
DierenRijkdom 



 Welkom in de wereld van de Veelheid 

 

 

Zoals gezegd, word ik geïnspireerd door van alles,  
en vind ik steeds veelheid. Zo ook tijdens mijn bezoek aan  
de DBCA… 



In de volgende minuten… 

 

• Veelheid van de DBCA in beeld 

• Hoe je die (verder) aan kunt spreken 

• Veelheid vinden: wat levert dat op? 

• Hoe je structureel Veelheid kunt leren zien 

• Veelheidsroute: mogelijkheden om DBCA 
allerlei oplossingen naar zich toe te laten 
komen… 



Waar staat DBCA voor? 

• “Aan de vooravond van een nieuwe missie kijkt de DB terug op haar rijke 
en indrukwekkende geschiedenis” 

• “Regio heeft goed fundament” 
– Zie ook verderop 

• Maatschappelijke ontwikkelingen:  
– Vele successen DB 

– Gedrag mensen en relatie tot organisatie DB is veranderd 

– Andere tijd vraagt andere vormgeving organisatie en relaties 

Nav. een interessant gesprek op de maatschappelijke beursvloer…. 



Waar staat DBCA voor? 

• Organisatorisch: 
– Financiële uitdagingen 

– Middelen: ‘wasmachines nodig’ 

– Fusie 

• Mensen: meer te halen uit vrijwilligerswerk? 

• Meer samenwerking ‘1DB’, landelijk, regio 

• Creativiteit: nieuwe zienswijzen, houding en insteek activiteiten 
– Meer: 

• Commercialiteit 

• Daadkracht 

• Samenwerking 

• Betrokkenheid 

• Gesprek aangaan met elkaar 

– Beter overzicht activiteiten 

– Daar gerichte acties aan koppelen 

– Meer gestructureerd te werk – geen dingen dubbel, minder ad hoc,  meer open en gestructureerde communicatie 

– Beter zichtbaar zijn 

• Nieuwe doelgroepen? Bestaande anders benaderen? 

Nav. een interessant gesprek op de maatschappelijke beursvloer…. 
…en het lezen van enkele documenten 



 

 

 

Een mens die gelooft in schaarste en beperking 
krijgt gelijk. Een mens die in veelheid gelooft 

ook.  

 



Veelheid in beeld 

• Grote netwerken 
– Leden (Utrecht: 11.000; NL: 200.000) 

– Donateurs  

– Partners  

– Bezoekers/lezers (communicatie-)kanalen 

– Vrijwilligers (Utrecht: 300, NL:…), vaste krachten (U:8) 

• Dierenliefhebbers in vele soorten en maten 

• Die (willen) bijdragen in vele soorten en 
maten 



Veelheid in beeld 

• Grote netwerken 
– Leden (Utrecht: 11.000; NL: 200.000) 

– Donateurs  
– Partners  
– Bezoekers/lezers (communicatie-)kanalen 
– Vrijwilligers (Utrecht: 300, NL:…), vaste krachten (U:8) 

• Dierenliefhebbers in vele soorten en maten 
• Die (willen) bijdragen in vele soorten en maten 

• En daar is meer uit te halen – zie verderop 

• Website 
• Activiteiten 
• Overige kanalen 



Veelheid in beeld 

• Grote netwerken 
– Leden (Utrecht: 11.000; NL: 200.000) 

– Donateurs  
– Partners  
– Bezoekers/lezers (communicatie-)kanalen 
– Vrijwilligers (Utrecht: 300, NL:…), vaste krachten (U:8) 

• Dierenliefhebbers in vele soorten en maten 
• Die (willen) bijdragen in vele soorten en maten 

– En daar is meer uit te halen – zie verderop 

• Website 
• Activiteiten 
• Overige kanalen 
• Goede voorbeelden 



Hoe-veelheden aanspreken?! 

• Meer betrokkenheid organiseren 
– Voortbouwend op huidige veelheid 

• Via netwerken samen meer waarde creëren: groter beroep 
op schatten aan waarden, middelen, ervaring, kennis, 
kunde en creativiteit van groepen mensen – zie visuals verderop 

• Vragen/behoeften organisatie in beeld = mogelijkheden 
bijdragen/betrokkenheid netwerken  

• Communiceren gericht op diversiteit aan drijfveren van 
mensen (profielen*) 
 

• Via optimaliseren inzet websites 
• En koppelingen andere contactmomenten 

* Voortbouwen op de profielen zoals waar het dierenprogramma dat door de DB op 
scholen wordt gebruikt op gebaseerd is – gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. 
En de profielen zoals die in het selectie-systeem voor adoptie van dieren uit DBCA gebruikt 
worden zijn natuurlijk ook interessant. 



