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Op zaterdag 22 februari 2020 verzamelden een groep young professionals zich bij 
het wijkbureau Leidsche Rijn.  Ze kwamen hier om mee te denken met de 
wijkregisseurs uit Utrecht over een vraagstuk rondom jongerenparticipatie. Door 
middel van verschillende brainstorms vonden zij antwoord op de vraag ‘Hoe krijgen 
de wijkbureaus en gemeente Utrecht (meer) participatie van jongeren bij inspraak 
over zaken die spelen binnen de wijk?’. In dit verslag vindt u informatie over 
Denkkracht Utrecht, het Denklab bij wijkbureau Leidsche Rijn en de resultaten van 
de pitches. Veel leesplezier!  
 

Denkkracht Utrecht 

Denkkracht Utrecht, opgericht in 2013, is een denktank die bestaat uit 25 young 
professionals die zich vrijwillig voor de stichting inzetten. De professionals 
hebben allemaal verschillende studieachtergronden en werken in verschillende 
sectoren. De verbindende factor tussen de deelnemers is de stad Utrecht, 
iedereen heeft hier gestudeerd, gewoond of gewerkt of studeert, woont of werkt 
hier momenteel. 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.  
 
Door Denkkracht Utrecht worden onder andere Denklabs georganiseerd: dagen 
waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere 
externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve 
werkvormen 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. 
 

 
De deelnemers van Denkkracht 2020 
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Introductie wijkbureau Leidsche Rijn 

 
Wat zijn en wat doen de wijkbureaus in Utrecht? 
 
Het Wijkbureau Utrecht bestaat eigenlijk niet, er is een wijkbureau in iedere wijk 
van de stad. In totaal zijn er tien wijkbureaus. De wijkbureaus zijn 
vooruitgeschoven posten vanuit de gemeenten en zorgen voor een 
laagdrempelige toegang voor bewoners richting de gemeente. Van de deelnemers 
zijn er zes mensen die voor vandaag al wisten welk wijkbureau bij hun wijk hoort en 
waar ze terecht kunnen. Dit laat zien hoe ver weg de gemeente kan zijn voor 
mensen. 
 
De wijkbureaus werken twee richtingen op. Enerzijds halen ze op wat er speelt in 
de wijk en waar mensen en organisaties zich mee bezig houden. Ze halen dit op voor 
de beleidsafdelingen op het stadskantoor, bijvoorbeeld op de gebieden als 
onderwijs, sport en welzijn. De vraagstukken die er spelen in de wijk worden door 
de wijkregisseurs geagendeerd bij de beleidsafdelingen. Anderzijds willen de 
beleidsafdelingen soms dingen naar de wijk toebrengen. De wijkbureaus helpen de 
mensen van het stadskantoor om zaken in de wijk te laten landen. De wijkbureaus 
zorgen vooral voor het verbinden van mensen. Daarnaast hebben ze een taak 
rondom het initiatievenfonds: bewoners kunnen gebruik maken van dit fonds voor 
initiatieven zoals barbecues, verkeersdrempels of extra licht. In ieder wijkbureau 
zijn er mensen die kunnen helpen om een idee te realiseren. 
 
Ontwikkelingen van wijken 
 
Recent is er een nota gemaakt voor de gemeenteraad: ‘Samen stad maken op de 
Utrechtse manier’. Utrecht wil niet alleen vanuit de Gemeente de stad vormen, 
maar daarbij meer participatie van inwoners. De Gemeente Utrecht wil alle 
inwoners van Utrecht mee laten denken om Utrecht nóg mooier te maken. Inclusie 
is hierbij een belangrijk onderwerp: alle groepen in de stad moeten meegenomen 
worden. In elke wijk wordt een wijkplatform opgezet: een klankbord met bewoners 
uit de wijk. Ook daarbij is inclusiviteit een doelstelling. Twee keer per jaar proberen 
de wijkplatforms een themabijeenkomst te organiseren waarbij ze hopen een 
divers publiek aan te spreken. Dit is een brug naar het vraagstuk van vandaag: hoe 
kunnen de wijkbureaus jongeren bereiken bij de plannen die de Gemeente heeft en 
hen laten participeren? 
 
