
Delta Talent 
veldacademie	  voor	  water	  en	  natuur	  



Wat	  wil	  Delta	  Talent?	  

Een	  impuls	  geven	  aan	  de	  opleiding	  van	  
studenten	  tot	  jonge	  professionals	  	  	  
	  
…	  die	  kunnen	  inspelen	  op	  de	  toekoms6ge	  
uitdagingen	  op	  het	  gebied	  van	  water,	  
klimaatverandering	  en	  bouwen	  met	  de	  natuur.	  
	  
	  



Natuurlijke	  processen	  als	  bondgenoot	  
Bij	  gebiedsontwikkeling,	  klimaatadapta6e,	  	  
drinkwatervoorziening,	  hoogwaterbescherming,	  	  
delfstoflevering,	  gezondheidszorg,	  	  
hoogwaardige	  woon-‐	  en	  werkgebieden.	  



Anders denken  

Vragen, antwoorden en verschillende manieren 
om van de een naar de ander te komen 



Les 1 t/m 10: Wees nieuwsgierig 

“Leonardo	  da	  Vinci	  	  
was	  the	  most	  	  

inquisi4ve	  human	  being	  
ever	  
	  	  

Because….	  	  
he	  did	  not	  take	  	  

“Yes”	  for	  an	  answer”	  
 



Laat het ANTWOORD liggen 
Een mooi antwoord is irrelevant als je de 

verkeerde vraag stelt 
Vast? Stel een andere, nieuwsgieriger vraag 
Formuleer je probleem op een andere manier 

    
    

 
 
 
 
 

Visit: www.amorebeautifulquestion.com 



Hoe? 
 
Speel met aannames 
Verander de vraag 
Herformuleer het probleem 
Herschik elementen 
Kijk buiten eigen straatje 
Beperkingen zijn kansen 
 
En dan is er… “The box” 





Sprekende voorbeelden 

Handling	  a	  tank	  
Trapped	  Miners	  in	  Chile	  
Rewinding	  video	  tapes	  
Wri6ng	  in	  space	  
Inven6on	  of	  GPS	  
iPod	  Shuffle	  
Timesharing	  



Voorbeelden (1)	  
	  

Ruimte	  voor	  Rivieren	  
	  
Oude	  probleem:	  hoe	  water	  in	  toom	  te	  houden	  
	  
Nieuwe	  formulering:	  hoe	  te	  zorgen	  dat	  water	  geen	  
onbeheersbare	  schade	  aanricht?	  



Voorbeelden (2)	  
Zandmotor	  

	  
Probleem:	  Hoe	  kustgebied	  leeMaar	  houden?	  	  

	  
Oude	  oplossing:	  ieder	  jaar	  veel	  zand	  opspuiten	  

	  
Nieuwe	  idee:	  met	  1	  grote	  ac6e	  een	  nieuwe	  dynamiek	  



Voorbeelden 
 nieuwe bril = nieuwe kansen	  

“Probleem”	  
De	  “Zandmotor”	  creëert	  veel	  dynamiek	  aan	  de	  
kust	  en	  daardoor	  onvoorspelbaarheid	  
	  
Nieuwsgierige	  Vraag:	  
Welke	  (economische)	  kansen	  ziZen	  er	  in	  
onvoorspelbaarheid?	  
	  
	  



1.  Bad	  Vegas	  
Onzekerheid	  is	  HET	  ingrediënt	  voor	  ‘gokken’:	  
Natuur	  casino,	  afstanden,	  vorm,	  aantallen	  
	  
2.	  Dynamiek	  als	  erfgoed	  
De	  kust	  is	  al6jd	  dynamisch	  geweest:	  Vertel	  het	  
Verhaal	  in	  plaats	  van	  het	  te	  bevechten	  
	  

2 innovatieve antwoorden	  



Voorbeelden - discussie	  

Probleem:	  	  
Zeespiegels6jging:	  zout	  komt	  landinwaarts	  
Effecten	  op	  landbouw	  en	  drinkwater	  	  
	  
Huidige	  oplossing:	  	  
Veel	  (kostbaar)	  zoet	  water	  gebruiken	  om	  	  
zoute	  water	  terug	  te	  dringen	  

Kan	  het	  anders?	  



Antwoord richtingen	  

	  
Zoetwater	  inlaatpunten	  verplaatsen	  
	  
Zoutwater	  toleran6e	  vergroten	  
	  
Meer?	  



Welk Probleem bespreken?	  


