Utrecht Onderneemt.
Opbrengsten ‘DENKLAB’ 10-04-2021
Denkkracht Utrecht i.s.m. Provincie Utrecht
Organisatie: Maaike Bosboom, Pim de Vente, Devin Schoemaker, Deborah van Steen (DKU); Leonie
Oosterwaal (PU)

Vooraf

De COVID-19-epidemie raakt ook de provincie Utrecht. De maatregelen in verband
met het coronavirus hebben effect op iedereen: inwoners, ondernemers, bedrijven,
de zorg en overheden in onze regio. De Provincie Utrecht probeert lokale
ondernemers te bereiken, maar dat blijkt in crisistijd nog niet zo makkelijk. Dat
vraagt stevige ‘denkkracht’, zodat de Provincie de groep ondernemers beter en
sneller kan bereiken om hen waar mogelijk te ondersteunen.

Op zaterdag 10 april 2021 boog een groep van 25 young professionals van
Denkkracht Utrecht zich (online) over de vraag hoe de provincie Utrecht en haar
partners ondernemers beter kunnen bereiken. Door middel van verschillende
brainstorms gaven zij antwoord op de vraag:
Hoe kan de Provincie Utrecht ondernemers (/mkb'ers) in de regio het beste bereiken met
hun bestaande pakket aan ondersteuningsmiddelen?
In dit verslag vindt u informatie over Denkkracht Utrecht, het Denklab
georganiseerd voor de provincie Utrecht en de resultaten van de pitches. Veel
leesplezier!
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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 op de volgende pagina het team van deelnemers
Denkkracht Utrecht 2021.
Meer informatie is te vinden via www.denkkrachtutrecht.nl.
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Dagprogramma
Vanwege de omstandigheden rondom COVID-19 is het DenkLab anders vormgegeven. Om
te voldoen aan het social distancing-beleid was dit Denklab volledig digitaal. Via Zoom en
het online brainstormplatform Mural werden de brainstormsessies georganiseerd.
De dag begon met het zogenoemde ‘zwembadexperiment’ waarbij de deelnemers een
probleem kregen toegewezen waar een MKB-ondernemer vandaag de dag mee te maken
zou kunnen hebben (denk aan behoefte aan extra personeel, innovatie, startkapitaal,
schulden). De deelnemers hebben aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om hulp
te vinden voor deze problemen.
Nadat de deelnemers zich ondergedompeld hadden in de verschillende probleemstellingen
was het tijd om de dag officieel in te leiden en de deelnemers kennis te laten maken met de
provincie Utrecht. Leonie Oosterwaal en Michiel Linskens van de Provincie Utrecht
verzorgden samen de introductie over de organisatie en het vraagstuk: de Provincie heeft
verschillende steunpakketten voor ondernemers die zijn geraakt door de COVID-19
maatregelen, maar deze landen niet bij de ondernemers die dit nodig hebben.
Gedurende de dag werd hierover nagedacht middels diverse brainstormsessies,
afgewisseld met energizers en korte gesprekken waarbij deelnemers hun vergaarde input
konden toetsen bij de externe partners die ook bij het Denklab aanwezig waren: Kamer van
Koophandel, ROM, EBU, URECA, Gemeente Utrecht, MKBMN. De dag werd afgesloten met
pitches waar de verschillende externe partners, teamleden van de provincie Utrecht en
gedeputeerde Robert Strijk aansloten om de bevindingen tot zich te nemen. Hieronder
volgt een overzicht van de gebruikte brainstormsessies. Voor meer inspiratie over
verschillende brainstormtechnieken heeft Denkkracht Utrecht de Denkkracht Utrecht
Toolbox beschikbaar gesteld.
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Divergerende brainstorm: gek, gekker, goed
Inleiding: In het Zwembadexperiment aan het begin van de dag hebben de deelnemers
nagedacht over de onderneming DKU-BV en kwam er een specifieke uitdaging op hun pad.
Vervolgens is door de Provincie Utrecht toegelicht dat zij ondernemers onder andere
kunnen ondersteunen bij de volgende onderwerpen::
-

Voldoende goed opgeleid personeel
Innovatie en investering
Overdracht/overname van het bedrijf
Starten van een nieuw bedrijf
Schuldenproblematiek

