DELTA TALENT ACADEMY –
Wat zou ingenieur Lely doen in de 21ste eeuw?
Programma Delta Talent Academy
Locatie: Rotterdam; Hogeschool Rotterdam;
RDM Campus, RDM-kade 59, 3089 JR Rotterdam
Datum: Donderdag en vrijdag 29 en 30 september 2016.
Indeling
Dag 1 do 29 sept
9.30
9.45

10.45
11.15

Onderdeel
Inloop en koffie
Opening door begeleidster dag
Speciale opening door Henk Ovink, speciale Watergezant van de Nederlandse
overheid
Partners van Delta Talent: urgentie voor watersector. Ondertekening van
Delta Talent samenwerkingsovereenkomst door partners
Programma van de dag
Introductie case Flood free Manilla, Filipijnen door Marius Palsma en student
Pauze
Workshop: Teambuilding Ken Jezelf, Ken je Team door trainer van
Spirit Group

12.45 – 13.30
13.30

Lunch
Klimaatverandering in deltasteden wereldwijd en oplossingen voor deze
eeuw
Joep Janssen, Architect en journalist, auteur “Living with the Mekong”.
Enrico Moens, Sweco. Resilient Delta Cities en Groen Blauw
klimaatadaptatie van Ho Chi Min
Gerard Litjens, Bureau Stroming. Natuurlijke klimaatbuffers voor
deltasteden
Vragen en discussie

14.45
15.00
17.00
17.15

Pauze
Team time. Met je team werken aan de case met ondersteuning van experts
Snack pauze
Workshop Ideation. Van vraag naar concept. Hoe doe je dat?
Wouter Kersten, innovatie manager Enviu
Einde dag 1
Diner (bij de prijs inbegrepen)

18.00
18.30 – 20.00
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Dag 2 vr 30 sept
9.15

Inloop

9.30

Opening door begeleidster dag
Inleiding door Floris Boogaard, lector at Hanzehogeschool Groningen en
senior adviseur water management TAUW
Klimaatverandering en oplossingen voor deze eeuw
Jeroen Rijke, HAN/Van Hall Larenstein/UNESCO-IHE, lector Sustainable
Flood Defence
Erik van Slobbe, Universiteit Wageningen, water management.
Uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Mindert de Vries, Deltares, Building with Nature.
Building with Nature als mogelijke oplossing in nationale en
internationale setting
Vragen en discussie

11.00

Pauze

11.15

Team time
Met je team werken aan de case met ondersteuning van experts

12.45
13.30

Lunch
Workshop Teambuilding Ken Jezelf, Ken je Team

15.00
15.15

Pauze
Voorbereiden team presentaties

16.00

Lely finale; presentaties van de teams voor jury
Presentatie van teams aan jury uit werkveld
Borrel

