
1 December

Wilbert van de Kamp
Los ’t op!



KLIMAATADAPTATIE

CASE 1



Probleem:
Hoe betrekken we een grote  
en diverse groep bij Klimaatadaptatie?





DUURZAAMHEID

CASE 2



Probleem:
Hoe maak je van een zwaar onderwerp als duurzaamheid of 
minder verspilling iets leuks?











GOEDE VOORNEMENS/CULTUUR

CASE 3



Probleem:
Hoe kan ik een grote groep mensen helpen hun  
goede voornemens vol te houden?









VOEDSEL/DNA

CASE 4



Probleem:
Hoe kan ik lokale producten voor het voetlicht brengen en 
mensen laten koken? 





EEN LEUKE VIDEO! KOKEN! ETEN!!!!!11 
MAKEN!!! PRODUCEREN!

Maar het DNA dan? 



GEWOON GERECHTEN?

Maar de kijkers dan?





VISIT WADDEN

rust 
ruimte 

geen massatoerisme 
geen ronkende benzineslurpers 

nuchter 
geen overkill  

niet alleen maar serieus 
zelf doen  



DUS



WILBERT 
KOOKT WAD

lokaal 
kleinschalig 
elektrisch 

simpel 
grappig 

inspireert tot zelf doen  



WILBERT 
KOOKT WAD

1 DNA 
1 elektrische fiets 

1 boer 
1 product 

3 gerechten





Even samenvatten
voor wat het waard is (deel 1)

• Zoek een écht pijnpunt, dat ook jou iets doet 


• Maak klein


• Betrek mensen


• Droom groot


• Het maakt niet uit wat,  
maar dat


• Wees kwetsbaar


• Provoceer/laat lachen



Even samenvatten
voor wat het waard is (deel 2)

• Wantrouw mensen die van 
ondernemer adviseur 
worden


• Ken de samenleving


• Heb meer vertrouwen


• Integreer en zie holistisch


• Zet iemands anders bril op

• Minder plannen


• Borg!


• Besef dat je zelf niet alles 
kan


• Creëer speelgeld


• Werk integraal



Even samenvatten
voor wat het waard is (deel 2)

• Praat minder


• Werk meer samen


• Wees niet bang het niet 
perfect te doen


• Kleine stapjes doen ertoe


• Maak het zichtbaar 
(richting bestuurders)

• Waardeer de sociale kant, in 
kleine groepen


• Sommige dingen kunnen niet 
uit


• Sommige mensen zijn op level 
100, maar vergeten de mensen 
mee te nemen


• Lokaal voedsel is niet per se 
duurzaam, maar wel therapie



Pauze



De cases (live doorklikken)


