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BLUE DELTA



2018 WAS HALVERWEGE 2008 en 2028

De politiek heeft moeite de kortademigheid te ontstijgen

• Onvoldoende in staat de koers voor de lange termijn te sturen.

• Onze publieke opgaves zijn sterk versplinterd en verzuild.

• Van sectorale lineaire programma aanpak naar cross-sectorale circulaire netwerk aanpak.

Terwijl de maatschappelijke opgaves zich verdiepen

• Sociaal ongelijkheid, verzuiling in bubbels, .. 

• Ecologisch klimaat, biodiversiteit, ..

• Economisch we blijven nog achter op innovatie lijstjes, ..

Lessons learned LF2018: we zijn halverwege

• LF2018 was een collectieve missie!

• “Softspace” als plek voor maatschappelijke research & development

• Quadrupel helix oriëntatie (burgers, ondernemers, overheden en onderwijs /kennis instellingen)

• Creativiteit als katalysator en cross-sector innovator

Maar wat is de missie voor de Blue Delta op weg naar 2028? 



Maatschappelijk humus

( wetenschap, kunst, experiment, burgerinitatief ) 

( 10 jaars periode )

Politiek/bestuurlijke arena 

( beleid, innovatie, uitvoering )

( 4 jaars periode)

VOORBIJ BESTUURLIJKE PERIODES
De maatschappelijke research & development
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BLUE DELTA
Towards global goals in the regional context



BLUE DELTA BEWEGING
Via SDG thema allianties

SDG-6

thema alliantie

Thema uitkijkers (verschilmaker, generatie 2028 ..)

Thema Ambassadeur (aan het stuur op het thema)

Thema Thought Leader (de meester, expert)

Thema Maker (de creatief,  vertaler)

Thema Held (die het al doet!)

Thema alliantie partners (quadrupel helix) 

• Overheid

• Kennis / onderwijs 

• Ondernemers

• Burgers



PANORAMA 2028
Met 2028 uitkijkers uit de SDG allianties in de “soft-space”

UITKIJKERS

SDG-6

thema alliantie

Binnen iedere SDG thema allianties zitten 5 tot 10 ‘uitkijkers’

Uitkijkers zijn:

• Toekomst denkers en doeners (positief activistisch voorwaarts)

• Verschilmakers (mentaliteit van do it yourselves)

• Verbinding zoekers (bruggenbouwers, ..)

• Creatief ondernemend

• Minimaal 50% uit Generatie 2028



SOFT SPACE
Prof Maarten Hajer (o.a. curator Place of Hope tijdens LF2018)



BLUE DELTA
Towards global goals in their regional context



PANORAMA 2028 
Wat zijn de Blue Delta opgaves voor de komende 10 jaar?

Thema 1: water
Innovatie, beleving, klimaat, ..

Thema 2: circulair
Energie, landbouw, ..

Thema 3: brede welvaart
Vergrijzing, gezondheid, cultuur, participatie, ..



Programma

Blue 

Delta 

missies

Panorama 

2028

Kennis & dialoog 

programma

” Soft space, proeftuin, .. ”

Kennis & Innovatie 

2028

Kennis & innovatie 

Programma

“ Living labs, proeftuinen, ..”

LF

2028

Artistiek, cultureel programma

Branding 

2028

Marketing

programma

Water Thema programma Transitie agenda water

Triënnale 2022

Triënnale 2025

Triënnale 2028

Circulair Thema programma Transitie agenda circulair

Brede Welvaart Thema programma
Transitie agenda brede 

welvaart

BLUE DELTA PROGRAMMA
Diverse programma’s katalyseren de realisatie van de Blue Delta missie
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PANORAMA 2028
Programma: circulair landschap (juni 2019)

Kanselarij Leeuwarden



PANORAMA 2028
Programma: water & klimaat met Iepen Up live (okt 2019)

Neushoorn Leeuwarden



PANORAMA 2028
Programma: brede welvaart met Pakhuis de Zwijger (nov 2019)

Pakhuis de Zwijger Amsterdam



PANORAMA 2028
Kennis & dialoog platform voor rurale vraagstukken

Pakhuis de Zwijger

Amsterdam

Kanselarij

Leeuwarden

Forum

Groningen


