Interactive Co-creatie bijeenkomst Meten en dan? Samen doen!
Workshop Complexiteit
13-10-2022
Uitkomst Brainstorming
Deel 1: antwoorden achteraf gegroepeerd (één
van meer mogelijkheden)

Gezien wij slechts één uur hadden en vragen
achteraf:
Concretere mogelijkheden op de laatste pagina

Deel 2: foto’s van de flipovers
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Brainstroming 1a: Wat moet ik loslaten?
Gewoonten /
gebruiken loslaten
Angst
Dat het zo snel
mogelijk moet
(het mag wat
meer tijd kosten)
Hokjes en kaders
(die creativiteit tegen
gaan)

Nood om te
begrijpen?

Dat een vuurtje in
de huiskamer nodig
is voor gezelligheid

Mijn eigen hokjes

Dwingende
regels
speelruimte

Steeds meer
willen (hebben)

Het gevoel dat
het inzicht veel te
langzaam gaat

Vaste principes
loslaten (heb ik
de auto nodig?)

Comfort

Het zal wel niet
mogen

Mijn ‘oude’
patronen: de wil is
er, maar valkuilen
Denken dat
anderen het
moeten doen
Het idee dat vlees
bij een lekkere
maaltijd hoort

Te hoge eisen aan
comfort
Ik heb genoeg

Geven de volgende patronen antwoorden op vraag 2?
Beginnen met
grootste effect op
luchtkwaliteit

Systematisch
denken in vaste
patronen

Gewoon starten
waar energie zit
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Brainstroming 1b: wat vind ik dat anderen (organisaties) moeten loslaten?
Opmerking: sommige blaadjes van deze en de volgende
vraag zijn blijkbaar op één flipover terecht gekomen. Ze
kunnen dus voor de andere vraag bedoeld zijn.

De drang naar meer

Dat alles meer moet

Werkwijzen

Drijven van
werknemers

Dat prestige
gekoppeld is aan
bezit
Geen
bereidwilligheid
voor zelfopoffering

Het willen weten
van alle details

Bv autoluw =
beter[??] / geen
toegang

Denken in hokjes
Financieel kader als
leidend geven

Als $ opgave def.

Eigen
omstandig-heden
als basis van
oplossingen

Ook samenspel met
verplichtingen

Absolutisme:
Nergens te
bekrompen in,
ruimte bieden;
vrijheid leidt tot
gezondheid

Weerstand
Ego’s

Geen veroordeling
van andere keuzes

Gelijk willen hebben

Zie niet alles als
bedreiging (dus
maak positief)

Nieuwsgierigheid
(verwachting) [???]

Vertrouwen [???]

Eigen belang boven
dat van anderen
stellen
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Brainstroming 2: Welke nieuwe denk- en werkwijzen kunnenCommunicatie
Echte
we toepassen?
betrokkenheid 🡪
verbinding creëren

Werkwijzen
“Silo’s” doorbreken
🡪 Van sectoraal
naar samenhang
Als blanco opgave
definiëren

Minder regels/
cijfers, meer gezond
verstand
Hulp vragen en
formuleren

Ruimte om te
spellen met
ver-andering,
pop-up‘s

Keep it small
Keep it simple

Werk lokaal,
concreet in je eigen
omgeving …
… denk globaal, aan
het functioneren v/h
ecosysteem aarde
De bijdrage erkennen
(ipv. plan) vb.de stap
naar gezondheid

Enkel ingrijpen /
Welzijn belangrijker
zorgen wanneer het
vinden dan welvaart
minder gaat
… van mens, dier en
Oplossingen
plant, het ecosysteem
toepassen i.p.v.
aarde
polderen
Het vraagstuk in een
andere context/vorm
gieten …
… en kijken war daar
/dan oplossingen
zouden/kunnen zijn
Pop-up situaties in
de straat mogelijk
maken

‘Highest impact’ patronen vanuit ervaringen
met het Law of Nature Manifesto

Innoveren
“Verdienmodel:
naast / voorbij €
aandacht / liefde
Enkel ingrijpen /
zorgen wanneer het
minder gaat
Convergeren in
groepen

Burgerraden
Denk en werk vanuit
verant-woordelijkhe
id …
… en niet wat
volgens de regels
toegestaan is
Opgavegericht
samenwerken
Redeneren vanuit
potentiële
mislukkingen

Bewustwording:
Gezondheid mens
hangt af v/d
… gezondheid
lucht, wateren
bodemzuiverheid
Verminder
abstractie (getallen)
(meer verhalen?)
System
Opstellingen
Maak
luchtvervuiling
zichtbaar, voelbaar

Een complex
systeem kent
vele elementen
en relaties

Luisteren (echt)
naar anderen met
andere mening
Ongemakkelijke
gesprekken voeren
na de “bots” weer
bijleggen

Start met
gelijkwaardigheid
Leer de mensen niet
het bouwen van een
schip maar het
verlangen naar de zee
Denken vanuit
zelfliefde / zelfzorg
Warmte

Verplaatsen in
de ander

Integraal verbinden
vanuit het vertrouwen
dat er al veel gedaan
wordt

Mogelijk beschadigt door tegenvallende resultaten of mooier
maken dan het was (‘green washing’), kan toch (zeer) nuttig zijn:
Positieve successen
Positieve mind +
Lange termijn visie
op (social) media
beelden / visie
delen
Visueel weergeven
Verbeterfilosolie [??]
aantrekkelijke
“Steeds beter”
toekomst
Goede voorbeelden
Uitgaan van
/ gedrag op een
vertrouwen i.p.v.
voetstuk zetten
wantrouwen

Luisteren (echt)
naar anderen met
andere mening
Ons richten op wat
echt belangrijk is

Zoek de
kernelementen en
relaties die het
functioneren v/h
systeem bepalen
… probeer die te
beïnvloeden

Complementair
innovatie spoor
E. Oetringer

Werkwijzen
Einstein-Newton-D
arwin
E. Oetringer

Een navigatie-systeem
voor complexe
uitdagingen
E. Oetringer

Jeugd en ervaring samenbrengen
Op zoek naar nieuw
geluid / stem
… breng jongeren
en ouderen meer
samen

Geld
Deep democracy

Ideeën bij de jeugd
ophalen
Jongeren vaker erbij
betrekken

‘Complexiteit’
vervangen door
eenvoudig
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Concretere mogelijkheden voor vervolg
Vanuit

• Een eenvoudige richtlijn om de onnodige bureaucratie en complexiteit drastisch af te bouwen
• Een complementair innovatie spoor voor innovaties met (zeer) hoge impact
• Een Masterclass om de slagingskansen van complexe projecten/trajecten structureel te verbeteren
• Zowel bij instituties als in doelgerichte multidisciplinaire samenstellingen
• Toepassing van natuurwetten
• Structurele betrokkenheid van de opkomende generaties rechtstreeks en middels samenwerking
onderwijs
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