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Een positieve bijdrage 
leveren aan de 

ontwikkeling van kinderen, 
jongeren, ouders, families, 

scholen,
met het oog op de 
behoeften van de 

maatschappij.

Onze missie







Het ideaal dat verankerd 
wordt in een organisatie, 

merk, propositie; 

de positieve impact die 
wordt nagestreefd voor 
mensen en de wereld 

waarin we leven. 

Wat verstaan we onder purpose?



Onze missie



1. Maatschappelijk bewust



2. Urgentie en actie



3. Mening uiten



Purpose met impact



Generatie Z & purpose met impact

Generatie Z

Samenwerken

Purpose



Purpose

1. Purpose van de organisatie 
als vertrekpunt.     

2. Doorvertalen naar 
gemeenschappelijke 
waarden: kinderen, jongeren, 
families.

3. Doorvertalen naar merk en 
proposities.



Purpose



Gemeenschappelijke waarden

Familiewaarden

Waarden waarmee kinderen, 
jongeren en ouders zich willen 
verbinden.

Relevante waarden & emoties, 
passend bij de tijdgeest.



Gemeenschappelijke waarden



Van purpose naar propositie



Men



Men



Purpose

Inspire and develop the
builders of tomorrow. 
Our LEGO 
Responsibility: Protect
the Planet for Future
Generations.



Gemeenschappelijke waarden





Van purpose naar propositie



Purpose

Een significante
impact op 

gezondheidszorg;

persoonsgericht & 
innovatief



Gemeenschappelijke waarden





Kinderadviesraad



Van purpose naar propositie



Van purpose naar propositie



Generatie Z
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Generatie Z & purpose met impact

1. Jong geleerd...

2. Samen

3. Actie!

4. Family-focus

5. Co-creatie

6. Netwerk-generatie



1. Jong geleerd...



Jong geleerd...

‘Alle kinderen uit de klas zouden een 
keer bij elkaar thuis moeten komen 
spelen. In ieder geval 1 keer! Dan 
kunnen ze leren wat ze daar thuis 

koken, wat voor kleren de ouders aan 
hebben en hoe hun gezin er uit ziet! 

In co-creatie met kinderen (8-9 jaar) van een multiculturele school 
die meedenken over ‘de ideale school’:



2. Samen

‘Iedereen moet meedoen, als we 
dingen beter willen maken. Samen 
moeten we de wereld helpen. Niet 

alleen met andere kinderen of met mijn 
ouders.’

Jongen, 9 jaar



Samen



Samen



Samen in dialoog



Samen in dialoog



3. Actie!

‘Het heeft geen zin er alleen over te 
praten. Er moet wel iets gebeuren! 



Actie!



Actie!



Actie!



Zichtbaar iets doen



4. Family-focus



Family-bonding

Family-focus



Lesprogramma met familie-link



Family-focus



5. Co-creatie



Co-creatie



Co-creatie



Co-creatie

Legaliseer de elektrische 
step, want het OV zal lang 

hinder ondervinden van 
corona. 

Vaker buiten les geven. 
Het weer is goed, de 

ruimte vaak best 
aanwezig. 

Geen anderhalve meter 
voor jongeren, het tast de 

geestelijke gezondheid 
aan!



6. Netwerk-generatie



Samenwerken
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Samenwerken & purpose met impact

1. Jong geleerd...

2. Samen

3. Actie!

4. Family-focus

5. Co-creatie

6. Netwerk-generatie

1. Samen met scholen

2. Coalitie

3. Platform & partnerships



1. Samen met scholen

• Ontzorgen

• Trends pedagogische 
waarden

• Laagdrempelig

• Vrij voor eigen invulling

• Edutainment



Samen met scholen



2. Coalitie



3. Platform & partnerships: Me & MyCity