Casus door Boris van Lieshout (Project Durf) 
 
Boris introduceerde een casus over Leidsche Rijn, een relatief jonge wijk in 
Utrecht. Vooral veel jonge gezinnen kwamen er in de afgelopen jaren wonen. Dit 
heeft tot gevolg dat 40% van de totale jeugd van Utrecht in Leidsche Rijn en De 
Meern woont. Hoewel de Gemeente hoopt dat de jeugd in eigen wijk dingen blijft 
ondernemen, trekt men liever naar de binnenstad van Utrecht. Met Project Durf 
worden projecten opgezet om aansluiting met jongeren te zoeken en ze in hun 
eigen wijk te houden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door sport, feesten, 
evenementen, kunst en cultuur. Er wordt nu nog veel voor jongeren georganiseerd 
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en weinig door jongeren zelf. Op het eerste feest kwamen 500 jongeren af, maar 
het evenement kreeg helaas een nare bijsmaak. De jongeren waren onderdeel van 
het evenement doordat ze zelf de kaarten verkochten, maar het zou leuk zijn als 
hun participatie en initiatief verder kan worden uitgebreid. Er is vraag naar een 
meer proactieve inzet. Wat zou hen over de streep halen om zelf (vrijwillig) 
initiatief te nemen? Hoe wordt inclusie bewerkstelligt en worden diverse groepen 
jongeren bereikt? 
 
 

Vraagstelling 

Uit de kennismakingsgesprekken 
met Frits en Ina en uit de 
introductie bleek dat de 
wijkbureaus het niet ideaal vinden 
dat het steeds dezelfde groepen 
burgers zijn die inspraak leveren 
bij beleidsplannen voor de wijk. 
Participatie van jongeren en zeker 
van een diverse groep jongeren 
ontbreekt. Hierdoor ontbreekt 
ook hun perspectief op de plannen 
van de Gemeente. De gemeente is 
bezig om wijkplatforms te 
ontwikkelen als vervanging van 
en/of toevoeging aan huidige 
inspraakorganen en 
bewonersinitiatieven (eg. BOL 
Bewoners Overleg Lunetten, 
Leidsche Rijn maken we samen). Het doel is dat nieuwe ontwikkelingen binnen de 
wijk en vraagstukken kunnen worden getoetst bij dit wijkplatform. De 
vorm/organisatie van het wijkplatform kan per wijk verschillen. Hoe kunnen de 
wijkbureaus zorgen dat dit een succes wordt en zorgen dat dit daadwerkelijk leidt 
tot meer en meer diverse jongerenparticipatie? 
 
De centrale hoofdvraag van dit denklab luidt:  

Hoe krijgen de wijkbureaus en de gemeente (meer) participatie van jongeren bij 
inspraak over zaken die spelen binnen de wijk?  

 
Deze hoofdvraag werd opgesplitst in een aantal subvragen: 

• Hoe kan het wijkplatform hierbinnen een rol vervullen/spelen? 
• Hoe richt je een wijkplatform in zodat meer jongeren worden betrokken? 
• Hoe kun je jongeren in dialoog laten gaan met andere groepen binnen de 

wijk? 
• Hoe bereik je jongeren? 
• Hoe krijg je jongeren meer bewust van/betrokken bij de dingen die spelen 

binnen de wijk? 
• Welke thema’s spelen er binnen de wijk en hoe zou je jongeren hierbij kunnen 

betrekken? 
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Naast het beantwoorden van de hoofdvraag en het genereren van ideeën, leidde de 
dag ook tot een mooie kennismaking tussen de deelnemers van Denkkracht en de 
Wijkbureaus. De deelnemers hebben zelf hun wijkbureau opgezocht en hebben 
geleerd over de werkwijze van deze wijkbureaus.  
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Programma Denklab Wijkbureau Leidsche Rijn  

