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Denkkracht Utrecht  
 

Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 Utrechtse young professionals. Zij hebben hart 

voor de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisato-

rische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht 

van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. 

De young professionals uit het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor Denkkracht Utrecht.  

 

 

 

Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’ 

(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één 

of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve werk-

vormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere vragen 

te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het netwerk 

en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een 

bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Dit-

zelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de vakbond, 

een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven maakt Denk-

kracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen. 
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Denkkrachtcentrale 6 april 2019 
 

Op zaterdag 6 april 2019 was Denkkracht Utrecht te gast op het politiebureau van Politie Utrecht 

aan de Kroonstraat 25 om mee te denken met Politie Midden-Nederland. De dag werd afgetrapt 

met de introductie van de Politie over het basisteam in Utrecht Centrum door Saskia Blaauw en 

Charles van Amerongen. Uiteindelijk werd er ingezoomd op het Horeca team van de politie door 

Elroy Koetsier en Yvet Bos waar de opzet van de uiteindelijke vraag van de dag uit kwam: 

 
 

“Hoe kan de politie Midden-Nederland in het centrum van Utrecht de veiligheid 

garanderen tijdens de uitgaansavonden?” 

 

Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit het basis 

team van de Politie Midden-Nederland waren bij de organisatie van de dag Charles van Ameron-

gen, Saskia Blaauw, Yvet Bos, Elroy Koetsier, Emile Vermeulen en Bart Pol betrokken. Vanuit 

Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Erik Teeuwen, Inez Stielstra, Aline 

Tuls en Carlo Velthuijs . 
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Overzicht van de dag 
 

Na de introductie van het basisteam Utrecht Centrum aan de deelnemers, en het introduceren  

en inkaderen van het vraagstuk, was het voor de Denkkrachters tijd om aan de slag te gaan met 

de eerste brainstorm ronde. De verschillende brainstorm rondes van de dag zijn zo opgebouwd 

dat de eerste 5 brainstorms een divergerend karakter hebben, met als doel zoveel mogelijk uit-

eenlopende thema’s en ruwe ideeën te verzamelen, en de 3 laatste rondes een convergerende 

functie hebben, waarbij er steeds ideeën afvallen, om uiteindelijk tot een aangescherpte oplos-

sing te komen. 

 

De eerste divergerende brainstorm was genaamd ‘de bekentenis’ en was bedoeld om het brede 

takenpakket van de politie in het algemeen beter in beeld te krijgen. Deelnemers werden ge-

vraagd om hun “criminele” verleden uit de doeken te doen. Zo raken de deelnemers met elkaar 

in gesprek over zowel positieve als negatieve manieren waarop zij, of mensen uit hun omgeving, 

met de politie in aanraking zijn geweest. Veel deelnemers noemen aangifte doen van gestolen 

spullen, de aanwezigheid tijdens het uitgaan of een sporadische verkeersboete. De genoemde 

taken van de politie worden door de deelnemers verzameld op verschillende post-its. 

 

Na deze opwarmende brainstorm was het tijd voor brainstorm ‘de bom’. In deze brainstorm-

ronde hadden deelnemers telkens 1 minuut om op een startbegrip door te associëren, door mid-

del van het overgooien van een tikkende “bom”.  Kernbegrippen waren onder andere: ‘zaterdag-

nacht’, ‘veiligheid’ en ‘wildplassen’. Deze brainstorm was bedoeld om de associatie van de deel-

nemers de vrije loop te laten. Ook van deze brainstorm werden alle ideeën verzameld. 

 
De derde brainstorm heette ‘utopie’. In deze brainstorm werd de Denkkrachters gevraagd 
hoe de ideale situatie er tijdens het uitgaan uit zou zien. Welke rol heeft de politie tijdens een 
ideale stapavond? Welke innovaties zouden er in deze gedroomde situaties zijn? Op welke 
manier moet de politie handelen op zo’n avond? De vierde brainstorm was tegengesteld aan 
de ‘utopie’ en was gericht op een ‘worst-case-scenario’. De deelnemers dachten na over de 
meest slechte situatie tijdens een uitgaansavond. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Welke 
problemen zijn er? Waarom worden deze problemen niet opgelost? Op welke manier ver-
schilt de rol van de politie in dit scenario met dat van het vorige (utopische) scenario? 
 
