
HANZELAB	  &	  ROLLING	  STONE	  
21	  juni	  is	  Hanzelab	  de	  trotse	  organisator	  van	  
een	  interessante	  RollingStone	  bijeenkomst	  
in	  het	  mooie	  (en	  wijze)	  oosten	  van	  ons	  land:	  
Zwolle.	  RollingStone	  bijeenkomsten	  laten	  de	  
kracht	  én	  de	  dilemma's	  van	  lokale	  
maatschappelijke	  netwerken	  zien.	  Ze	  
worden	  onder	  de	  vlag	  van	  Kracht	  in	  
Nederland	  georganiseerd.	  Eerdere	  
RollingStones	  zijn	  geland	  bij	  GoudaBruist,	  
Stadslab	  Leiden,	  de	  Makassarplein	  
Community	  en	  Plug	  de	  dag.	  	  
	  	  
Hanzelab	  is	  een	  mulOdisciplinair	  netwerk	  
van	  zo'n	  90	  ondernemende,	  betrokken	  en	  
creaOeve	  Zwollenaren	  met	  een	  groot	  hart	  
voor	  de	  stad.	  In	  creaOeve	  avondsessies	  met	  
diner	  werken	  zij	  aan	  diverse	  vraagstukken	  
van	  Zwolse	  bedrijven	  en	  Zwolse	  
maatschappelijke	  (burger-‐)iniOaOeven	  die	  
de	  stad	  nog	  mooier	  maken.	  Hanzelab	  werkt	  
hierbij	  volgens	  het	  principe	  Buy	  One	  Give	  
One,	  wat	  betekent	  dat	  een	  opdrachtgever	  
niet	  alleen	  betaalt	  voor	  een	  sessie	  rondom	  
zijn	  eigen	  vraagstuk,	  maar	  ook	  alOjd	  een	  
sessie	  weggeeU	  aan	  een	  Zwolse	  goed	  doel.	  	  
	  
	  

DRIE	  ACTUELE	  THEMA’S	  
Hanzelab	  heeU	  met	  haar	  uitgebreide	  ledenbestand	  veel	  
potenOe	  en	  is	  na	  twee	  jaar	  klaar	  voor	  een	  volgende	  stap.	  
Hiervoor	  zien	  zijn	  diverse	  mogelijkheden,	  maar	  ook	  
uitdagingen	  en	  hierover	  gaat	  Hanzelab	  graag	  met	  jullie	  in	  
gesprek.	  Hanzelab	  organiseert	  hiervoor	  een	  World	  Café	  met	  
experts	  rondom	  drie	  thema’s:	  
	  
1)	  Poli9ek	  versus	  burgerini9a9even:	  hoe	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  je	  
als	  denktank	  (of	  ander	  maatschappelijk	  iniOaOef)	  wel	  aan	  
boord	  bent	  bij	  de	  poliOek	  en	  het	  college	  van	  B&W	  van	  jouw	  
stad,	  zonder	  dat	  de	  poliOek	  ook	  in	  de	  stuurhut	  zit?	  
	  
2)	  Hoe	  zorg	  je	  als	  sociaal-‐maatschappelijk	  iniOaOef	  voor	  
een	  verbreding	  van	  je	  netwerk	  en	  kom	  je	  uit	  je	  "eigen	  vijver".	  
Hanzelab	  is	  hier	  naar	  op	  zoek	  als	  het	  gaat	  om	  leden,	  maar	  
ook	  om	  opdrachtgevers,	  omdat	  ze	  er	  van	  overtuigd	  is	  dat	  een	  
verbreding	  je	  acOviteiten	  interessanter	  maakt	  en	  je	  
bestaansrecht	  wordt	  vergroot.	  
	  
3)Denktank	  versus	  Doetank:	  Hoe	  zorg	  je	  er	  als	  denktank	  voor	  
dat	  alle	  goede	  ideeën	  die	  worden	  bedacht	  ook	  echt	  worden	  
verder	  gebracht	  bij	  de	  opdrachtgevers?	  Moet	  je	  daarvoor	  een	  
doetank	  opze^en	  of	  zijn	  er	  andere	  mogelijkheden?	  
	  

DENK	  &	  DOE	  MEE	  OP	  21	  JUNI!	  
Deze	  vragen	  en	  uitdagingen	  gelden	  
voor	  veel	  burgeriniOaOeven,	  
communiOes	  en	  denktanks,	  dus	  het	  
belooU	  een	  interessante	  middag	  te	  
worden	  vol	  uitwisseling	  van	  best	  
pracOces	  en	  goede	  discussies.	  
Jullie	  zijn	  van	  harte	  welkom	  op	  een	  
bijzondere	  sociaal-‐maatschappelijke	  
locaOe	  in	  de	  Zwolse	  binnenstad:	  
Droom	  van	  Zwolle	  	  
Om	  14:30	  staan	  de	  koffie	  en	  thee	  
klaar	  met	  wat	  lekkers.	  Om	  15:00	  
starten	  we	  met	  het	  programma	  en	  
rond	  17:30	  eindigen	  we	  met	  een	  
gezellige	  borrel.	  Kosten	  voor	  deze	  
middag	  bedragen	  €20	  euro	  per	  
persoon.	  Doe	  je	  mee?	  Leuk!	  Meld	  je	  
dan	  aan	  via:	  info@hanzelab.nl	  
	  	  
Graag	  tot	  ziens	  in	  Zwolle!,	  
	  	  
Henk	  Boshove 	  	  
Elsbeth	  Boes	  
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