Het denklab bij Wijkbureau Leidsche Rijn was een ontzettend energieke, leerzame 
en productieve dag. De deelnemers werden in de ochtend hartelijk ontvangen door 
Frits en Ina bij de deur en begonnen de dag met een heerlijke kop koffie, klaargezet 
door Mariëlla. Direct viel het deelnemers op dat er veel mensen vanuit de gemeente 
Utrecht aanwezig waren en tijdens de introductie bleek dat er een breed spectrum 
aan wijkbureaus vertegenwoordigd was. Het vraagstuk werd geïntroduceerd en 
daarna uitgediept aan de hand van een casus. Na deze plenaire introductie ging de 
groep deelnemers uiteen in vijf kleinere groepen en konden ze vragen stellen aan 
één van de aanwezig wijkregisseurs.  
 

 

De deelnemers hebben hun ideeën gegenereerd aan de hand van vijf brainstorms. 
In onderstaande  tekstvakken zijn de brainstormopdracht weergegeven die de 
deelnemers kregen. Dit geeft een beeld van de manier waarop de deelnemers tot 
hun ideeën zijn gekomen.   
 

Brainstorm 1. Wie ben ik? (divergerend) 
1A. In deze eerste brainstorm gaan jullie de andere groepsgenoten beter leren 
kennen.  
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen.  

o Hoe oud ben je? 
o Welk werk doe je? 
o In wat voor huis en straat woon je? 
o Wat is voor jou belangrijk in jouw wijk? 
o Wat maakt het aantrekkelijk voor jou om mee te denken over dit thema? 

Bespreek met elkaar de antwoorden op de vragen.  
 
1B.  Je gaat nog een keer antwoord geven op de vijf vragen, maar nu vanuit het 
perspectief van iemand anders. Pak om de beurt een van de kaartjes. De rest van 
de groep stelt de vijf vragen opnieuw aan je. Probeer zo goed mogelijk antwoord 
te geven vanuit de rol die op je blaadje staat. Na de vijf vragen probeert de rest 
van de groep te raden wie je was. Als de rol geraden is, gaat de beurt naar de 
volgende uit de groep. 
 
Op de kaartjes stonden de volgende groepen: brugklasser op het vmbo, 
bovenbouwer op het gymnasium, nieuwkomer zonder status, 
schoolverlater/spijbelaar, scholier met ongeschoolde ouders en jongere met 
een migratieachtergrond. 
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Brainstorm 2. De eerste indruk (divergerend)  
• Denk terug aan de probleemstelling eerder op de ochtend en aan het 

gesprek met de wijkregisseur. Schrijf de eerste vijf woorden op die in je 
opkomen en zet deze naast elkaar op het papier.  

• Iedereen geeft de woorden door naar links. Op het doorgegeven papier 
schrijf je onder elk woord het eerste woord dat in je opkomt.  

• Herhaal dit totdat iedereen zijn originele papier weer in handen heeft.  
• Bespreek met elkaar de meest opvallende rijtjes en de meest opvallende 

overeenkomsten 
 

 
Brainstorm 3. Gek, gekker, goed (divergerend) 
Het zijn vaak de gekke ideeën waar de meest briljante oplossingen en inzichten 
uit voortkomen. Bedenk een zo gek mogelijk idee bij de vraag ‘Hoe krijg je (meer) 
participatie van jongeren bij inspraak over zaken die spelen binnen de wijk?’. 
Schrijf het idee in de eerste kolom.  
 
Geef het papier naar links. DENK NOG GROTER. Hoe kan het idee dat jij 
doorgekregen hebt nog gekker? Schrijf het idee in de tweede kolom en geef het 
papier opnieuw door naar links.  
 
Je hebt nu een papier in je hand met daarop een heel gek idee.  Wat zijn de goede 
aspecten van  het idee en hoe kan je dit idee realistisch maken? Schrijf dit op in 
de laatste kolom.  
 