V€€lh€id ? 

• Dat kan opleveren: 

SMART 

• € …. 

• Binnen… 

• Middels investering van… 



Hoe-veelheden aanspreken?! 

 

 

 

nou, zo bijvoorbeeld…: 



Van 1.0 via 2.0 naar 3.0 

• Meer betrokkenheid organiseren  

• Organisatie, klanten, stakeholders én ‘nog niet 
betrokkenen’ centraal 

Evolutie van 
‘organiseren’;  
‘waarde creëren’ 

Zenden 
Ver-
binden 

Waarde-netwerken 



Organisatie centraal 



Wijsheid  
van klant,  
stakeholders, ... 

+ 



Bron: e-book 'The Customer Consulting Board' 



Van 1.0 via 2.0 naar 3.0 

• Scheidslijnen ‘binnen’/’buiten’ de 
organisatie(afdeling) vervagen… 

 

Evolutie van 
‘organiseren’;  
‘waarde creëren’ 

Zenden 
Ver-
binden 

Waarde- 
netwerken 



Van 1.0 via 2.0 naar 3.0 

 …Onderweg naar de samenleving waar mens 
en dier in harmonie samen leven 

 

Evolutie van 
‘organiseren’;  
‘waarde creëren’ 

zenden 
ver-
binden 

Waarde- 
netwerken 



3.0 Als organisatie én stakeholders centraal staan 

• Groter beroep mogelijk op rijke diversiteit aan: 

Drijfveren 
Kennis 
Ervaring 
Kunde, kwaliteiten, talenten 
 

Middelen 
 
Ervaringen, verhalen, ideeën, dromen, creativiteit 
 
Vragen, antwoorden, oplossingen 
Initiatieven, activiteiten, netwerken 
Goede voorbeelden 
 





De uitdaging: 

Doelen & 
Benodigdheden 

Organisatie 

Waarden & 
Gedragstijlen 
Stakeholders 

Strategie & 
Cultuur 

Organisatie 

Focus 
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• Groter strategisch beroep op rijke diversiteit aan: 

Ervaringen, verhalen, 
ideeën, dromen, creativiteit 

3.0 Als organisatie én stakeholders centraal staan 



• Groter strategisch beroep op rijke diversiteit aan: 

Vragen, antwoorden, 
oplossingen 

3.0 Als organisatie én stakeholders centraal staan 



• Groter strategisch beroep op rijke diversiteit aan: 

Initiatieven, activiteiten, 
netwerken, plannen, ambities 
In verschillende leefsferen 

Thuis 

Vrienden 

Familie 

Buurt 

Stad 

Werk 
Vereniging Studie 

3.0 Als organisatie én stakeholders centraal staan 



• Groter strategisch beroep op rijke diversiteit aan: 

Goede voorbeelden 

Regio Land 

lokaal 

Stad 

Regio 
Andere dierenorganisaties 

Stad 

3.0 Als organisatie én stakeholders centraal staan 



Dus 

• Huidige veelheid meer aanspreken: 

• Organisatie én betrokkenen centraal 

• Meer betrokkenheid organiseren  

 





DBCA 3.0? 

• In de volgende slides enkele voorbeelden van de schat 
aan diversiteit aan: 

• Drijfveren 
• Kennis 
• Ervaring 
• Kunde, kwaliteiten, talenten 
• Middelen 
• Ervaringen, verhalen, ideeën, dromen, creativiteit 
• Vragen, antwoorden, oplossingen 
• Initiatieven, activiteiten, netwerken 
• Goede voorbeelden 

• Hoe die aangesproken kan worden 
• En wat die kan opleveren 

 



Doelen & 
Benodigdheden 

Organisatie 

Strategie & 
Cultuur 

Organisatie 

Focus 



Aanspreken diversiteit drijfveren 



Aanspreken diversiteit drijfveren 

 

 

 

 

 

 

 

• Op basis van profielen communicatie 
differentiëren 



Algemene communicatie nu veelal: 

• Dier = zielig 





Vooral een beroep op: 

• Profiel 2, 4 



+ 

Steek je communicatie daarnaast 



+ 

Etc. 

