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Stel dat de supermarkt de apotheek van de toekomst wordt? Of dat iedereen die werkt ook 

gastdocent wordt op scholen, zodat kinderen veel meer ervaringsverhalen horen voor ze moeten 

kiezen. Het zijn maar twee suggesties uit een tombola van ideeën die zijn gedacht door de 

Bedenktank, geïnitieerd door creatief denker Marijke Krabbenbos. 

Samen met tientallen creatieve geesten organiseert Marijke belangeloos tien online brainstorm-

sessies voor een beter en mooier Nederland. De meest originele ideeën worden gebundeld in een 

boekje dat op 21 april 2021 wordt uitgereikt.  

Krabbenbos: ,,Alles begint bij een idee. En ik ben er van overtuigd dat er heel veel creativiteit rond 

loopt in Nederland, dat niet benut wordt. Waar moet je in Nederland heen met een goed idee? De 

overheid heeft bijvoorbeeld geen nationale ideeënbus, zoals winkels en bedrijven vaak wel hebben. 

Ik lees ze nu af en toe in de krant, bij de rubriek ingezonden brieven. Of op de social media. En in 

denktanks zitten vaak experts, terwijl er soms echt out-of-the-box gedacht moet worden. Dat kunnen 

leken soms beter dan experts. Daar komt bij dat de bedenker niet persé ook de uitvoerder moet zijn. 

Dat zijn twee verschillende takken van sport. Maar als je het idee niet bedenkt, kun je er ook geen 

oordeel over vormen.” 

Bruto Nationaal Geluk 

Omdat Krabbenbos door corona tijd over had, Nederland zag worstelen en haar bijdrage wilde 

leveren, heeft zij een groepje creatieve geesten bijeen geroepen. ,,We zijn allemaal maatschappelijk 

betrokken en wilden iets doen, ons talent inzetten. Dat werd de Bedenktank. We zijn bewust een 

open groep, iedereen kan zich aanmelden voor één of meer sessies. Thema’s van de 

brainstormsessies zijn onder andere: de verbonden generaties, het kansrijke kind, de leidende burger 

en de gelukkige buurt. We denken vanuit levenskwaliteit, vanuit Bruto Nationaal Geluk.” 

Denken oprekken 

De online brainstormsessies duren drie uur. Er is altijd een inleider en een professioneel 

brainstormfacilitator. Met online tools en goede opwarming gaat het al snel stromen en ontstaan er 

heel veel ideeën. Een deel ervan wordt verder uitgewerkt. “De ideeën hoeven niet direct haalbaar te 

zijn. We willen met name inspireren en “het denken oprekken” van onze leiders; de beleidsmakers, 

politici en ambtenaren.”  

World Creativity Day 

Op 21 april is het World Creativity and Innovation Day. De Verenigde Naties hebben deze dag 

uitgeroepen als dag om alle vormen van creativiteit te vieren. Op die dag zal een boekje met 50 frisse 

ideeën voor Nederland gepresenteerd worden. 

Eigen energie 

De bedenktank is een project zonder geld. Iedereen doet mee vanuit eigen energie en motivatie. ,,In 

deze lastige tijden is het heerlijk om met positieve mensen mooie en originele dingen te bedenken. 

Er is zoveel meer mogelijk dan je vaak denkt’’, weet Marijke. 

Meer informatie, de agenda en de aanmeldknop zijn te vinden op www.ideacompany.nl/bedenktank 

http://www.ideacompany.nl/bedenktank
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