Handige tips voor de Denkkrachters om een gek idee naar een goed idee te 
vertalen:  

• Wat is er goed aan dit idee? (Hoe kunnen we deze ‘voordelen’ op een 
realistische manier bereiken?) 

• Wat zijn de nadelen van dit idee? (Hoe kunnen we deze nadelen 
wegnemen?) 

• Wat is de basis-gedachte van dit idee? (Hoe kunnen we dit ‘principe’ – op 
een realistische manier – nog meer toepassen?) 

 
Bespreek met elkaar de ideeën.  
 

 
Brainstorm  4. Clusteren (convergerend) 
Verzamel de ideeën die jullie vanochtend hebben op gedaan en cluster deze in 
thema’s.  
 
Verdeel nu individueel tien punten over de ideeën. Het (in jouw ogen) beste idee 
krijgt de meeste punten. Deel de puntenverdeling met elkaar en leg uit waarom 
jij je punten aan een idee hebt gegeven. Vervolgens worden alle punten bij elkaar 
opgeteld en ontstaat een ranking.  
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Brainstorm 5. Optimisten vs pessimisten 
Kijk naar de top 3 ideeën van de vorige ronde. Ga voor elk idee na wie er het 
meeste en het minste punten aan heeft gegeven in de vorige ronde en deel de 
groep in tweeën.  
 

• De twee personen die het minste punten aan dit idee hebben gegeven 
krijgen twee minuten om een pitch van maximaal een minuut te bedenken 
voor dit idee.  

• De rest van de groep gebruikt de twee minuten om zoveel mogelijk 
kritische vragen en wankele punten bij het idee te verzamelen. Na de pitch 
krijgen jullie 5 minuten de tijd om de pitchers het vuur aan de schenen te 
leggen.  

 
Herhaal dit voor jullie 3 beste ideeën.  
 

 
Tussen het brainstormen door was er een heerlijke lunch en aan het einde hebben 
de deelnemers een vrolijke energizer gedaan. Voor de energizer gingen de 
deelnemers naar buiten voor een vrolijk wedstrijdje met een ballon. De harde wind 
maakte dit tot een vrolijk tafereel dat veel verbaasde blikken trok van de 
buurtbewoners. Na de energizer zijn de deelnemers begonnen aan het 
voorbereiden van hun pitch. 
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Pitches 

Het denklab bij Wijkbureau Leidsche Rijn heeft geresulteerd in vijf verschillende 
pitches. De vormen van de pitches varieerden van een gesproken pitch tot een 
pitch in filmpjes tot een toneelstuk. Een samenvatting van de pitches wordt 
hieronder per pitch weergegeven.  
 
Pitch 1 – Jongereninitiatievenfonds: eerst aanmelden, dan het proces uitvoeren 
 
De eerste pitch was gevormd in een toneelstuk waarin een jongere een probleem 
rondom de skatebaan wilde aanpakken. Hij werd doorverwezen naar het 
initiatievenfonds en stuitte daarbij op een invulformulier met veel vragen waar hij 
niets over wist, zoals draagvlak en de bijkomende kosten. Tegelijkertijd vroegen 
ambtenaren zich af waarom ze nooit 
aanvragen binnenkregen van jongeren. 
 
Jongeren doen geen beroep op het 
initiatievenfonds. De groep dacht dat het 
formulier te lastig was voor jongeren, met 
name omdat er een begroting werd gevraagd. 
Ze hebben het proces opgedeeld: het werven 
van ideeën en het uitwerken ervan. Het 
werven van ideeën kan via verschillende 
media en dat kan losgetrokken worden van 
de uitwerking. Het aankaarten van een idee 
kan via whatsapp of social media en daarna 
kunnen de jongeren worden geholpen in het 
opstellen van een begroting. Dit maakt het 
laagdrempeliger voor jongeren. Er moeten 
ideeën geworven worden, er moet contact worden gemaakt en het concreet 
uitwerken van het plan kan later.  
 