…ook anders in? 

Zoals bijv. bij Meet Your Match  



+ 

Profiel 2, 4 
Profiel 1, 3 

Etc. 

Dan spreek je meer mensen aan 



En dus ook meer en andere: 

• Kennis 
• Ervaring 
• Kunde 
• Ervaringen, verhalen, ideeën, dromen, creativiteit 
• Vragen, antwoorden, oplossingen 
• Initiatieven, activiteiten, netwerken, plannen, 

ambities 
• Goede voorbeelden 

 
Waar je een beroep op kunt doen. 



Doelen & 
Benodigdheden 

Organisatie 

Focus 

Grotere 
Match  



Voorbeeld:    Profiel 3 

• Gaat voor succes 

• Heeft een neus voor 
goeie deals 

• Een groot netwerk en 
hart voor honden 



Waarden & 
Gedragstijlen 
Stakeholders 

Strategie & 
Cultuur 

Organisatie 

Focus 

Voorbeeld:    Praktische meerwaarde 



  Profiel 3 

• Financiële 
ondersteuning 

– Structureel 

– Project 

– Eenmalig 

• Verhuur ruimte 

 • Gaat voor succes 

• Heeft een neus voor 
goeie deals 

• Een groot netwerk 
en hart voor honden 



Behoefte DBCA  Profiel 3 

• Financiële 
ondersteuning 

– Structureel 

– Project 

– Eenmalig 

• Verhuur ruimte 

 

Mogelijke matches: 
 

‘Hondenmakelaar’ 

 

• Gaat voor succes 

• Heeft een neus voor 
goeie deals 

• Een groot netwerk 
en hart voor honden 

Introductie potentiële  
zakelijke donateurs /  
sponsoren / huurders  
in de regio 

Collega heeft 
project-specifieke 
kennis in de  
aanbieding 

Eenmalige  
donatie 



Voorbeeld 2:   Profiel 1 

• Houdt van aanpakken 

• Is timmerman en kent 
aannemer 



Behoefte DBCA  Profiel 1 

• Mankracht 

 

• Materiaal 

• Gereedschap 

• Houdt van 
aanpakken 

• Is timmerman en 
kent aannemer 

 



Behoefte DBCA  Profiel 1 

• Mankracht 

 

• Materiaal 

• Gereedschap 

• Houdt van 
aanpakken 

• Is timmerman en 
kent aannemer 

 



 
Meerwaarde op korte termijn 

Media-exposure 

Materiaal 

Vakwerk 

5 leden  
bedrijvenkring 

1 klus 

Via enkele mensen in het netwerk 

Zomaar een paar voorbeelden, van 

mogelijke extra 



DBCA 3.0? 

• In de vorige slides enkele voorbeelden van de schat 
aan diversiteit aan: 

• Ervaringen, verhalen, ideeën, dromen, creativiteit 
, antwoorden,  

• Initiatieven, activiteiten,  
• Goede voorbeelden 

• Hoe die aangesproken kan worden 
• En wat die kan opleveren 

 



Door middel van: 



Meer voorbeelden van veelheid? 



Meer voorbeelden van veelheid in de 
volgende slides 

1. Wat er zich in 
‘communities’ DB(CA) afspeelt 



Meer voorbeelden van veelheid in de 
volgende slides 

1. Wat er zich in 
‘communities’ DB(CA) afspeelt 

2. Hoe je daar verder 
op in kunt spelen 



Meer voorbeelden van veelheid in de 
volgende slides 

3. Tbv. meerwaarde 
voor praktische 

uitdagingen 

2. Hoe je daar verder 
op in kunt spelen 

1. Wat er zich in 
‘communities’ DB(CA) afspeelt 
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“Steun ons met producten of diensten 
Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven die ons kunnen sponsoren met 
producten of diensten. Hoe minder we hoeven te betalen voor 
producten en diensten des te meer we kunnen besteden aan onze 
primaire doelstellingen. Graag onderzoeken we met u de 
mogelijkheden.” 



Middelen 
Incidenteel of 
Chronisch nodig 

- 3 Tondeuses 
- Haspel 
- Wasmachines 
- Voedsel 
- Medicijnen 

 

“Steun ons met producten of diensten 
Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven die ons kunnen sponsoren met 
producten of diensten. Hoe minder we hoeven te betalen voor 
producten en diensten des te meer we kunnen besteden aan onze 
primaire doelstellingen. Graag onderzoeken we met u de 
mogelijkheden.” 

