Folkert van Wijk

Creatief Project Initiator en Begeleider

Kijk op de achterkant
en ontdek wat ik in mijn schild voer.

Tussen doel en doelgroep, vliegen de reigers
Dit blazoen is waar ik voor sta. En dat is, op creatieve wijze een
brug bouwen tussen het doel van uw organisatie en uw doelgroep,
ofwel de donateurs en fondsen waar u het van moet hebben en die
betrokken moeten gaan worden bij uw werk.
Dit vraagt om een “Creatief Project Initiator en Begeleider” die met
ideeën en plannen komt, waarmee u en uw organisatie aan de slag kan.
Zo iemand ben ik en dit is wat ik voor u kan betekenen:

1 Nijlpaard
Het nijlpaard is mijn basis, waarschijnlijk niet het meest flatteuze
dier om jezelf mee te vergelijken, maar eerlijkheid duurt het
langst en we kunnen niet allemaal tijgers en leeuwen zijn.
Graag werk ik zelfstandig en krijg ik de ruimte om dingen op mijn
manier te benaderen. Mijn manier van benaderen is onderzoeken
en inleven (1b).
Na veel lezen, zoeken op het internet en het bezoeken van mensen
en projecten, komen er de ideeën en de creativiteit waar u en uw
organisatie mee voor de dag kunnen komen en hun voordeel mee
kunnen doen.

2 Reigers
Die ideeën zijn de zilverreigers die opstijgen en die ik “ideevogels” noem. Ze vliegen als vanzelf en het zijn net wilde ganzen
want ze vliegen voor u! Noem een onderwerp en geef mij informatie over uw product of probleem en de ideeën waarmee u een
brug kunt slaan tussen uw doel en uw doelgroep komen op gang.
Dit is wat ik waard ben en dit is mijn constante factor. Deze reigers
zijn er voor u om te verzilveren. Deze onophoudelijke stroom van
creativiteit kent geen uitknop en zal ook uw medewerkers inspireren en motiveren. Zo lang u en ik zorgen voor de input, blijven ze
vliegen, tot op grote hoogte.

3 Donjon
Hoog is ook deze donjon. Onverzettelijk staat deze woontoren
voor stabiliteit en overzicht op alles wat zich afspeelt binnen
uw bedrijf en uw werkterrein. Mijn beschouwende en relativerende aard zal voor rust en vertrouwen zorgen binnen uw team
en uw projecten. Graag zie ik de grote lijnen en zet ik dingen in
hun perspectief. Ik houd in de gaten waar we vandaan komen
en waarnaar we op weg zijn. Ik zie welke stappen we daarvoor
nemen en ik kijk waar we lopen, maar tevens houd ik mijn blik
gericht op de horizon.

4 Ridder
Deze ridder gaat die horizon tegemoet. Als een middeleeuwse
Lucky Luke rijdt hij naar de ondergaande zon. In het vertrouwen
dat ieder einde ook weer een nieuw begin betekent, is hij onderweg naar het einde van “zijn” avontuur. Want ieder avontuur of
project moet een einde hebben. Bij voorkeur geen krappe deadline. Maar een reëel doel om naar toe te werken.
Ieder project moet voor mij op een bepaald moment afgesloten
kunnen worden, dan werk ik het best en het efficiëntst. En daar
waar het einde ver weg is, daar zet ik mijlpalen die als subdoelen
werken waar ik resultaat en vorderingen kan meten en evalueren.

5 Wereld
Tenslotte, waar het allemaal om draait, is wat we sowieso gemeen
hebben: en dat is onze bezorgdheid om de wereld. De wereld
met al zijn mensen, dieren en planten. Die allemaal recht van
bestaan en recht op respect en medeleven hebben. Een wereld
met vele culturen, die allemaal met hun eigen geschiedenis nauw
verweven zijn met de kwetsbare natuur waaruit zij voortkomen
en waarin zij bestaan. Deze wereld staat centraal in mijn blazoen
waarmee ik samen met u ten strijde wil trekken.

Contact
Ziet u dus in mij een medestrijder die uw taal spreekt en die staat
waar u ook voor staat, laten we dan een afspraak maken.
Het liefst kom ik bij u in vaste dienst als Creatief Project Initiator
en Begeleider, op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Maar ook is het mogelijk om iets op projectbasis te
beginnen. Daarnaast wil ik graag gewoon met u kennismaken,
laten zien wat ik in huis heb en horen wat er speelt binnen uw
organisatie en in uw werkgebied.
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