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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-organisatorische 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. 

Nieuwe oplossingen en 
denkrichtingen voor

maatschappelijke
vraagstukken

Mee- en tegendenken met 
(semi)publieke organisaties

Verbinden van 
young professionals

2



DENK
KRACHT
UTRECHT

Vraagstuk

Denkkracht organiseert regelmatig ‘Denkkrachtcentrales’ (DKC’s) : dagen waarbij aan 
een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere externe partners. 
Op zaterdag 29 september 2018 dacht Denkkracht Utrecht mee met ProRail. Op deze dag 
stond de volgende vraag centraal:

Hoe zorgen we dat we mogelijk suïcidale 
personen bereiken voordat ze het spoor 

bereiken, en welke rol kan ProRail hierin spelen?

Jaarlijks  zijn er bijna 2000 zelfdodingen per jaar. Een groot deel daarvan vindt plaats op 
het spoor; zo’n 215 per jaar. Dat is gemiddeld één per werkdag. ProRail onderneemt
allerlei activiteiten om dat aantal terug te dringen naar 0. Niet alleen is er fysieke 
afscherming van het spoor, maar ook wordt spoorpersoneel bijvoorbeeld opgeleid in het 
herkennen, contact maken en overdragen van mensen die suïcide willen plegen. 
Daarnaast zoekt ProRail de samenwerking met allerlei partijen, waaronder 113 
zelfmoordpreventie.

Het blijkt dat 50% van de mensen die suïcide plegen op het spoor niet in zicht is van de 
hulpverlening. Suïcidepreventie begint dan ook met het herkennen en bespreekbaar 
maken van suïcideplannen en suïcidale gedachten. ProRail wil hier graag een rol in 
spelen, maar niet alleen: ze zijn op zoek naar nieuwe partners die samen met hen deze 
uitdaging aan willen gaan. Daarom heeft ProRail Denkkracht gevraagd om mee te 
denken over preventie van suïcide, de rol die ProRail hierin kan spelen en de vraag welke
organisaties zij daarbij zouden moeten betrekken.

Tijdens het ochtendprogramma ontvingen 
de deelnemers op verschillende manieren 
informatie over ProRail en suïcide. We 
hoorden de feiten en cijfers, kregen een 
heftig inkijkje in het leven van ploegleider 
Johan van de incidentenbestrijding, en 
gingen met elkaar het gesprek aan over 
onze eigen ervaringen en gedachtes. De 
eerste ideeën begonnen al te borrelen, en 
na de lunch gingen we aan de slag aan de 
hand van een aantal creatieve 
werkvormen. Die worden op de volgende 
pagina verder toegelicht. 3
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Creatieve werkvormen

Om te komen tot creatieve oplossingen, werkt Denkkracht met op maat gemaakte 
creatieve werkvormen. Op deze Denkkrachtcentrale werd de creativiteit gestimuleerd 
met de volgende werkvormen:

Taboes doorbreken
Er heerst een taboe op het praten over 
je problemen in het algemeen, en 
suïcide in het bijzonder. Daardoor is het 
moeilijk om mensen met suïcidale 
gedachten te signaleren en hen tijdig in 
contact te brengen met passende hulp. 
In deze eerste ronde kijken we naar 
andere zaken waar een taboe op heerst, 
waar mensen het moeilijk vinden om 
erover te praten. Hoe kunnen deze 
taboes doorbroken worden?

Schulden
Drank-

probleem
Analfa-
betisme

Studie te 
moeilijk

SOA

Gepest 
worden 
(bijv. op 

werk) 

Uit de put
Iedereen kent situaties waarbij naasten “in de 
put zitten” (uiteenlopend in mate van ernst). 
Neem voor jezelf een of meerdere situaties in 
gedachten waarbij iemand die je goed kent in 
de put zat. Waaraan merkte je dat het niet 
goed ging met deze persoon/personen? Hoe 
heb je in die situaties naasten geholpen? Hoe 
heb je de ander gesteund bij het doorbreken 
van het patroon?

