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Een Aantrekkelijk Alternatief

21 september 201321 september 2013

Heeft iedereen 
elkaar al 

goedemorgen gewenst?

GoedemorgenGoedemorgen
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Waar je ook naartoe kon gaan vandaagWaar je ook naartoe kon gaan vandaag
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Wat & Hoe

vandaagvandaagthuisthuis

verbreden focussen voorbereiden presenteren

1 2 3 4

1 2 3

Structuur programma

10:00 Introductie waarbij een voorstelronde

10:15 Eerste uitwerksessie: visie binnen een invalshoek

11:30 Tweede uitwerksessie: mixen invalshoeken

12:30 Lunch*

13:30 Derde uitwerksessie: vergelijken resultaten en aanscherpen

14:45 Voorbereiden presentaties (drie presentaties van 10 minuten)

15:30 (arriveren Keynote Listeners)

16:00 Keynote Listeners: presenteren en discussie

17:00 Napraten en borrel 

VandaagVandaag
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Waarom een Aantrekkelijk Alternatief?Waarom een Aantrekkelijk Alternatief?

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de economische, 
ecologische en energie crises ons niet ingrijpend zullen raken.

• Waarom een “aantrekkelijk” alternatief?

Aan de slagAan de slag



24-9-2013

5

Er Er lijktlijkt veel plezier te beleven …veel plezier te beleven …

Er Er lijktlijkt veel plezier te beleven …veel plezier te beleven …
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We moeten daar veel voor doen…We moeten daar veel voor doen…

…moeten ook nu nog veel laten.…moeten ook nu nog veel laten.
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Hoe dan?Hoe dan?

“Als je me vraagt mee te gaan op reis,
vertel me dan niet eindeloos over het land dat ik achterlaat,
maar schets me waar je reis heen gaat.”

Beeld Beeld  Boodschap…Boodschap…
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“Prospect “Prospect TheoryTheory””
Doe je mee met deze gok?
50% kans: € 200 winst of € 100 verlies

Vraag:
Een kaartje voor jouw favoriete artiest, 
gekocht voor € 125,-. Je kunt erbij zijn…
Voor hoeveel geld verkoop je het door?

Wat kies je?
Direct € 900,- krijgen OF 90% kans op 
€ 1000,-

Wat kies je?
Direct € 900,- verliezen OF 90% kans op het
verliezen van € 1000,-

Vrolijke Fietszondag …Vrolijke Fietszondag …
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“Vertel mensen wat er te winnen valt 
in een duurzame samenleving”

Dus vandaag:Dus vandaag:


