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Blue Delta 
 

 
 

 
Blue Delta in Noord-Nederland is voor ons de plek op aarde 
waar wij vanuit onze relatie met water en landschap werken 
aan een duurzame toekomst, waarin volgende generaties hier 
goed kunnen werken, wonen en leven. Een regio waar we ons 
laten uitdagen en inspireren door de veranderende opgaven 
van onze tijd, zoals ook onze voorouders dat in hun tijd de-
den. En een klimaat waarin we ons vrij en vertrouwd voelen 
om als individu en met elkaar te ondernemen vanuit een ge-
deelde visie. Een beeld van hoe onze regio er over dertig jaar 
uitziet dat mensen herkennen en waaraan ze willen werken. 
 
Dat doen we omdat we ons hiervoor ten diepste verantwoor-
delijk voelen. We zoeken een hernieuwde verbondenheid met 
de grond waarop we leven. Om mee te kunnen bewegen op de  

golven van de tijd en te anticiperen op de veranderingen in 
de wereld, ver weg en dichtbij. Dat zien we als onze belang-
rijkste opdracht in de Blue Delta, daar waar we leven op de 
bodem van de zee. 
 
Gericht op de toekomst 
Waar je leeft en verbonden bent met je omgeving, bepaalt 
voor een deel wie je bent. Zoals wie je bent deels bepaalt 
waar je leeft. Of je nu ergens stevig bent geworteld of juist 
net bent aangekomen. Als je ziet dat verandering nodig is, doe 
je er goed aan eens anders naar je eigen omgeving te kijken. 
Door wat uit te zoomen en een nieuw perspectief te kiezen. 
Wat zie je dan en wat zegt dat over hoe je in het leven wilt 
staan? Over wat je het hoofd moet bieden en welke mogelijk-
heden de toekomst je kan brengen? Maar vooral over welke 
keuzes je wilt maken? 
 
Dat is wat we met Blue Delta voor ogen hebben. Als we blijven 
kijken, zoals we keken, doen zoals we deden, denken zoals 
we dachten en voortgaan zoals we gingen, dan lopen we vast. 
We stuiten op een dijk die ons zicht op de toekomst belem-
mert. Kantelen we ons wereldbeeld, dan krijgen we nieuw 
perspectief. Dan wordt onze eigen omgeving een nieuwe, 
spannende bestemming: Blue Delta. 
 
Blue Delta is een gebied waar we onze omgeving en onszelf 
opnieuw kunnen definiëren. Een Europese plattelandsregio in 
transitie. Om de toekomst vorm te geven, willen we de ko-
mende jaren - tot voorbij 2028 - antwoorden vinden op een 
aantal vragen en ontwikkelingen die op ons pad komen. Afge-
leid van globale urgenties en doelen, geformuleerd al 
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Sustainable Development Goals1 (SDG’s), vertalen we globale 
opgaves naar betekenis voor de Blue Delta. We beginnen daar-
bij niet bij nul. Er gebeurt al veel. Er zijn plannen in de maak, 
ideeën worden uitgewisseld, kennisagenda’s ontwikkeld en er 
wordt beleid gemaakt. Maar dit gebeurt vaak versnipperd en 
op eilandjes. Om transitie mogelijk te maken, moeten we wil-
len verbinden. In alle van die SDG’s afgeleide initiatieven ont-
waren we drie transitiethema’s waarop dit kan in de Blue 
Delta: water, circulariteit en brede welvaart. 
 
Drie thema’s: water, circulariteit en brede welvaart 
Rode draad in het toekomstperspectief voor de Blue Delta is 
hoe wij als mensen omgaan met onze leefomgeving. Met de 
bodem, het water, de flora en fauna, de natuurlijke hulpbron-
nen. Maar ook hoe wij omgaan met elkaar. Hoe we onze wel-
vaart op een inclusieve manier willen vormgeven. Dit komt 
terug in alle drie de transitie thema’s.  
 

 
1 United Nations (2015)  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 

Thema 1: Water 
Water is een eerste levensbehoefte. Voor kustbewoners is wa-
ter ook een bedreiging. Maar ook een bron van inkomen. Al 
die kanten van water hebben ons gevormd tot wie we zijn: 
pioniers. Leven aan, met en van het water zit in onze genen. 
Het vormt de basis van onze cultuur, onze economie en ons 
democratische stelsel. We wonen waar zoetwater voor handen 
was en waterwegen de verbinding met de rest van de wereld 
vormden. En zijn waterschappen niet de oudste bestuurslaag 
van ons land? Gevormd om samen te beslissen over hoe je vei-
lig woont met de zee. 
 
Water maakte ons steeds vindingrijker. We werden bedreven 
in het bouwen van dijken, sluizen, gemalen en dammen voor 
het beheren van het waterpeil en het buitenhouden van de 
zee. Dat bracht welvaart en veiligheid, maar we zijn ook met 
onze rug naar de zee gaan leven. Nu onze bodem daalt en 
verzilt en de zee zich weer laat gelden door klimaatverande-
ring, is het tijd om ons te bezinnen op dat perspectief, zodat 
we weer de wegbereiders en koplopers van weleer kunnen 
worden. 
  
Want water betekent ook letterlijk leven. Vroeger vooral via 
handel en visserij. Nu ook als toeristisch product, bron van 
duurzame energie, nieuwe oplossingen voor een duurzame 
landbouw, natuurherstel en kennis waaraan de wereld be-
hoefte heeft. Dutch Delta Design: we kunnen veel met water. 
Maar durven we in ons deltagebied het water weer centraal 
te stellen? Als motor van onze economie, maar ook ecologisch 
en sociaal-maatschappelijk? En daarmee in Noord-Nederland 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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een beweging in gang brengen die weer een eigen koers gaat 
varen: op eigen kracht, eigenzinnig en innovatief.  
 
En hoe kunnen we met het thema water bijdragen aan mon-
diale vraagstukken, samengevat in de Sustainable Develop-
ment Goals van de Verenigde Naties? Kunnen we lokaal en re-
gionaal bijdragen aan een betere en veilige wereld. Kunnen 
we door onze omgeving toekomstbestendig te maken, de rest 
van de wereld best practices leveren? Op welke wijze willen 
we dat bewoners en bezoekers onze waterrijke regio beleven 
in de toekomst? Wat kan water bijdragen aan onze eigen ge-
zondheid? Op dit soort vragen willen we met de Blue Delta een 
duurzaam antwoord formuleren.  
 

Blue Delta voorbeeld opgave (SDG-6, -13) 
De Blue Delta is omgeven door water van zout tot zoet. Klimaat-
verandering heeft op allerhande manieren invloed op de opgaves 
rond water in de Blue Delta. Zoet water wordt schaars, zout water 
dringt aan de kust door tot in de landbouwgebieden en vraagt 
daardoor om nieuwe vormen van zout resistente landbouw. De 
zoetwater opgave raakt aan periodes van enerzijds droogte en an-
derzijds water overlast door clusterbuien. Ook het inklinkende 
landschap (bodemdaling) vraagt een nieuwe strategie voor de toe-
komst met water. Duurzame innovaties met water als thema staan 
daarin centraal. Een vismigratierivier in de Afsluitdijk, energie uit 
water met onderwatervliegers van SeaQurrent of experimenten 
met natte teelten in de veenweide gebieden. Wordt de Blue Delta 
daarmee het wereldwijde laboratorium van de hernieuwde om-
gang met water?  
 

Thema 2: Circulariteit 
De eerste bewoners van de kust gebruikten alles wat voorhan-
den was om in hun levensonderhoud te voorzien. Wat de na-
tuur ze niet gaf, verbouwden ze zelf of haalden ze uit gebie-
den van overzee. Streekeigen grondstoffen bepaalden wat 
mensen maakten.  
 
De industrialisatie, mechanisatie en opkomst van de chemi-
sche industrie hebben ons leven de afgelopen anderhalve 
eeuw op een ongekende manier veranderd. De laatste halve 
eeuw kwam daar de digitale revolutie bij. Niet eerder was het 
leven in ons deel van de wereld zo comfortabel en onze actie-
radius zo groot. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en verede-
ling zorgden ervoor dat onze streek de wereld kan voeden. 
Maar sinds het rapport van de Club van Rome (1972) weten we 
ook dat onze levensstijl een keerzijde heeft. Er zijn grenzen 
aan de groei.  
 
