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Creashock.be mindmap

Elimineren

Radicaal loslaten wat niet meer werkt/zal werken

Stop met wat binnenkort ophoudt te bestaan

Maak je kerncompetenties anders ten gelde

Haal er een onderdeel af. Kan je  iets met de rest?

Gooi eerst je oude schoenen weg, dan nieuwe

Collaboreren

Maak je vrijand tot vriend en zo zwakker

Word partners en creëer een win-win

Denk na over gemeenschappelijke belangen

Is mijn manier van kijken niet het probleem?

Spreek de ander aan op zijn nobele initiatieven

Etaleren

Olie op het vuur gooien i.p.v. te blussen

Laat het probleem zien i.p.v. het te verbergen

If you can't hide it, paint it red strategie

De underdog: mensen hebben sympathie voor prutsers

Het niet af zijn van iets is deel van de mythe

Verleg de focus van het eindproduct naar het proces

Omkeren

Je hangt een nieuw label aan een bestaande situatie

Verwoord een gebeurtenis anders => ander effect

Beïnvloed de interpretatie van een situatie door de verwoording

Vertel het als een geheim als je doorvertellen beoogt

Zie het voordeel in het nadeel - ramp = bedoeling

Keer de volgorde van het proces om

Verleiden

We komen enkel in actie als we bang zijn of iets willen

Verlangen kan gedrag mensen structureel veranderen

Schaarste is erger dan wat er niet is

Schaarste in tijd, aantallen, op is op, bereikbaarheid, laatste keer

Wederkerigheid: voor wat hoort wat

Consistentie: als je een paar maal ja zegt, blijf je ja zeggen

Mensen positief etiketteren - complimenten verlengen gedrag

Mensen iets verbieden kan hen enorm doen verlangen

Importeren
If you can't beat them, join them

Transformeer vijandelijke krachten in je voordeel

Verander 'ze' in 'we'

Ontregelen

Onoplosbaar probleem? Je houdt je teveel aan de regels

choqueren, verbazen, obstrueren, dwarsbomen

wipwappen - inspelen op tegenstrijdige verlangens

Soms is de beste regeling het niet regelen

Plaats achter een uitspraak: 'O ja?'

Rolverwisselen

Stap overtuigend in de rol van de ander. Breek het patroon

Neem het gedrag over en de ander het jouwe

Probeer ergelijk gedrag niet op te lossen

Besluit om er mee te stoppen, leg de last terug

Maak een einde aan het contrasterende patroon

Spiegel de andere zijn gedrag
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