17.00 -18.00
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Praktische informatie
• Hoe er te komen? Via onderstaande links vind je informatie over hoe je op de RDM Campus kan
komen:
Waterbus:
www.waterbus.nl/reisplanner
Bus:
www.rdmrotterdam.nl/routebeschrijving-openbaar-vervoer
Auto:
www.rdmrotterdam.nl/routebeschrijving-auto
De links laten zien waar je aankomt op het RDM terrein.
• Locatie: De eerste dag (29e) zijn we te gast bij het Innovation Dock (RDM Kade), op de kaart op
de onderkant aan de linkerkant. De buitenkant ziet er uit zoals in de foto hieronder. We zitten in
de Congresruimte, na de ingang links. De 2e dag laten we nog weten.
• Waterbus-details: De Waterbus geldt als regulier OV, dus je kan inchecken met OV-chipkaart.
Voor de meesten zal opstappunt Erasmusbrug het beste startpunt zijn, de bestemmingshalte is
RDM Heijplaat. De metrohalte die het dichtste bij de Erasmusbrug ligt is Leuvehaven (reken op 5
minuten lopen).
• Eindtijd: We zorgen ervoor dat je na afloop op tijd naar het centrum (of verder) kan. De
Waterbus gaat later in de avond maar 1 keer per uur (20 over heel), de bus 2 keer (.27 en .57).
Raadpleeg zelf de dienstregeling om de voor jou beste keus te bepalen.
• Overnachting (wanneer relevant): Voor iedereen die in Rotterdam of omgeving geen eigen
accommodatie heeft kunnen vinden en ook niet naar huis wil gaan de 29e is Stay Okay
Rotterdam (www.stayokay.com/en/hostel/rotterdam) misschien een goede optie.
• Kosten: Iedere deelnemer ontvangt later deze maand persoonlijk een factuur met het voor hem
of haar relevante bedrag. Deze graag in september voldoen.
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Locatie
Locatie: Rotterdam; Hogeschool Rotterdam;
RDM Campus, RDM-kade 59, 3089 JR Rotterdam
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Delta Talent
Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. We leren studenten in
te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van water-, deltamanagement,
klimaatverandering en bouwen met natuur.
Delta Talent is er voor studenten, (jonge) professionals, bedrijven en organisaties. Tijdens
verschillende workshops, veldbezoeken, opdrachten en excursies laat Delta Talent studenten
kennismaken met de kracht van natuurlijke processen en innovatieve analyse van problemen en
oplossingen. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent toegang tot de professionals van de
toekomst.
Delta Talent is niet verbonden aan een specifiek bedrijf of organisaties, overheidsinstantie of
onderwijsinstelling en kan daardoor bruggen slaan tussen organisaties, generaties en disciplines.
Meer informatie is te vinden op www.deltatalent.nl.
Partners
De partners van Delta Talent zijn: ARK Natuurontwikkeling, Sweco, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Van Hall Larenstein,
Staatsbosbeheer, het Droomfondsproject Haringvliet en het Centre of Expertise Delta
Technology.
De partners vinden het belangrijk om huidige en toekomstige (water)ingenieurs te inspireren en
de mogelijkheid te bieden inhoudelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee dragen
ze bij aan versterking van de Nederlandse watersector. Daarnaast ondersteunt een grote groep
andere partijen Delta Talent bij de uitvoer van het programma.
Delta Talent Academy: “Wat zou ingenieur Lely doen in de 21ste eeuw?”
Lely was ooit de visionaire architect van de Zuiderzeewerken met de Afsluitdijk als pronkstuk
(1932). Wat zou hij met de kennis van nu, en met de klimaatveranderingen op komst, doen? Zou
hij vechten tegen het water of zou hij juist gebruik maken van de kracht van natuurlijke
processen?
Het water- en deltamanagement van de 21e eeuw draait steeds meer om integraal en creatief
denken en handelen. Om deze combinatie van kennis en vaardigheden aan te jagen, organiseert
Delta Talent een tweedaagse Academy. Hierin worden teams van aankomende en jonge
professionals uitgedaagd met prikkelende vragen. Door een doordachte combinatie van inhoud,
vaardigheden, zelfreflectie, teamwork, spelelementen en competitie, maken de deelnemers
kennis met de kracht van natuurlijke processen en worden vaardigheden bijgebracht om in te
spelen op uitdagingen op het gebied van water, klimaatverandering en bouwen met natuur.
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De teams worden door ons ingedeeld en zullen bestaan uit een mix van deelnemers met
verschillende achtergronden. Er is op voorhand geen voorkeur voor technische of juist minder
technische deelnemers.
Professioneel en inspirerend karakter
De Academy heeft een professioneel en inspirerend karakter. De Academy wordt begeleid door
gespecialiseerde trainers en hoogwaardige specialisten op het gebied van water- en
deltamanagement. De trainers zijn gespecialiseerd in talentontwikkeling bij jonge professionals.
Tijdens de tweedaagse schuiven ook diverse experts aan van bedrijven, instituten, overheden en
ngo’s. Hiermee kun je sparren en tegelijk je netwerk verbeteren.
In de tweedaagse wordt gewerkt aan de Case Flood free Manila, Filipijnen. De deltastad Manilla,
hoofdstad van de Filipijnen, ligt aan de Zuid-Chinese zee en heeft totaal ruim 11 miljoen inwoners.
Het kampt met overstromingen en een sterk vervuilde rivier. In deze case gaan we hier
oplossingen voor bedenken. Dit is onderdeel van het driejarig programma IWASTO, een
samenwerking van Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool van Rotterdam, Wageningen
Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam; en de Rotary club Manila. Meer hierover op:
www.facebook.com/IWASTO.
Wat bieden we?
Een inspirerende belevenis met kennis, vaardigheden, inspiratie, netwerk en lol!
Focus op planning van de delta’s en deltasteden in de toekomst en rol van natuurlijke
processen daarbij
Ontwikkelen en toepassen van vaardigheden in interactieve en creatieve workshops,
trainingen en cases onder begeleiding van experts
Interessante sprekers/experts met nationaal en internationaal perspectief van verschillende
aansprekende organisaties
Een mix van jonge professionals en studenten waarmee we een brug slaan tussen studie en
werk
- Praktisch: 2 dagen, overnachting op eigen gelegenheid, aangeraden (wij zorgen dat de locatie
bereikbaar is, maar het scheelt toch reistijd), 50 tot 70 deelnemers, voertaal Nederlands
Wat nog meer?
- Winnende team mag voorstel presenteren aan de Filipijnse ambassadeur op de ambassade
- Winnende team krijgt aandacht op Delta Talent website en social media
- Kans op directe doorpak-mogelijkheden (stage, afstuderen, professionele samenwerking)
Locatie en datum
Locatie: Rotterdam.
Datum: Donderdag 29 en vrijdag 30 september 2016.
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Kosten
De kosten voor de tweedaagse Delta Talent Academy bedragen:
- Voor jong professionals:
907,50 euro (inclusief btw)
- Voor studenten:
49 euro (inclusief btw)
- Inbegrepen: hele programma, koffie/thee, 2 keer lunch, 2 keer snack, 1 keer diner, borrel
- Niet inbegrepen: overnachting en eigen aanvullende verteerkosten (na het diner). Bij de
praktische informatie staat een suggestie voor overnachtingsmogelijkheid. Je kunt dit
natuurlijk ook via je eigen sociale netwerk regelen of terug naar huis reizen.
Meer informatie en inschrijving
www.deltatalent.nl/agenda/delta-talent-academy
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