Google Maps
Doorloop in Google Maps de route die je 
vandaag hebt afgelegd naar ProRail. 
Zoom in en kijk welke bedrijven en 
organisaties je tegenkomt. Welke rol 
zouden zij kunnen spelen bij het helpen 
of signaleren van mensen die suïcide 
willen plegen? 
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Mensen met schulden plegen vaker 

suïcide; richt activiteiten specifiek op die 

doelgroep.

✓ Pak een actieve rol in het verbinden en 

informeren van organisaties rondom 

schuldhulpverlening en suïcidepreventie.

✓ Bied informatie en een ingang tot 

schuldhulpverlening aan mensen met 

schulden, bijv. via billboards op de 

stations, bij de prijzen van treinkaartjes in 

de NS- en 9292-app.

✓ Help mensen met schulden door hen zelf 

banen aan te bieden bij ProRail of 

partners.

Hoe kan ProRail meer ProLife worden? We weten dat mensen met schulden een vijf keer zo grote 

kans hebben om zelfmoord te plegen. Daarom moet ProRail meer de samenwerking zoeken met de 

schuldhulpverlening. Ze kan een actieve en verbindende rol pakken, niet alleen met de 

hulpverleningsorganisaties, maar alle partijen daaromheen: aannemers op het spoor, reizigers, UWV, 

uitzendbureaus, overheden en winkels in het stationsgebied (denk aan de AH of de Starbucks). Zo 

kan een wisselwerking ontstaan: ProRail biedt een platform om mensen met schulden die hulp nodig 

hebben beter te bereiken, en doordat zij passende hulp vinden plegen ze minder vaak suïcide op het 

spoor. Daarvoor is een campagne nodig, die bijvoorbeeld kan bestaan uit de volgende onderdelen:

• Vrijmaken van billboards op stations: Zit je in de schulden of ken je iemand met schulden? Praat 

erover en zoek hulp!

• Bied opleidingen aan schuldhulpverleners om suïcide te identificeren.

• Neem in apps zoals 9292 en de NS-app informatie op over schulden – bijvoorbeeld bij de prijzen 

van treinkaartjes (die hoog zijn voor mensen met schulden). Misschien kun je zelfs 

ondersteuning/korting bieden voor hen die in de schuldhulpverlening zitten.

• Verbind partijen en organisaties rondom de schuldhulp en suïcide; schuldenproblematiek staat 

niet op zichzelf (bijvoorbeeld ook relatieproblemen). Zij hebben behoefte aan informatie over 

suïcide en hoe dat te voorkomen.

• ProRail heeft zelf ook iets te bieden aan mensen met schulden, namelijk een baan. Zet deze 

mensen in de vacaturebank van ProRail (en partners) en wie weet kunnen ze daar doorgroeien.

• Zorg dat je ervaringsdeskundigen op het gebied van schulden en suïcide in kunt zetten voor 

voorlichting of contact met mensen die in de problemen zitten.

Reactie:

Een aantal partijen, zoals schuldhulpverlening en incassobureaus, is al wel in beeld. Maar het is 

interessant om door te denken of we daar actiever op aan kunnen sluiten. Ook het idee dat we banen 

kunnen bieden, dat we zo een oplossing kunnen bieden voor die mensen, spreekt aan. Ten slotte is 

de koppeling met prijskaartjes interessant; kunnen we mensen ontzorgen door hen korting te geven 

of gratis te laten reizen?

Van ProRail naar ProLife
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Stimuleer mensen om meer echt contact 

te maken met elkaar

✓ Daarom de campagne ‘Het spoor 

verbindt’, met o.a.

✓ Spoorvragen (zoals de vragen op 

PickWick theeezakjes) op koffiekopjes en 

bierviltjes

✓ Een 113 Pop-up store waar je Sad Socks 

kunt kopen en informatie over 

zelfmoord(preventie) krijgt.

Waarom plegen mensen suïcide? Het grootste probleem is dat mensen geen contact meer maken 
met elkaar; ze zitten op hun telefoon en maken geen praatje meer met elkaar. Maar juist contact 
houden met elkaar – en zeker met mensen die depressief zijn – is belangrijk. Dat probleem van 
eenzaamheid en contact maken willen we oplossen met de campagne ‘Het spoor verbindt’.

