I See You: aandacht is het nieuwe goud

We denken in functies

Wat heb je (niet) met cultuur?

We handelen naar relaties…

Reis mee…

We
handelen
in relaties

Cultuur zit tussen mensen

Building tribes….

Totems … in de wereld

Totems

Totems …
in de wereld

Totems … in organisaties

Wie willen
we zijn?

nieuwe totems

Gezamenlijk vuur

Totemgesprekken

I See You: aandacht is het nieuwe goud

Tribes & hormonen: bio - anthropology
Prestatie,
resultaat

Loyaliteit,
vertrouwen

Endor ne: uithoudingsvermogen

Serotonine: trots op elkaar, status boost

Maskeert fysieke pijn. Volhouden. Runners high.

Trots op elkaar. Beter voelen door prestatie ander.
Zelfvertrouwen door de trots van ander. Versterkt
relatie leiders / volgers.

Aanzetten door: hogere taakeisen, focus op
lange termijn resultaat, hogere KPI’s,
opleidingseisen hoger

Dopamine: piek beloning
Geeft kik. Goed gevoel. Zeer verslavend.
Aanzetten door: to-do-list-afvinken, deadline
halen, social media, applaus, scoren, directe
beloning op resultaat.

fi

Bron: Leaders eat last - Simon Sinek

Aanzetten door: feesten, vieren, twitter,
complimenten, anderen laten stralen.

Oxytocine: liefde, betrokkenheid
Gevoelens van samen, tactiliteit, inclusie, vriendschap,
verbinding, liefde. Loyaliteit. Veiligheid. Geborgen.
Aanzetten door: fysiek contact, samenzijn, aandacht,
luisteren, muziek, zang, dans.

Endorphine & Dopamine

Endorphine: uithoudingsvermogen

Serotonine
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resultaat

Loyaliteit,
vertrouwen
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Serotonine: trots op elkaar, status boost
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Serotonine

Tribes & hormonen: bio - anthropology
Prestatie,
resultaat
Endor ne: uithoudingsvermogen

Serotonine: trots op elkaar, status boost

Maskeert fysieke pijn. Volhouden. Runners high.

Trots op elkaar. Beter voelen door prestatie ander.
Zelfvertrouwen door de trots van ander. Versterkt
relatie leiders / volgers.

Aanzetten door: hogere taakeisen, focus op
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Loyaliteit,
vertrouwen

Aanzetten door: feesten, vieren, twitter,
complimenten, anderen laten stralen.

Oxytocine: liefde, betrokkenheid
Gevoelens van samen, tactiliteit, inclusie, vriendschap,
verbinding, liefde. Loyaliteit. Veiligheid. Geborgen.
Aanzetten door: fysiek contact, samenzijn, aandacht,
luisteren, muziek, zang, dans.

I See You

Oxytocine

Wat heeft je geraakt?

