
  

  

 

Op Stadssafari in Rotterdam of Antwerpen, terugblikken op de  bijeenkomsten en meer nieuws van Stichting Stadsgarage.  
  

 

 

Stadssafari in Rotterdam en Antwerpen  

 

 

 

In het Europese Spark Social Enterprise programma werken Vlaamse en Nederlandse partijen samen om 

sociaal ondernemerschap te versterken aan beide zijden van de grens. Na eerdere stadssafari's in 

Haarlem en Gent, organiseren we nu een tweedaagse uitwisseling tussen Rotterdam (17 december 2019) 

en Antwerpen (16 januari 2020). We gaan de stad in om de acties te bespreken op de plek waar het gebeurt: 

bij sociaal ondernemers zelf.  

 

Bent u beleidsmedewerker bij gemeente, provincie of andere overheid; werkt u bij 

een maatschappelijke organisatie of fonds, bent u impact investeerder of bent u op andere wijze 

professioneel actief om sociaal ondernemerschap te benutten en versterken, dan is dit een uitgelezen 

mogelijkheid om uw 'peers' te ontmoeten en te leren van hun ervaringen. 

 

Let op: voor Rotterdam zijn er slechts nog enkele plekken beschikbaar! 

Lees meer en schrijf je gratis in!  

 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=f7dab4aa14&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=87e0df8475&e=7d8f2da6ef


 

Stadsgarage ontmoetingsplaats  

 

 

 

// Haarlems eerste Social Impact Night 

Woensdagavond 20 november vond de eerste Social Impact Night plaats in het Seinwezen! Zo'n zestig 

sociaal ondernemers verzamelden zich rond de vraag hoe zij naast het winkelend publiek ook voor grotere 

inkopers interessant kunnen worden: de gemeente en bedrijven met een 'Social Return on Investment'. Hoe 

doe je dat? 

 

Wethouder Robbert Berkhout kondigde aan dat de gemeente zich verder gaat inzetten om de kansen van 

sociaal ondernemerschap te benutten, op weg naar, zoals hij het noemde, de ‘Betekenis Economie van 

Haarlem’.  

 

Lees hier meer over de bijeenkomst. 

  

 

// Empower 2.0 - Maar hoe doen jullie 

dat? 

Zelf je energie opwekken aan de noordkant van 

het Noordzeekanaal gaat hetzelfde als aan de 

zuidkant. Maar op de inspirerende 'Zaanstad 

meets Kennemerland’ uitwisseling bleek dat 

initiatiefnemers in Zaanstad en 

Kennemerland soms veel van elkaar verschillen. 

En veel van elkaar kunnen leren. 

 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=65bf939f58&e=7d8f2da6ef


 

 

 

 

Lees hier meer over de bijeenkomst. 

 

 

 

 

// Stadsgarage in Brussel 

 

Eén programma, vijf partners en meer dan 100 

deelnemers: op geen beter moment dan Social 

Enterprise Day kon de Stadsgarage en haar 

partners de resultaten van EU programma 

SPARK Social Enterprise delen met een 

internationaal publiek. 

 

Van de Innovation Roadmap, tot het Action Plan 

Social Enterprises, de stadssafari’s en de online 

trainingstool mysocialstartup, alle tools zijn 

getoond en getest met hun toekomstige 

gebruikers. 

 

Lees hier meer over de bijeenkomst. 

 

  

 

 

Blog van Baud Schoenmaeckers  

 

 

‘Zondag met Lubach’ gezien van afgelopen 1 december? Geniaal. Het item van internet verkoopgigant Alibaba.  

 

Aan de ene kant zijn ‘we’ bezig ons in bochten te wringen om niet met het vliegtuig naar de Klimaattop in Madrid te gaan. 

Waarbij ‘we’ de vele duizenden mensen zijn die een dergelijke top bezoeken omdat er werk te vinden is, omdat er samen 

tegen de uitstoot van CO2 wordt gestreden, omdat ‘we’ hopen daar een antwoord gaan vinden. Ok, ik ben wat sceptisch 

geworden. Het is tenslotte de 25ste keer dat we miljoenen euro’s stoppen in gesprekken om de uitstoot te stoppen - en we 

stoten met zijn allen nog altijd veel meer CO2 uit dan we ooit zeiden te willen terugdringen. 

 

Lees hier de volledige blog. 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a162f5f86b&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=102d44da2b&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=d897e3d381&e=7d8f2da6ef


 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

   

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=0cce35a772&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=9a01436ee0&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=6e02d67d8a&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=e2b058f6c4&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=9b0b904c1c&e=7d8f2da6ef