Op het spoor van ProRail reizen dagelijks meer dan 1 miljoen reizigers. Zij komen allemaal op de 
stations in Nederland, dus daar ligt onze focus. De insteek van de campagne is luchtig, gericht op de 
‘gewone reiziger’ en op het maken van contact met elkaar. De volgende activiteiten zouden 
onderdeel kunnen zijn van de campagne:
1. De piano’s in de stationshallen zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken. Zet daar krukjes bij om 

te stimuleren dat mensen samen naar de muziek luisteren die iemand speelt, en contact met 
elkaar kunnen leggen.

2. In de winkels op de stations, zoals de Kiosk en de Starbucks, kun je bekertjes met ‘spoorvragen’ 
(zoals de vragen op de PickWick theezakjes) zetten: Hoeveel vertraging heb jij al vandaag? Waar 
ben jij naartoe onderweg? Een alternatief is om de vragen aan de onderkant van je bekertje te 
zetten; om contact met anderen in de trein te stimuleren. Op de bekertjes kun je ook een 
checkbox zetten ‘Ja ik wil praten’ of ‘Nee laat me met rust’.

3. Zorg dat er op stations kletskoptafels staan voor mensen die behoefte hebben aan een praatje. 
Daar kun je de spoorvragen van 3 bijvoorbeeld op biervieltjes drukken.

4. Doe een bepaalde tijd een actie met de bloemisten op de stations: als je iets koopt krijg je één 
extra bloem, die je kunt uitdelen aan iemand die er verdrietig uitziet of die je kent en die in de put 
zit om zo het contact met elkaar te bevorderen.

5. We/Reconnect: ProRail kan het probleem samen met partners meer onder de aandacht brengen, 
bijvoorbeeld door bij de inlog van WiFi in de trein te vragen of mensen voldoende contact 
anderen hebben gehad de laatste tijd.

Het spoor verbindt

6. Een 113 pop-up store op de stations. Daar kun je bijvoorbeeld Sad Socks verkopen (i.p.v. 
Happy Socks) of speldjes/buttons met ‘je mag altijd met me praten’. In de pop-up store 
is natuurlijk informatie te vinden over 113 en depressiviteit.

Reactie:

Dit past in de trend van ‘het station’ naar ‘ons station’. Dit zijn echt concrete ideeën die meteen 

in dat concept passen. Het probleem is wel dat er op kleine stations minder ketens zijn, maar 

daar zijn wel restaurants waar je iets kunt doen of een overdekte wachtruimte waar je een 

tegeltje neer kunt leggen. Of met een mobiel bloemenstalletje bij een overweg gaan staan. 
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Mannen plegen vaker zelfmoord dan vrouwen. Ze praten 

minder over hun problemen. Hoe kun je hen bereiken?

✓ Online: Maak een filmpje in Dumpert-stijl en doorzoek de 

reacties op mensen met suïcidale gedachten.

✓ Offline: Krant ‘De Trein’ met als ondertitel ‘Spoor jij wel?’ 

waarin aandacht is voor zelfmoord(preventie).

✓ Bier: Met de campagne ‘Heerlijk helder hoe is het?’ om 

mannen in gesprek te brengen.

Mannen plegen veel vaker zelfmoord op het spoor dan vrouwen. De aanname is dat ze minder 
praten over hun gevoelens en problemen daardoor opkroppen. Hoe kunnen we deze ‘onbereikbare 
man’ toch bereiken? We hebben een drietal plekken waar de onbereikbare man te bereiken is: online, 
offline en bier.

Online zitten veel mannen op de website Dumpert.  Die bestaat uit filmpjes die goed bekeken 
worden. ProRail moet met 113 een filmpje maken in Dumpert stijl, dat zoveel mogelijk viral moet 
gaan. Dat biedt niet alleen kansen voor het filmpje zelf, maar ook door in de comments te zoeken 
(met een zoekmachine) als mensen blijk geven van suïcidale gedachten. Reageer dan met een 
standaardaccount: er is hulp beschikbaar.