De laatste divergerende brainstorm was ‘rollen’ waar de Denkkrachters foto’s kregen van ver-
schillende rollen, zoals een portier, een barman, een buurtbewoner, de gemeente, een stu-
dent en een politieagent. Elke Denkkrachter koos een rol en ging vanuit deze rol nadenken 
over wat deze personen tijdens een stapavond én in de aanloop naar de avond toe kunnen 
betekenen voor de veiligheid. In deze ronde werden de groepjes gestimuleerd om juist ook 
eens buiten de politie te denken en te zoeken naar andere partijen die een bijdrage zouden 
kunnen leveren.  
 
Na de divergerende brainstorms volgden de convergerende brainstorms. De Denkkrachters 
moesten hun drie beste ideeën vanuit de divergerende brainstorms uitkiezen. Vervolgens 
volgde de eerste convergerende brainstorm, ‘het kruisverhoor’. In deze brainstorm mochten 
de Denkkrachters al hun vragen afvuren op twee politieagenten om zo de sterkten en zwakten 
van hun ideeën te achterhalen. Op deze manier konden zaken die al gedaan werden 
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weggestreept worden en kon nog scherper gericht worden op de nieuwe invalshoeken die 
zijn ontstaan. Na het kruisverhoor moesten de Denkkrachters één van hun denkrichtingen 
laten vallen zodat er nog twee overbleven. 
 
De tweede convergerende brainstorm was ‘de tijdmachine’. Om ervoor te zorgen dat er duur-
zame ideeën over zouden blijven, werd de toepassing in het licht van tijd bekeken. Zou dit 50 
jaar geleden ook een goed idee geweest zijn? Waarom is het probleem nu anders dan toen? 
En over 50 jaar, is het dan nog steeds een goed idee? Welke aanvullingen in de toekomst zou 
het idee nog verder brengen? Na deze brainstorm behielden de Denkkrachters het meest 
tijdloze idee.  
 
Tijdens de laatste brainstorm ‘advocaat van de duivel’ hadden de deelnemers nog één idee 
over. De Denkkrachters moesten advocaat van de duivel spelen en kritische vragen over hun 
eigen idee stellen. Is het plan uitvoerbaar? Kost het niet te veel geld? Zijn de andere betrokken 
erbij gebaat en is het waarschijnlijk dat ze willen bijdragen? 
 
Gedurende het middagprogramma werd steeds een groepje opgehaald om even uit de brain-
stroms te stappen om een klein beetje te ervaren hoe het kan zijn om bij de politie te werken. 
Tijdens elke DKC worden opdrachtgevers uitgedaagd om mee te denken over een unieke er-
varing die het bezoek aan de organisatie bijzonder maakt. In dit geval kunnen wij vaststellen 
dat dit een enorm succes was. Het heeft bij de Denkkrachters enorm veel spanning en energie 
losgemaakt en zal ons nog lang bijblijven! 
 
Na de laatste brainstorm hadden de Denkkrachters de tijd om een definitieve pitch voor te 
bereiden om te presenteren aan de politie. Elk groepje kreeg drie minuten de tijd om hun 
idee te presenteren en vervolgens was er vijf minuten de tijd voor vragen.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Opbrengst van de dag: de ideeën  
 

Pitch 1: de Heatmap 
 

De deelnemers van de eerste pitch hebben met hun idee geprobeerd om de informatiepositie van 

de politie te verbeteren. Het idee van deze oplossing bestaat uit twee delen: een kortetermijnop-

lossing en een langetermijnoplossing.  

