
benaderen. De opleiding investeert veel 
energie in het bouwen van een sterke leer-
groep omdat dat de basis is om van elkaar 
te leren. Alleen in een sfeer van vertrouwen 
zullen deelnemers in alle openheid prak-
tijkervaringen delen, onzekerheden uitspre-
ken, en elkaar feedback geven en vragen.”

RENÉ BOUWEN: “CIGO brengt  
bewust verschillende persoonlijkheden –  
managers, consultants, vrouwen, mannen, 
Nederlanders, Vlamingen – samen, omdat 
we de deelnemers niet alleen willen leren 
hoe je een intens team vormt. We willen 
het hen ook echt zelf laten ervaren. Hoe 
een groep zich vormt: het is een ervaring 
die je mee-maakt, in alle betekenissen van 
het woord.  En hoewel die aanpak mis-
schien wat zweverig klinkt, zijn die inzich-
ten gebaseerd op academisch onderzoek. 
We werken van in het begin al samen met 
onderzoekers van Cleveland (Ohio, USA), 
de bakermat van Appreciative Inquiry (AI). 
Tot op vandaag vormt een uitwisseling met 
Cleveland een belangrijk onderdeel van 
de opleiding.”

 BEDRIJVEN HELPEN GROEIEN 

Hoe is de idee voor CIGO ontstaan?
FELIX CORTHOUTS: “De idee voor CIGO 
heeft maar langzaam gestalte gekregen. 
Eigenlijk moet je het kaderen tegen de 
tijdsgeest van begin jaren 70. Overal 
woedde een strijd voor meer democra-
tisering, interactie en participatie. In het  
onderwijs, maar ook binnen bedrijven durf-
de men plots kritisch kijken naar manieren 
van leidinggeven. Zelflerende en -sturende 
teams werden de nieuwe tendens. Maar 
hoe begin je daaraan? Dat was veel min-
der evident. Vóór CIGO bestond er geen  
enkele opleiding die leidinggevenden 
daar handvaten voor aanreikte.”
RENÉ BOUWEN: “In Amerika zagen we T-
group trainings ontstaan. Zo´n groep men-
sen die zonder taakopdracht in het hier en 
nu hun eigen interactie met anderen ex-
ploreerden: dat sprak tot de verbeelding.  
Gefascineerd beluisterden we bandop-
names van die trainingen, en vanuit KU 
Leuven werden programma´s opgezet. 
In 1975 namen Felix en ik deel aan een 
eerste uitwisselingsprogramma met Ameri-
kaanse universiteiten uit Boston en Cleve-
land. Daar is de idee voor CIGO ontstaan. 
Al haalde de academische wereld op dat 
moment haar neus nog op voor dat soort 
groepsinteractietheorieën.”
FELIX CORTHOUTS: “Het Postuniversitair 
Centrum was pas opgericht. Met Leo  
Wieërs aan het hoofd kregen we hier de ruim-
te om zoiets ongewoons uit te proberen. We 
startten met kortere cursussen. Een T-group  
van enkele avonden, een driedaagse, 
… maar de deelnemers wilden méér en 
méér diepgang. UIteindelijk bouwden we 
een intensief 2-jarig programma.” ►
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 ONTRADITIONEEL EN UNIEK 

Wat maakt de opleiding zo uniek?
RENÉ BOUWEN: “CIGO is geen traditionele 
opleiding waarin de coach de specialist 
is. De ervaringen en de eigenheid van de 
deelnemers vormen altijd het uitgangspunt. 
Dat maakt van CIGO een heel persoonlijke 

ervaring. Je leert even veel over jezelf als 
persoon als over je rol als professional in 
een organisatie.”
FELIX CORTHOUTS: “Als je veranderings-
processen op gang wil krijgen en voortdu-
wen, dan ben je zelf het belangrijkste in-
strument. Om zo´n proces in goede banen  
te leiden, moet je stevig in je schoenen 

”Wat begon als een driedaagse opleiding, is 
uitgegroeid tot een 2-jarig programma

staan en heel goed weten waar je sterke 
en je zwakke punten liggen.” 
RENÉ BOUWEN: “En hoe je in interactie 
treedt met anderen. CIGO is gestoeld op 
de theorie van het sociaal constructionisme. 
We gaan ervan uit dat we elkaar maken 
in het contact dat we hebben. Conflicten 
vormen deel van dat proces. Om als groep 
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