
 

Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap,  het eerste Haarlems Sociaal Ondernemerscafé en meer nieuws van Stadsgarage Haarlem.  

  

 

 

De veerkracht van een internationale ploeg  

Werken binnen een EU programma zit vol verrassingen. De meeste zijn goed – en heel soms zit er een 

‘nasty one’ tussen. Zo kregen we in de nadagen van 2018 te horen dat onze lead partner van SSENT 

koppie onder was. Wat echt naar is omdat zo’n leidende partij er ook voor zorgt dat de financiën 

worden uitbetaald. In ons geval toch al gauw van bijna een jaar werk. Even slikken. 

 

En dan kan ik niet anders melden dan dat wij een geweldig internationaal team hebben – twee Belgische 

partners, Sociale Innovatie Fabriek en De Punt, en twee Engelse, University of Brighton en  West 

Sussex County Council. In oktober hielden we twee telefonische noodconferenties over de kwestie 

waarin we unaniem aangaven het programma door te willen zetten – er is zoveel bereikt! Ana van de 

County of Sussex wierp zich op als crisis-projectleider en binnen twee weken hadden de Brighton 

Universiteitsmannen het intern geregeld dat zij het lead-partner stokje zouden overnemen. Op deze 

plek dus chapeau voor de University of Brighton; we gaan gewoon door, centen zijn (bijna) geregeld. 

 

Zo gingen we niet geruisloos, maar wel ‘smoothly’ over van 2018 in 2019. Op 18 en 19 januari kwamen 

alle SSENT teams in Brussel samen. Mét een selectie van de 75 sociaal ondernemers die we met het 

accelerator programma hebben begeleid. Hier werden de eerste resultaten van de Open Innovation Group 

(OIG) gepresenteerd (lees er meer over in deze nieuwsbrief). Waarbij ik graag een pluim wil uitdelen 

aan Yvonne Haneman die voor de Stadsgarage de OIG heeft opgezet, uitgebouwd, deelnemers erbij heeft 

betrokken en positieve resultaten heeft laten zien. Ik was blij verrast met de presentatie van Manon 

Juliette – kijk op haar website Manonjuliette.com. 

 

En dan is die ‘nasty one’ weer gauw vergeten. We, het hele team van de Stadsgarage maken ons op om 

een vervolgprogramma op te zetten voor sociaal ondernemers. Of zoals we met gevoel voor 

understatement plachten te zeggen – we werken aan een tweede klasje. Blijf ons volgen. 

 

Baud Schoenmaeckers 
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Lopende projecten  

 

 

 

Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap 

Samen met meer dan dertig sociaal ondernemers, 

onderwijzers, onderzoekers, voormalig wethouder Cora-Yfke 

Sikkema, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers zijn 

eind 2018 de hoofdlijnen uitgezet voor een Actieprogramma 

Sociaal Ondernemerschap Haarlem.  

 

Deze ‘houtskoolschets' wordt nu verder uitgewerkt tot een 

lijst concrete activiteiten voor en door sociaal 

ondernemers. Een aantal onderdelen is inmiddels al in 

praktijk gebracht zoals het Sociaal Ondernemerscafé (zie 

onder). Dat komt tegemoet aan de wens om een 

ontmoetingsplek te hebben voor iedereen die in Haarlem en 

omgeving bezig is met sociaal ondernemerschap. Samen met 

deze partijen bouwen we de suggesties en voorstellen uit 

tot acties die in de loop van het jaar in uitvoering 

komen. Stay tuned! 

 

Wil je op de hoogte blijven of 

bijdragen?: nigel@stadsgaragehaarlem.nl. 

 

 

 

 

Open Innovatie in Brussel 

In 2018 is de Open Innovation Group gestart als onderdeel 

van SSENT, het SPARK Social Enterprise programma. Sociaal 

ondernemers gingen aan de slag met onder andere de SPARK 

Innovation Roadmap en de Open Innovation methodologie. 18 

januari 2019 kwamen de sociaal ondernemers en experts uit 

Nederland, België en Engeland samen voor de Open 

Innovation Group Conference in de Royal Library in 

Brussel, waar de uitkomsten zijn gedeeld. 

