Periklesprojecten
SDG Projectenfabriek
Sustainable Development Goals (SDG’s) voorbij de bitterballen!
De SDG Projectenfabriek is het gezamenlijke initiatief van Stichting Delta-9, de Periklesstichting en Global School for
Entrepreneurship. De SDG Projectenfabriek is een 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.

SDG’s als kapstokbegrip
Samen bieden de twee organisaties een totaalpakket:
1. een SDG Coordinatiepunt (SDG Mission Control) waar aangesloten stakeholders (SDG Concern-partners) onder leiding
van Stichting Delta-9, van elkaars kennis en ervaring leren, ommissies in het oplossingen-pakket onderzoeken, en via
een strategische jaaragenda oplossings-vragen uitzetten bij de Periklesstichting;
2. veilige ruimtes om missiegedreven vragen te stellen en oplossingen te bedenken op basis van de agenda van Mission
Control;
3. een platform voor kennisdragers, professionals en ervaringsdeskundigen die zien waar het mis gaat, zelf willen
bijdragen aan betere oplossingen; maar nooit gehoord worden;
4. een praktische HBO SDG-opleiding, die via zelfgecreerde SDG projecten nieuw werk genereerd voor ondernemende
burgers;
5. een productielijn voor nieuwe SDG projecten voor en door burgers;
6. investerings- en financieringskansen voor filantropen, fondsen en sociale investeerders, die in SDG doen-projecten
willen investeren;

De SDG Projectenfabriek: Denken, Leren, Doen
Net als elke fabriek kent onze projectenfabriek een aantal productiefases:
1. directieafdeling (SDG Mission Control); waar rond SDG 7 stakeholders als concern 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-ondernemersleergang: via werkbanken koppelen we (teams van) ondernemende burgers aan de
oplossingen, en bedenken met hen goede, haalbare en schaalbare uitvoeringsvormen;
4. productieafdeling: via Starttafels koppelen we de startende projectenteams aan coaching en financiering

De Partners
De directieafdeling wordt vormgegeven door een samenwerking tussen Stichting Delta-9 (Ruud Koornstra) en een Concern
van SDG-partners. De ontwerpafdeling wordt vormgegeven door de Periklesstichting. De HBO SDG-ondernemersleergang
wordt vormgeven door Global School for Entrepreneurship (GS4E). De Starttafels worden vormgegeven door alle drie de
partners.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie over de SDG Projectenfabriek, een van de onderdelen, in 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
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