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Op welke markt richten we ons? 
 
Veranderen begint bij jezelf, maaarr ….oh ja …. je kan en wil het niet alleen dus hup 
naar de Kwekerij! 
 
Intrinsieke klanten, kantelklanten en groeflopers. 
 
Stoot-je-koplopers (lopen tegen glazen plafond aan van managers, bestuurders en 
politiek), maaiveldmijders, kost-je-koplopers, pijnlopers. 
 
Mensen die bijeenkomen op samenkomsten van ondernemersverenigingen, 
plattelandsvrouwen, ledenraden et cetera. 
 
Mensen die zich melden bij Dirk III maar voor wie de sprong te groot is. 
 
Mensen die behoefte hebben aan beweging (verandering van de samenleving). 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Hoe cocreëren we samen met de klant? 
 
Zo persoonlijk op de doelgroep gericht mogelijk, dus verschillend taalgebruik en media 
 
Verhalen over transitie vertellen (in symboliek), voorbeelden geven, open source 
structuur laten zien 
 
Gepassioneerd en via ‘sociaal-wijs-kracht’ een subtiele inbreng 
 
 
Aan welke waarden komen we tegemoet? 
 
Het ‘zijn’ van het geheel 
Intuïtie volgen 
Op verschillende schaalniveaus leren 
Omgaan met onzekerheid 
Inclusiviteit 
Je bent onderdeel van de regio 
 
 
Welke voordelen ervaren klanten als resultaat van ons werk? 
 
Een lokale/regionale leeromgeving 
Verschillende perspectieven 
Empowering/ slagkracht vergroting van initiatieven 
Bescherming zonder afhankelijkheid 
Voeding 
Ontschotting 
Vertaalbureau tussen stakeholders 
Rollen en taken van burger-bestuurder naar het volgende niveau 
Betere heldere besluitvorming 
Versterking aantrekkingskracht van deze regio 
Toepassing van tools, werkwijze en intelligentie 
Codificatie van praktijkcases (Zo doen we het vanaf nu) 
Banen en koopkracht 
 
Welke verkoopkanalen/ manier van levering? 
 
Wederkerigheid in cases 
Via netwerk/ambassadeurs 
Via mensen hun talent of strategische rol 
Via de website + social media 



Via discussieplatforms 
Via (een) ‘TEDkanaal’ 
Met roadshows/ congressen/scholen 
 
Sociale opbrengsten en inkomsten 
 
Silliconvalley-gevoel: geluk en plezier 
Vitale dorpen, lokale verbondenheid 
Meer synergie 
Waardencreatie, nieuwe markten 
Revolverende middelen (garantstellingen, terugvloeiing voor nieuwe innovatie) 
Vrienden van de Kwekerij, schenkingen, legaten 
Deelnemersbijdrage aan trainingen 
Intereg gelden 
ANBI-status 
Faciliteit 
Consultancy/conceptcreatie-inkomsten 
Opbrengsten van ‘bundels’/ nieuwe producten en diensten 
Coöperatie ‘kweek’delen, winstdeling 
Besparing 
Voorkomen van kosten (bijvoorbeeld reiskosten) 
Verkleining informatie-achterstand 
Verkleining van risico’s 
Minder afval 
Efficiency, minder instituties 
(Her)investering 
Certificaten 
Tolheffing op A15 + Betuweroute 
Franchise en export/ Aanzuigende werking kapitaal van andere regio’s 
Nieuwe banen 
Een impactmeting 
 
Wat zijn onze natuurlijke vaardigheden en talenten? 
 
Transitie-autoriteit 
Visionair 
Waardegedreven open mind 
Serendipiteit: De kunst een ongezochte vondst te doen. 
Gemeenschappelijke taal 
Lotgenoten 
Toegankelijk netwerk 
Herkenning/ identiteit/ erkenning 
Uniek/ authentiek 



Bureaucratisch of juist niet? 
Meervoudige partijen bedienend/ neutrale positie/ mediator 
Verbindend 
Faciliterend 
Coachend keerdelend 
Verhaal uitdragend 
Reflectief 
Realistisch 
Über – mens 
Verwarrend 
Verantwoord 
Tegenspraakorganiserend 
Collectieve outcome bewerkstellend 
Mobiliserend 
                                             

 
 
 
Wie zijn onze partners? 
 
- MVO bedrijven die werken vanuit het hart 
- Overheid 
- Kennisinstellingen (Schumacherschool, BSN, HAN, Radbouduniversiteit) 
- Financiers 
 



Wat willen we graag van deze partners? 
 
Zelfstandig idee levert verantwoordelijkheid 
Exchange 
Geschikte kandidaten 
 
Wat hebben deze partners nodig?  
 
Leergangontwikkeling 
 
Welke bronnen/bezit hebben deze partners? 
 
Visie 
Experts 
Docenten 
Gebouwen 
Faciliteiten 
 
 
Transparantie. Wie verdient/ creëert geld/meervoudige waarden? 
 
Dirk III 
Partners en deelnemers aan projecten van Dirk III en de klanten van de 
partners/deelnemers en de burgers besparen in het huishouden. 
 

 
 



Wat gaan we doen en hoe? 
 

! Empoweren/toerusten en verankeren van kantelaars 
! Talenten van alle mensen activeren en waarderen 
! Creëren van ‘leer(methodiek)kassen’ met casestudy 
! Leeromgeving bouwen met omrekenkamers 
! Maken van integrale gebiedsanalyses, wetenschappelijk implementatie-

onderzoek 
! Kinderen bepalen ‘in de kast’ wat er moet veranderen in hun dorp 
! Opzetten nieuwe financiële structuren (Lets, mij-aandelen) 
! Creëren van regionaal maatschappelijk investeringsfonds 
! Presentaties houden bij ondernemersverenigingen, plattelandsvrouwen, 

ledenraden, congressen, evenementen et cetera 
! Exporuimte rivierenland ontwikkelen: leven in delta met water, voedsel, energie, 

gezondheid, wonen 
! Aansluiten bij dorpstafels/ evenementen van dorpshuizen en kulturhussen 
! Contactdagen oftewel plakdagen organiseren 
! Leercommunity bestuurders starten 
! Boerenvrouwencollectieven benaderen voor zonnecollectoren op de schuur 
! Roadshow met elektrische bus/ fruitcorsokar 
! Op TV komen met power van deze regio 
! Bouwen en onderhouden multimediale omgeving 
! Dorpsscholen organiseren, collegebanken op het dorpsplein 
! Kerkruimten benutten 
! Communiceren in supermarkten 
! Stickers op de appels 
! Membraanfunctie: doorlaten of tegenhouden 
! Codificatie van praktijkcases (Zo doen we het vanaf nu) 
! Politieke partij beginnen, regionale omroep en krant 
! Doorontwikkelen van de regio op leerinstrumendement 
! Lesmateriaal maken (nieuwe economie, reken- en taalboeken et cetera) 
! Inzetten van toolbox 
! WMO-gesprekken met lokale bestuurders 
! Over cases in onze regio vertellen en daarmee inspireren 
! Reizen naar goede voorbeelden buiten de regio organiseren 
! Ongezochte vondsten synchroniseren 
! Synergie creëren: samen gaan doen wat afzonderlijk niet mogelijk was. 
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "


