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Stichting Denkkracht Utrecht 
       Young professionals voor publieke vragen en maatschappelijke uitdagingen  

 
 

Denkkracht Utrecht heeft tot doel young professionals te verbinden, te inspireren, en te laten bijdragen 
aan het oplossen van maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken 
binnen het publieke domein.  

 

 
 

   
 
 
 

 

Wat is Denkkracht Utrecht?  

Denkkracht Utrecht is een netwerk van young professionals met hart voor 

de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en 

bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht 

mobiliseert en activeert denk- en doekracht van de young professionals in 

haar netwerk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke 

vraagstukken. De betrokken alumni en masterstudenten hebben veelal 

gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en zetten zich op vrijwillige basis in 

voor Denkkracht Utrecht.  

 

Voor wie is Denkkracht Utrecht? 

Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semi-publieke organisaties. Maar ook 

bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen) maken van 

hun publieke rol en taak zijn potentiele partners. Belangrijker dan de grondslag van 

de partners is het karakter en de aard van de gewenste samenwerking; de 

organisaties en professionals die samenwerken met Denkkracht Utrecht kennen 

een open opstelling, waarderen het om een spiegel voorgehouden te krijgen en 

zetten in op de ontwikkeling van tegenkracht. Daarnaast zijn de partners op zoek 

naar inspiratie, out-of-the-box-ideeën en enthousiasme.  

 

Denkkrachtcentrales 

Om denkkracht en andere perspectieven te mobiliseren organiseert Denkkracht in 

samenwerking met partnerorganisaties Denkkrachtcentrales. Tijdens deze 

bijeenkomsten van één zaterdag wordt het programma zo ingericht dat het voor 

zowel young professionals als voor publieke organisaties aantrekkelijk is om te 

participeren. Doel is telkens om met de groep denkkracht en doekracht te leveren 

ten behoeve van een organisatievraagstuk. Tijdens de dag – die bij voorkeur op 

locatie wordt georganiseerd – is er een interactief programma waarbij er via 

verschillende methoden en rondes wordt gewerkt aan oplossingen en nieuwe 

ideeën.  

 

Ook een programma op maat? 

Op aanvraag zet Denkkracht Utrecht zich ook in voor workshops, symposia en korte denksessies op maat in kleiner 

verband. Daarnaast is het mogelijk om voor een bepaalde periode een (mini-) denktank op te richten. Verschillende 

opdrachtgevers gingen u voor in de samenwerking met Denkkracht Utrecht: GG&GD Utrecht, KNRM, Waterschap Vallei 

& Veluwe, de Landmacht, stichting Kind & Ziekenhuis, de gemeente Utrecht, Vecht en IJssel, ABN AMRO Lease, NS, 

Staatsbosbeheer, Stichting Meedoen Mogelijk Maken, provincie Noord-Brabant, Vereniging Eigen Huis en Prorail. In 

elke samenwerking proberen we de kracht van verschillende disciplines, werkachtergronden van de young 

professionals en innovatieve werkwijzen te laten terugkomen.  

 

Contact en verkennen van mogelijkheden 

Denkkracht Utrecht is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en nieuwe maatschappelijke vraagstukken. 

Kijk voor een impressie van opdrachten en oplossingen op www.denkkrachtutrecht.nl, of neem vrijblijvend contact met 

ons op via contact@denkkrachtutrecht.nl of door te bellen met een van de bestuursleden.  

 
 www.denkkrachtutrecht.nl 

contact@denkkrachtutrecht.nl 

06-24578433 (Danielle Fictorie) 
06-48166307 (Marion Herder) 
06-20040823 (Karin Snel) 
06-49600822 (Jorika Baarda) 
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