
       Periklesprogramma  
              Droomsessies, Startfoto’s en Oplossingensessies 
 
Perikles Ontwerptempel  
De Periklesstichting is een ontwerptempel voor nieuwe projecten voor het democratiseren van de 
democratie, economie en de publieke beeldvorming.  
Binnen de ontwerptempel komen burgers, bestuurders en ondernemers bijeen om met hun ‘denkkracht’ 
ideeën en oplossingen te genereren voor sociaal-maatschappelijke problemen. 
De Periklesstichting is onderdeel van de SDG Projectenfabriek; de SDG Mission Control partners 
hebben ter alle tijden toegang tot het programma; door de Periklesstichting in te schakelen bij het 
uitdenken van concept-projecten op basis van een jaarlijkse strategische agenda.  
 
Wij bouwen aan creatieve en integrale scenario's die een verbinding creëren tussen: 
1. maatschappelijk relevant ondernemerschap; 
2. arbeid en arbeidsmarkt;  
3. welzijn, volksgezondheid en zorg; 
4. inkomen en pensioenen; 
5. informatie- en kennismaatschappij;  
6. burgerschap en participatie; 
7. duurzaamheid en innovatie; 
8. toekomstbestendige economie; 
9. leven en wonen; 
10. creativiteit en vitaliteit. 

 

Het Projectendeel (zie aparte folder) koppelt deze oplossingen aan probleemhouders/ondernemers. 
 

In deze folder beschrijven wij de drie onderdelen van het Periklesprogramma. 
 

Ontwerpkamer: Droomsessies  
De Periklesstichting geeft organisaties (waaronder SDG Mission Control), professionals en burgers de 
ruimte om zelf vragen te stellen. Open vragen. Vragen over de huidige maatschappelijke ‘realiteit’. 
Vragen die oplossingen mogelijk maken. De uitkomsten van deze tafels zetten onderwerpen op de 
agenda, en leveren de eerste oplossingsrichtingen voor vervolgstappen. 
 
Organisaties en fondsen kunnen een vraagtafel financieren/sponsoren; en daarbij een (eigen) thema ter 
bevraging voorleggen aan onze burgers. 
 

Startfoto’s  
Burgers krijgen onder leiding van een ervaringsdeskundige in dit onderdeel de kans om op basis van de 
uitkomsten van de Vraagtafels zelf beleidsbepalers te interviewen. 
Hierdoor krijgen de burgers (en de opdrachtgever) inzicht in de agenda van de beleidsbeslissers, en 
kunnen ideeën en belangen van hen worden meegenomen in de Oplossingstafels (derde onderdeel). 
 
Ook dit onderdeel is (los) beschikbaar voor opdrachtgevers/sponsoren. 
 

Ontwerpkamer: Oplossingensessies  
In dit afsluitende onderdeel van het programma komen burgers, professionals en beleidsbeslissers 
vanuit het Periklesnetwerk en de sponsor/opdrachtgever bijeen, om via een beproefde methode* 
oplossingen te formuleren voor de vragen en feedback van de Droomsessies en Burgerinterviews. 
 

Een sponsor of opdrachtgever krijgt met deze module van het programma gemiddeld 2-3 haalbare en 
schaalbare oplossingen in handen. Deze kunnen worden omgezet in projecten of diensten door de 
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sponsor of opdrachtgever, of via de Periklesstichting worden gekoppeld aan probleemhouders 
(ondernemers) uit het SDG Mission Control netwerk van Ruud Koornstra. 
 
* Waaierspel ©Periklesstichting 2018. Beproefde methode van themakaarten, rollenspel en stemmingsrondes. Nadere informatie beschikbaar 

 
Aanbod en prijzen  
De Periklesstichting hanteert voor externe opdrachtgevers de volgende prijzen . 
Ontwerpkamer: 
Droomsessie 

Kleinschalige, informele 
tafel, waar de individuele 
vragen worden 
gecombineerd tot een 
oplossingsgerichte 
gemeenschappelijke vraag 

€ 4.000 - € 4.500 voorbereiding, 
tafelvoorzitter, 10-15 gasten, 
reiskosten, vergoedingen en 
catering. 

Startfoto’s Inhoudelijke gesprekken, 
gebaseerd op de uitkomsten 
van de vraagtafel, met 
beleidsbeslissers. 

€ 4.500 voorbereiding, 
redactiekosten, 
professionele begeleiding, 
reiskosten, vergoedingen 
video- en audioproductie. 

Ontwerpkamer: 
Oplossingen 

Grootschaligere, naar buiten 
gerichte oplossingsgerichte 
tafel, waar de burgers hun 
ideeën en oplossingen 
inbrengen bij bestuurders, 
ondernemers en 
kennisdragers. Dit om breed 
gedragen oplossingen te 
creëren. 

€ 7.000 - € 7.500 voorbereiding, 
tafelvoorzitters (inhoud en 
technisch), 20-25 gasten, 
reiskosten, vergoedingen, 
catering en 
eindrapportage 

 

Elk van de modules en de bijbehorende kostenposten is in uitgewerkte vorm beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie? 
 
 
 
 
 

Periklesstichting  
Burgemeester van Karnebeeklaan 6A 
2585 BB Den Haag 
F: +31 84 74 62 484 
M: +31 6 81 00 98 52  
E:info@periklesstichting.nl 
I:www.periklesstichting.nl   

 

  

 