Opdracht: Jullie zijn opnieuw MKB’er in Utrecht, maar niet meer van DKU-BV. Kies allemaal 1
van de onderwerpen hierboven.
1. Gek: verzin een oplossing voor het probleem. Rouleer hierna met de klok mee.
2. Gekker: schaal op. Als geld geen probleem zou zijn, hoe ziet jouw oplossing er dan
uit? Rouleer opnieuw met de klok mee.
3. Goed: back to reality. Tover je oplossing om naar een haalbaar idee.
Doel: Ideeëngeneratie. Vaak zijn ‘gekke’ ideeën gebaseerd op goede onderliggende
gedachten. Met ‘gek, gekker, goed’ proberen we deze gedachten boven tafel te krijgen.
Tweede divergerende brainstorm: advocaat van de duivel/ superfan
Inleiding: In de vorige brainstorm werd deelnemers gevraagd na te denken over de
problemen vanuit de ogen van een MKB’er. Nu gaan ze over de bedachte oplossingen
nadenken vanuit het perspectief van de Provincie Utrecht.
Deelnemers kregen de opdracht op de groep in tweeën te verdelen: de ene helft heeft de
rol ‘advocaat van de duivel’ en de andere helft de rol van super-fan.
Opdracht: Werk de volgende stappen gezamenlijk en na elkaar uit. Begin pas met de
volgende opdracht als de vorige af is. Neem maximaal 1 minuten voor elke stap.
1. Maak de volgende zin af: “Ik ben fan van/kritisch op dit idee, want...”. Maak hiervoor
voor elke blauwe post-it meerdere nieuwe post-it in jouw kleur/kolom
2. Ga vanuit jouw rol met elkaar in discussie en probeer elkaar te overtuigen.
3. Stap nu uit je rol. Kijk met zijn allen welke ‘aannames’ je kan afleiden uit de
kritiek/lof die/dat je net hebt geleverd op de ideeën. Als het moeilijk is om een
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aanname concreet te maken, maak dan de volgende zin af “Ik heb dit argument
gebruikt, omdat ik aanneem dat...
4. Maak een lijst van de aannames die je hebt gemaakt onder 3. Maak een prioritering.
Deze lijst ga je straks ‘toetsen’ in de gespreksrondes met ofwel de Provincie, of een
andere externe partner.
Doel: Het scherp krijgen van onderliggende aannames.
Energizer: bingo!
Op het scherm werd een bingokaart getoond waarbij de deelnemers zo snel mogelijk de
items op de kaart moesten verzamelen. Wie als eerste deze items verzameld had, moest
zijn digitale hand opsteken. De winnaars moeten vervolgens in 30 seconden het laatst
gevonden voorwerp ‘’verkopen’’ aan de rest van de groep met als slotvraag: wie zou dit
product kopen van [deelnemer]? Die persoon mag vervolgens zijn/haar laatste product
verkopen. Dit herhalen we evt. totdat de tijd om is.
Convergerende brainstorm: innovatie-inspiratie
Inleiding: Als je een probleem probeert op te lossen, kan het helpen om je perspectief te
veranderen. Op een andere manier naar je uitdaging kijken helpt om kansen in kaart te
brengen die je anders misschien over het hoofd ziet. Deelnemers werd daarom gevraagd
te zoeken naar innovatie-inspiratie in verschillende (onverwachte) hoeken.
Opdracht:
1. Kies een inspirerende organisatie/onderneming. Welke organisatie is jouw
innovatie-inspiratie? Hoe verder weg deze organisatie staat van de provincie
Utrecht, hoe inspirerender het gedachte-experiment is en hoe beter de techniek
werkt. Denk bijvoorbeeld aan bekende namen als Google, Netflix, Het Rijksmuseum,
Albert Heijn, Heineken et cetera.
2. Vraag je af hoe deze organisatie jouw probleem zou oplossen. Wat zou de aanpak
van deze organisatie zijn als ze in jouw schoenen stonden? Op welke manieren
zouden ze dit probleem oplossen?
3. Vertaal de aanpak terug naar jouw situatie. Kijk naar wat je hebt opgeschreven bij
stap 2 en onderzoek hoe je dit naar jouw situatie kunt terugvertalen. Kun je de
acties 1-op-1 overnemen? Of moet je ze aanpassen zodat ze beter aansluiten bij
jouw situatie?
Doel: Op een andere manier naar je uitdaging kijken helpt om kansen in kaart te brengen
die je anders misschien over het hoofd ziet.
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Convergerende brainstorm: schaalvraag
Inleiding: Tegen het einde van de dag hebben de deelnemers veel ideeën gegenereerd en
getoetst. Daarom is het tijd om hen ook de vraag te stellen welke ideeën ‘big wins’ zijn en
wat mogelijk laaghangend fruit is.