Andere stakeholders kunnen dat ook: 



Middelen 
Incidenteel of 
Chronisch nodig 

- 3 Tondeuses 
- Haspel 
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- Voedsel 
- Medicijnen 
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Betrokkenheid 
 
Wens tot bijdragen 
 op maat: 
 -Aan iets waar ik iets 
 mee heb 
 -Op een manier die  
 past bij mij(n waarden 
 en gedragstijl) 
 -Wanneer het mij 
 uitkomt 
 -Tastbare resultaten 



Middelen 
Incidenteel of 
Chronisch nodig 

- 3 Tondeuses 
- Haspel 
- Wasmachines 
- Voedsel 
- Medicijnen 

 

+ 

Betrokkenheid 
 
Wens tot bijdragen 
 op maat: 
 -Aan iets waar ik iets 
 mee heb 
 -Op een manier die  
 past bij mij(n waarden  
 en gedragstijl) 
 -Wanneer het mij 
 uitkomt 
 -Tastbare resultaten 

Verlanglijstjes online toegankelijk(er) maken 
- Mogelijkheden om bij te dragen* zichtbaar, (ook      

visueel) toegankelijk(er) en deelbaar in netwerken 
- Bijdragen van groot tot klein 
- Incidenteel & direct / structureel & planbaar 

+ 

* ”We hebben een breed pallet aan mogelijkheden die 
we graag verder met u bespreken.”  – website DBCA 



Veelheid 

Middelen 
Incidenteel of 
Chronisch nodig 

- 3 Tondeuses 
- Haspel 
- Wasmachines 
- Voedsel 
- Medicijnen 

 

+ 

Betrokkenheid 
 
Wens tot bijdragen 
 op maat: 
 -Aan iets waar ik iets 
 mee heb 
 -Op een manier die  
 past bij mij(n waarden  
 en gedragstijl) 
 -Wanneer het mij 
 uitkomt 
 -Tastbare resultaten 

Groter beroep op  
Veelheid in/via 

Netwerken DBCA 

= 

+ 
Verlanglijstjes online toegankelijk(er) maken 
- Mogelijkheden om bij te dragen zichtbaar, (ook      

visueel) toegankelijk(er) en deelbaar in netwerken 
- Bijdragen van groot tot klein 
- Incidenteel & direct / structureel & planbaar 



Gevraagd voor onze 
dieren: 
 

Ik heb nog een hengel in de schuur! 

Misschien wil mijn man 
2 drogers sponsoren…even vragen! 

Via Facebook 



Gefeliciteerd!!! 

Goh, dat is mooi… hebben jullie 
ook nog iets kleins nodig? 
Misschien kan ik ook iets geven. 

27 juli 

Kadotjes voor onze 
dieren binnen… 
Bedankt Wendy en Daniel, zo komen we de 
zomer weer fris door! 
 

Via Facebook 



Kadotjes voor onze 
dieren… Bedankt Wendy en Daniel! 
 

Wat voor muziek zoeken jullie? 

Ik heb het bericht in mijn 
netwerk gedeeld! Wie weet…. 

28 juli 

Via Facebook 



Marktplaats 

Dierenbenodigdheden 

Doneer! 

En de eigen website 



‘Dierenbenodigdheden’:  
adhv. goed voorbeeld uit Amsterdam 



…het verlanglijstje 





Sponsort u liever in natura? 
 

Klik hier 

Zo kunnen mensen ook 
een boormachine doneren 

– bijvoorbeeld zo een die nu 
ongebruikt op zolder ligt 







Marktplaats 

Dierenbenodigdheden 

Doneer! 

En de eigen website: nog wat mogelijkheden om ‘verlanglijstjes’ online toegankelijk(er) te maken 

Doneer wat voer 

Medische 
hulp en  
medicijnen 

Help met  
warme mandjes 



Marktplaats 

Dierenbenodigdheden 

Doneer! 

En de eigen website: nog wat mogelijkheden om ‘verlanglijstjes’ online toegankelijk(er) te maken 

Doneer wat voer 

Medische 
hulp en  
medicijnen 

Help met  
warme mandjes 

Help bij een project:  
Schuur bouwen 

Mensen die echt iets 
hebben met ‘bouwen’, of 

‘schuur’ komen door zo een 
link misschien tot het doen 
van een donatie voor een 

project. 
 

