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Programma 

• Wie ben ik? 

• Wat hebben jullie met het thema in de les 
gedaan? 

• smALL effort, big impACT 

• ‘Opdracht’ met afbeeldingen en artikelen 

• Hoe moet het niet? 

• Hoe moet het wel? 

• Vragen 

• Ideeën voor een les delen 

 



Wie ben ik?  





Wie zijn jullie  

• Hebben jullie het onderwerp al besproken in 
de les? 

 (als niet, waarom niet?) 

• Hoe aangepakt? 

• Hoe beviel dat? 

 



smALL effort, big impACT 



smALL effort, big impACT 



smALL effort, big impACT 



smALL effort, big impACT 

• https://www.youtube.com/watch?v=U9JJuoijp

3o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9JJuoijp3o
https://www.youtube.com/watch?v=U9JJuoijp3o


 
‘Opdracht’ met afbeeldingen en 

artikelen 
 • Iedereen heeft een stencil gekregen 

• Bekijk de plaatjes 

• Scan de artikelen 

 

-> Wat valt je op? 

 Welk gevoel geven de plaatjes en artikelen je? 



Hoe moet het niet? (I) 

 

 

Input van de opdracht 



Hoe moet het niet? (II) 

George Marshall  
 
 

• Schokkende berichtgeving => 

 gevoelens van angst- en machteloosheid 

• Manieren om hiermee om te gaan: het 
ontkennen van het probleem, de dreiging 
bagatelliseren of boos worden op de 
boodschapper. 

 

 



Hoe moet het niet? (III) 

Per Espen Stoknes  
 
 

 

 

• Doembeelden => angst- en schuldgevoelens 

• Als gevolg hiervan worden mensen passief. 

 

 



Hoe moet het niet? (IV) 

Renee Lertzman 
 
 

 

• Angst en ongerustheid onbenoemd laten bij 
communicatie over klimaatverandering 

• => Mensen worden onbereikbaar voor 
milieuorganisaties, bedrijven en overheden 

 



 
Hoe moet het wel? (I) 

 
 

 

Jullie input 



Hoe moet het wel? (II) 

https://www.youtube.com/watch?v=EdsZaA0C9hE 

 

 

 

 

 

Wat doet Ruud Koornstra? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdsZaA0C9hE
https://www.youtube.com/watch?v=EdsZaA0C9hE
https://www.youtube.com/watch?v=EdsZaA0C9hE
https://www.youtube.com/watch?v=EdsZaA0C9hE


Hoe moet het wel? (III) 

• Ed Gillepsie. 

 Duurzame ontwikkeling zó aantrekkelijk 
maken dat het normaal wordt. (Futerra) 

 



Hoe moet het wel? (V) 

• Klimaatverandering is een abstract woord. 
Benoem concrete gevolgen, in de nabije 
toekomst, in de nabijheid. 
 
 
 
 
 
 

 Daniel Kahneman 
 

 



Hoe moet het wel? (IV) 

• Stoknes: positieve beelden en mensen 
aanspreken als burgers die collectief 
verandering teweeg kunnen brengen 

• Lertzman:  

1) benoemen dat de situatie waarin we ons 
bevinden enorm overweldigend kan voelen; 
de emoties van mensen erkennen én  

2) mensen zélf de zin van bepaald gedrag laten 
ontdekken 

 

 



Hoe moet het wel? (VI) 

• Als het even kan, verwerk het thema liefde 
in de boodschap. Liefde verbindt  

• én kan voorkomen dat angst en 
zwaarmoedigheid de boventoon gaan voeren. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Joke J. Hermsen 
 
 



Hoe moet het wel? (VII) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anabella Meijer 
 
 









Zijn er nog vragen? 



Ideeën voor een les delen 

Hoe zou je het aanpakken? Je eerste of volgende 

les over dit thema? 



Tips van de chef 

 

Facebook: 

Small effort 2017 -> vlogs over duurzaamheid 

 

Anabella Meijer: 

www.kanai.nl , ze komt met een ‘vet boek’ over 
klimaatverandering 

http://www.kanai.nl/

