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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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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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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, 7x per jaar  

 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 

 



Wat is een DenkkrachtCentrale? 
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https://www.youtube.com/watch?v=eAQxMSlB4x4 

https://www.youtube.com/watch?v=eAQxMSlB4x4


Wat is een DenkkrachtCentrale? 
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Wat zijn vraagstukken voor Denkkracht? 
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‘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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Opdrachtgevers? 
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 Wat is een Denkunit? 
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 Drie keer per jaar het netwerk op een avond bijeen  

 Werken aan onze eigen professionele en 

persoonlijke ontwikkeling 

 Uitwisselen van ervaringen, kennis en kunde 

 

Thema’s: visual storytelling, mindfulness, netwerken…  



Van deelnemers vragen we:  
 Tijd: 10 zaterdagen per jaar + enkele avonden 
 Creativiteit en actieve inbreng 
 Organisatie van één DKC per jaar (in een team) 
 Deelnemersbijdrage (€ 40 per jaar) 
 
Wat staat daar tegenover?  
 Inspirererende dagen (volledig verzorgd) 
 Een nieuw multidisciplinair netwerk 
 Kijkje in de keuken bij allerlei organisaties 
 Afwisseling: andere vraagstukken dan tijdens je 

eigen werk 
 Eigen ontwikkeling tijdens denkunits 
 Gezelligheid tijdens borrels, zomerdag en 

socials 

Wat kost Denkkracht Utrecht? 
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Ik wil deelnemer worden!  
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Ben je: 

 In de masterfase van je universitaire studie of 

maximaal vijf jaar afgestudeerd? 

 Alumnus van de UU of woon je in Utrecht? 

 Bereid om denkkracht en tijd te investeren?  

 Initiatiefrijk en komt dit tot uitdrukking in 

extracurriculaire activiteiten die je hebt ondernomen?  

 

In november is de werving voor nieuwe deelnemers.  

Mail ons om een seintje te krijgen als het zover is.  
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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) 
06-48166307 (Marion Herder) 
06-20040823 (Karin Snel) 
06-49600822 (Jorika Baarda) 
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