
Leven met water - met welke oplossing kom jij?
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De uitdaging

De vorige twee dia's geven al een beetje de uitdaging weer. Volgens ons team 
hebben we de volgende uitdaging:

Veel informatie omtrent waterberging, waterbesparing, subsidies en 
initiatieven voor water zijn relatief onbekend. Bescherming tegen droogte en 
overstroming is namelijk niet bepaald een “hot-item” voor de gewone burger. 
Daarnaast is water vrij goedkoop, waardoor mensen zich niet snel afvragen, 
wat er met het water moet gebeuren, voordat het uit de kraan komt.



Doel van onze oplossing

• Bewustwording van de watervoorraad in Nederland op een leuke manier bij 
jongeren tussen 12 en 16 jaar oud te verhogen



Wat willen we bereiken

• Dat water niet van zelfsprekend is.

• Water problematiek van de toekomst onder de aandacht brengen.

• Uitleggen waar water vandaan komt.

• Wat er nodig is om drinkwater te krijgen.

• Hoe watervoorraad werkt in Nederland.



Hoe willen we dat bereiken

• De jongeren van informatie voorzien op een plek waar ze vanuit zichzelf al 
veel tijd doorbrengen.

• Deze informatie moet leuk zijn, zodat de jongeren zelf ons product gaan 
opzoeken.



Ons idee

Door het IJsselmeer te personificeren willen we huidige waterthema’s op een 
laagdrempelige, leuke manier onder de aandacht brengen. Het IJsselmeer is 
één van de bekendste onderdelen van het Nederlands watersysteem en is 
daarmee dé aangewezen persoon om jongeren kennis te laten maken met de 
waterthema’s die spelen door heel Nederland.

Deze persoon laat geregeld iets van zich horen met leuke en informatieve 
posts. Dat doet hij op Instagram. Uit onze enquêtes is gebleken dat onze 
doelgroep hier veel tijd op doorbrengt.

Op de volgende sheets wordt de persoon geïntroduceerd en een paar 
voorbeelden van ons idee weergegeven.





Hij zit nu ook op 
Instagram!

• @deheerijsselmeer

• https://www.instagram.com/deheerijssel
meer/

https://www.instagram.com/deheerijsselmeer/








Start van iets heel moois

Dhr. IJsselmeer bedankt jullie voor de interesse in hem. Hij hoopt 
dat jullie enthousiast zijn geworden en hem willen gaan volgen.


