
Bodemenergie



Vandaag!

in slechts 20 minuten

stel ik mijzelf voor,

analyseren we het probleem,

verkennen we de theorie,

aan de slag met concrete tips.

Dus, aan de slag!



Dit ben ik!

33 jaar oud (1988)

Geboren in Almere

Woon in Heerhugowaard



Leren. Leren. Leren.

● TU/e - Industrial Design
● SLEM - Schoenontwerper
● Growth Tribe - growth 

marketeer



Aan het werk!

2012 begonnen als Marketeer voor 
hypotheek- en verzekeringsadvies

Meegegroeid tot Marketingmanager 
voor financieel advies en mediation 
bij echtscheidingen

Transfer in 2018: duurzame 
energiesystemen. bijZON werd 
econic. 



Bodemenergie
en het beeld dat veel mensen daarvan hebben

Wat is dat beeld?





‘wat is dat?’
Wij komen er elk dag mee in aanraking,
maar de meeste Nederlanders nog nooit.













Of ze kennen het uit de media











Wat gebeurt hier?



Dit zie ik

1. Onbekend maakt onbemind
2. De media zijn nog niet 

vertrouwd met de materie: Er 
worden begrippen door elkaar 
gehaald en ten onrechte 
verbanden gelegd

3. Er wordt (omwille van een 
verdienmodel) ingespeeld op 
krachtige emoties: angst en 
onrechtvaardigheid



De theorie 1. Emotionele wezens
2. beïnvloeding door framing



Mensen zijn emotionele wezens

Nadenken. Logica. 
Dat kost tijd en energie.

Emotie triggert intuïtie. Dat gaat onbewust. 
Snel. Instinctief. 

We nemen 95% van onze beslissingen 
onbewust.

Daniel Kahneman, 
Thinking Fast and Slow (2011)

Malcom Gladwell,
Blink: the power of thinking whitout thinking (2005)



Zo werkt framing

Onzichtbaar overtuigen 
met slim gekozen woorden

Je gebruikt woorden die jouw publiek 
associeert met emoties of beelden





Exact dezelfde wijk

Maar je gevoel en houding worden beïnvloed door de manier waarop de 
informatie verpakt is



Een frame is een kader

Het laadt je een deel van de werkelijkheid zien. 
Met framing bepaal je 

- waarop je inzoomt
- wat buiten beeld blijft
- wat scherp wordt getoond
- of wat er wazig blijft 

Je stuurt de denkrichting van jouw publiek naar 
wat jij wil laten zien



Ons brein heeft moeite met abstracte 
informatie. We blijven die emotionele wezens.

Daarom is het slim op je zo beeldend mogelijk 
uit te drukken.

1. Vanuit een woord ontstaat een beeld
2. het beeld zorgt voor emotie
3. en emotie stuurt de denkrichting







‘Het tij gaat keren’





Zo geven wij de techniek een extra zetje



Zichtbaar maken
bijvoorbeeld met zo een →





Slim onze 
woorden kiezen

voor een positief frame

1. minder logica
2. meer emotie
3. vereenvoudig
4. associeer
5. gebruik metaforen
6. frame cijfers positief
7. speel in op ego



⛔ Regenwouden zijn heel belangrijk ⛔ Bodemenergie is heel belangrijk voor de 
Nederlandse energietransitie

✅ Regenwouden zijn de longen van de wereld ❔ Bodemenergie is het fundament onder de 
Nederlandse energietransitie

❔ Bodemenergie is de stille kracht achter de 
Nederlandse energietransitie



Shout out!
Christ Koolen

Marketeer | Trainer | Specialist marketing- & gedragspsychologie

Schrijf je [hier] in voor ‘leukste nieuwsbrief 
over marketing(psychologie)’ 

https://christcoolen.ck.page/4f1a04da21


Leestips

● Hidden Persuasion
33 psychological influence 
techniques in advertising
Marc Andrews, 2019

● Overtuigingskracht
de geheimen van de 
psychologie van het 
beinvloeden
Noah Goldstein, 2017

● Buy-ology
waarheid en leugens over ons 
koopgedrag
Martin Lindstorm, 2012

Rory Sutherland: Levenslessen van een reclameman

en kijk deze eens…

https://www.bol.com/nl/nl/p/hidden-persuasion/9200000101843799/?Referrer=ADVNLPPcef02e00cdbf92970065bba51d001033006&utm_source=1033006&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://www.bol.com/nl/nl/p/overtuigingskracht/9200000079245140/?Referrer=ADVNLPPcef02e00cdbf92970065bba51d001033006&utm_source=1033006&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://www.bol.com/nl/nl/p/buy-ology/9200000000032272/?Referrer=ADVNLPPcef02e00cdbf92970065bba51d001033006&utm_source=1033006&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://www.ted.com/talks/rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man

