
  

  

 

VIDEO zonnecollectieven | Impact&  Netwerken| E-book Sociaal Investeren en meer nieuws van Stichting Stadsgarage.  
  

 

Hoe het virus een mockumentary bijna echt maakt  

 

 

In een mockumentary wordt een fictief of bestaand onderwerp besproken zoals in een documentaire. Vaak met een knipoog 

omdat de grootste problemen soms beter behapbaar zijn met een vleugje humor. Corona heeft sinds een dag (het is 

vandaag maandag 16 maart) onze samenleving in de greep. De premier spreekt de natie toe en als we samen hadden 

mogen komen, hadden alle Nederlanders zich gelaafd aan de saamhorigheid. Maar we moeten het met virtuele 

ontmoetingen doen. En in alle WhatsApp groepen waarin ik zit wisselen flauwe grappen af met serieuze verwijzingen naar 

initiatieven om mensen te helpen die alleen zijn, zorgbehoevend en slecht ter been. De door Stadsgarage-partner Yvonne 

Haneman opgezette WhatsApp groep Stadmakers Haarlem is zo'n pareltje platform. 115 deelnemers komen met de meest 

uiteenlopende en mooiste suggesties. Om eenzaamheid tegen te gaan, om een lokaal ZZP-steunfonds op te zetten, om 

personeelstekort te matchen met het overschot dat ontstaat uit de horeca, voor eten, voor kinderopvang... 

  

Lees hier de volledige blog van Baud Schoenmaeckers, één van de oprichters van Stichting Stadsgarage. 

 

 

De 6 stappen naar een zonnecollectief | VIDEO  

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=dc82b31e8c&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3d6adba561&e=7d8f2da6ef


 

 

Stichting Stadsgarage richt zich met het Empower 2.0 project op collectieve zonnestroominstallaties, maar hoe richt 

je als 'burger' zo'n zonnecollectief op? In deze video worden de 6 stappen toegelicht voor het opzetten van een 

zonnecollectief om samen de energietransitie verder te brengen.  

  

Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een zonnecollectief? Wil je je energierekening verlagen én tegelijkertijd 

bijdragen aan duurzaamheid? Lees hier meer en neem contact op. 

 

 

Ontmoeten, netwerken en impact maken  

 

 

 

Geen bedrijf kan draaien zonder klanten, maar hoe krijg je ze? En 

als je ze hebt en je wilt maatschappelijke impact maken: hoe werkt 

dat dan? De tweede sessie van Impact& stond in het teken van 

Netwerken, gefaciliteert door Merel Schöffel van GetKarma en 

Hilma van Slooten van Regie op Dementie. De middag werd 

afgetrapt door gastspreker Marijke Krabbenbos, eigenaar van 

IdeaCompany en tevens oprichter van het landelijke netwerk 

Bites&Business. 

 

 

Met veel tips en tricks heeft Marijke de groep meegenomen in de wereld van netwerken en hoe je dit als ondernemer 

effectief kan doen. Vervolgens bespraken Merel en Hilma het belang van een stakeholdersanalyse en werden er 

verschillende voorbeelden gegeven van ondersteunende platformen om effectief te netwerken. Een zeer inspirerende 

middag die werd afgesloten met, jawel: een netwerkborrel.  

 

LET OP! Vanwege de maatregelen rondom de Corona-crisis gaat de bijeenkomst van donderdag 19 maart NIET 

DOOR. Er zal spoedig een nieuwe planning bekend gemaakt worden. 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=8e61c1a925&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=88a6e12de0&e=7d8f2da6ef


 

Uit het veld  

 

 

E-book Sociaal Investeren met Impact 

Als koepel of ondersteuner help je organisaties of projecten die de maatschappij beter maken. Maakt jouw (niet-) financiële 

inspanning het verschil? Laat je inspireren door het nieuwe e-book van de Sociale InnovatieFabriek, partner van de 

Stadsgarage. 110 pagina's informatie, schema's en getuigenissen over impactvol investeren.  

  

Download hier het e-book gratis. 

 

 

Achter de schermen bij Team Stadsgarage  

 

 

 

Even voorstellen: Andries Tieleman is sinds 2018 betrokken bij Stichting 

Stadsgarage via het Europese Interreg project Empower 2.0. Ook is Andries 

secretaris bij de buurtcoöperaties Duurzaam Garenkokerskwartier en Zon 

op Garenkokerskwartier, het collectieve zonnedak op het Seinwezen (het 

huis van de Stadsgarage).  

  

Lees hier meer. 

 

 

  

 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

   

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c341dc0459&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=133995ee20&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=58697c1dce&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=e5cb3d37e3&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=0b9419a7a3&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=4121836f87&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=9338a150f3&e=7d8f2da6ef

