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Het is goed dat organisaties eerlijk zijn over het proces. 
Dit dient echter geen excuus te zijn om niet te faciliteren. 

Vereist (veel) inspanning0 2

De vraag die je hierbij kan stellen: is dit echt wat de ander 
moet horen? Is dit genoeg om iemand over te halen?

Focus op techniek en voordelen0 1

Een eind goed al goed staartje aan het verhaal voelt als 
een prettige afsluiting maar doet de beleving vaak te kort.

Iedereen wordt er beter van0 3

Standaardverhaal
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Alleen met zeep kun je zo gemakkelijk desinfecteren. 
Je hebt er geen eens schoon water voor nodig.

Biedt een uniek voordeel0 2

Door zeep te gebruiken zal de hoge kindersterfte 
dalen en het hoge aantal infectieziektes neemt af.

Lost een probleem op0 1

Koken, naar de WC gaan, op kraambezoek, etc. Je 
zult je handen moeten gaan wassen. Iets waar je nu 
nooit aan denkt. 

Aanleren nieuwe gewoontes0 3

Zeep als innovatie
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De Nepalese popcultuur is een 
beperkt pallet van dans, muziek, 

superhelden en goden die te zien zijn 
in de films uit Katmandu. Bekende 
acteurs staan hoog in het aanzien.

Kollywood
Leren doe je door af te kijken. Actieve 
opvoeding en overdragen van kennis 

gaat door blootstelling. Wil je kinderen 
iets nieuws leren moet dat via het 

onderwijs of door ze rechtstreeks aan 
te spreken.

Rituelen
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Goden met magie en toverkrachten 
bepalen de wereld om ons heen. 

Bijgeloof en godsdienstige rituelen 
tellen zwaarder dan inzichten uit de 

wetenschap. 

Magische wereld
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Cultural Expression
Een cultural expression is een uiting van een cultuur. Dit kan zitten in de woorden die 

gebruikt worden, de non-verbale communicatie, de schoenen die gedragen worden, wel 
of geen uniform, hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar groet, welke symbolen 

voorkomen, enzovoorts.
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https://vimeo.com/236601293
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NIET
De innovatie zelf is eigenlijk niet zo belangrijk. 
Vertel een groter verhaal waarin de innovatie een 
rol speelt. Zo creëer je draagvlak. 

De innovatie centraal zetten

Begin zo vroeg mogelijk met luisteren en blijf 
luisteren totdat je het echt begrijpt. Dit duurt 
altijd langer dan je van te voren denkt. 

Zenden voordat je hebt geluisterd

Alle ervaring en kennis ten spijt, het eigen 
perspectief blijft het eigen perspectief. Wat voor 
de één een detail is, kan voor een ander alles 
bepalend zijn. 

Blind het eigen perspectief volgen

WEL
Vertel je verhaal zo dat de beleving centraal staat. 
Dit betekent dat het naadloos aansluit op hoe de 
ander de innovatie (zal) beleefd. 

De beleving centraal zetten

Wat je niet weet kan je vragen. De grootste valkuil is 
invuldenken voor de ander. Door een dialoog aan te 
gaan binnen de organisatie kom je meer te weten.

Weet wat je niet weet

Een verhaal vertellen is niet genoeg. Vertel een 
goed verhaal. Een goed verhaal wil je namelijk 
doorvertellen en zo komt de innovatie in de 
organisatie tot leven.

Een goed verhaal vertellen
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Militairen en Defensie kunnen alles. Er is een sterke 
can-do mentaliteit waarin voor twijfel geen ruimte is. 
Buitenstaanders zijn dus ook niet (echt) nodig. 

Trots0 2

Dipa (dinepakket), lupa (lunchpakket), hiba 
(hindernisbaan), flo (functioneel leeftijdsontslag), Kpl 
(korporaal), tfn (telefoon), bupapo (burgerpaspoort)

Heel veel afkortingen0 1

De organisatie is gericht op voorkomen van 
problemen, niet alleen op missie. Gesprekken 
gaan voor 80% over wat niet goed gaat.

Focus op negatief0 3

Busmuts (helm), snavelen (eten), blauwe hap 
(Indische maaltijd), hakke-billen (iets snel doen), 
Beatrix Nikes (versterkte gympen), burgerblik (privé 
auto), spijkerbroek (burger die militair wordt).

Eigen vocabulaire0 4
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Bezuinigingen

Bestuurlijke top

Waardering 
maatschappij

Krengt trots

Incapabel

Voegt niks toe

Zit mij in de weg

Oordeelt over 
militairen

Zonder ons geen jullie

Militair wordt je

Administratie

Ontbreken hiërarchie

Snapt ons niet

Afhankelijk

Onzin projectjes

Zachte kant

Nukubu

Gebrek aan 
Waardering

Militair versus  
de burger

Ergernis
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Snel inkopen
“Wij hadden een topklas samengesteld van 50 mbo-studenten die versneld bij ons hun 

mbo 4 mochten halen. Niet heel gebruikelijk, een proefballon zeg maar. We hadden dit op 
een heidag in juni verzonnen, maar in september moest de opleiding al starten. Wij 
vonden een opleider die flexibel was en snel kon schakelen maar hadden wel een 

inkooporder nodig. Normaal gesproken laten inkooporders bij ons lang op zich wachten. Ik 
ben in de auto gestapt en ben met een dame van de afdeling inkoop een kop koffie gaan 
drinken. Ik heb haar uitgelegd waarvoor dit voor die jongens belangrijk is en dat dit hun 

enige kans is. Twee dagen later was het geregeld. Het grote verschil? Contact maken van 
mens tot mens en elkaars bottom-line communiceren.”

* de gegevens in dit verhaal zijn aangepast in verband met geheimhouding
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BEDANKT :-)

www.waai.nl  

Yme Gorter 
yme@waai.nl 
06 84 90 62 73