We vragen te veel van onze bodem, natuur en milieu, en put-
ten daarmee de aarde en onze grondstoffen uit. Het is tijd om 
weer te gaan pionieren voor een circulaire benadering in onze 
Blue Delta. Welke kennis, vaardigheden en middelen hebben 
wij om het tij te keren? Hoe zorgen we voor een nieuw even-
wicht? Hoe richten we onze economie zo in dat we voldoende 
hebben aan één aarde, in plaats van de drie die we nu ver-
bruiken? Hoe zorgen we voor voldoende opbrengst zonder de 
soortenrijkdom op en in de bodem te reduceren? Hoe kunnen 
wij en generaties na ons blijven leven van het  land en de zee, 
zoals we dat al eeuwen hebben gedaan? 
 
We hebben een nieuwe manier van kijken en nieuwe perspec-
tieven nodig. Kunnen we al producten maken die geen afval 
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opleveren? En kan afval al een grondstof zijn voor nieuwe pro-
ducten en toepassingen? Een groene chemische industrie is 
geen utopie meer. Laten we ons tegelijk afvragen welke pro-
ducten we nu eigenlijk echt nodig hebben om goed te kunnen 
leven. Hoe restaureren en bouwen we huizen, boerderijen en 
fabrieken zonder materiaal toe te voegen waarmee we in de 
toekomst niets meer kunnen? Welke bronnen biedt de natuur 
hier om in onze energiebehoefte te voorzien? En willen we die 
daarvoor gebruiken?  
 
Het thema circulair kunnen we vanuit  veel perspectieven in-
vullen. Als we maar steeds drie vragen in het achterhoofd hou-
den. Hoe zorgen we dat natuurlijke kringlopen weer sluiten?  
Waarin kunnen wij zo goed zijn dat we ook anderen daarmee 
kunnen inspireren? En wat kunnen wij leren van andere re-
gio’s? 
 

Blue Delta voorbeeld opgave (SDG-12, -13, -14, -15)  
Noord Nederland is een gebied wat voor 90% bestaat uit agrarisch 
ingericht gebied. De werkgelegenheid en economie van de agro-
food keten is van groot belang. De sector in Noord Nederland be-
staat uit ruim 15.000 bedrijven. Maar de sector heeft een aantal 
opgaves zoals de opvolgersproblematiek van primaire agrarische 
bedrijven, het gemiddeld lage gezinsinkomen en de toenemende 
milieudruk (schoon water, klimaat, biodiversiteit) die allemaal on-
derdeel worden van een hernieuwd landbouwsysteem. Een sys-
teem wat sterker circulair en natuurinclusief gaat worden. In de 
voorhoede van die ontwikkelingen zien we innovatieve oplossin-
gen. Van zilte teelten langs de Waddenkust tot natuurinclusieve 
boeren op de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog. Een ma-
jeure opgave op weg naar 2030.  

 

Thema 3: Brede welvaart 
Noord-Nederland is enorm rijk. Rijk aan ruimte, aan natuur en 
biodiversiteit, aan natuurlijke dynamiek en landschappen, 
cultureel en religieus erfgoed, schone lucht, donkerte en aan 
talen en gemeenschapszin. Die rijkdom vertaalt zich in een 
grote mate van welzijn. We voelen ons bovengemiddeld ge-
zond. En nergens in Nederland geven mensen hun leven een 
hoger cijfer op geluk en tevredenheid. Dat valt des te meer 
op, omdat Noord-Nederland tot de armste gebieden van het 
land behoort. 
 
Deze paradox is al vele malen geopperd. Maar nog niemand 
heeft de vinger er precies op kunnen leggen. Is het de ruimte, 
de cultuur, de gemeenschapszin, het tijdsbesef, de beschik-
baarheid van woningen, het gevoel van veiligheid, of een com-
binatie van factoren? Interessant en relevant om te begrijpen. 
Welk gewicht hebben verschillende deelverklaringen? Is het 
een toekomstbestendig gegeven? Kunnen we daarmee talent-
volle jongeren voor deze regio behouden. Of juist nieuwko-
mers aantrekken? Kun je geluk en tevredenheid verder ver-
sterken en wellicht exporteren? Of komt er een moment dat 
de wal het schip keert? 
 
