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Nieuwe verdienmodellen voor Utrechts Landschap 
 

Op zaterdag 4 juli verzamelen de deelnemers van Denkkracht Utrecht zich bij Landgoed 
Oostbroek, het hoofdkantoor van Utrechts Landschap. Utrechts Landschap is een stichting die 
de natuur en het erfgoed in de provincie Utrecht ontwikkelt, beschermt en beheert. Om deze 
taken naar behoren uit te voeren, heeft Utrechts Landschap voldoende inkomsten nodig. 
Tijdens het tweede DenkLab van het jaar worden de deelnemers van Denkkracht Utrecht 
gevraagd om na te denken over ideeën en mogelijkheden die de inkomsten van Utrechts 
Landschap kunnen vergroten.  

Op dit moment genereert Utrechts Landschap circa dertig procent van haar inkomsten uit giften van 

beschermers en bedrijfsvrienden. Daarnaast haalt de stichting ongeveer dertig procent van haar 

inkomsten uit subsidies van overheden. Een andere belangrijke inkomstenbron, goed voor de 

resterende veertig procent, zijn de inkomsten uit middelen zoals het verhuren van panden, ruimtes 

en gronden. 

 

Het Utrechts Landschap wil graag een gezonde balans houden tussen uitgaven en inkomsten. 

Aangezien de kosten de komende jaren hoger zullen uitvallen dan de inkomsten is Utrechts Landschap 

op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren. Op die manier kan de organisatie 

gemaakte plannen uitvoeren en zich blijven inzetten voor het behoud van de natuur en het erfgoed 

in de provincie Utrecht. De deelnemers van Denkkracht Utrecht werden daarom aan het werk gezet 

met de vraag:  

 

‘WELKE VERDIENMODELLEN KAN UTRECHTS LANDSCHAP INZETTEN OM HAAR INKOMSTEN TOT 2028 TE 

VERGROTEN?’ 
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Het dagprogramma 
 

Wegens de omstandigheden rondom COVID-19 is het DenkLab deze keer anders vormgegeven. Om te 

voldoen aan het social distancing-beleid zijn de deelnemers verdeeld in groepjes van vier personen, 

elk in een eigen ruimte. Daarnaast is gekozen voor een hybride vorm van de brainstormsessies. Via 

Zoom en het online brainstormplatform Mural worden de brainstormsessies georganiseerd.  

 

De dag wordt via Zoom ingeleid door Annette Schuurbiers van Utrechts Landschap met een introductie 

over de organisatie. Gedurende de dag worden vijf brainstormsessies doorlopen waarbij de 

Denkkrachters door de bestaansperiode van het Utrechts Landschap reizen. De resultaten worden 

gepresenteerd in een pitch aan de hand van het Business Model Canvas principe. Ook deze pitches 

worden via Zoom georganiseerd. Een bijkomend voordeel aan Zoom: een groot deel van het 

managementteam van Utrechts Landschap sluit zich aan om de bevindingen tot zich te nemen. 

 

Hieronder volgt eerst een overzicht van de vijf brainstormsessies. Wil je weten welk denkproces de 

groepjes hebben gehad tijdens deze sessies?  Ga voor een compleet overzicht van de ideeën en een 

inzicht in de gedachteprocessen van onze deelnemers naar de: Online Brainstorm omgeving. 

 

Brainstorm 1 – Associatiespel in het jaar 1927 
 

Van alle provinciale landschappen werd Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. 1927 is een 

jaar in het Interbellum. Wanneer men denkt aan deze periode komen er een aantal kernwoorden op 

zoals verzuiling, economie, de Olympische spelen in Amsterdam, vertrouwen, natuurbeheer et 

cetera.  

A) Begin individueel met associëren op basis van kernwoorden in relatie tot de periode waarin 

we ons bevinden (1927) door middel van een woordenwolk.  

B) Verdiep je verder in het jaar 1927. Internetbronnen zijn toegestaan. Probeer jezelf te 

verplaatsen in iemand die in deze periode leeft. Neem de woordenwolk van je groepsgenoot 

en schrijf daarbij jouw associaties op. Denk niet te lang na, er zijn geen foute antwoorden! 

C) Relateer de woordenwolken aan het Utrechts Landschap. Welke hoofdpunten halen jullie 

hieruit? Hoe zou het Utrechts Landschap van toen het huidige probleem hebben opgelost? 