Tijdens het nabespreken van de pitch werd geopperd om een 
jongereninitiatievenfonds te bedenken, om zo een andere merknaam te geven aan 
het fonds en jongeren sneller te binden. De vervolgstap is het samen doorlopen van 
de stappen die anders in het formulier hadden gemoeten.  
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Pitch 2 – UtrechtGO: een game om jongeren samen de wijk in te laten gaan én hun 
mening te laten geven 
 
De tweede pitch werd gehouden in de vorm van een jeugdjournaal. Het 
jeugdjournaal ging over het idee UtrechtGO, een verwijzing naar het spel 
PokemonGO. De game bestaat uit een app die jongeren elke dag een challenge 
geven om de wijk mee in te gaan. De jongeren komen verschillende QR-codes tegen 
in de stad die ze kunnen scannen. De scans geven opdrachten zoals een spel, een 
wedstrijdje of het geven van hun mening over iets wat beter kan in de wijk 
(inspraak!). Na het spel was er een feest, de party-ci-patie met bekende 
Nederlanders.  De bekende nederlander in de studio vertelde dat zij als influencers 
de wijk in gaan om jongeren te motiveren om iets samen te doen in de wijk en input 
te verkrijgen over verbetermogelijkheden in de wijk. De kinderen krijgen er een 
wijkgevoel bij, zoals ‘team leidsche rijn’. Daarnaast konden de lokale ondernemers 
ontmoet worden door bijvoorbeeld bolletjes ijs uit te delen na het behalen van een 
opdracht. 
 
Tijdens het nabespreken van de pitch werd besproken hoe meerdere thema’s 
hierin verwerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Het 
wijkgevoel en daarmee saamhorigheid creëren werd als positief ervaren, dit gold 
ook voor de manier waarop kinderen anders naar hun wijk zouden kunnen kijken.   
Qua bekostiging werd besproken dat er al veel apps bestaan en dat lokale 
ondernemers het mogelijk willen ondersteunen. Tot slot kan het heel leuk zijn om 
jongeren te betrekken bij het maken van dit spel. 
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Pitch 3 – Een menu voor elk e wijk ! 
 
Deze pitch ging over een lokale identiteit in een gesloten wereld. Omdat elke wijk 
verschillend is, is er een apart menu voor elke wijk. Elke buurt verdient een andere 
aanpak! 
 
Voorgerecht: De plek.  
De juiste plek is dichterbij dan je denkt. Waarom mensen binnenhalen als je naar de 
mensen toe kan? Er zijn veel locaties waar al veel jongeren komen, zoals de bieb, 
het plein, de bios, de supermarkt en het cafetaria. Oftewel; het voorgerecht voor 
de wijkbureaus is het zoeken van de juiste plek om naar de  mensen zelf te gaan. 
 
Hoofdgerecht: De mens. 
Hoe maak je verbinding met de mens? Kleding met bijvoorbeeld een merk van de 
wijk, lokale rolmodellen zoals Wesley Sneijder voor ondiep, profielen maken van 
mensen die wonen in een wijk, de kunstvorm afstemmen (zoals bijvoorbeeld 
rappers vs theaters). Kies een vorm die past bij de mensen in de buurt. 
 
Nagerecht: De actie. 
Na het krijgen van de aandacht van jongeren en het krijgen van verbinding, is het 
tijd voor de invulling. Met een paar korte vragen kan het gesprek gestart worden. 
Dit kan via brainstorms zoals vandaag, dit kan via Whatsapp, via korte gesprekken 
en door te analyseren wie een kartrekker kan zijn in een wijk. Wie is het informele 
rolmodel die loopt in een kanaleneilandsweater en inspireert anderen? 
 
