Doe jij mee met Denkkracht Utrecht 2019?
Wil jij jouw denkkracht inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Wil jij 25 andere young
professionals leren kennen en met en van hen leren? Meld je dan aan voor Denkkracht Utrecht 2019!
Elk jaar is er ruimte voor nieuwe young professionals om aan te sluiten bij Denkkracht Utrecht, een netwerk
van 25 young professionals die hun denkkracht inzetten voor de samenleving. Tijdens de Denkkrachtcentrales (DKC’s), onze eigen variant van de pressure cooker, bezoek je samen met de andere denkkrachters
publieke organisaties en bedenk je oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast werk je aan
je persoonlijke ontwikkeling tijdens verschillende workshops (Denkunits).
Als denkkrachter bezoek je niet alleen activiteiten, je organiseert ze ook zelf. Samen met de andere denkkrachters bedenk je zelf met welke vraagstukken en organisaties je in 2019 aan de slag wilt. Bekijk onze
website www.denkkrachtutrecht.nl of deze presentatie voor meer informatie over wie wij zijn en wat we
doen.
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?
• actief een bijdrage leveren aan het programma door medeverantwoordelijk te zijn voor het vormgeven van activiteiten zoals een denkkrachtcentrale of een denkunit?
Ben je:
•
•
•
•
•

geïnteresseerd in maatschappelijke en publieke vraagstukken?
initiatiefrijk en komt dit tot uitdrukking in de activiteiten die je hebt ondernomen?
in de masterfase van je WO-studie of maximaal vijf jaar afgestudeerd?
alumnus van de UU, woonachtig in Utrecht of heb je op een andere manier een band met Utrecht?
bereid om je voor een jaar te committeren aan Denkkracht Utrecht?

Leuk! Dan zijn wij op zoek naar jou en zien we je aanmelding graag tegemoet! We vragen je om uiterlijk
woensdag 14 november 2018 dit formulier in vullen.
Matching en selectie
Omdat het aantal plekken beperkt is organiseren we oefen-DKC’s op maandag 19, woensdag 21 en maandag
26 november. Tijdens één van deze avonden ervaar je wat Denkkracht Utrecht is en doet. Op deze manier
proberen wij door matching en selectie een diverse en krachtige groep samen te stellen. Na afloop van de
oefen-DKC weet jij of Denkkracht Utrecht iets voor jou is en weten wij of je bij Denkkracht past. Omdat we
het belangrijk vinden dat ons netwerk een interdisciplinair en divers karakter heeft, letten we op een evenwichtige samenstelling van de groep qua studie- en werkachtergrond. Daarnaast letten we op de volgende
eigenschappen en vaardigheden:
• Initiatiefrijk
• Maatschappelijk betrokken
• Organisatiesensitief
• Teamspeler
• Energiek (drive om een bijdrage te leveren).

Programma 2019 en eigen bijdrage
Vul je het aanmeldformulier in? Houd dan ook alvast de datum van de eerste activiteit vrij! De Kick-off van
Denkkracht 2019 zal plaatsvinden op zaterdag 12 januari 2019. Vervolgens gaan we vanaf februari aan de
slag met Denkkrachtcentrales en andere DKU-activiteiten.
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!
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