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Effect

Tijd

De wet van de enkelingen
• Verbinders (kunnen anderen 

bijeenbrengen. Kennen massa’s 
mensen)

• Kenners (kennis verzamelaar), 
probleemoplosser, makelaar in 
informatie

• Verkopers (overtuiger)

De beklijvende factor
• Sesamstraat
• Blue’s Clues
• Het educatieve virus

De kracht van de context
• Ontvankelijkheid voor 

voorwaarden en omstandigheden 
en de tijdstippen en plaatsen 
waarop en waar ze zich voordoen

• Het Dunbar nummer (150)

Zorg dat een 
aanstekelijk bericht 
onthouden wordt

Mondelinge overdracht 
is nog steeds de 

belangrijkste vorm van 
communicatie 

Een afstand kan in max. 
zes stappen worden 

overbrugd 

Een kantelmoment (tipping
point) is:
• Wanneer een kritische massa 

bereikt wordt, wanneer het 
onverwachte mogelijk wordt
• Water kookt slechts tot 99 

graden, bij 100 graden 
verandert het van vorm naar 
damp
• Besmettelijkheid, waar kleine 

dingen grote veranderingen 
teweegbrengen

Een advies moet 
praktisch en 

persoonlijk zijn

Als je de aandacht 
kan vasthouden, 

kan je ze iets leren

Kunnen een 
grote gebeurtenis 
op gang brengen

?

Theorie van de kapotte ramen:
Een epidemie/gebeurtenis kan worden gekeerd, een 

omslagpunt kan worden bereikt, door de kleinste 
details van de directe omgeving te herstellen 
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De paradox van de 
epidemie: om een 

aanstekelijke 
beweging te 

creëren moet je 
vaak eerst vele 

kleine bewegingen 
op gang brengen

Afhankelijk van de 
boodschapper
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Kenmerk
van de 

boodschap 

“Wanneer we proberen een idee, houding of product een omslagpunt te laten 
bereiken, proberen we ons publiek in een klein maar doorslaggevend opzicht 
te veranderen: we proberen het te infecteren, het op te zwepen, hun afweer 
te doorbreken en hen te bekeren tot aanvaarding.” Dat kan worden gedaan 

met behulp van de 3 regels van epidemieën:    .1 2 3

De kracht 
van de losse 

banden
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