
  

  

 

Social Impact Night, Spark Social Enterprise Day, MySocialStartup en meer nieuws van Stichting Stadsgarage.  
  

 

 

 

Social Impact Night - 20 november 2019  

Ben je ondernemer in Haarlem en vind je het belangrijk om bij te 

dragen aan een duurzame, sociale en eerlijkere wereld? Wil je 

horen wat er in de stad op stapel staat? Kom dan naar de Social 

Impact Night op woensdagavond 20 november, vanaf 19:00 uur in 

het Seinwezen.  

  

Lees meer en bekijk het programma. Aanmelden kan gemakkelijk 

en gratis via onderstaande knop: 
 

Meld je gratis aan!  
 

 

 

 

Spark slotevenement - 21 november 2019 

Drie jaar geleden startte Stichting Stadsgarage een samenwerking 

- Spark Social Enterprise - met partners uit Engeland en België. 

Samen met sociaal ondernemers en stakeholders leerden we bij 

over het versterken van innovatie en sociaal ondernemingen. 

We hebben expertise opgedaan, onderzochten innovaties, deelden 

kennis en tips, wisselden ervaringen en contacten uit. Dat 

resulteerde onder meer in nieuwe inzichten, webinars, workshops 

en tools, die we nu graag met jou willen delen tijdens de Spark 

Social Enterprise Day in Brussel. 

 

Voor wie? Sociaal ondernemers (starters en scale-ups), 

beleidsmakers, organisaties, financiers en ondersteuners van 

sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. 

 

Lees hier meer en meld je aan. 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=fea67ccb14&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3fcfe2cdf8&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=538e4480b4&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=bca506bf17&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=acf6b0a1ca&e=7d8f2da6ef


 

 

 

Afsluiting Mysocialstartup pilot: hoe verder? 

Onder begeleiding van Yvonne Haneman van Ground8 hebben 22 

startende sociaal ondernemers de afgelopen 9 maanden de 

MySocialStartup pilot doorlopen. 16 online modules zijn behandeld, 

er is een buddysysteem opgezet en getest en elke maand vond er 

een Peer2Peer sessie plaats. Tijdens de afsluitende sessie zijn er 

suggesties, ideeën en feedback gedeeld om vooruit te kijken naar 

2020: het programma gaat door! 

 

Hoe precies? Lees hier het volledige bericht en volg Ground8 en 

Stichting Stadsgarage om op de hoogte te blijven. 

 

 

 

 

'Kennemer meets Zaanstad' - 14 november 2019 

Bent u nieuwsgierig naar andere lokale energie initiatieven in onze 

regio? En wilt u graag kennis maken en kennis delen? Kom dan 

naar 'Kennemer meets Zaanstad'! 

 

In de wereld van duurzame energie-initiatieven kunnen we nog veel 

van elkaar leren. Door lokale samenwerking te stimuleren hopen 

we barrières te doorbreken.  

 

Kennemer MEETS Zaanstad is onderdeel van Europees project 

Empower the Citizens. In dit project slaan regio Haarlem en 

Zaanstad hun handen ineen om burgers beter in staat te stellen 

hun energie op te wekken en te verhandelen. 

 

Lees hier meer en meld je aan. 

 

 

 

Kortrijk blog - Empower the Citizens  

 

Kortrijk? Dat is een bord langs de snelweg door België richting Frankrijk. Vaak gezien, maar nooit gestopt. Totdat we met 

de Stadsgarage een succesvolle poging ondernemen om samen met de Coöperatie Kennemer Energie en de gemeente 

Haarlem mee te doen in een Europees programma rond de energietransitie: Empower. Want waar houdt die zijn eerste 

bijeenkomst voor alle partners? Inderdaad.  

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=76b51c5fa4&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3c9dbba1d3&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=da1b63ef43&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=f842d1ae66&e=7d8f2da6ef


 

Lees hier de volledige blog van André Brasser over de partnerbijeenkomst voor het Europese 'Empower the Citizens' 

project. 

  

 

Bekijk meer nieuws op onze website  

 

 

  

 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

   

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=1eb38fa795&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a7e257e58e&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=0af6cd31c7&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=eacffff09f&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=64af88a685&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=8a92955b58&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a9e305af69&e=7d8f2da6ef

