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Oplossingen en nieuwe denkrichtingen 
voor organisaties in de (semi-)publieke sector

Nieuwe oplossingen en 
denkrichtingen voor

maatschappelijke vraagstukken

Mee- en tegendenken met 
(semi)publieke organisaties

Verbinden van 
young professionals



Waarom bestaat Denkkracht Utrecht?
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Denkkracht Utrecht mobiliseert (creatieve) 
denkkracht van young professionals. 

Daarmee brengt Denkkracht Utrecht oplossingen en 
nieuwe ideeën voor maatschappelijke, bestuurlijk-
organisatorische en strategische vraagstukken 
dichterbij.



Wie is Denkkracht Utrecht?
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▪ 25 young professionals met verschillende
achtergronden qua studie en werkveld.

▪ Kenmerken: nieuwsgierigheid, ambitie en een
initiatiefrijk karakter.

▪ De stad Utrecht is de bindende factor: de
meeste DKU’ers hebben hier gestudeerd.
Anderen wonen en werken nu in de stad.

▪ De inzet is vrijwillig.

▪ Denkkracht Utrecht bestaat sinds 2012.

Wie is Denkkracht Utrecht?
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Wie is Denkkracht Utrecht?
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Hoe werkt Denkkracht Utrecht?
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Disciplines en 
werkachtergronden

benutten

DenkkrachtCentrales
(zaterdagen)

DenkUnits
(avondsessies)

Creatieve
werkvormen inzetten

Activiteiten op 
geplande data
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Wat is een Denkkrachtcentrale?
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▪ Onze eigen variant op een ‘pressure cooker’

▪ Wanneer: tijdens één zaterdag

▪ Resultaat: oplossingen en vernieuwende ideeën

▪ Vraagstuk: bestuurlijk, maatschappelijk of 

organisatorisch.

▪ In opdracht van: één of meerdere (semi-)publieke 

organisatie(s)

▪ Hoe: via inspirerende werkvormen

▪ Bijkomend resultaat: nieuwe energie en inspiratie 

voor de opdrachtgever
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https://www.youtube.com/watch?v=eAQxMSlB4x4
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Wat zijn vraagstukken voor Denkkracht?
DENK
KRACHT
UTRECHT

‘In-Company’

Op locatie

Op thema Starters op de Woningmarkt

Vluchteling-studenten

Ongedocumenteerden in Nederland

Legitimiteit van Defensie

Legitimiteit van het waterschap

Reizigersgemak Utrecht Centraal

Vandalisme bij hunebedden /  in de natuur

Herbestemming vrijkomende kerken

Versterking lokale politiek

Digitalisering patiëntenzorg

MVO bij ABN AMRO Lease

Ouderenzorg van de toekomst

Bekendheid en donateursbijdragen KNRM
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Eerdere opdrachtgevers?
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▪ Een uitdagend vraagstuk

▪ Bijdrage van 700 euro* 

▪ Beschikbaar stellen van locatie

▪ Lunch en na afloop een borrel

* Deze bijdrage wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling van het
netwerk en de persoonlijke vaardigheden van deelnemers, dekt de
onkosten van de stichting en maakt het mogelijk om incidenteel DKC’s
te organiseren voor organisaties zonder financiële middelen.

Wat vragen wij van opdrachtgevers?
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▪ Kennismaking met ruim 20 young professionals 

▪ Een fantastische dag met veel inspiratie!

▪ Nieuwe vragen, ideeën en oplossingen

▪ Een kort samenvattend rapport na afloop

Wat krijgt u van Denkkracht Utrecht?
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Ik wil meer weten! 
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▪ Neem vrijblijvend contact op: 

contact@denkkrachtutrecht.nl

▪ Of bel met het bestuur: 

06-24578433 (Danielle Fictorie)
06-21295352 (Remco Smulders)
06-20040823 (Karin Snel)
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