
Samenwerken in netwerken doe je om je buurt, wijk, stad of dorp nog leuker te maken. Om creatieve mensen 
en spannende initiatieven aan elkaar te koppelen. Om een podium te bieden voor alle daadkracht en energie 
in je stad. Het netwerk is geen instituut, iedereen is welkom om aan te sluiten en zelf iets toe te voegen. Zo 
ontstaan voordurend dwarsverbindingen en vernieuwing. De kracht van netwerken staat en valt met mensen die 
ervoor gaan, die dingen aanzwengelen en voor de verbindingen zorgen: gangmakers, communitymanagers en 
initiatiefnemers van nieuwe lokale maatschappelijke netwerken. Zoals GoudaBruist, Stadslab Leiden, Makers 
en Doeners Rotterdam, Timorplein- en Makassarplein-Community Amsterdam, Hanzelab Zwolle, mijnbuurt.je 
Nijmegen, Civil Societyclub Oegstgeest, ... 

VOOR GANGMAKERS
Gangmakers van nieuwe lokale maatschappelijke netwerken en iedereen die zo’n netwerk aan het starten is nodigen we 
uit voor het eerste Kracht in Nederland Café over Netwerkkracht!. Kom op 19 april om 18.00 uur naar Resto VanHarte 
in Amsterdam Noord om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Om hoofdbrekens én oplossingen te delen. En 
vooral: om inspiratie op te doen voor je eigen netwerkpraktijk.

NETWERKKRACHT! Op 19 ApRiL 2012
18:00 uur inloop en eten 
19:00 uur  start met de bewegende beelden van ‘Emerging Complexity’  en dan snel in gesprek met elkaar en met ge-

spreksmakers Paul Basset en Silvia de Ronde Bresser (2Participate, ook Kracht in Nederland)  
21.00 uur de laatste ronde

Bij Resto VanHarte, buurthuis De Meeuw, Motorwal 300 (hoek Meeuwenlaan), Amsterdam Noord, zeven minuten lopen 
van pont IJpleinveer (vijf minuten varen vanaf achterkant Amsterdam CS)

Kosten: € 20 (ter plekke contant betalen)

Aanmelden voor 12 april (geef aan of je wilt mee-eten en of je vegetarisch eet)
oelkers@planenaanpak.nl & 0621224567 // noortwijk@greenwish.nl & 0624757257 // paul@paulbasset.nl en 0621502416

Gangmaker én muzikant? Gangmaker én sneldichter? Laat ons weten als je ook deze talenten op 19 april wilt delen? 

Voor meer info: Jornt van Zuylen (min. BZK, Jornt.zuylen@minbzk.nl) en Silvia de Ronde Bresser (2Participate, silvia@indema.eu) Gerda Deekens (2Participate, mail@gerdadeekens.nl)  

Kracht in Nederland is een groeiende beweging van sociale innovatoren uit de samenleving en de overheid: op dit moment 
al zo’n 80 mensen en organisaties die allemaal bezig zijn met initiatieven rond maatschappelijke opgaven. We willen laten 
zien waar de Kracht in Nederland zit en hoe je die in de vorm van een brede learning community verder kunt ontwikkelen. 
Meer informatie: www.facebook.com/krachtinnederland, www.pleio.nl/krachtinnederland en twitter #krachtinNL

KRACHT IN NEDERLAND CAFÉ ovER NETWERKKRACHT!

GANGMAKERS VAN LOKALE MAATSCHAPPELIJKE  
NETWERKEN ONTMOETEN ELKAAR

19 APRIL 18:00 UUR RESTO VANHARTE AMSTERDAM NOORD