Waarover ik op een andere 
pagina op de site bij 

bedrijven die bij kunnen 
dragen lees dat dat nu ook 
al kan. Mensen die wellicht 

niet die pagina over 
bedrijven zien/lezen, en 

vooral geïnteresseerd in de 
activiteiten van een projéct 
zijn komen zo wellicht dus 

alsnog tot een donatie. 



Voorbeelden dus van een groter 
beroep op het netwerk 

 

 

 Als het gaat om daar beschikbare middelen 

 

 

Hoe zit dat wat betreft: 

 Tijd, mankracht, creativiteit, ‘vertellers’? 



Voorbeeld adhv.: 



Middelen 
- Wol 
- Breipatronen 
- Foto’s 
- Vormgeving 
- Teksten 
- Locaties breien 
en verkoop 

Tijd 
 Voor alle klusjes 

Mankracht 
 Brei-liefhebbers 

 Knuffel-liefhebbers 
 Tekstschrijver 
 Fotograaf 
 Vormgever 

Creativiteit 
 Bedenkers campagne 

 Kunstenaars 
 Organisatietalent 

Vertellers 
 Enthousiaste mensen 
 vertellers over de campagne 

Campagne Knitten 
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Middelen 
- Wol 
- Breipatronen 
- Foto’s 
- Vormgeving 
- Teksten 
- Locaties breien 
en verkoop 

Tijd 
 Voor alle klusjes 

Mankracht 
 Brei-liefhebbers 

 Knuffel-liefhebbers 
 Tekstschrijver 
 Fotograaf 
 Vormgever 

Creativiteit 
 Bedenkers campagne 

 Kunstenaars 
 Organisatietalent 

Vertellers 
 Enthousiaste mensen 
 vertellers over de campagne 

Campagne Knitten 

+ 

Betrokkenheid 
 
Wens tot bijdragen 
 op maat: 
 -Aan iets waar ik iets 
 mee heb 
 -Op een manier die  
 past bij mij(n waarden 
 en gedragstijl) 
 -Wanneer het mij 
 uitkomt 
 -Tastbare resultaten 

Verlanglijstjes online toegankelijk(er) maken 
- Mogelijkheden om bij te dragen zichtbaar, (ook visueel) 
       toegankelijker en deelbaar in netwerken 
- Bijdragen van groot tot klein 
- Incidenteel & direct / structureel & planbaar 

+ 
= 

Veelheid 



Gevraagd voor onze 
nieuwe campagne: 
 

Wat moet er georganiseerd? 

Leuk! Ik kan heel goed breien. 
Wanneer kan k beginnen? 

Via Facebook 

Brei-krachten 

Kunstenaars 
Organisatietalent 

Bloggers 



Marktplaats 

Dierenbenodigdheden 

Doneer! 

En de eigen website: 

Doneer wat voer 

Medische 
hulp en  
medicijnen 

Help met  
warme mandjes 

Talenten gezocht voor 
onze nieuwe campagne! 



Veel mogelijkheden dus 

… om mee te experimenteren. 

 

Een verdieping is hier ook in te maken. 
 

 Door: 
– Meer relaties op te bouwen en onderhouden met het 

netwerk. Aansluitend op hun specifieke drijfveren en 
gedragstijlen. 

– En zo steeds meer met groepen stakeholders structureel 
co-creëren van meer-waarde. Dus: 



Betrokkenheid 
vergroten, 
 
‘Onderling gesprek’ 
 
‘Structuur’ 
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Betrokkenheid 
vergroten, 
 
‘Onderling gesprek’ 
 
‘Structuur’ 

-Structureel over activiteiten, interacties, bijdragen en resultaten vertellen 
-In kaart brengen drijfveren verschillende groepen mensen in 
huidige netwerk en wat hen in staat stelt meer/ook anders bij te dragen  
-Beleid ontwikkelen: gerichter communiceren met/betrekken van diverse 
drijfveren/groepen betrokkenen. (Communicatie)producten/diensten meer 
aansluiten op/ontwikkelen samen met stakeholders. 