Stap 1
- Benoem het onderwerp (doelstelling van Provincie) waarmee jullie vooruitgang
willen boeken.
Stap 2
- Waar staat de 10 voor? (wat als jullie oplossing/plan perfect heeft gewerkt?)

8

-

Waar staat de 0 voor? (wat als jullie oplossing/plan niet wordt uitgevoerd en
Provincie niets zou doen?)
Op een schaal van 0 -10 – waar staat de Provincie nu (welk cijfer)?
Wat zit er in dat cijfer (het is geen 0, dus een aantal dingen gaan al wel goed!)

Stap 3
- Waar zouden jullie uiteindelijk tevreden mee zijn (doel)? (welk cijfer) En hoe ziet dat
eruit?
- Wat doet de Provincie dan (op dat hogere cijfer) anders dan nu? En wat nog meer?
En nog meer? Waar zouden MKB’ers dat aan kunnen merken?
- Waaruit blijkt dat de Provincie al soms al een beetje doet/kan? Geef voorbeelden.
Wat deed de Provincie toen en hoe de Provincie dat toen voor elkaar gekregen?
Stap 4
- Jullie zeiden net dat nu op een getal x te staan, klopt dat?
- Stel, de Provincie gaat 1 stap hoger staan op de schaal – wat doet de Provincie dan
anders dan nu? (is dat te moeilijk, bedenk dan wat 0,1 stap op de schaal omhoog is)
- Wat zou de Provincie morgen al anders kunnen doen om te weten dat ze op de
goede weg is en dichter bij het doel te komen?
Doel: Door de deelnemers deze opdracht uit te laten voeren kunnen zijn hun ideeën
onderverdelen naar verschillende categorieën en bij de terugkoppeling aan de
opdrachtgever een onderscheid maken tussen korte- en langetermijn oplossingen.
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Opbrengsten Denklab
Na allerlei inspirerende brainstormtechnieken te hebben gebruikt, hebben de verschillende
deelgroepen met “DKU’ers” pitches voorbereid om hun concepten, ideeën en handvatten te
delen. Dit gebeurde via ZOOM met een korte presentatie aan de opdrachtgever, waar ook
Gedeputeerde Robert Strijk bij aanwezig was. De vorm voor de presentaties stond vrij.
Hieronder zullen, in volgorde zoals de deelgroepen presenteerden, de pitches worden
samengevat.

Eerste idee : 0900-MKB
In een korte sketch voerden de groepsleden een fictief telefoongesprek zijnde ondernemer met de
KvK, RvO, Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht. ‘Van het kastje naar de muur’, was de
slotzin.
Ondernemers die terecht kunnen op één plek voor al hun vragen over steun,
verduurzaming, bedrijfsvoering, etc: dat is het idee van het 0900-MKB-nummer. Momenteel
voorzien betrokken organisaties (partners) slechts in een klein stukje contact en verwijzen
zij naar elkaar door. Partners hebben allemaal hun eigen expertise en ‘bereik’, en de vraag
is hoe je dat bundelt ten behoeve van de ondernemer. Hiervoor zijn specialisten nodig die
weten wie ze voor een bepaalde vraag moeten hebben. Een parallel werd getrokken met
het 112-noodnummer: een centrale plek van waaruit de betreffende/meeste geschikte
hulpdiensten worden benaderd. Bij het 0900-MKB-nummer werken specialisten die
vertrouwen wekken voor de beantwoording van vragen en/of doorverwijzing. Advies is
hierbij: sluit vooral ook aan bij bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld de rol die individuele
partners al spelen of hun expertise/mogelijkheden voor doorverwijzing.