Tijdens het nabespreken van de pitch werd bevestigd dat er geen one size fits all 
oplossing is. ‘De jongere’ bestaat niet.  
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Pitch 4 – Jong Stadsbestuur Utrecht 
 
In elke wijk speelt hetzelfde vraagstuk van 
jongeren betrekken en er zal overlap kunnen 
zijn in de behoeften van jongeren. Jongeren 
identificeren zich mogelijk meer bij de stad 
Utrecht dan bij hun wijk. Waarschijnlijk vinden 
zij het leuker om gezamenlijk na te denken over 
de stad in plaats van op een inspraakavond met 
elke leeftijdscategorie. Het idee is een Jong 
Stadsbestuur Utrecht. Dit is een groep van 30 
jongeren, uit alle wijken, in de leeftijd van 16 tot 
20 jaar. Vier keer per jaar spreken zij over 
allerlei thema’s die spelen in hun wijken. Het zijn 
vertegenwoordigers die denken vanuit de wijk. 
Jaarlijks wisselt de samenstelling van de groep. 
De werving kan worden gedaan via 
onderwijsinstellingen en sociale media. De 
jongeren krijgen enerzijds een financiële 
vergoeding voor de tijd die ze erin steken en 
anderzijds kunnen ze toegang krijgen tot een 
aantal lokale activiteiten om het bestuur ook leuke activiteiten met elkaar te laten 
ondernemen. 
 
Tijdens het nabespreken van de pitch werd gevraagd of het geen hele homogene 
groep zou worden. Deze angst bestaat, maar het is goed om in ieder geval ergens 
te beginnen. Nadat een bestuur bestaat, kan het steeds meer divers worden. 
Bovendien komen er uit elke wijk drie jongeren en kan in de werving bewust 
ingezet worden op diversiteit. Een idee is om de leerlingenraden van scholen aan 
te schrijven. Dit zijn reeds actieve jongeren en kunnen als een olievlek bekendheid 
genereren. Er is één coördinator die opschrijft en meeneemt welke ideeën en 
meningen de jongerenraad heeft. Deze coördinator is de spil tussen de wijkteams 
en de gemeente.  
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Pitch 5 – DenkTikToKracht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pitch 5 sluit aan bij het sociale medium TikTok dat erg populair is onder jongeren. 
Dit groepje heeft het idee om supermarkten te betrekken bij de wijkbureaus. 
Jongeren die werken bij de supermarkt zijn een diverse afspiegeling van de wijk en 
meer divers dan enkele schoolklassen. De supermarkt bereikt heel veel mensen en 
heeft een belangrijke functie in de wijk. Wanner een vakkenvuller en caissière 
participeren in de wijk, bereik je daar direct veel klanten, vrienden en anderen mee.  
De supermarkten kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid uiten door mee te 
doen en hun naam verbinden aan de initiatieven van jongeren uit de wijk. Wanneer 
jongeren participeren die werken bij een supermarkt, zou overlegd kunnen worden 
dat ze worden doorbetaald wanneer ze meedenken over een maatschappelijk 
vraagstuk. Zowel de gemeente als supermarkt kunnen bijdragen hieraan.  
 
 
 
Tijdens het nabespreken werd het aansluiten bij een supermarkt gewaardeerd 
omdat dit een goede doorsnede geeft uit de jongeren. Supermarkten vinden zelf 
het binden van jongeren en hun gezichten belangrijk. Daaraan werd toegevoegd 
dat waarschijnlijk meer bedrijven dan alleen supermarkten dit interessant vinden. 
Op deze manier worden niet alleen jongeren met veel vrije tijd, maar ook werkende 
jongeren betrokken. Ina: ‘dat is een leuk idee, daar kunnen we wat mee!’  
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Tot slot 

We willen Wijkbureau Leidsche Rijn, de aanwezige wijkregisseurs en in het 
bijzonder Frits en Ina hartelijk bedanken voor het inspirerende Denklab en de 
goede zorgen. De samenwerking hebben we als prettig ervaren en de dag heeft ons 
veel geleerd. Daarnaast hebben we gelukkig ook veel gelachen en plezier gemaakt! 
We kijken ernaar uit om te zien wat jullie in de toekomst gaan doen met onze ideeën. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


