Praedium, inspiratie voor geluk
Bijna iedereen is graag buiten; of je er nu woont, recreëert, de natuur beleeft, jezelf oplaadt, rust
zoekt, voedsel produceert of anderszins onderneemt. De afgelopen decennia is de buitenruimte
verder onder druk komen te staan. Oude waarden gaan verloren, nieuwe komen soms wel, maar
vaak ook niet van de grond en de balans en verbinding op diverse niveaus raakt zoek. Dat terwijl wij
de overtuiging hebben dat de groene ruimte de potentie heeft om een harmonieus geheel te zijn;
krachtig, energiek, vol ondernemerszin, waardevol en vol van waarden.
Wij zijn Praedium Coöperatie en in ons element in de Nederlandse buitenruimte. Of het nu een
kleine overhoek in een stad of dorp is, een landgoed, een natuurgebied of rond een boerenbedrijf.
Wij krijgen er energie van en geven er naar gelang de uitdaging, inspiratie, energie, draagvlak of
houvast voor terug.
De gelukkige mens
In alles wat we doen, streven we naar gelukkige mensen. Want zij vormen in onze ogen de basis voor
een levendige en veerkrachtige buitenruimte; met robuuste bedrijven, vitale instellingen en
aantrekkelijke gebieden waar het goed toeven is. Hierbij speelt Praedium met oude en nieuwe
waarden, met economische dragers en modellen van zowel gisteren en vandaag áls morgen.
In ons werk, staat de gelukkige Nederlander centraal, of de Medelander zo je wilt. Of het nou gaat
om de consument, de natuurvorser, rustzoeker, terreinbeheerder, recreant, producent van voedsel
of verlener van welke andere dienst dan ook. Wij zijn een partner voor iedereen die staat en gaat
voor een duurzaam gebruik van de buitenruimte: boer, burger of buitenlui, ondernemer of (semi-)
overheid.
Dromen, sparren, vragen en antwoorden
Wij werken samen, binnen Praedium, maar vooral ook daarbuiten natuurlijk. We zetten ons in voor
en met mensen die het verschil willen maken, zij die voor impact gaan en ook persoonlijk stappen
durven te zetten en grenzen willen slechten. We trekken op met mensen met een droom, of een
plan, die inzien dat het in de praktijk brengen daarvan soms weerbarstig is. We zijn een
sparringpartner die weet op welke borden geschaakt kan en moet worden; van visie tot uitvoering.
Want met alleen een goede idee ben je er nog niet. Wat Praedium te bieden heeft, zijn mensen die
vragen stellen. Vervolgens gaan we samen op zoek naar passende antwoorden op het terrein van
marketing, ruimtelijke ontwikkeling, financiën, ondernemerschap, communicatie en organisatie. We
pakken het beet, en laten op zijn vroegst pas los als het klaar is.
Het werkelijk máken
Wij kennen en erkennen de kracht van nieuwe verdienmodellen waarin ook andere waarden dan de
euro een rol spelen. Wij geloven in korte ketens, waarin onder meer ontmoeting, verbinding en
uitwisseling centraal staan. Wij helpen ondernemers op weg die op zoek zijn naar ‘hun’ consument.
We gaan het platte advies voorbij; wij máken het werkelijk, we doen het ook echt.
Onze aanpak leidt vaak tot verrassend nieuwe keten- en waarderingsmodellen die mensen aanzet tot
het vertonen van duurzamer gedrag. In veel gevallen mondt dit uit in een innovatieve gebiedsaanpak
waarin zoals eerder geschetst, de gelukkige mens in zijn of haar element is.
Kortom: we werken voor en met mensen, zij die voelen dat het anders moet, anders kan, maar nog
niet precies weten hoe. Wij verleiden mensen die in beweging willen komen, om een richting te
kiezen die hen past. En dat zou zomaar een koers kunnen zijn die ze nu nog niet zien, niet voor
mogelijk achten.

