NHI-instrumentarium in Deltamodel:
reserveer tijd voor interpretatieslag
door deskundigen
Diverse malen werd tijdens de dag de vraag herhaald. Wat is nu het doel van het NHI? Die vraag kan echter niet eenduidig
worden beantwoord. Het is immers een instrumentarium. Een gebruiker pakt uit de hoeveelheid beschikbare tools de
combinatie die hij wenst. Met deze combinatie kan de gebruiker dan een eigen specifieke doelstelling realiseren.
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