Uitnodiging DCR Network:	
  
Kennisdag voor toonaangevende creatieve residenties!
Donderdag 24 november 2016 van 15:00 tot 19:00 uur – Hooghiemstra: thematisering &
regionale samenwerking	
  

	
  

De Dutch Creative Residency Network (DCR Network) organiseert samen met Bedrijvencentra Utrecht B.V. een nieuwe
Kennisdag in Utrecht. We zijn te gast bij Hooghiemstra, een markant voormalig pakhuis dat inmiddels al meer dan 25
jaar ruimte biedt aan startende bedrijven en kunstenaars. Deze themadag gaat in op twee thema’s: thematisering en
regionale samenwerking. DCR Network nodigt jouw residentie graag uit voor de DCR Network Kennisdag welke wordt
gehouden op donderdag 24 november.
Hooghiemstra | Hooghiemstra is opgericht om startende bedrijven en kunstenaars een kans te geven om te starten.
Hooghiemstra is niet alleen succesvol vanwege het karakteristieke gebouw, maar vooral door de eigen formule gericht op
ondersteuning van ondernemers en in het bijzonder starters (o.a. met allerlei faciliteiten, diensten en een ingroeihuur
voor starters). Hooghiemstra wordt gerund door Bedrijvencentra Utrecht B.V.. Behalve Hooghiemstra runnen zij ook
Vondelparc en Rudolf Magnus in Utrecht. De directie is in handen van Paul Barendregt.
Thema: thematisering | De ene residentie richt zich op een breed en divers creatief profiel, de andere residentie focust
op een bepaald thema, sector of keten. De keuzes hiervoor lopen uiteen vanuit verschillende overtuigingen en
doelstellingen.
Case: Hooghiemstra staat op een kantelpunt. Waar Hooghiemstra tot nu toe een grote diversiteit aan huurders huisvest,
wordt sindskort nagedacht over thematisering. Als thema wordt gedacht aan urbanisering en de uitdagingen van de
verstedelijkte samenleving. Dit brengt mogelijk niet alleen een keuze voor een bepaald huurdersprofiel met zich mee,
maar zou ook kunnen worden doorgevoerd in een betere aansluiting van het gebouw bij het gebruik door directe
huurders en het openstellen van het gebouw voor een bredere community.
Binnen dit thema ‘thematisering’ worden de mogelijkheden van en overwegingen rondom thematisering met elkaar
besproken.
Thema: regionale samenwerking en regionale aanpak DCR Network | De regio’s in Nederland verschillen o.a. in
politiek-bestuurlijke context, veld met actoren, vastgoedmarkt, mate van institutionalisering van creatieve residenties en
omvang en groei binnen de creatieve sector. Bovendien biedt nabijheid van residenties in een regio extra kansen voor
het vergroten van kennisuitwisseling, samenwerking, lobby en marketing. Reden voor DCR Network om naar de kansen
voor de regio te kijken.
Case: Bedrijvencentra Utrecht is in gesprek met twee Utrechtse organisaties, Stichting Werkplaats Kunstenaars (SWK)
en Stichting Sophia, om gezamenlijk op te trekken om het culturele en creatieve klimaat in Utrecht te versterken: om
gezamenlijk het beleid te beinvloeden en mogelijk samen op te trekken bij de invulling van locaties. De drie partijen
vertellen hier gezamenlijk meer over.
Case: DCR Network start met regionale netwerken. Behalve een landelijk network wil DCR Network ook een
infrastructuur bieden voor regionale netwerken. Vanuit DCR Network wordt de ambitie toegelicht aan de hand van de
opzet van onze pilot een regionaal network in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en we bespreken met elkaar de
mogelijkheden voor een regionaal netwerk in andere regio’s.
Binnen dit thema over ‘regionale samenwerking’ worden de mogelijkheden voor en uitdagingen rondom regionale
samenwerking besproken.
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 38
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.

	
  

Deelname is kosteloos.

Programma

Aanmelden svp vóór 17 november
via hilde@urbanresort.nl

14:45

Namens het DCR Network,

	
  

Inloop

Met creatieve groet,

15:00

Introductie door Paul Barendregt
en rondleiding door Hooghiemstra

DCR Network & Bedrijvencentra Utrecht

15:45

Thema 1: Thematisering

16:15

Korte pauze

16:30

Thema 2: Regionale samenwerking

17:15

Netwerkborrel

Adres:
Hooghiemstra
Hooghiemstraplein 51
3514AX te Utrecht
:

	
  

	
  