 

                                                                
 

 

De korte termijn oplossing is gebaseerd op een heatmap. Dit is een eenrichting gestuurde data-

verkeer app. Portiers en ondernemers kunnen via een app vragen invullen op bepaalde intervallen 

(bijv. Ieder uur, of ieder half uur). Gebruikers van de app kunnen aangeven wat de drukte van de 

locatie is, en ook hoe de sfeer is, met behulp van een 5-puntsschaal. Deze data wordt verzameld 

en voor de politie vervolgens weergegeven in de vorm van een heatmap van het horecagebied. Zo 

kan de politie gemakkelijk zien waar op een bepaald moment in de nacht mogelijk risicovolle situ-

aties kunnen gaan ontstaan, wat bijdraagt aan de vroegtijdige signalering hiervan. De heatmap 

komt te bestaan naast de horeca telefoon, dat voor direct contact met de politie zorgt, maar heeft 

als meerwaarde dat het een snelle en laagdrempelige manier is voor betrokkenen om de politie te 

updaten over de situatie. Mocht de sfeer plotseling omslaan, of staat er onverwachts  een bus met 

agressieve feestgangers voor de deur, dan bevat de app ook een noodknop voor direct contact 

met het UIT team. Daarnaast wordt de heatmap ook gekoppeld aan de camera’s die op openbare 

plekken staan. Zo verzamelt de app informatie vanuit verschillende informatie bronnen, om zo 

voor de politie tot één overzichtelijk geheel te komen. (Na afloop van de pitch noemt een van de 
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deelnemers uit een ander groepje dat er op dit moment ook al apps zijn die het heatmap principe 

toepassen, zoals hoe Google Maps files in kaart brengt, of de druktemelder in de NS app.) 

 

De lange termijn oplossing focust zich directer op het letterlijke vraagstuk: hoe kan de politie haar 

mankracht zo effectief mogelijk inzetten. Deze lange termijn oplossing gaat uit van een samenwer-

king met de BOA’s, en heet BOA in Positie (BIP). BOA’s worden getraind om een breder besef van 

veiligheid te creëren, en zijn daarmee als het ware de ogen en oren van de politie. Ook kunnen zij 

op verschillende plekken in het horeca gebied de sfeer proeven, en deze direct, of via de heatmap 

app, doorspelen aan de politie. Hiermee kan het 96% veiligheidsniveau behouden blijven. De BOA 

zorgt hierin voor de informatie voorziening, en de politie voor een de-escalatie wanneer dat nodig 

is. 

 

 

 

Pitch 2: De preventie piramide 
 

De Preventie piramide is een oplossing die zicht direct 

focust op het op de meest efficiënte manier inzetten 

van de mankracht van de politie. De piramide begint 

onderaan met het uitgaanspubliek, met als onderlig-

gend idee dat veiligheid iets is van iedereen en dat ie-

dereen hier ook een stukje verantwoordelijkheid in 

kan dragen. Uitgaanspubliek kan door middel van een 

app aangeven hoe de sfeer in een uitgaansgelegen-

heid op een bepaald moment is, door simpelweg te 

kiezen uit een Groen – Oranje – Rood  button in een 

app. Deze informatie wordt ook direct door gekoppeld 

aan De Nachtwacht (zie verderop).  

 

De volgende trede in de piramide bestaat uit PHV’ers 

(Preventie hulpverleners / Politie hulpverleners). Deze 

groep mensen zijn bijvoorbeeld werkzaam bij een 

kroeg of bestuur van een studentenvereniging, en 

hebben een cursus Signaleren en De-escaleren ge-

volgd. Zo zijn zij als het ware ‘Eerste hulp bij Preventie’ 

en kunnen zij direct schakelen met de Nachtwacht 

en/of de Politie wanneer de sfeer om dreigt te slaan.  

 

De Nachtwacht is de één-na-laatste stap in de Pyramide. Zij zijn bedacht, met als doel om politie-

vrijwilligers op een zo nuttig mogelijke manier in te zetten. De Nachtwacht is aanwezig op de ver-

schillende hotspots in de stad en zijn zo de oren en ogen van de politie. Ook zij kunnen direct ter 

plaatse goed de sfeer proeven, of afgaan op veranderingen in de sfeer volgens de app. Hun rol 

bestaat ook uit het eerste contact en hiermee de zichtbaarheid van toezicht behouden. De nacht-

wacht schakelt direct met de politie wanneer de situatie drastisch verandert. Door de verschillende 
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lagen in de piramide wordt de verantwoordelijkheid voor signalering gedeeld, waardoor de politie 

beter zicht krijgt op waar zij wel en niet nodig is.  

