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Mooie oplossingen



Toekomst 
verbeelding

Dialoogkracht Nieuw gedrag Mens en 
technologie

Ontwerpende
 organisatie

DIG zet creatieve intelligentie in om transformaties 
in organisaties en de samenleving te versnellen en 
te verbeteren 



Zon in landschap



‘In My Backyard Please!’



Technologie is geweldig



Natuur is geweldig



Maar deze combi is minder geweldig



PV is een fantastisch mooie uitvinding...



...en tot dusver geen heel mooie oplossing

(Green Dot Charter high school, Brooks + Scarpa architecten (Los Angeles, 2012))



In de zin van: je blijft er niet naar kijken



Je blijft er naar kijken



Pleidooi: meer esthetiek in PV- land



Tijd voor mooie oplossingen



Tijd voor mooie oplossingen

• Streven: Energietransitie maakt het leven beter 
• - Energietransitie zorgt voor betere leefomgeving, voor meer werkgelegen-

heid, voor nieuwe plekken om te ontdekken, voor trots, voor ontspanning 

• - ‘Desirability’ onmisbaar voor succesvolle innovatie.
•   -  Zorgt voor hogere waardering en langere levensduur. 

  - Om weerstand te voorkomen en verandering makkelijker te accepteren 
    als het een verbetering is. 
 

ViableFeasible

Desirable



• Efficiënt = goed werkend 
- Als iets niet gebruikt wordt omdat niemand het wil hebben, dan is het dus 
niet efficiënt. 
- Te nauwe relatie tussen vorm en functie is júist niet duurzaam: 
   snel verouderd, geen adaptability, reuse, slack, or resilience. 
- Onderzoek bewoners- en gebruikersbehoeften. 
 
 

Tijd voor mooie oplossingen



• Oog voor andere waarden 
- Juist temidden van zoveel technologie herijken wat het betekent om 
    mens te zijn, met alle eigenaardigheden van dien. Spelen, viéren, eren. 
- Zolang je zachte waarden (bijv. sociale verbinding, kwaliteit  
   van de leefomgeving, biodiversiteit, schoonheid) niet expliciet maakt,  
   ‘kosten’ ze alleen maar iets (=geld) en staan ze in alle plannen  
   bij aanvang al op achterstand. 
- We moeten snel leren om om te gaan met die verschillende waarden in 
interdisciplinair samenwerking

Tijd voor mooie oplossingen

• Alles moet smaken naar meer 
- Verandering is makkelijker te accepteren als het een verbetering is. 
- Benut ontwerpkracht en verbeeldingskracht!



Hoe kan dat eruit gaan zien?



‘In My Backyard Please!’



‘In My Backyard Please!’



Bedankt!


