
 

Startbijeenkomst van "Empower the Citizens", storytelling tijdens MySocialStartup en meer nieuws van Stadsgarage Haarlem  

  

  

 

 

EU-burgers aan de knoppen  

 

 

 

In België geven inwoners van Gent een voormalige 

elektriciteitscentrale een tweede leven als site voor duurzame 

energieopwekking, in Denemarken regelt een gemeenschap haar 

eigen energievoorzieningen en in Engeland werken de bewoners 

van een voorstad aan Londen een duurzame energievoorziening 

die de verwachte inwonersgroei kan bijbenen. Dit zijn 

voorbeelden die zijn gepresenteerd bij de aftrap van het 

nieuwe EU-programma "Empower the Citizens" dat 7 en 8 maart 

plaatsvond bij de gemeente Zaanstad, hoofdpartner in het 

programma.  

 

De Stadsgarage is samen met Kennemer Energie en Gemeente 

Haarlem partner in het programma, dat het voor burgers 

makkelijker maakt om het initiatief te nemen om zelf energie 

duurzaam op te wekken en te verhandelen. De Stadsgarage richt 

zich op uitbreiding van het aantal collectieve 

zonnestroomdaken in de regio.  
 

 

 

De kracht van storytelling  

 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=8bde334d09&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a1d19a569f&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=7b8e2da8a4&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=7b8e2da8a4&e=7d8f2da6ef


 

 

Hoe zorg je ervoor dat je mensen raakt, inspireert en intrigeert 

met jouw verhaal? De maart-editie van het Stadsgarage 

programma MySocialstartup bood daarop een antwoord. Het 

stond in het teken van pitching, of liever gezegd: storytelling. De 

sociaal ondernemers deelden hun verhaal en kregen waardevolle 

feedback van experts van buitenaf.  

 

Starters4Communities en Ground8 faciliteerden samen de sessie 

van het pilotprogramma van de Stadsgarage Haarlem. Yvonne 

Haneman van Ground8: "Ik ben blij dat we het online programma 

kunnen combineren met maandelijkse face-to-face meetups en 

een buddy-up systeem. Ik geloof in de kracht van blended 

learning!"  
 

 

 

Het Haarlems Sociaal Ondernemerscafé  

 

 

Het afgelopen Haarlems Sociaal Ondernemerscafé had een internationaal tintje. Een groep Engelse ondernemers 

mengde zich met de Haarlemse sociaal ondernemers die uit de Mysocialstartup sessie van de Stadsgarage kwamen. 

Mooie gelegenheid om de pitch technieken die zij daar hadden geoefend toe te passen. Een flinke drukte aan de bar!  

 

 

 

 

Zet de volgende editie van het Haarlems Sociaal 

ondernemerscafé alvast in de agenda! 

 

26 april - vanaf 17.00 uur in het Seinwezen.  

 

 

  

  

 

Volg Stadsgarage Haarlem op social media 

  

 

  

 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=51693e87e4&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=e3b2a63776&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c1e3c4f666&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=ef4edbdfde&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=5c944f40a1&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=9d2822ceb0&e=7d8f2da6ef


 

  

 

  

 

  

 

   

  

  

 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=b2267a54a2&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=d748b85056&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=78aee32080&e=7d8f2da6ef