 

De groep achter deze oplossing stelt voor om dit idee eerst als Pilot in te voeren in één specifiek 

gebied (bijv. De Neude of de Nobelstraat). In het Convenant veilig Uitgaan staat dat alle partijen 

hun steentje bijdragen aan het creëren van een veilige sfeer in het horecagebied, dus dit is een 

mooie manier om zo de verschillende betrokkenen, zoals kroegen of studentenverenigingen te 

betrekken. Immers: signaleren en de-escaleren, dat kun je leren!  

 

 

 

Pitch 3: Samenhoorig 

 

                                     
 

De oplossing van het derde groepje ontstond vanuit het idee dat de politie veel  in contact staat 

met ondernemers en portiers, en dat dit iets is dat al heel goed gaat, maar dat er op straat eigenlijk 

een ‘gat’ is. De politie wil graag zichtbaar zijn, iets dat nu nog goed lukt, maar de deelnemers kwa-

men ook tot de conclusie dat de politie het niet per sé alleen kan en hoeft te doen. Omdat het 

contact met de ondernemingen op dit moment goed gaat, gaat het vooral om het ‘gat’ aan oren 

en ogen op straat te dichten, de politie heeft als het ware een gehoorapparaat nodig. Vandaar dat 

de deelnemers met hun oplossing ‘Samenhoorig’ kwamen. Dit plan bestaat uit twee groepen be-

trokkenen: een straatportier en het uitgaanpubliek. 
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De straatportier, een portier zoals elke kroeg deze kent, maar dan voor een bepaald horecagebied, 

heeft als doel om de verantwoordelijkheid van de ondernemingen verder door te trekken naar de 

staat. Deze straatportier is tijdens uit-

gaansavonden aanwezig in zijn of haar 

gebied, en houdt hier een oogje in het 

zeil. Hij of zij kan ook de politie inscha-

kelen wanneer dit nodig blijkt. De lijn-

tjes met de politie zijn op deze manier 

kort en er is ook meteen sprake van een 

preventieve functie.  

 

Ook zijn deze Denkkrachters tot de 

conclusie gekomen dat het bewustzijn 

van het uitgaanspubliek moet worden 

vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door het 

gebruik van WC posters, waarop uit-

gaanspubliek wordt geleerd dat er een 

laagdrempelig meldpunt is wanneer je 

op straat iets ziet gebeuren, of wordt er 

aandacht besteedt aan het feit dat je 

soms ook 112  mag bellen voor bepaalde dingen. Ook het downloaden van de app uit oplossing 2 

zou hierbij onder de aandacht gebracht kunnen worden. Het idee van het creëren van meer be-

wustzijn onder bezoekers van het horecagebied ontstond doordat de leden van het deelnemende 

groepje zich beseften dat ze zelf soms ook niet goed weten wat ze moeten doen in situaties waar-

bij de politie mogelijk betrokken zou kunnen zijn.  

 

Pitch 4: Smeris ff mee – Zie jij wat 

de polit-zie? 
 

Omdat er aan het capaciteitsprobleem van 

de politie op dit moment niet veel gedaan 

kan worden, zijn ook de deelnemers van 

groepje 4 zich gaan focussen op de preven-

tie van incidenten in het horecagebied. 

Hieruit bedachten zijn dat er een bewust-

zijnscampagne moet komen.  

 

De campagne heet ‘Smeris ff mee; Zie jij 

wat de Polit-zie?’ en heeft twee onderde-

len: de horecaondernemingen en de bur-

gers. 
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De campagne onderdelen voor het horecapersoneel bestaat uit: 

• Een battle, waarin ondernemers en hun werknemers in spel- en wedstrijdvorm tegen el-

kaar kunnen strijden en gelijktijdig leren over het signaleren van mogelijke incidenten. 