Brede welvaart gaat over hoe goed het leven is in de Blue 
Delta. Hoe veilig, geborgen en verbonden mensen zich voelen. 
Welke mogelijkheden zij hebben om het leven  te leiden zoals 
ze dat het liefst willen. We weten dat de bevolking krimpt en 
dat de gemiddeld leeftijd stijgt. Kunnen bewoners in hun ei-
gen omgeving blijven wonen als ze een groter beroep moeten 
doen op voorzieningen, terwijl door de krimp die juist ver-
dwijnen? Biedt technologie een oplossing? Of de gemeen-
schap? Hoe welkom zijn nieuwe bewoners? En tijdelijke 
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bezoekers? En hoe kunnen zij de identiteit van het gebied ver-
sterken? Brede welvaart vraagt een brede kijk. 
 

Blue Delta voorbeeld opgave (SDG-8, -9)  
De Noord Nederlandse beroepsbevolking gaat op basis van CBS 
prognoses2 tot 2040 met zo’n 120.400 mensen afnemen (op een 
populatie van 1.7 miljoen) en parallel groeit de categorie 65+ met 
109.400. Noord Nederland vergrijst. Hoe gaan we die vergrijzende 
populatie een brede welvaart bieden terwijl de beroepsbevolking 
krimpt? Welke stuwende economische clusterontwikkelingen gaan 
de benodigde innovatiegroei hiervoor realiseren?  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 CBS prognoses https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/51/kernprognose-2019-2060 

 
3 Richard Florida, The Rise of the Creative Class (2012) 

Transitievoorwaarden: talent, technologie en tolerantie3 
Om deze toekomstgerichte transitie thema’s, water, circula-
riteit en brede welvaart, tot stand te brengen moeten we al 
onze vermogens aanspreken. Al het (potentiële) talent dat we 
tot onze beschikking hebben, in staat stellen zich te ont-
plooien en perspectief en mogelijkheden te bieden en dat ta-
lent ook voor hun eigen regio in te zetten. Gebruik maken van 
de kansen die technologie ons biedt. Openstaan voor nieuwe 
ideeën en andere inzichten. Tolerant zijn. Die drie factoren 
vormen het fundament onder een creatief ondernemende 
Blue Delta regio.  
 
Onze transitie thema’s, water, circulariteit en brede welvaart 
spelen ook in andere delta’s van de wereld. Onze doelen lig-
gen in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) die door 193 landen en honderden organisaties zijn 
ondertekend. We vertalen deze doelen naar wat ze voor ons 
betekenen. Het lokaal en regionaal werken aan die internati-
onale werelddoelen biedt een enorm potentieel voor uitwis-
selen van goede oplossingen. Iets wat we met name kunnen 
aanboren als we het eigene van onze Blue Delta in open ver-
binding stellen met de rest van de wereld. Talent, techniek 
en tolerantie zijn zowel voorwaarden als sleutels naar transi-
tie. Met initiatieven en ideeën vanuit deze drie invalhoeken 
komen we tot de innovatieve multidisciplinaire oplossingen 
die in de huidige complexe samenleving nodig zijn.  
 
 
 

Leeftijd

categorie # % # % # %

0-20 367.000       21% 345.400       20% -21.600 -5,9%

20-65 988.200       57% 867.800       51% -120.400 -12,2%

65-100 370.200       21% 479.600       28% 109.400 29,6%

1.725.400    1.692.800    -32.600 -1,9%

© CBS

Jaar 2040Jaar 2020 Verschil '20-'40

Demografie Noord Nederland (Drenthe, Fryslân, Groningen)

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/51/kernprognose-2019-2060
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Meervoudige veranderaanpak 
De vragen waarvoor we staan zijn veelomvattend en complex. 
En de urgentie is groot. Blue Delta moet daarom een verhaal 
zijn dat verbindt, tot de verbeelding spreekt en uitnodigt om 
aan bij te dragen. Zo ontstaat een positieve beweging, waar-
aan mensen uit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken 
en disciplines op zo veel mogelijk manieren kunnen en willen 
bijdragen. Het is een verhaal dat we alleen in samenwerking 
kunnen vormgeven. Een beweging die we alleen collectief 
kunnen realiseren, zoals we dat al vele eeuwen in onze delta 
hebben gedaan. 
 
Die Blue Delta krijgt via verschillende programma’s en invals-
hoeken stap voor stap  inhoud. De programma’s geven het 
Blue Delta-verhaal energie, vaart, kleur, diepgang en beteke-
nis.  
 
