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Onderzoek heeft uitgewezen dat:

• Kinderen alleen de 9 dolfijnen 
herkennen

• Alleen volwassenen het intieme 
aspect herkennen en niet de 
dolfijnen

• Dit binnen 6 seconden na het lezen 
van de vorige zin nog steeds niet het 
geval is

Een ander perspectief?





Wat doet 

onze 

community?



• frame: wij zijn één, en zorgen voor elkaar

• familiehoofd verwoordt de emotie van de 

groep, inclusief alle zorgen

• ‘stamhoofd’ kent en benoemt de historie

• inleven in de groep achter de mens

• The gift: caring for safety/identity of the team



Bedreigt mijn 

autonomie



• frame: ik durf en zal winnen

• bereid zijn de confrontatie aan te gaan

• rekening houden met gezichtsverlies

• directe acties, geen procedures

• The gift: creating clarity and breakthrough



Bedreiging 

status quo

Bedreiging 

status quo



• frame: wij zijn betrouwbaar

• regels & procedures uitleggen

• veel nadruk op waarom

• tijd nemen voor zorgvuldigheid

• eerlijk toepassen

• The gift: structure & risk reduction 



Kansen voor 

doorpakkers



• frame: wij zullen succesvol zijn 

• steeds het doel op tafel

• alles is een transactie (handshake)

• hoge energie

• snel; geen tijd verspillen

• The gift: creating focus and  progress 



Samen 

lossen we 

het op



• frame: je bent belangrijk voor mij

• aandacht voor de individu

• verschil tussen spreker en luisteraar 

verkleinen

• aandacht voor emoties; empathie

• zien als een relatie (vervolgafspraak)

• The gift: caring for individual wellbeing



Belangrijke 

puzzel



• frame: wij gaan iets belangrijks ontdekken

• gesprek is deel van een ontdekkingsreis

• wat leren we hiervan

• welke onverwachte oplossingen bedenken we 

samen

• materie is maar een onderdeel

• The gift: new perspectives & solutions



Een signaal 

voor sober 

leven



Leadership

• De wereld is één organisme

• Soberheid

• Integratie van alle niveaus van kennis

• Ego ondergeschikt

• Doen wat nodig is

• The gift: source for transformation



Kansen voor 

doorpakkers

Bedreiging van 

mijn autonomie

Belangrijke 

puzzel

Samen 

lossen we het 

op

Bedreiging 

status quo

Een signaal 

voor sober 

leven

Wat doet 

onze 

community?

Je wereldbeeld bepaalt wat je ziet, wat je dus doet

en dus je perspectief op de energietransitie



Ik wil succesvol zijn

Ik wil ontdekken en begrijpen

Ik durf en ik zal winnen

Wij zijn betrouwbaar en 

dienstbaar

Wij zijn één en zorgen voor 

elkaar

Jij bent belangrijk voor mij

We zijn allemaal met elkaar 

verbonden

Consolideren & 
versterken

Ontwikkelen & 
veranderen

Je wereldbeeld bepaalt wat je ziet, wat je dus doet

Dit zijn de onderliggende communicatie(frames)



Investeer nu! En wees een van de 

eerste om van nieuwe technologie en 

gunstige regelingen te profiteren!

Laten we een nieuwe wereld creëren. 

Met ‘do it yourself’ innovaties. Wordt 

onafhankelijk van het systeem

Ga de confrontatie aan

Het systeem is in gevaar (met feiten) 

We hebben jou nodig om bij te 

dragen aan de oplossing.

Overleg met de cultuurdragers

Laten we het samen doen, praat met 

onze straat (uitnodiging door peer 

ipv overheid)

Vraag wat ze nodig hebben

Consolideren & 
versterken

Ontwikkelen & 
veranderen

Hoe praat je met al die perspectieven?



Samen lukt het (wel)!



1. Zoek de voorhoede (als ambassadeurs in de wijk)

2. Mede bewoners nodigen uit (‘inwoners praten met inwoners’)

3. Begin met een open vraag (ipv doel gemeente)

4. ‘Level’ de machtsverhouding (publieke partijen luisteren naar 

de uitkomsten)

5. Kom met oplossingen voor hun (wijk) problemen

6. Zoek (dan) naar de link met je publieke doelen

Hoe praat je met duizend(en) inwoners?

De lessen die we hardhandig leerden



‘Mandela’s geheim’ voor de energietransitie

Topsector

Energie