In de trein zitten ook veel onbereikbare mannen. We stellen voor hen te bereiken met een variant 
van de krant Metro: De Trein. De ondertitel is: Spoor jij wel? Daarmee maak je het onderwerp 
suïcide/zelfmoordgedachten bespreekbaar. Je kunt laten zien dat meer mensen suïcidale gedachten 
hebben, en in de Trein aandacht besteden aan feitjes en ervaringsverhalen van mensen die een 
zelfmoordpoging hebben gedaan of mensen kennen in de omgeving. Daarnaast hebben we een 
aanvulling op de licht- en geurpalen die ProRail nu bij spoorwegovergangen plaatst: een 
complimentenpoort zoals die nu ook bij Utrecht Centraal staat. Een complimentje voor je voor de 
trein wilt springen kan misschien net het steuntje in de rug geven om van je plan af te zien.

Ten slotte kun je de onbereikbare man bereiken met bier. Bij een biertje praten mannen met elkaar, 
maar vaak niet over dingen die er echt toe doen. Dat kun je stimuleren door op de wikkel vragen te 
stellen als: ‘met wie moet jij weer een keer een biertje drinken?’ Dat kan in de vorm van een 
campagne met een landelijke bierbrouwer en de slogan ‘Heerlijk helder hoe is het met je?’

Reactie:
Goede strategieën om de onbereikbare man te bereiken. Vooral de biersuggesties zijn praktisch 
toepasbaar; misschien moeten we ook maar wikkels voor om blikjes gaan maken!

De onbereikbare man
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Gebruik je omroepberichten om het 

onderwerp suïcide bespreekbaar te maken 

en hulp voor mensen te vinden.

✓ De mededeling ‘vertraging door aanrijding 

met een persoon’ wordt dan aangevuld 

met ‘9 van de 10 a.m.p. is een 

suïcidepoging. Maak suïcidale gedachten 

bespreekbaar.’

✓ De mededeling ‘Let op verdacht gedrag en 

meld het’ wordt aangevuld met ‘Er zijn 

hulpverleners van de NS/ProRail aanwezig. 

Zodat het niet alleen om het voorkomen 

van diefstal of aanslagen gaat.

Omroepberichten

Afgelopen woensdag stond ik op het station. Er was iemand voor de trein gesprongen. Iedereen op 

het perron had vertraging en stond te wachten tot er weer een trein reed. Aangezien ik al wist dat we 

vandaag naar ProRail zouden gaan en over dit onderwerp na zouden denken, heb ik wat 

rondgevraagd: “Wat doet dit nu met je?” - “Tsja, het is vervelend, maar wat doe je eraan?” - “Weet je 

dat het ook een zelfmoordpoging zou kunnen zijn?” - “Ja, maar geen idee hoe vaak dat voorkomt?”

Vandaag hebben we geleerd dat het 9 van de 10 keer iemand is die expres voor de trein springt. En 

tegelijkertijd vraag je je dan af: Wat kan ik doen/en nu? Wat helpt is erover praten en diep contact met 

iemand aangaan. Juist wanneer er iemand voor de trein is gesprongen, en veel mensen op het perron 

staan te wachten, waarom zeg je bij de mededeling dan niet ‘9 van de 10 gevallen is een 

zelfmoordpoging, maak suïcidale gedachten bespreekbaar’. Zo gebruik je de vertraging die mensen 

lopen om hen voor te lichten over wat ze kunnen doen en hoe ze een gesprek aan kunnen gaan.

In het kader van de meldingen is er nog een andere melding die aangepast kan worden. Op Schiphol 

en een aantal andere stations klinkt geregeld de melding: let op verdacht gedrag en meld het. Mijn 

gedachte is dan altijd: Ik ben geen NSB’er, ik wil niemand ten onrechte verlinken. Terwijl we er 

vandaag achter zijn gekomen dat jullie personeel hebben dat let op verschillend soort gedrag. Niet 

alleen maar terroristische aanslagen, maar ook om suïcideplannen te signaleren. Als je aan de 

boodschap toevoegt: ‘Hulpverleners van de NS/ProRail zijn aanwezig als mensen hulp nodig hebben.’ 

maak je dat ook duidelijk. Als je dat hoort denk je: op naar de NSB’er!

Reactie:

Het aanpassen van omroepberichten hebben we het al vaak over gehad, ook met 113. Dat is best 

ingewikkeld, omdat je niet graag de nadruk legt op dat mensen suïcide hebben gepleegd. 

Omroepberichten liggen heel gevoelig, maar dat moet ons niet beletten om daarover na te denken.  

Daarom is ook niet gekozen voor ‘Dit was een suïcide’ maar voor de statistieken en het bespreekbaar 

te maken. En het moment te gebruiken.  Dat is zeker ook een heel goede, dat je het omdraait: maak 

gebruik van de situatie; ze zijn vertraagd en moeten toch iets. Dat moment gebruiken kan wel. Zeker 

die onderste zin ‘Maak suicidale gedachten bespreekbaar’, dan maak je mensen onderdeel van het 

probleem en de oplossing. 8
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Bied mensen met suïcidale gedachten aanvullende hulpverlening in de 

vorm van buddy’s (ervaringsdeskundigen)

✓ Door buddy’s en mensen met suïcidale gedachten samen te brengen in 

groepen kun je ook de eenzaamheid 

onder deze groepen tegengaan; 

ze vormen een netwerk.

✓ Betere naam is nog gewenst!

Suicide buddies

Hoe bereik je de mensen die zelfmoord gaan plegen? Het gaat vaak om mensen die eenzaam zijn, die 

zich alleen voelen, die niet overtuigd zijn van zichzelf. Zij ervaren een drempel om hulp te zoeken. En 

ze lopen tegen wachttijden aan in de zorg. Wij bieden een oplossing voor de mensen met suïcidale 

gedachten die door mensen van NS/ProRail (of anderen) worden gesignaleerd. Nu worden zij al 

doorverwezen naar hulpverlening. Maar aanvullend kun je straks ook vragen: “Mag ik je in contact 

brengen met iemand die in dezelfde situatie heeft gezeten?” Want ProRail heeft geïnvesteerd in een 

netwerk van ‘suicide buddies’ (vrij naar suicide bunnies) voor mensen met suïcidale gedachten. 

Wie zijn die buddies? Per regio (zodat contact laagdrempelig is) moet je een netwerk opbouwen van 

ervaringsdeskundigen, die zelfmoordpogingen hebben gedaan of ideeën daarvoor hebben gehad. 

Deze mensen krijgen een training van 113 en moeten op korte termijn beschikbaar zijn om anderen te 

ondersteunen. Je hebt een flinke poule nodig zodat er altijd een buddy bereikbaar is voor iemand die 

hulp nodig heeft. 

Als iemand in contact wil komen wordt diegene gekoppeld aan een buddy. Er is de mogelijkheid om 

één op één af te spreken, maar ook om in groepen bij elkaar te komen (buddy’s en mensen met 

suïcidale gedachten samen). Zou wordt ook een netwerk opgebouwd, en voelen die mensen zich 

minder eenzaam. Deze groepen moeten worden begeleid door professional. Er moet een veilige sfeer 

worden gecreëerd waarin het ook prima is om alleen maar te luisteren naar anderen. En een 

gezamenlijke appgroep kan helpen om ook tussentijds contact te onderhouden.

Wat is hiervoor nodig: een app met database voor de buddy’s, goede samenwerking met NS, proRail, 

113 en hulpverlening. NS/ProRail zorgen voor eerste herkenning, gaan in gesprek, koppelen ze aan de 

suicide buddies. De andere organisaties kunnen die hulp organiseren.

Reactie:

Interessant; nu worden er allerlei soorten hulp aangeboden, maar volgens mij niks met groepen. Die 

zijn veel laagdrempeliger. Het is een vraag die je bijna zo aan 113 kan stellen: waarom is alle hulp 

individueel, waarom zijn er geen groepsprojecten? Misschien is er al over nagedacht, maar belangrijk 

om te vragen. Het spreekt ook aan dat iemand direct weg gaat met een contactpersoon, niet met een 

nummer van een instantie.

Het idee doet denken aan de Anonieme Alcoholisten. Misschien is ‘Anonieme Suïcidalen’ 

een optie voor een naam? NS is bezig met een buddysysteem voor ouderen, misschien is 

daar een combinatie mee te maken.
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Hoofdpunten en ideeën

✓ Het aantal zelfmoorden in Brabant ligt hoog, dus 

koppel een campagne aan een typisch Brabants feest: 

carnaval!

✓ De campagne richt zich op mentaal welbevinden en 

eenzaamheid in het algemeen. ‘Jij viert carnaval toch 

ook niet alleen?’ Om zo mensen te stimuleren elkaar 

meer op te zoeken en niemand alleen carnaval te laten 

vieren.

✓ Ga langs bij carnavalsverenigingen en Prins Carnaval, 

hang SIRE-achtige posters op het station op, bereik 

jongeren via Snapchat en ouderen via Omroep Brabant.

Carnaval

Hoe is carnaval als je suïcidale gedachten hebt? 
“Ik heb niet zo’n in carnaval…” – “Hoezo niet, we zijn toch Brabanders?” – “Ik heb niet echt vrienden 
om mee te gaan…” – “Oh dat is vervelend. Nouja oké houdoe!”

We weten dat het aantal zelfmoorden in Brabant hoog ligt, dus we hebben ons gericht op de groep 
Brabanders. Wat is nu typisch Brabants? Carnaval! Net als bij kerst voelen sommige mensen zich bij dit 
soort feesten vaak eenzaam. Juist dan hebben ze mensen om zich heen nodig. Hoe maak je mensen 
tijdens zo’n feestperiode bewust van dit probleem?

Carnaval bestaat niet alleen uit een feestweek, maar uit een hele periode ervoor met 
voorbereidingen, praalwagens maken en outfits uitkiezen. Tijdens die momenten kun je mensen 
bewust maken met posters, en mensen van 113 langs laten gaan bij carnavalsverenigingen. Je 
probeert mensen ertoe aan te zetten dat ze voorafgaand en tijdens carnaval het gesprek aangaan 
met eenzame mensen. 

Welke rol zou ProRail hierin kunnen spelen? Ze kunnen het gesprek aangaan met 113 en 
zorginstellingen wat zij kunnen betekenen. En zelf kan ProRail het thema onder de aandacht brengen 
op stations met SIRE-achtige posters: ‘Jij viert carnaval toch ook niet in je eentje?’ Ook sociale media 
zoals Instagram of Snapchat kan in die periode worden ingezet.

Deze campagne richt zich niet zozeer op suïcidale gedachten, maar breder op mentaal welzijn en 
eenzaamheidsproblematiek. Het zou mooi zijn als we carnaval een soort kerstboodschap mee kunnen 
geven. Voordeel is dat de gedachte er het jaar erop nog is, ook al is de campagne er dan niet meer. Je 
begint bij de verenigingen en Prins Carnaval, maar de carnavalsgedachte kan zich steeds verder 
verspreiden.

Reactie:
Bij dit idee is een mooie combinatie te maken met het bier en de onbereikbare mannendoelgroep. Ik 
vind het ook interessant dat je het aan feest koppelt; dat je een campagneweek doet tijdens feesttijd. 
We weten dat tijdens Kerst veel zelfmoord wordt gepleegd, maar carnaval weten we eigenlijk niet. 
Snapchat is ook een goede suggestie; dan target je de campagne specifiek op de doelgroep jongeren. 
En je kunt Omroep Brabant inzetten voor de ouderen die achter de buis gekluisterd zitten.
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Tot slot

Deze Denkkrachtcentrale was er een die alle aanwezigen niet snel meer zullen 
vergeten. Het was een dag met een heftig thema, maar het voelde ook heel waardevol 
en goed om onze denkkracht daarvoor in te zetten. Dat heeft geresulteerd in veel en 
sterk uiteenlopende ideeën, waar ProRail zelf ook concreet mee aan de slag kan. Zoals 
één van de aanwezigen van ProRail het omschreef: “Ik ben echt van mijn stoel 
geblazen van creativiteit. Ik ken commerciële bureaus die minder creativiteit hebben 
getoond dan jullie op één dag!” We hopen dan ook dat een deel van de ideeën ook 
echt tot uitvoer worden gebracht. En dat we zo ons steentje hebben kunnen bijdragen 
aan het voorkomen van suïcide in het algemeen en op het spoor specifiek.

Meer weten?
Wilt u meer 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 de 
stichting Denkkracht Utrecht of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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