Met de aanjaagprogramma’s betrekken we de ‘community’ 
van bewoners en maatschappelijke partners bij de vraagstuk-
ken van de Blue Delta. Via de lijn van de SDG-doelen bouwen 
we een community van allianties met daarin vertegenwoordi-
gers uit het brede maatschappelijke veld (Blue Delta P1).  
 
In die allianties zitten ook mensen die het vermogen hebben 
om voorbij de horizon van alle dag te kunnen kijken. Met hen, 
als “Platform De Uitkijkers”, organiseren we zogenaamde Pa-
norama-bijeenkomsten in de vorm van dialoog, ontwerp- of 
werkateliers (Blue Delta P2).  
 
Hierin verdiepen we de opgaven en voorzien ze van betekenis. 
Goede ideeën leiden vervolgens tot kennis- & innovatie spin-

offs (Blue Delta P3) waarmee we transitie agenda’s vormgeven 
die, waar mogelijk, geworteld zijn in bestaande structuren.  
 
Projecten waarmee we de economie, ecologie en samenleving 
verbinden aan onze opgaven. Dat verhaal vertellen we ook 
door onze creatieven aan het woord te laten. Zij laten ons 
dromen en ons verbazen, ze inspireren met een programma 
dat een vervolg is op de aanpak die voor LF2018 zo goed heeft 
gewerkt (Blue Delta P4).  Dit artistiek & culturele programma 
geeft de maatschappelijke opgaven betekenis via kunst en 
cultuur. 
 
Tot slot heeft deze ontwikkeling invloed op wie we zijn en hoe 
we dat willen vertellen aan de rest van de wereld. De brand 
(Blue Delta P5). 
 

 
 

P1 

SDG Community 

of Talents

Bouwen van netwerk van 
SDG allianties in de Blue 

Delta

P2

De Uitkijkers

Kennis & dialoog 
programma met uitkijkers

” Soft-space, werk-
ontwerp ateliers, .. ”

P3

Kennis & 

Innovatie

Kennis & innovatie 
programma

“ Living labs, innovatie-
clusters, ..”

P4

Kunst & 

Cultuur

Artistiek, cultureel 
programma

P5

Branding

Telling the story

Water Netwerk programma 

Community van uitkijkers, 

ambassadeurs, makers en  
experts en met 

Generatie 2028 
aan het stuur

Thema programma
Water

Transitie agenda
Water Triënnale 2022

Triënnale 2025

Triënnale 2028

Brand management 
programma

Gericht op positionering 
en communicatie van 

het internationale 
verhaal van de Blue 

Delta

Circulair
Thema programma

Circulair
Transitie agenda

Circulair 

Brede Welvaart Thema programma
Brede Welvaart

Transitie agenda 
Brede Welvaart
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Blue Delta P1 | “SDG Community of Talents”  
De drie thema’s water, circulariteit en brede welvaart benaderen 
we samenhangend, internationaal en onderscheidend. We verdie-
pen de opgaven door ze vanuit de 17 SDG-perspectieven te analy-
seren en te verrijken. Dat doen we via SDG-allianties. In deze alli-
anties zijn overheid, bedrijfsleven, burgers en kennisinstellingen uit 
de Blue Delta-regio vertegenwoordigd; de zgn. quadruple helix. De 
kern van zo’n SDG alliantie wordt gevormd door verschilmakers uit 
‘Generatie 2028’ en bestaat inhoudelijk uit experts, uitkijkers, am-
bassadeurs, talenten, makers, ondernemers en dwarsdenkers.  
 
Een deel van die ’SDG-allianties bestaan al, en worden uitgevoerd 
en gefinancierd binnen bestaande structuren van overheden, be-
drijven en kennisinstellingen. Een ander deel willen we via de Blue 
Delta-beweging initiëren en inspireren. Met al die allianties vormen 
we een SDG-netwerk dat werkt aan een gedeeld inhoudelijk beeld 
van de toekomst. 
  
Vanuit de allianties werken we aan koppelkansen, aan verdieping 
en aan inspiratie om uiteindelijk impactvolle spin-offs te creëren 
voor de Blue Delta opgaven. Die spin-offs vinden grotendeels plaats 
vanuit bestaande organisaties en structuren. 
 