Bespreek dit met elkaar. 

 

Brainstorm 2 – Verplaats je in iemand die leefde in 1978 
 

We reizen verder in de tijd. Het is het jaar 1978. Utrechts Landschap krijgt het landgoed Oostbroek 

in bezit. Een landgoed dat een belangrijke schakel vormt tussen de natuur in het Kromme Rijngebied 

en de Utrechtse Heuvelrug. Op nationaal niveau ligt Nederland aan de vooravond van een recessie. 

Deze periode kenmerkt zich door demonstraties.  

A) Gebruik een nummer generator en stel deze in van 1 tot en met 5 (te vinden via Google). 

Draai de nummer generator voor elk groepslid.  

B) Op basis van je nummer krijgt je een rol toegediend.  

1: Boer 

2: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

https://app.mural.co/t/denklab16902/r/1593601959914
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3: Directeur Utrechts Landschap 

4: Boswachter 

5: (Boze) burger die behoud van landschap geldverkwisting vindt.  

C) Ga vanuit je rol in discussie met je groepsleden over de toekomst van het Utrechts 

Landschap. Wat zijn de kernwaarden die elke actor erop nahoudt? Noteer de belangrijkste 

bevindingen.  

 

Brainstorm 3 – Utopie of dystopie in het jaar 2028? 

 

We delen de deelnemers van het Denklab op in twee groepen: 

 Groep 1: negatieve brainstorm 

 Groep 2: positieve brainstorm 

 

Groep 1: De negatieve brainstorm 
 
We reizen nog verder naar een periode die ons allen nog onbekend is. Het is tijd om ons de 
toekomst gitzwart voor te stellen, een ware dystopie. Denk aan een scenario waarbij er 
helemaal geen geld meer is voor natuurbeheer, of waarin er überhaupt geen natuur meer zal 
zijn.  

A) Schrijf in kernwoorden op hoe de zich door jullie voorgestelde situatie eruit ziet. 
B) Ga na hoe deze situatie tot stand gekomen is.  
C) Draai deze situatie om zodat we kunnen toewerken naar een utopie. 

 
Groep 2: De positieve brainstorm 
 
We reizen nog verder naar een periode die ons allen nog onbekend is. Het is tijd om de ideale 
toekomst te verbeelden, de utopie. Het budget voor natuurbeheer in de provincie Utrecht 
kent geen limiet.  

A) Bedenk drie kernwaarden voor Utrechts Landschap.  
B) Op basis van deze waarden stel je jezelf de vraag: welke plannen kan Utrechts 

Landschap uitvoeren om toe te werken naar de verbeelde natuurutopie? Denk eraan 
dat er geen budgetbeperkingen zullen zijn.  

C) Breng je ideeën nu terug tot een realistisch scenario en noteer bruikbare aspecten.  
 

Brainstorm 4 – Klanten/partners en kernactiviteiten  
 

We delen de deelnemers van het Denklab op in twee groepen: 
 

Groep 1: de klanten 
Groep 2: de partners 

 

Groep 1: de klanten 
 

A) Wie zijn de klanten van Utrechts Landschap? Schrijf een aantal mogelijkheden op.  
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B) Schrijf deze in het midden van een blaadje en plak hier bijpassende kernwoorden 
omheen. Dit mogen nieuwe kernwoorden zijn, maar denk hierbij ook aan de 
uitkomsten van de voorafgaande brainstorms.  

C) Op basis van deze kernwoorden ga je een stap verder door hierop door te associëren 
 zodat er een woordenbloem ontstaat.  

 
Groep 2: de partners 
 

A) Wie zijn de partners van Utrechts Landschap? Schrijf een aantal mogelijkheden op.  
B) Schrijf deze in het midden van een blaadje en plak hier bijpassende kernwoorden 

omheen. Dit mogen nieuwe kernwoorden zijn, maar denk hierbij ook aan de 
uitkomsten van de voorafgaande brainstorms.  

C) Op basis van deze kernwoorden ga je een stap verder door hierop door te associëren 
 zodat er een woordenbloem ontstaat.  

