Uitnodiging DCR Network Kennisdag voor toonaangevende creatieve residenties!
Donderdag 12 april 2018 14.30 tot 18:00 uur – De Honigfabriek in Koog aan de Zaan
De creatieve hub in de veranderende economie
Het Dutch Creative Residency Network (DCR Network) en Stichting Broedplaats aan de Zaan nodigen jouw
creatieve hub graag uit voor de Kennisdag op 12 april a.s. in Koog aan de Zaan. We zijn dan te gast bij de
Honigfabriek, de voormalige fabriek van o.a. Honig en Dr. Oetker.
Deze Kennisdag gaat in op het thema: De creatieve hub in de veranderende economie. De Honigfabriek moet
binnenkort haar deuren sluiten. Een projectontwikkelaar gaat van het pand appartementen maken. Deze
Kennisdag is een mooie gelegenheid om nog één keer binnen te kijken bij deze prachtige plek aan de Zaan.
De Honigfabriek | In De Honigfabriek zijn circa 75 creatieve bedrijven en kunstenaars gevestigd. Uiteenlopend
van ambachten tot zakelijke dienstverlening. De Honigfabriek is ontwikkeld volgens de richtlijnen van Bureau
Broedplaatsen Amsterdam en wordt ondersteund door een samenwerking tussen de gemeente Zaanstad en de
gemeente Amsterdam.
Thema: De economie trekt aan en dat merken we. Er wordt weer volop gebouwd en panden die lang leegstonden
krijgen een nieuwe bestemming. Het motto is 'er moeten meer woningen bij'. Dit heeft gevolgen voor de
creatieve hubs. Sommigen hebben hun pand kunnen kopen (De Besturing) en hebben hun toekomst veilig
gesteld. Anderen hebben net een nieuw pand betrokken (Meurkens&Meurkens). Sommigen hebben een tijdelijk
contract en moeten waarschijnlijk op de (iets) langere termijn een nieuwe plek vinden. En voor enkele leden is de
zoektocht al begonnen. Zoals voor De Honigfabriek, waar de huurders uiterlijk eind 2019 het pand moeten
verlaten. De directrice, Els Bakker, is druk bezig om een nieuwe plek te vinden. Hoe verloopt deze zoektocht? En
krijgt ze hulp vanuit de gemeente? En hoe is de stand van zaken in andere steden? Discussieer mee tijdens deze
Kennisdag over de plek van hubs in de veranderende economie.

Namens het DCR Network,
Met creatieve groet,
DCR Network en Stichting Broedplaats aan de Zaan

Programma
14.30u: Verzamelen bij De Honigfabriek, Zuideinde 74 Koog aan de Zaan (roze deur)
14.45u: Rondleiding door de broedplaats
16.00u: Discussie over de rol van de creatieve hub in de veranderende economie
17.00u: Borrel
18.00u: Einde

Aanmelden s.v.p. vóór 6 april 2018 via info@dcrnetwork.nl. Deelname is kosteloos.
Adres: De Honigfabriek | Zuideinde 74 | 1531 CE Koog aan de Zaan | www.honigfabriek.nl
Kennisdagen zijn bedoeld om van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en onderlinge netwerken te versterken. DCR
Network vertegenwoordigt inmiddels meer dan 4.000 creatieve ondernemingen verdeeld over meer dan 30 creatieve
panden/residenties in 11 provincies. Doel van het DCR Network is het creatief ondernemerschap in Nederland te bevorderen
en de samenwerking tussen creatieve residenties te vergroten.