-Zoals @ 
knittens maar  
dan uitgebreider 

-onderzoeksmogelijkheden 
Creatieve werkvormen;  
voortbouwen op profielen 

-campagne voorbeeld 
Oranje/rood 

Blogs 
vrijwilligers 

Interviews  

VIA: 

Op basis van ‘profielen’ 



Middelen 
- Wol 
- Breipatronen 
- Fotograaf 
- Vormgever 
- Tekstschrijver 
- Locaties breien 
en verkoop 

Tijd 
 Voor alle klusjes 

Mankracht 
 Brei-liefhebbers 

 Knuffel-liefhebbers 

Creativiteit 
 Kunstenaars 

 Organisatietalent 

Vertellers 
 Enthousiaste mensen 
 vertellen over de campagne 

Voorbeeld ook andere profielen aanspreken 



Marktplaats 

Dierenbenodigdheden 

Doneer! 

En de eigen website: 

Doneer wat voer 

Medische 
hulp en  
medicijnen 

Help met  
warme mandjes 

Help bij een project:  
Schuur bouwen 



Kortom 

• Organisatie én stakeholders centraal stellen 
• Meer betrokkenheid organiseren  
• Veelheid Vinden 

 
Op korte termijn… 
 …een basis creëren voor structurele meer-waarde 

= 



Zodat je steeds 
een beroep kunt doen op veelheid 

Voor allerlei activiteiten 
Van allerlei afdelingen, 
  zoals 
   - fondsenwerving 

   - marketing 
   - communicatie 
   - management 
   - projectteams 
   - ‘front office’ 
   - beleid/strategie 
   - R & D 
   - IT 
   - Klant/relatiebeheer 

• Organisatie én stakeholders centraal stellen 
• Meer betrokkenheid organiseren  
• Veelheid Vinden 

 
Op korte termijn… 
 …een basis creëren voor structurele meer-waarde 



En stakeholders als vanzelf 
steeds (meer en opnieuw) betrokken raken 

Voor allerlei activiteiten 
Van allerlei afdelingen, 
  zoals 
   - fondsenwerving 

   - marketing 
   - communicatie 
   - management 
   - projectteams 
   - ‘front office’ 
   - beleid/strategie 
   - R & D 
   - IT 
   - Klant/relatiebeheer 

• Organisatie én stakeholders centraal stellen 
• Meer betrokkenheid organiseren  
• Veelheid Vinden 

 
Op korte termijn… 
 …een basis creëren voor structurele meer-waarde 



Stel je eens voor… 

 

• Dat het netwerk van de DB collectief er voor 
zorgt dat er meerdere panden naar voorbeeld 
van DBCA in Nederland gerealiseerd zouden 
kunnen worden…..  

• Als landelijke stunt die daardoor allerlei 
aandacht genereert en de beweging om 
samen aan de missie van de DB te werken 
accelereert…. 



En we van dag tot dag meer in 
harmonie met dieren leren leven 



Voorbij de wereld van de schaarste… 

  

 

  Welkom in de wereld van de Veelheid 

 

 



Winst? 



Er zijn al meer voorbeelden van aanspreken van 
diverse profielen/drijfveren: 

• Knittens, 

• Verder invullen…., 

• … 



Hoe-veelheden aanspreken?! 

• Websites 

Zenden Verbinden Waarde-netwerken 



Hoe-veelheden aanspreken?! 

• Websites 

Zenden Verbinden Waarde-netwerken 

‘consumenteren’ ‘co-produceren’ ‘co-creëren’ 

gelijkgestemden diversiteit: achtergronden, drijfveren, kennis, kunde 

met elkaar eens dynamische spanning 



Hoe-veelheden aanspreken / 3.0?! 

• Via optimaliseren kanalen en contactmomenten  
           (‘interfaces’) 

 
Oftewel:  - de lijntjes 
   - dat wat via de 
    lijntjes verloopt 
   - hoe 

+ smartphones 
+ … 
+ … 
In afbeelding  
verwerken 



Hoe-veelheden aanspreken?! 

• Gericht beroep doen op netwerken (zoals ik nu ook bij jullie doe: pro-actief beroep doen op 
drijfveren, ideeën, mogelijkheden, via een vrijblijvend concreet aanbod om via betrokkenheid op 
basis van gedeelde waarden/doelen op een of meer fronten samen meer-waarde te creëren) 
– ‘Waar kan ik precies aan bijdragen’? ‘Hoe?’ 

 
– ‘Waar gaat mijn geld naar toe’? 

 
– ‘Wat is het uiteindelijke effect/resultaat? (Laat me het zien, horen, voelen’) 

 
– Wat doen anderen - zoals ik? Wat zijn hun ervaringen? Hoe kan ik dat ook? 