 

Brainstorm 5 – Middelen tussen het jaar 2020 en 2028 
 

Beschrijf de situatie van Utrechts Landschap op dit moment. Bedenk vervolgens een positief, 

realistisch scenario voor Utrechts Landschap in 2028. Denk na hoe je de hieraan verbonden 

doelstellingen kunt bereiken. Verzamel deze allemaal en organiseer deze naar een visie voor actie.  

 

Opbrengst van de dag: de ideeën  
 

De brainstormsessies hebben veel ideeën gegenereerd. Zo resulteert de dag in vier inspirerende 

presentaties. Hieronder volgt een korte toelichting van de vier presentaties.  

 

Groep 1 
 

De eerste groep presenteert vier verschillende doelgroepen die elk met eigen activiteiten inkomsten 

kunnen genereren voor Utrechts Landschap. De doelgroepen zijn achtereenvolgens: de ontdekker, de 

belever, de betrokkene en de beheerder.  

 

1. De ontdekker wil graag eens in de zoveel tijd door de landschappen van Utrechts Landschap 

wandelen. Voor de ontdekker kan Utrechts Landschap de bestaande wandelroutes van QR-

codes voorzien. De QR-codes geven onder andere informatie over wat er te doen is. Om de 

inkomstenbron van Utrechts Landschap te vergroten wordt voorgesteld om foodtrucks langs 

de wandelroutes te zetten. Uiteraard is de locatie en de menukaart van deze foodtrucks te 

vinden aan de hand van de QR-codes! 

2. De belever wil niet alleen wandelen, maar wil meer ervaren. Om de belever naar de 

landschappen van Utrecht Landschappen toe te trekken, wordt het idee van een kunstroute 

geopperd. Een speciale route die de belever langs verschillende kunstobjecten voert. De 

entree voor deze bijzondere route bedraagt slechts 10 euro. Om de kunstroute onder de 

aandacht te trekken, dient Utrecht Landschap de route via sociale media-kanalen te 

promoten.  
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3. De betrokkene wil graag het Utrechts Landschap steunen en betaalt maar liefst 30 euro per 

jaar aan Utrechts Landschap. En daar krijgen ze ook nog wat voor terug! Voor de betrokkenen 

zijn er wandelroutes, maar er is ook een voedselbos waar de betrokkenen voedsel kunnen 

plukken. Tevens kunnen de betrokkenen nog een extra bijdrage leveren door een vogelhuisje 

van Utrechts Landschap te kopen.  

4. Als laatste is daar de beheerder. De beheerder kan grond leasen van Utrechts Landschap, 

maar kan ook tiny houses huren, in het voedselbos groenten en fruit plukken en op vrijwillige 

basis rondleidingen geven.  

 

Het groepje benadrukt de aanwezigheid van alle doelgroepen, maar natuurlijk kunnen mensen 

geënthousiasmeerd worden om bijvoorbeeld van een ontdekker een belever te worden, of van een 

belever een betrokkene te worden.  

 

Groep 2 
 

Het tweede groepje presenteert het voorstel ‘Utrechts Landschap werkt’ met als kernidee het 

verhuren van flexibele werkplekken aan ZZP’ers en bedrijven. Flexwerken wordt steeds populairder 

en dus werken veel mensen thuis of in een café. Toch neemt de vraag naar een rustige flexwerkplek 

toe. Dit groepje adviseert Utrecht Landschap daarom om te investeren in flexwerkplekken in de 

natuur. Utrechts Landschap kan deze werkplekken verhuren aan individuen maar kan ook 

partnerschappen aangaan met bekende bedrijven. Neem bijvoorbeeld ING. ING doet een investering 

in het groen en in ruil daarvoor mag zij wekelijks of maandelijks gebruik maken van de 

flexwerkplekken. Dit is zowel voor Utrechts Landschap als voor ING een voordeel. Utrechts Landschap 

krijgt inkomsten van de verhuur van werkplekken zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. ING 

biedt rustige werkplekken die de productiviteit en vitaliteit van haar werknemers vergroot. De 

werknemer profiteert van deze fijne werkomgeving. Daarnaast geeft ING zo invulling aan haar 

duurzaamheidsbeleid.  

