3. Waardepropositie
Van waarden naar waarde: vanuit wat jullie als beweging drijft
maken we nu de stap naar de vraag of degenen die jullie
willen bereiken daar ook op zitten te wachten. Een goede
waardepropositie is afgestemd op jullie ideeën én op de
behoeften van degenen die je wilt bereiken.
Een goede waardepropositie benadrukt daarom jullie
onderscheidende kracht. Het creëert een zekere urgentie die
mensen over de streep trekt om met jullie aan de slag te gaan.
Maar al te vaak zitten proposities vol met krachttermen en
containerbegrippen die leiden tot een wollige uitgangspunten
die niemand kan onthouden.
Deze tool helpt om tot een duidelijk en concreet aanbod te
komen welke aansluit bij degenen die jullie bij de beweging
voor leren voor duurzame ontwikkeling willen betrekken.

Voorbeeld Spark:
Nadat een groep ondernemers SPARK vroeg: hoe kunnen
we jongeren structureel betrekken bij het bouwen aan een
circulaire economie en een duurzame samenleving hebben we
met een groep van zo’n 10 jongeren, ambtenaren en mensen
uit het bedrijfsleven en het onderwijs gebrainstormd over hoe
we onze beweging van de grond zouden kunnen tillen.
We besloten dat hiervoor wilden aansluiten op wat al gebeurde
in het onderwijs, op de ambities in de regio én dat we niet van
de kelder op de zolder moesten willen, maar vanuit een grote
droom wilden beginnen met het maken en vieren van ‘small
wins’.
Zo verkennen we de behoeften van enerzijds het onderwijs en
anderzijds de regio om samen te werken aan een systemische
en integrale inbedding van leren voor duurzame ontwikkeling.
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3. Waardepropositie

“

Value Proposition Canvas
Value Proposition Design helps you tackle a core challenge of
every business — creating compelling products and services
customers want to buy. The “Value Proposition Canvas” is a
practical tool to design, test, create, and manage products and
services customers actually want.
- Alexander Osterwalder
Value Proposition Design (2014)
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3. Waardepropositie
canvas

1) Deze zijde van het canvas biedt overzicht van de waarde die jij
creëert voor degenen die je wilt bereiken met jullie beweging. Hier
formuleert zich het aanbod, het kadootje je dat je wilt verkopen…
Noteer zo scherp mogelijk jullie antwoorden op de drie vragen die op
deze zijde van het canvas staan.

2) De klantzijde van de waardepropositie beschrijft
gedetailleerd de wensen, problemen en taken die je
doelgroep heeft. Deze dienen aan te sluiten op jouw
diensten, als dit niet zo is zal je kritisch naar je dienst moeten
kijken.

Welke voordelen bied je?
Wat is het profijt van de klant?

Wat hoopt je doelgroep te bereiken?
Concrete resultaten, aspiraties, voordelen, motivatie

Aangeboden diensten
producten, services

Wat vraagt je doelgroep?
Functioneel, sociaal, emotioneel

Wat voor oplossingen bied je?
Welke pijn wordt verzacht?

Waar loopt je doelgroep tegenaan?
Frustraties,risico’s, obstakels
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3. Waardepropositie
3) Vanuit het canvas is het mogelijk om vier elementen te
abstraheren die de kern vormen van je waardepropositie.

Behoefte

SPARK
“Bouwen aan circulair onderwijs. Samen leren we het verschil te maken!”

Belofte
Behoefte: In 2025 wil onze regio bij de circulaire koplopers van
Europa horen. Mondiale en regionale opgaven raken elkaar; samen
willen we leren hoe we het verschil richting een duurzame toekomst
kunnen maken.

Wat is de behoefte van degenen die jullie
met jullie beweging willen bereiken?

Bewijs

Hoe maak je duidelijk dat je dit waar
maakt? Hoe ben je geloofwaardig?

Wat doen jullie om aan deze behoefte
tegemoet te komen? Wat beloof je?

Beleving

Hoe ervaren mensen jullie beweging?
Wat beleeft degene die zich aansluit?

4) Verwerk nu twee tot vier van deze elementen in een krachtig statement die
jullie waarde als beweging benadrukt. Hiervoor geldt: Hou het simpel, positief
en kort. Kies actieve werkwoorden. Focus op jullie meerwaarde. Kies taal die
emotionele betekenis heeft voor jullie

Belofte: We zetten volop in op het ontwikkelen van nieuwe kennis
en vaardigheden om in 2030 100% circulair te zijn. Leren voor
duurzame ontwikkeling wordt het nieuwe normaal.
Beleving: Onderwijsmakers ervaren dat zij vanuit wat zij al doen
kunnen bijdragen aan dit regionale leerproces. SPARK ondersteunt
hen bij het ontwikkelen van inzicht waarom, waartoe en hoe zij dit
kunnen doen. Samen ontdekken we hoe duurzaam doen en denken
een mindset is, die in elke les en in elke context aan de orde kan
komen.
Bewijs: Door voorbij de grenzen van klaslokalen, scholen, koepels,
opleidingen, afdelingen, organisaties of bedrijven te kijken naar hoe
we elkaar kunnen helpen om onze samenleving en onze leefomgeving
te versterken, creëren we een regionale beweging die sociale en
ecologische meerwaarde levert.
SPARK en Vereniging Circulair Friesland laten zien dat dit werkt.
Evenals bijvoorbeeld de Freonen fan de Fossylvrij Fryslan, Netwerk
Duurzame Dorpen, Us Koöperaasje, de Friese Voedselbeweging en de
Kening fan e Greide, SDG Netwurk Fryslan en jongeren organsiaties
zoals Claim your Future en het Jongerenpanel Duurzaam Friesland.
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3. Waardepropositie
HYDRALOOP
“Why loose it, it’s easy to reuse it”

Hydraloop heeft een sterke propositie die inspeelt op een groeiend
besef dat ons waterverbruik onder druk komt te staan. Hierdoor won
dit in Friesland gevestigde bedrijf vier CES Innovation Awards 2020
in Las Vegas.
Behoefte: Every day we use water and it is a vital condition of life. 		
However, increasingly there is less fresh water available on our earth.
Water is becoming our ‘Blue Gold’.
Belofte: Decentralized recycling & reusing of water is the most
effective and economical alternative source of water. By recycling
‘at the source’ and using water twice, we can substantially curb the
increasing demand in fresh water.
Beleving: That is why Hydraloop developed the first of its kind,
compact, next generation, smart, self cleaning, low maintenance
water recycle products. With Hydraloop’s turn key products you can
continue ‘life as usual’, without exhausting our earth’s resources.
Bewijs: Hydraloop smart home solutions are essential for eco-living
and offer sustainable living without compromise on quality of live.
Hydraloop solutions for buildings, lodges and hotels offer circular and
sustainable operation of your business, adding value to property and
contributing towards certification.

Foto: Hoge Noorden, Jacob van Essen
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