• WC posters, waarop aandacht kan worden besteed  aan bijvoorbeeld verschillende tips of 

handvatten voor veilig uitgaan. 

• Een train-de-trainer principe, waarbij er één persoon per horeca gelegenheid, ander hore-

capersoneel kan trainen om vervelende situaties vroegtijdig te kunnen sussen. 

• Een beweging waarbij wordt gestimuleerd om minder alcohol te gebruiken. Zo kan er bij-

voorbeeld een 0% bierproeverij worden georganiseerd. 

 

Het tweede onderdeel van de campagne zet in op de burger, waarbij het groepje benadrukt te 

willen wegblijven van de betutteling en wil dit doen door in te zetten op de belevingswereld van 

het uitgaanspubliek, door middel van de volgende onderdelen: 

• Inschakelen van TeamAlert. Zij zijn bezig met informatie verschaffen op verschillende eve-

nementen en zouden ze ook kunnen doen over op een leuke en verantwoorde manier uit-

gaan. Omdat mensen vaak niet zomaar luisteren, zou in deze informatieverstrekking ook 

gebruik gemaakt kunnen worden van een VR bril. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld erva-

ren hoe het is om als politieagent in het horecagebied te werken, of kunnen aan een quiz 

deelnemer. Ook zouden er gadgets uitgedeeld kunnen worden, die het bereik van de cam-

pagne kunnen vergroten. 

• De inzet van vloggers: De politie heeft zelf al vloggers en het idee is om deze een avond 

mee te laten lopen in het horecagebied Utrecht. Maar daarnaast is het ook belangrijk om 

influencers in te zetten. De belevingswereld van met name jong uitgaanspubliek speelt zich 

vooral af rondom Youtubers. Zij zouden zich middels een samenwerking met de politie, 

kunnen inzetten om te laten zien hoe belangrijk het werk van de politie is en dat het be-

langrijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de veiligheid tijdens het uitgaan. 

• Dwight, de rappende politieman: Hij zou zijn woordkunsten kunnen inzetten voor een 

thema als veilig uitgaan en het belang hiervan. 

• De studentenverenigingen: Binnen een studentenvereniging is het vaak een status-ding 

om in een commissie te zitten. Tegelijkertijd zijn studenten tegenwoordig meer en meer 

bezig met inhoudelijk commissies: alleen maar in de bier of tapcommissie zitten is door de 

invoering van het leenstelsel minder aantrekkelijk geworden. Het kan daarom voor studen-

ten een mooie toevoeging aan hun cv zijn om lid te worden van PoliCie.  Deze commissie 

leden kunnen meedenken over hoe hun vereniging kan meewerken aan een veilig uitgaans-

gebied. 
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Pitch 5: Eerder bij de situatie is minder escalatie 
 

De laatste gepresenteerde oplossing van de dag had als titel: “Eerder bij de situatie is minder esca-

latie”. Omdat de politie op dit moment niks kan veranderen aan haar capaciteit wilden de deelne-

mers van groepje 5 de focus leggen op het weghalen van bepaalde taken bij de politie, zodat de 

politie zich kan focussen op dat waarvoor alleen de politie bevoegd is.  

 

Hierin speelden drie onderdelen een rol: Een contactpersoon op straat, ongeveer zoals eerder 

voorgestelde ‘Nachtwacht’ (zie pitch 2, ‘De Preventie piramide’). Deze persoon is een soort VVV in 

de avond, die weet wat er speelt in de stad of het gebied en die ook een crowdcontrol functie 

heeft. Begint een kroeg behoorlijk vol te raken, dan kan een dergelijk persoon groepen mensen 

hierin sturen.  