 

Groep 3 
 

De derde groep benadrukt dat momenteel de meeste individuele inkomsten afkomstig zijn van 

mensen die 50 jaar of ouder zijn. Het groepje komt met allerlei ideeën om mensen jonger dan 50 jaar 

aan te spreken: 

a. Laat de gemeente Utrecht nieuwkomers in de gemeente voorzien van een Utrechts Landschap 

Welkomsbox;  

b. Bind mensen voor het leven: laat kinderen/gezinnen een boom planten; 

c. Creëer een zogenoemde ‘collectieve tuin’. Laat mensen fietsen huren, bedenk een fietsroute, 

creëer volkstuinen, biedt werkplekken aan; 

d. Introduceer het concept pay as you value: Laat mensen een bedrag betalen voor Utrechts 

Landschap (toegang/wandeling) wat zij zelf redelijk vinden. Daar kunnen psychologische 

‘nudges’ aan toegevoegd worden. Zo kan er dit bericht bij staan: "De meeste mensen betalen 

3 euro na deze wandeling"; 

e. Proef het landschap. Creëer een fietsroute waar mensen allerlei dingen uit de natuur kunnen 

proeven (happen en trappen). 
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Groep 4 
 

Dit groepje adviseert Utrechts Landschap om een nieuw abonnement in te voeren: de Bosgenoot. Dit 

abonnement zou zo’n 50 euro per jaar kunnen kosten. Abonnementhouders kunnen elke maand een 

kop koffie halen bij verschillende koffietentjes in en rondom Utrecht. Utrechts Landschap zou dan een 

samenwerking moeten aangaan met verscheidende lokale horecagelegenheden. Dit abonnement zou 

ook door werkgevers aan werknemers aangeboden kunnen worden. Nu mensen steeds meer 

thuiswerken, heeft men behoefte om naar buiten te gaan. Met een dergelijk abonnement stimuleert 

een werkgever dat haar werknemers meer naar buiten gaan. Mensen worden daar niet alleen vitaler 

maar ook productiever van. Werkgevers zouden het ook als kerstpakket kunnen aanbieden.  
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Sfeerimpressie 
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Over Denkkracht Utrecht  
 

Denkkracht Utrecht heeft als doel young professionals te verbinden, te inspireren, en te laten 

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken.  

 

Denkkracht Utrecht is een denktank van young professionals met hart voor de publieke zaak en de 

ambitie om maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken te begrijpen en op te 

lossen. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doe-kracht van de young professionals 

in haar netwerk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. De deelnemers 

zetten zich op vrijwillige basis in. 

 

Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semipublieke organisaties in en rond Utrecht. Ook 

bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen) maken van hun publieke rol 

en taak zijn potentiële partners. De organisaties en professionals die samenwerken met Denkkracht 

Utrecht kennen een open opstelling, waarderen het om een spiegel voorgehouden te krijgen en zetten 

in op de ontwikkeling van tegenkracht. Denkkracht Utrecht is op zoek naar inspiratie, out-of-the-box-

ideeën en enthousiasme. 

 

Om denkkracht en andere perspectieven te mobiliseren organiseert Denkkracht jaarlijks acht 

activiteiten met en voor een opdrachtgever. Doel is telkens om met de groep young professionals 

creatieve denk- en doe-kracht te leveren ten behoeve van de opdrachtgevende organisatie. Zie 

hieronder het team van deelnemers Denkkracht Utrecht 2020: 
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Deelnemers 
Denkkracht Utrecht is een denktank die bestaat uit 25 young professionals: Utrecht is voor dit netwerk 

de bindende factor. Deelnemers wonen of werken in de stad, of hebben er gestudeerd. De young 

professionals hebben een flinke dosis ambitie en een hart voor de publieke zaak. 
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Bestuur 
Naast 25 deelnemers kent Denkkracht Utrecht een stichtingsbestuur van vier young professionals 

die al langer actief zijn voor de Utrechtse denktank. 

 
Adviesraad 

Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door de Adviesraad. De helft van de leden in deze raad 
heeft een achtergrond als deelnemer en/of bestuurslid bij Denkkracht Utrecht. De andere helft juist 
niet: zij brengen een frisse en kritische blik van buiten. 
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Vervolg van de Denkkrachtcentrale 
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. 
 

Links 
 

Online brainstorm omgeving gebruikt tijdens de Denklab: 

https://app.mural.co/t/denklab16902/r/1593601959914  

 

Informatie Denkkracht Utrecht: 

https://denkkrachtutrecht.nl/ 

 

Denkkracht Utrecht toolbox: 

https://denkkrachtutrecht.nl/toolbox/  
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