 
– Hoe kan ík anderen vertellen over mijn ervaringen? 
– Concreet maken. Van het kleine t/m het grote en andersom 

• Bijv: inspelen op chats (verhalen) facebookpagina. Op vragen en mogelijkheden. Verbinden, versterken, en zichtbaar 
maken wie en wat er is. 

• ontmoetingen faciliteren. Mensen die visies/drijfveren/verhalen/vraag/behoeften delen in contact met elkaar. Elkaar 
aanvullen vanuit eigen unieke krachten.  

• Overall verhalen vertellen – bottom up, vanuit en voortbouwend op de dagelijkse praktijk. Op een niveau dat iedereen 
verbondenheid kan ervaren. Én de inzichten, dynamieken, leer-ervaringen van het geheel weer mee kan nemen in zijn of 
haar concrete individuele praktijk. 

• Data verzamelen, collectieve patronen zichtbaar, basis voor nieuwe activiteiten/producten/diensten en organisatie van 
mensen  en waarden/vraag en behoeften 



Maar ook een beroep 
op:  
- Denkkracht 
- Creativiteit 
- Netwerken 

- Offline 
- Online  

- Eigen ideeën, 
Initiatieven, etc. 
faciliteren 



Voorbeeld 

• Webcam pilot  

• Help! Ik heb een hondenleven: help de 
asielhonden en meld je aan!  

http://www.dierenasielamsterdam.nl/eveneme
nten_help_2014.htm  

• @ dierendag, NL doet, …, … 

• Vraag en aanbod sites: ik heb in de 
aanbieding….. Ik vraag…..  

http://www.dierenasielamsterdam.nl/evenementen_help_2014.htm
http://www.dierenasielamsterdam.nl/evenementen_help_2014.htm


Ook hier: in beeld brengen 

• Veelheid beweging in beeld/interactiever = 
beweging verder creëren. 

• Wie zijn de mensen die knittens breien? 
Achter de foto’s/inzendingen? 



 

• Tijd & zin  

– Om te wandelen 

– Schoon te maken 

– Workshops te organiseren 

• Voor bedrijven 

• Voor kinderen en hun ouders 

• Ideeën 



• Financiële uitdagingen 

 

• (Diversiteit drijfveren) klanten ook centraal - aansluiten 
• Aanvullende doelgroepen aanspreken 

– Vergrote kans op inkomsten 

• Netwerken meer betrekken bij uitdagingen organisatie 
• Financiële uitdagingen:  

– Crowdfunding (online voor specifieke ‘causes’) 
– Stakeholders kennis, expertise, ideeën en netwerken benutten. In sessie 

vragen hoe zij hier mee om zouden gaan/hoe de uitdaging aan te 
pakken/hoe DBCA hen op andere wijzen zou kunnen benaderen met 
meerwaarde voor alle betrokkenen – welke rol zij daar zelf in zouden 
willen/kunnen spelen? 

• Andere organisatorische uitdagingen: 
– Vragen organisatie in beeld en netwerken betrekken bij ideeën, 

oplossingen vinden. En bij het realiseren van en het vertellen over de 
gewenste resultaten. 

» Meer mankracht 
» Meer denkkracht 
» Wat je doet al in vroeg stadium aansluitend op 

beweegredenen, vraag, behoeften en mogelijkheden van 
betrokkenen: grotere kans op bereiken gewenste resultaten. 

– Online mogelijkheden benutten om bovenstaande mogelijk te maken 
• Meer toegang tot wat de mogelijkheden voor potentiële investeerders, 

donateurs, sponsoren etc. zijn. Door dit (meer specifieke informatie) direct 
online beschikbaar maken als mogelijkheid naast contact opnemen voor 
meer info na het lezen van de algemene brochure. Dat zou tijd (en dus 
geld) voor afspraken kunnen besparen voor zowel DBCA als potentiële 
‘donateur’. En het laagdrempeliger kunnen maken om ‘in eigen tijd’ eerst 
meer te weten te komen ‘waar mijn geld heen zou gaan’, waar sommige 
mogelijke sponsoren wellicht eerst meer informatie zouden willen alvorens 
een gesprek te organiseren. Dat kan dus leiden tot inkomsten van mensen 
cq. organisaties die nu mogelijk niet een volgende stap zetten, waar zij dat 
wellicht wel zouden willen. 