 

Bovenstaande functies zijn voorbeelden die het groepje aanhaalden, waarbij een neventaak van 

de politie kan worden uitbesteed. De nacht-VVV kan ook iets zijn dat met de gemeentelijke partner 

opgepakt kan worden. Zo kan dit bij de gemeente bijvoorbeeld uit een potje voor sociale cohesie 

kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede onderdeel van de 

oplossing focust zich op het ge-

bruik van de UITtelefoon. Uit 

het kruisverhoor bleek dat veel 

incidenten niet per sé in de uit-

gaansgelegenheden ontstaan, 

omdat daar juist veel dezelfde 

soorten mensen komen, maar eerder daar buiten en in andere horeca. Nu hebben snackbars, of 

taxichauffeurs of de nachtreceptie van een hotel nog niet het telefoon nummer van de politie. Het 

voorstel is om het nummer van de UIT telefoon ook onder deze externen partijen te verspreiden, 

zodat ook zij vroegtijdig kunnen signaleren. 

 

Als laatste onderdeel van de oplossing wordt de functie van de portier aangehaald door het 

groepje. De deelnemers kwamen tot de conclusie dat de portier een van de belangrijkste tussen-

personen is in de signalering. Omdat uit de gesprekken met de politie ook bleek dat het contact 

met de portiers beter kan. Zo kwam het groepje op het ‘portierkwartier’, een specifiek moment 

per week of per twee weken, waarop de politie op een laagdrempelige manier langs gaat bij de 

portiers. Belangrijk is dat dit bezoek geen negatieve insteek heeft en dat het een structureel 
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bezoek is om met de portiers te praten en te evalueren: wat is er de laatste tijd goed gegaan, wat 

ging minder goed. Zo kun je er voor zorgen dat het bezoek niet als klagen wordt ervaren en kun je 

de portiers het gevoel geven dat zij iets bijdragen aan de veiligheid in de straat. De portiers voelen 

zich zo misschien ‘meer nodig’ en dit nodigt uit om meer op de veiligheid te gaan letten. 

 

 

Conclusie 

Alles tezamen genomen was het allereerst een ontzettend leuke en leerzame dag voor de 
Denkrachters. Door de presentaties, de politie-ervaring en de aanwezigheid van veel medewer-
kers van de politie hebben de deelnemers een goed beeld gekregen van het politiewerk en de be-
lemmeringen waar de politie Utrecht Centrum tegenaan loopt. De deelnemers ontdekten al vrij 
vroeg op de dag dat er heel veel goed gaat bij de politie Utrecht Centrum en dat zij als ‘uitgaans-
publiek’ zich eigenlijk heel veilig voelen in Utrecht. De pitches van de deelnemers waren dan ook 
niet gericht op noodzakelijke verbeteringen voor een goed functioneren van de politie, maar wa-
ren tips om voortzetting van de huidige kwaliteit van het politiewerk te kunnen behouden. Bin-
nen een groeiende stad als Utrecht is dat een hele uitdaging. Geconcludeerd werd dat een veilige 
uitgaanssituatie niet alleen een verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van andere partijen 
in Utrecht is. De politie kan het niet alleen blijven doen en dit hoeft ook niet.  
 
De pitches waren gericht op samenwerking met andere partijen en (vroeg)signalering. Samenge-
vat kan er ingezet worden op de bewustwording van het uitgaanspubliek, op het gebruik van 
data over drukte en sfeer en kunnen andere partijen zichtbaarder zijn op straat zoals via  een 
nachtwacht, een straatportier of een politie-vrijwilliger. Andere partijen kunnen bijdragen aan de 
signalering en dienen als oren en ogen in de stad zodat de politie ingezet kan worden daar waar 
het echt nodig is. Meer capaciteit bij de politie is niet nodig wanneer het werk dat uit handen ge-
nomen kan worden door anderen ook daadwerkelijk opgepakt wordt, zodat de politie haar be-
voegdheden kan gebruiken op de meest noodzakelijke plekken. 
 
Als Denkkracht Utrecht zijn we blij met de positieve feedback van de Politie Utrecht Centrum en 
de enthousiaste manier waarop de pitches in ontvangst zijn genomen. We hopen dat jullie snel 
met onze ideeën aan de slag kunnen gaan en dat we bijgedragen hebben aan het garanderen van 
de veiligheid tijdens het uitgaan. We willen jullie tot slot nogmaals hartelijk bedanken voor de 
fijne samenwerking! 
 

Vervolg van de DKC 
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem 
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht Utrecht via 
contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.  
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