
 Uitnodiging Denkkracht Utrecht 2018 

 

Denkkracht Utrecht is een netwerk van 25 young professionals die hun denkkracht willen inzetten voor de 

samenleving. Het netwerk bezoekt tijdens Denkkrachtcentrales publieke organisaties en bedenkt daarbij 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Denkkrachters ontmoeten elkaar ook tijdens Denkunits, 

die in het teken staan van persoonlijke ontwikkeling, workshops en dilemma's uit de eigen werkpraktijk. 

Bekijk onze website www.denkkrachtutrecht.nl of deze presentatie voor meer informatie over het netwerk 

en impressies van de activiteiten. 

 

Wil je deelnemen aan Denkkracht Utrecht in 2018? Elk jaar is er ruimte voor nieuwe young professionals om 

aan te sluiten bij het netwerk. Denkkrachters bezoeken niet alleen de activiteiten, maar organiseren ze ook 

zelf! Ook komend jaar kan je als Denkkrachter dus zelf bedenken welke organisatie je graag zou willen be-

zoeken en over welk vraagstuk je wil adviseren.  

 

Kortom, wil je: 

 je netwerk uitbreiden en andere young professionals leren kennen? 

 een kijkje in de keuken krijgen van verschillende (semi-)publieke organisaties? 

 zowel meedenken over maatschappelijke vraagstukken als tegenkracht bieden aan organisaties en 

bestuurders? 

 actief een bijdrage leveren aan het programma door (in een groepje) verantwoordelijk te zijn voor 

het vormgeven van denkkrachtcentrales en/of denkunits? 

 

Ben je: 

 aangetrokken door vraagstukken in de publieke sector en vind je het leuk om prikkelende vragen 

te stellen?  

 initiatiefrijk en komt dit tot uitdrukking in extra curriculaire activiteiten die je hebt ondernomen? 

 in je masterfase van je WO-studie of maximaal vijf jaar afgestudeerd? 

 alumnus van de UU of woonachtig in Utrecht? 

 bereid om commitment aan te gaan door zowel denkkracht als tijd te investeren in het netwerk?  

 

Dan zien we je aanmelding graag tegemoet! We vragen je om uiterlijk 15 november 2017 om 20.00uur  dit 

formulier in vullen.  

 

Matching en selectie 

Aangezien het aantal plekken in het netwerk beperkt is, werken we met matching en selectie om een diver-

se en krachtige groep te creëren. De Young Advisory Board van Denkkracht Utrecht zal, als je aan de criteria 

voldoet, eind november een kort gesprek met je voeren. De gesprekken vinden plaats tussen 16 en 23 no-

vember op een centrale plek in Utrecht. De Young Advisory Board zal vervolgens met het bestuur het net-

werk samenstellen en daarbij letten op de volgende competenties en kwaliteiten:  

 Initiatiefrijk 

 Maatschappelijk betrokken 

 Organisatiesensitief 

 Teamspeler  

 Energiek (drive om een bijdrage te leveren).  

 

Om het netwerk krachtig en divers te laten zijn, zullen zij tevens letten op een evenwichtige samenstelling 

van het DKU-netwerk qua studie- en werkachtergrond. 

  

http://www.denkkrachtutrecht.nl/
http://www.denkkrachtutrecht.nl/wp-content/uploads/2017/10/Denkkracht-Utrecht-voor-ge%C3%AFnteresseerden-2018.pdf
https://goo.gl/forms/XQgm31pAvs5J39Bh1
https://goo.gl/forms/XQgm31pAvs5J39Bh1


Programma 2018 

Vul je het aanmeldformulier in? Houd dan ook alvast de data uit het concept-programma vrij! De Kick-off van 

Denkkracht 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 13 januari 2018. Vervolgens gaan we vanaf februari aan de 

slag met Denkkrachtcentrales en andere DKU-activiteiten. Een concept-planning vind je onder deze uitno-

diging.  

Aan alle netwerkleden wordt voor de start van het programma een bijdrage van €50,- gevraagd die volledig 

ten goede komt aan de te organiseren activiteiten en de stichting.  

 

Tot slot 

Om een goede impressie te geven van Denkkracht Utrecht verwijzen we je graag door naar onze website: 

http://www.denkkrachtutrecht.nl/deelnemer-worden/. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen 

zijn, dan horen we dit natuurlijk graag! 

 

Danielle Fictorie, Karin Snel, Remco Smulders en Sterre ten Houte de Lange 

Bestuur van stichting Denkkracht Utrecht 2018 

 

Conceptprogramma Denkkracht Utrecht 2018 – alle data en tijden zijn onder voorbehoud 

 Datum Bijeenkomst 

Zaterdag 13 januari (middag en avond) Kick-off 

Zaterdag 3 februari (ochtend en middag) DKC-1 

Vrijdag 16 februari  (avond) Social  

Woensdag 28 februari (avond) DenkUnit 

Zaterdag 17 maart (ochtend en middag) DKC-2 

Vrijdag 6 april (avond) Social  

Zaterdag 21 april (ochtend en middag) DKC-3 

Donderdag 17 mei (avond) DenkUnit 

Zaterdag 26 mei (ochtend en middag) DKC-4 

Zaterdag 23 juni (middag en avond) Zomerdag 

Zaterdag 1 september (ochtend en middag) DKC-5  

Vrijdag 14 september (avond) Social  

Zaterdag 29 september (ochtend en middag) DKC-6 

Maandag 15 oktober (avond) Denkunit 

Zaterdag 3 november (ochtend en middag) DKC-7 

Dinsdag 13 november (avond) Avond-DKC 

Donderdag 6 december (avond) Afsluiter 

http://www.denkkrachtutrecht.nl/deelnemer-worden/

