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Sustainable Development Goals (SDG’s) voorbij de bitterballen! 
De SDG Projectenfabriek is het gezamenlijke initiatief van Stichting Delta-9 (Ruud Koornstra), de Periklesstichting en 
Global School for Entrepreneurship. De SDG Projectenfabriek is een Coordineren-Denken-Leren-Doen-project om de 
maatschappij en economie te democratiseren aan de hand van de SDG thema’s van de Verenigde Naties. Via dit initiatief 
worden bestuurders, (grote) organisaties s en burgers bijeen gebracht om gezamenlijk SDG-kennis te delen en oplossingen 
aan te dragen voor maatschappelijke problemen. Want alleen gezamenlijk kunnen deze complexe vraagstukken echt worden 
aangepakt en komen initiatieven voorbij de bitterballen. 
 

De SDG Projectenfabriek: Coordineren, Denken, Leren en Doen  
Net als elke fabriek kent de SDG projectenfabriek een aantal productiefases: 
1. directieafdeling (SDG Mission Control); waar rond SDG 7 stakeholders als concern-partners de kansen en openingen 

van SDG brede oplossingen verkennen; 

2. ontwerpafdeling: via Droomtafels, Startfoto’s en Thematafels brengen we kennisdragers, professionals en kundige 
burgers bijeen om de feiten van het (wensdromen) te onderscheiden en oplossingen voor achterliggende vragen te 
formuleren; 

3. de HBO SDG-ondernemers praktijkonderwijs: waar studenten gekoppeld worden aan de oplossingen, en aan 
haalbare en schaalbare uitvoeringsvormen; 

4. productieafdeling: via Starttafels koppelen we de startende projectenteams aan coaching en financiering 

 
SDG Mission Control: kennis, kijk en controle 

Het SDG Controle Centrum (SDG Mission Control) bestaat uit een drietal elementen die gezamenlijk de SDG 
concernpartners in staat stelt gerichte SDG oplossingen te ‘bestellen’ bij de Ontwerpkamers van de SDG Projectenfabriek, of 
externe projecten om te zetten in krachtige uitvoeringstrajecten. Mission Control gaat uit van de kracht van de Agenda 
(Missiegedreven handelen) 
Veel projecten draaien de soep in omdat ze of gebaseerd zijn op slechte informatie, of op verkeerde aannames of 
belangrijke elementen in de oplossing buiten beschouwing laten. 
SDG Mission Control brengt kennis, kijk en controle elementen bijeen, en is daarmee de eerste aanjager van haalbare en 
schaalbare projecten buiten het huidige smalle sociaal-economische systeemdenken. 
 
Kennis en inzichten 
Kennis is objectief en ligt buiten de mensen, nieuwe inzichten verwerven mensen die open staan voor de nieuwe kennis, en 
daarop ongebonden durven te bouwen. De kennis komt uit een serie van bronnen, waaronder ook geheime bronnen en 
bronnen buiten de instituten. De ruwe data wordt verwerkt door een groep creatieve denkers, die zonder last of ruffespraak 
nieuwe inzichten formuleren. 
Dit datacentrum bevindt zich in een bunker nabij Arnhem en is relatief afgesloten. 
 
Kijk 
Op basis van een sociale-, economische- of maatschappelijke vraag en/of een externe vraag naar een succesvolle 
projectvorm voor een vastgelopen project, wordt vanuit het kennis en inzichtencentrum een combinatie aan gegevens 
geleverd, die via data-visualisatie de aanwezige SDG concernpartners een direct inzicht verschaffen over de gewenste 
elementen van een oplossing, de elementen en kennis die er is, de elementen die gecombineerd kunnen worden en de 
elementen die ontbreken om van een oplossing een succesvolle SDG onderneming te maken. 
 
Controle 
Op basis van een vast aantal ‘kijksessies’ stellen de SDG partners jaarlijks een strategische agenda op voor de 
Ontwerpkamer van de SDG Projectenfabriek. 
Ook externe opdrachtgevers kunnen hun project indienen, om via kennis, kijk en inzet van de SDG concernpartners vlot 
getrokken te worden.  
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De SDG Concernpartners: inbreng en opbrengsten 

De SDG Concernpartners van de Mission Control zijn organisaties en ondernemingen die zich verbonden voelen aan een 
SDG thema. De concernpartners hebben de volgende uitgangspunten: 

1. ze staan open voor integrale projectmatige oplossingen, met SDG 7 als spil; 

2. ze geven persoonlijke en inhoudelijke inbreng aan Mission Control, de ontwerpafdeling en de SDG 
ondernemersleergang. 

3. ze financieren de kosten van een Mission Control en de projecten-ontwerpafdeling. 
 
De SDG Concernpartners verkrijgen hiermee directe toegang tot de database van Mission Control, het netwerk van Mission 
Control, en ze krijgen het eerste recht om in de groeiende stroom SDG projecten te kunnen investeren, of de voogdij over de 
projecten te verkrijgen. 

 
Bent u geïnteresseerd?  
Wilt u meer informatie over de SDG Mission Control, de invulling van het SDG Concern en/of de 
financieringskansen van de nieuwe SDG projectenteams? 
Wilt u onze fabriek inzetten om uw eigen SDG project voorbij de bitterballen te helpen? 

info@periklesstichting.nl  of francine@delta-9.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periklesstichting  
Burgemeester van Karnebeeklaan 6a 
2585 DB Den Haag  
M: +31 (0)6 81 00 98 52  
E:info@periklesstichting.nl    
I:www.periklesstichting.nl   


