
  

  

 

Online #mysocialstartup training, Haarlemse Social Impact Night en meer nieuws van Stichting Stadsgarage.  
  

 

Buy Social & Empower  

 

 

De Stadsgarage heeft de lome zomer achter zich gelaten. Er is een stroom van nieuwe initiatieven en activiteiten waar het 

uitbreidende team Stadsgaragisten zich vol enthousiasme aan overgeeft. En deze herfst biedt aftrapmomenten – op 

volgorde: 

 

Op 14 november trapt het EU programma Empower af. Doel van dit programma is om iedereen aan de knoppen te krijgen, 

om inwoners beter in staat te stellen deel te nemen aan de energietransitie. Zodat iedereen makkelijker zelf energie kan 

opwekken en verkopen. Stadsgarage werkt hierin samen met verschillende nationale- en internationale 

partners. Wethouder Robbert Berkhout en zijn Zaanse collega Sanna Munnikendam geven het startschot. Lees in deze 

nieuwsbrief meer over de aftrap. 

  

Op 19 november wordt in het Seinwezen het nieuwste nummer van de HRLM Z gepresenteerd, de zakelijke uitgave van 

de HRLM die voor een groot deel in het teken staat van sociaal ondernemen (en duurzaamheid en circulariteit). Dat vormt 

de opmaat naar de eerste Haarlem Social Impact Night op 20 november, eveneens in het Seinwezen. De bijeenkomst 

geeft inzicht in duurzaam inkopen, kansen en bedreigingen van sociaal ondernemen en tips & tricks voor het opzetten van 

een sociale onderneming. Het is tevens het startschot van de Buy Social shopping route van 21 tot en met 23 november. 

Een route langs een groot aantal sociaal ondernemingen. Ook hier geeft wethouder Robbert Berkhout het startsein. Lees in 

deze nieuwsbrief meer over Social Impact Night & Impact Days. 

 

- Baud Schoenmaeckers 

 

 

 

Online training klaar voor de start  

Na uitgebreide testen in Engeland, Frankrijk en Nederland is de 

online training voor sociaal ondernemers afgerond. Mysocialstartup 

zoals de training heet, leidt initiatiefnemers in zestien stappen van 

idee naar startende sociaal onderneming. Als afronding van de 

testfase organiseren de partners in het Spark project een webinar 

en ask-the-expert sessie in drie landen tegelijk. Alle ondernemers 

die hebben meegewerkt in de test fase zijn uitgenodigd.  

 

Klik hier voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving voor 

de gratis training. 
 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=d7a1e2e940&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a518a97afd&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=f237bc0a99&e=7d8f2da6ef


 

 

 

Kennemerland ontmoet de Zaanstreek 

Op 14 november maken Zaanse en Kennemerlandse energie-

initiatieven voor het eerst kennis met elkaar bij de Stadsgarage in 

het Seinwezen. Onder leiding van de wethouders uit Zaanstad en 

Haarlem trappen zij daarmee het EU programma Empower af. Dat 

richt zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in staat te 

stellen om hun eigen energie op te wekken en te verhandelen. 

 

Samen met de Coöperatie Kennemer Energie, Zaanse Groene, de 

gemeentes Haarlem en Zaanstad en 11 andere partners in 

Engeland, België, Duitsland en Denemarken gaat de Stadsgarage 

methoden ontwikkelen die het voor groepen burgers gemakkelijker 

maakt om in hun eigen energie te gaan voorzien. Dat is een 

belangrijk onderdeel in de klimaatplannen in de landen die 

deelnemen. 

 

Bent u zo’n initiatief en nog niet uitgenodigd? Laat het weten 

via nigel@stichtingstadsgarage.nl. 

 

 

 

 

Eerste Haarlem Social Impact Night 

Na een lange voorbereidende periode en na instemming van de 

gemeenteraad gaat met ingang van het nieuwe jaar het 

Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap Haarlem van start. Als 

voorloper daarop doet de gemeente Haarlem dit jaar voor het eerst 

mee met The Impact Days. Van 21 t/m 23 november is een speciale 

shopping route uitgezet langs een lint van sociaal 

ondernemende winkels. Voorafgaand is op 20 november de 

Haarlem Impact Night in het Seinwezen. 

Geïnteresseerd?  

Meld je vast aan via nigel@stichtingstadsgarage.nl. Houd onze 

website en social media in de gaten voor meer informatie. 

 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=cd4a2827a7&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=344ba623d8&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=f492fca78f&e=7d8f2da6ef
mailto:nigel@stichtingstadsgarage.nl
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=87f551a50a&e=7d8f2da6ef
mailto:nigel@stichtingstadsgarage.nl
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=0b6fb25132&e=7d8f2da6ef


 

 

Nieuwe landelijke partner 

Stichting Stadsgarage is samenwerkingspartner geworden van de 

landelijke organisator Social Enterpise NL. De Stadsgarage is een 

belangrijke regionale partner voor Social Enterprise NL, die het 

sociaal ondernemerschap versterkt dicht bij de ondernemers zelf. 

Andersom biedt Social Enterprise NL de Stadsgarage de 

mogelijkheid om aan te haken bij de landelijke activiteiten: 

bijvoorbeeld bij het afgelopen Social Enterprise Overheidscongres, 

waar de Stadsgarage ook als voorbeeld werd genoemd tijdens één 

van de sessies.  

 

 

  

 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

   

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=7a6bafbd3e&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=d9ef00fd18&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=2bb1ee461f&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=45d440fde0&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=41bf52160e&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3439f2053d&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=8fe122ff83&e=7d8f2da6ef