 

Als één van de belangrijkste conclusies kwam naar voren 

dat de Open Innovatie techniek staat of valt met 

‘community management’: het vermogen om een sfeer van 

vertrouwen te combineren met een uitdagende omgeving 

waarin het soms schuurt. 

 

Geïnteresseerd in de uitkomsten? Vraag het eindrapport op 

via nigel@stadsgaragehaarlem.nl. 
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Nieuw: MySocialStartup! 

25 januari 2019 was de kick-off van het online & offline 

pilot programma MySocialStartup van Stadsgarage Haarlem, 

in samenwerking met Ground8. Dit is het tweede 

Acceleratorprogramma van het Europese SPARK programma. De 

komende maanden volgen meer dan 20 (startende) sociaal 

ondernemers diverse online modules om hun social startup 

of ondernemend idee naar een hoger niveau te tillen. 

Samenwerking en van elkaar leren staan centraal in het 

programma, door middel van maandelijkse meet-ups. Dit om 

kennis, ervaring en netwerk met elkaar te delen, samen te 

groeien en impact te maken! 

 

 

 

 

Burgers aan de knoppen 

De Stadgarage is samen met Coöperatie Kennemer Energie en 

de gemeente Haarlem geselecteerd om deel te nemen in een 

nieuw Europees Interreg project “Empower the Citizens”. 

Doel van het project is om mogelijkheden te vergroten voor 

burgers om zelf energie op te wekken en te verhandelen. 

 

Samen met de regiopartners zet de Stadsgarage vooral in op 

het opschalen van collectieve zonnestroomdaken. Op 7 en 8 

maart is de startbijeenkomst met de partners uit Engeland, 

België, Duitsland en Denemarken. 

 

 

 

 

Zoeken naar een spin in het web 

Er is waarschijnlijk geen bedrijf te vinden waar niet op 

gezette tijden een afvalinzamelaar over de vloer komt. Hoe 

meer afval, hoe meer werk voor de inzamelaar. Maar hoe zit 

dat als de circulaire economie doorzet en afval grondstof 

is geworden?  

 

Stadsgarage brengt samen met Inholland in beeld welke rol 

Afvalinzamelaars dan kunnen nemen en hoe zij een spin in 

het web kunnen zijn voor midden- en kleinbedrijven die de 

omslag maken naar circulair ondernemen. De studie is medio 

april gereed. 

 

Meer informatie op te vragen 

via nigel@stadsgaragehaarlem.nl. 
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Het eerste Haarlems Sociaal Ondernemerscafé!  

 

 

 

Haarlems Sociaal Ondernemers Café 

Vanaf februari 2019 start de Stadsgarage het 

Haarlems Sociaal Ondernemers Café. Dat opent 

elke laatste vrijdag van de maand zijn deuren, na 

afloop van de maandelijkse mysocialstartup 

sessie. De eerstvolgende editie is vrijdag 22 

februari, vanaf 16.30 uur in het Seinwezen. 

Iedereen van harte welkom! 

 

Dus zet in je agenda: VRIJDAG 22 FEBRUARI 

VANAF 16.30 IN HET SEINWEZEN.  
 

 

 

 

Sociaal Ondernemers op Participatiemarkt 

In contact komen met mogelijk personeel? Samen 

met de Bibliotheek Zuid Kennemerland en de 

Gemeenten Haarlem en Zandvoort nodigt Paswerk 

sociaal ondernemers in de regio uit om zich te 

presenteren op de participatiemarkt, 3 april van 

11.00 tot 15.00 uur op het Fie Carelsen Plein 2. 

 

Aanmelden kan via:  

https://www.participatiemarkthaarlem.nl/organisaties/  
 

 

  

  

 

  

 

Volg Stadsgarage Haarlem op social media 
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