
  

  

 

Collectieve zonnestroom-installatie in Haarlem, eerste IMPACT& bijeenkomst, safari in Antwerpen, achter de schermen en meer nieuws 

van Stichting Stadsgarage.  
  

 

Een kwestie van goed kijken  

 

 

Hij heet Robin en zijn aanwezigheid vult de ruimte. “Ik was een slimme. Berovingen, inbraken, wiet verkoop. Ik zorgde er 

wel voor dat ik niet werd gepakt. Mijn moeder wist vanniets, die dacht dat ik op school zat. Totdat ik een keer wel werd 

gepakt.” De veertig mensen in het kleine zaaltje schuiven een stukje naar voren op hun stoel. “Ze stortte in. En ik besloot 

om uit het wereldje te stappen. Maar dat ging dus niet. Straatcriminaliteit. Het was tegemakkelijk geld. Ik ging alleen maar 

meer dealen. Hasj, cocaïne. Het zware werk. Ik belandde in de gevangenis. En steeds dieper in het wereldje. En toen 

kwam ik hem tegen.” De mensen draaien zich om naar de muur die Robin aanwijst. Ze kijken recht in het gezicht van een 

grote stoere kop met stekelig haar. “Als je goed bent met handel in coke, dan ben je ook goed in handel met koffie." 

  

Lees hier de volledige blog van André Brasser over de sociale stadssafari in Rotterdam. 

 

 

 

Sporten op collectieve zonnestroom 

Als eerste sportvereniging in Haarlem heeft Onze Gezellen een 

collectief zonnestroomdak. Wethouder sport Merijn Snoek en 

wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout verrichtten 14 januari 

de opening. Het project is één van de resultaten van het EU-project 

Empower waarin de Stadsgarage, Kennemer Kracht en de 

gemeente Haarlem samenwerken.  

 

 

Het Empower 2.0 prject heeft als doel om het gezamenlijk inrichten van zo'n zonnestroominstallatie eenvoudiger te maken 

voor initiatiefnemers zoals Onze Gezellen. 

  

Lees hier het artikel over de opening in het Haarlems weekblad. 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3977b61bd2&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3f94ccb823&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=80ca990c0d&e=7d8f2da6ef


 

 

Ondernemen, impact en social media 

De impact-ondernemers die vorig jaar het Mysocialstartup 

programma van de Stadsgarage hebben doorlopen, zetten de 

maandelijkse meetups door onder naam Impact&. Zij trapten op 23 

januari af. Het programma is opgezet door en vóór impact 

ondernemers en deze keer was het de beurt aan Merel Schöffel en 

Lotte van Zalingen van GetKarma. 

 

 

De middag stond in het teken van social media, van handige tips en tricks tot aan het uitwerken van een social strategie. 

De praktische sessie werd zodanig goed ontvangen door de deelnemers, dat er werksessies 'social media' ingepland 

worden voor de community. De volgende bijeenkomst vindt 27 februari plaats. 

  

Bekijk hier de volledige agenda. 

 

 

 

Op stadssafari in Antwerpen 

Wat mag je verwachten als je een delegatie van 25 Vlaamse en 

Nederlandse beleidsmakers, onderzoekers, docenten, financiers 

en andere ondersteuners laat proeven van wat Antwerpen te 

bieden heeft op vlak van sociaal ondernemerschap? We namen de 

proef op de som op donderdag 16 januari en kregen wat we 

verwachtten: krachtige ondernemersverhalen, oprechte verbazing 

en heel wat getrokken lessen.  

 

 

Lees hier het volledige verslag.  

 

 

Uit het veld  

 

Haarlem werkt aan actieplan 

De gemeente Haarlem wil de maatschappelijke impact van ondernemerschap versterken. Zij werkt daarom samen met de 

Stadsgarage om een Actieprogramma te maken in co-creatie met de stad. Projectleider Ruud Meijer vertelt over de aanpak 

en vraagt om denkkracht van andere gemeenten en partijen: hoe kunnen we bijdragen aan deze groeiende sector op de 

scheidslijn van economie, onderwijs, duurzaamheid en sociale zaken? Lees hier het volledige artikel van Platform31.  

 

Freelance Friday bij Pakhuis de Zwijger 

Bij wijze van Valentijnscadeau organiseert Pakhuis de Zwijger op 14 februari Freelance Friday. Interessant voor startende 

en gevorderde impact-ondernemers om nieuwe klanten en opdrachten te vinden. Lees hier meer en meld je gratis aan.  

   

Het Haarlemse Initiatievencafé 

Op maandag 9 maart organiseert Gemeente Haarlem het initiatievencafé vanaf 16.30 uur op het Slachthuisterrein. Je 

eigen initiatief pitchen, ervaring opdoen of netwerken? Iedereen kan zich gratis aanmelden. Lees hier meer en meld je 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c59e067992&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=4643c92e2f&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=36c2d40a84&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=aebcb15620&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=4bf841e9f8&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=b8556d04e9&e=7d8f2da6ef


 

gratis aan. 

  

Social Grow Sessions - Mantelzorg 

Heb jij een sociaal innovatief project of een sociaal onderneming opgezet die mantelzorgers ondersteunt?  De Sociale 

Innovatie Fabriek, Vlaams partner van de Stadsgarage, nodigt je uit om je kandidaat te stelen voor de Social Grow 

Sessions 2020. Die organiseert zij samen met Johnson&Johnson Benelux. Inschrijven kan tot 17 februari.  Lees hier meer. 

 

Achter de schermen bij Team Stadsgarage  

 

 

 

Even voorstellen: Toedoen is samenwerkend partner bij de Stadsgarage en bestaat uit Kim Nooij en 

Sharon de Groot. Met Toedoen helpen wij organisaties met concrete impactvolle communicatie voor 

klimaat – en sociale thema’s. Wij maken communicatieconcepten; strategie, proces en aansluiting van 

diverse communicatiemiddelen, van een duurzame brochure tot de verhaallijn van een animatie. Neem 

een kijkje op de website. 

  

 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

   

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=b8556d04e9&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=e16195744f&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=a669f9690b&e=7d8f2da6ef
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