Tweede idee: Ondernemersplein Utrecht
In een korte situatieschets wordt een vergelijking gemaakt met een wielerpeloton en
toeschouwers die langs de weg staan met eten en drinken ter ondersteuning.
Eén loket waar elke ondernemer terecht kan: dat is het concept van het Ondernemersplein
Utrecht. Een plein waar aandacht is voor verschillende soorten ondernemers, die op
verschillende momenten, andere behoeften hebben. Het idee is om een digitaal
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ecosysteem of platform te creëren, niet zijnde een telefoonlijn, waar ondernemers bij wijze
van forum samenkomen om expertise met elkaar te delen, waarbij betrokken partners een
modererende functie hebben.

Derde idee: Spreek de juiste taal
In een korte toelichting vooraf werd geschetst hoe ondernemers zichzelf soms kunnen ‘verliezen’
in de waan van de dag en de ervaarde afstand tot de ambtenarij en publieke
vertegenwoordigers, en hun aanbod.
Het bereiken van de MKB-ers tot het uiteindelijk bieden van steun kan alleen middels de
keten. Elke partner moet hierbinnen een duidelijke rol hebben. Momenteel zijn er veel
partijen met intrinsieke motivatie, maar de eigen rol in de keten moet nog goed gevonden
worden. Neem geen andere rol aan, maar verbeter de rol die je hebt: dat is de leus
waarmee dit idee gepaard gaat. Het advies: zorg dat de Provincie dezelfde taal spreekt als
de ondernemer. Faciliteer informatievoorziening en zet daarbinnen alle partijen in hun
kracht in plaats van dat je zelf alle posities/schakels gaat proberen te vervullen.

Vierde idee: de Utrechtse Ondernemerstelefoon
Vooraf werd door de deelnemers de de chaos geschetsts dat ondernemers de juiste persoon die
de vraag kan beantwoorden niet kunnen vinden.
Een telefoonlijn waarbij je niet een expert, maar een collega aan de telefoon krijgt. Dat is
het idee van de Utrechtse Ondernemerstelefoon. Het concept werkt als volgt: een
worstelende ondernemer belt de lijn en wordt gekoppeld aan een meer ervaren
ondernemer, die zijn of haar kennis, ervaring en expertise kan delen. Zijn er vragen over?
Dan wordt de bellende ondernemer doorverwezen naar de juiste organisatie. Het mogelijk
ontstane taboe om een publieke organisatie te benaderen met alledaagse problematiek,
wordt hiermee verholpen. Het gesprek tussen ondernemers wordt er een van inspiratie en
positiviteit. Dit is geen nieuw concept, maar gebaseerd op the Swedish Number: het idee van
‘ons kent ons’.
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Vijfde idee: Utrechtse Ambassadeurs
Deelnemers schetsen vooraf een korte analyse:
1. Vertrouwen: Provincie Utrecht is voor veel ondernemers niet een standaard partner.
Ondernemers kijken sceptisch naar overheid. “Wat levert het mij op?”
2. Bewustwording: een ondernemer geeft niet snel toe dat iets verkeerd gaat of niet lukt.
Het concept: werken met ambassadeurs. De stap om met hen contact op te nemen, wordt
door lokale ondernemers kleiner geacht. Denk hierbij aan succesvolle ondernemers en
ondernemersverenigingen. Zij hebben korte lijntjes. Zoek naar de Utrechtse Elon Musk.
Formuleer een heldere boodschap die snel een grote achterban achter zich hebben.
Gebruik daarbij geen jargon en houd rekening met sensitieve onderwerpen.
Wie zou die ambassadeur kunnen zijn? Opties: oprichter van Broodje Ben, Bas van Abel van
Fairphone, Henk Westbroek, Lomboxnet, Jermaine van der Graaf van Rebottled, De Clique,
Van de streek, Vegetarische slager (hoofdkantoor Utrecht), Roberto van Roberto Gelato.
Maar vooral: vraag het de MKB-er zelf, want zij weten wie er voor hen een voorbeeld zijn.

Afsluiter
Aan het einde van een lange maar waardevolle dag met brainstorms, pitches en
gesprekken, kregen de vertegenwoordigers de vraag: Met de kennis van nu: wat ga je
maandag anders doen?
Een greep uit de antwoorden:
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-

Ambassadeurschap

-

Gebruik maken van bestaande netwerken

-

Ambtelijke taal landt niet

-

fysieke en digitale ontmoetingsplekken

-

“We hebben teveel gedacht vanuit ons eigen aanbod en te weinig vanuit de ondernemers”

Een greep uit de beelden van het ‘Denklab’
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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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