 
4 Urban Futures Studio UU https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio 

Blue Delta P2 | “Platform De Uitkijkers”  
Platform De Uitkijkers is het kennis- & dialoogprogramma voor 
lange termijn opgaven in de Blue Delta. De ‘uitkijkers’ uit de ver-
schillende SDG allianties komen elkaar daar in diverse programma’s 
tegen. Het programma bestaat onder meer uit het aanjagen en or-
ganiseren van inhoudelijke themabijeenkomsten of werk- en ont-
werpateliers met een blik voorbij de horizon van iedere dag. Het 
dient als bron van inspiratie voor toekomstige vraagstukken. Plat-
form De Uitkijkers wil die maatschappelijke onderzoeks- en ontwik-
kelkracht bundelen als humus voor maatschappelijke vernieuwing 
en benadert die vraagstukken via de ‘soft-space’ methodiek zoals 
vormgegeven door het Urban Futures Studio4 van de Universiteit van 
Utrecht onder leiding van hoogleraar Maarten Hajer.  Daarbij gaat 
het niet alleen om het ontplooien van nieuwe initiatieven, maar 
vooral om het cross-sectoraal verbinden van bestaande perspectie-
ven en netwerken tot collectieve missies voor de Blue Delta. Met 
alle uitkijkers van de allianties vormen we via het Platform De Uit-
kijkers een samenhangend en onafhankelijk maatschappelijk net-
werk van honderden mensen.  
 

https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio
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Blue Delta P3 | “Kennis & Innovatie”  
Het ontwikkelen en uitvoeren van transitie-agenda’s op de drie Blue 
Delta thema’s is uiteindelijk de kern van onze beweging. Onze toe-
komstige welvaart hangt sterk af van hoe we onze regio vanuit deze 
thema’s kunnen meebewegen naar een nieuwe, duurzame toe-
komst.  
 
We richten ons op onderscheidende innovatieclusters, die de basis 
vormen van de transities. Een cross-sectorale benadering tussen 
clusters kan tot interessante nieuwe innovaties leiden. We slaan 
met dit programma dus een stevige brug tussen kennisinstellingen, 
ondernemers en overheden. We sluiten met die aanpak tevens aan 
bij de Europese en nationale programma’s.  
 
De huidige clusterstrategie in Noord-Nederland sluit goed aan bij de 
Blue Delta-themalijnen.  
1. Water via clusters maritiem, water-technologie, hospitality / 

toerisme; 

2. Circulair via clusters agro-food, plastics, energie; 

3. Brede welvaart via clusters healthy aging, digitalisering, sus-

tainable society; 

Blue Delta P4 | “Kunst & Cultuur”  
Bij dit alles hanteren we de kracht van de verbeelding. Het is de 
cultuur die meehelpt om iedere ik in een wij-context te plaatsen. 
Met LF2018 leerden we de gemeenschap bij maatschappelijke op-
gaven te betrekken. Maar ook dat kunst en cultuur ons helpen het 
denken te openen. Ons te prikkelen, wakker te schudden, anders te 
kijken. Daarom werken we aan een culturele programmering die - 
naast haar autonome artistieke rol - als katalysator werkt bij de 
maatschappelijke opgaven. Triënnales rond een thema zijn de mijl-
palen op deze route. Het toewerken naar een collectief momentum 
om het verhaal regionaal en (inter)nationaal te vertellen, te laten 
zien en beleven. ‘Generatie 2028’ levert hiervoor de basis. 
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Blue Delta P5 | “Branding”  
Hoe gaat de Blue Delta-gedachte onze samenleving, economie en 
ecologie veranderen? Welk verhaal vertellen we daarbij? En wat be-
tekent dit voor de positionering en profilering van Noord-Neder-
land. Met welke voorbeelden vertellen we wie we zijn en waarvoor 
we staan? En hoe wordt die op waarden gedreven branding of merk-
management daarmee een leidraad voor het bereiken van verschil-
lende doelgroepen met verschillende boodschappen. Hoe vertalen 
we dat verhaal met kop en staart naar bewoners, toeristen en 
nieuwkomers. En hoe geven we daarmee ons of g nieuwe economi-
sche profiel kleur en betekenis. En bovenal, hoe betrekken we onze 
eigen bewoners hierbij en maken we er een gezamenlijk verhaal 
van? 
 
 


