
  

  

 

Extra steun voor sociale ondernemingen, mantelzorg leertraject, afronding Spark en meer nieuws van Stichting Stadsgarage.  
  

 

Stadsgarage mede-ondertekenaar van landelijke oproep aan ministerie EZK. 

  

De coronacrisis heeft ook heftige gevolgen voor sociale ondernemingen. Het kabinet heeft snel een breed 

steunpakket voor het bedrijfsleven gelanceerd, dat zeer welkom is. Wij ontvangen echter ook geluiden van jullie 

over waar deze maatregelen ontoereikend zijn. Daarom roepen wij het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat op tot extra maatregelen.  

 

Lees hier meer 

 

  

 

 

 

Steuntje in de rug voor sociaal ondernemers in coronatijd  

Net als andere bedrijven komen sociaal ondernemers  de crisis 

door als de verkoop op peil blijft. We hebben daarom een overzicht 

gemaakt van verschillende initiatieven om te promoten dat je in 

deze door Corona geteisterde tijd kunt inkopen bij sociaal 

ondernemers. Dat varieert van tegoedbonnen tot #buysocial 

ondernemers. Daarnaast hebben we alle informatie rondom steun 

en maatregelen vanuit het kabinet en gemeenten samengebracht. 

 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=d204e08623&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=4f1ca4ac29&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=87a18a4164&e=7d8f2da6ef


 

Draag bij aan één of meer van de initiatieven, steun je favoriete betekenisvolle ondernemer met een tegoedbon of 

#buysocial om hen in deze lastige tijd een steuntje in de rug te geven. 

Heb jij of ken jij een initiatief of ondernemer die niet mag ontbreken in dit overzicht? Neem contact op via 

info@stichtingstadsgarage.nl. 

Bekijk hier het overzicht 

 

 

 

Sociaal ondernemerschap voor de mantelzorg  

Opvang die wegvalt, dagbesteding die stil ligt; de Corona crisis 

maakt de problemen van mantelzorgers alleen maar groter. Dat 

komt pijnlijk duidelijk naar voren uit de eerste inventarisaties die 

Stadsgarage partners Ground8 en Studio Cocreatie uitvoeren in 

Schalkwijk. Het is de start van het project om sociaal 

ondernemerschap in te zetten om innovatieve aanpak te vinden 

voor mantelzorg in de wijk. De eerste innovatie is al dat alles online 

gaat. En dat gaat goed. 
 

 

Lees hier meer 

 

 

 

Oogst van vier jaar SPARK  

Samen met vijf partnerorganisatie uit Engeland en België heeft de 

Stadsgarage in de afgelopen vier jaar ruim 75 sociaal ondernemers 

geholpen om hun bedrijf innovatiever te maken en te laten groeien. 

Dat blijkt uit de evaluatie die de Universiteit van Brighton heeft 

uitgevoerd op het EU-SPARK ondersteuningsprogramma voor 

sociaal ondernemers.  

 

 

Daarvoor hebben we samen met onze partners methoden ontwikkeld die we in het programma van de Stadsgarage blijven 

voortzetten, zoals het Acceleratorprogramma, de Stadssafari’s en de online trainingsmodule Mysocialstartup. De start-up 

groep gaat sinds begin 2020 verder als Impact&. Stadsgarage zet daarnaast de ervaringen en elementen van Spark in 

voor het Actieprogramma Impact Ondernemen dat in samenwerking met de gemeente Haarlem en partners uit de stad is 

ontwikkeld. 

   

Lees hier meer over de afronding van Spark (Eng). 

 

 

Uit het veld  

 

Ander nieuws | Blog Baud Schoenmaeckers 

https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=53895cd020&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c006444bd1&e=7d8f2da6ef
https://stichtingstadsgarage.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=1bd66b037c&e=7d8f2da6ef


 

Meer dan ooit besef ik mij dat wij in de villawijk van de wereld leven met een overheid waar je ongetwijfeld kritiek op kan 

leveren, maar die meer dan zijn best doet. En waar het Corona-Marshall plan stokt, wordt creatief gekeken naar andere 

mogelijkheden. De Stadsgarage werkt mee in die 'creatieve ruimte'. Petje af voor de huidige corona-effecten aanpak. Als 

het lukt om 'en passant' het WFP-signaal en een humane oplossing voor vluchtelingen mee te nemen, dan krijgt Rutte van 

mij het stempel 'Beste sociaal politicus van de eeuw'. 

Lees hier de volledige blog van Baud Schoenmaeckers 

 

 

De sociale onderneming als lonkend perspectief | Maatschappelijke Impact Monitor 

“Hoe belangrijk is de maatschappelijke rol van een bedrijf?”. Deze vraag was de aanleiding voor 11 jaar onderzoek in de 

Maatschappelijke Impact Monitor door This is Why. En het antwoord is: heel belangrijk! Consumenten willen dat bedrijven 

goed zijn voor mens, maatschappij en milieu. Sociale ondernemingen voldoen aan het idee dat ze daarbij voor ogen 

hebben. Vanuit zijn adviespraktijk This is Why is Bas van Haastrecht aangesloten bij team Stadsgarage. Daarnaast is hij 

ondernemer in Palènpa Huttenbouw. 

  

Lees hier meer over de uitkomsten van de Maatschappelijke Impact Monitor  

 

 

Impact ondernemen na corona | Kennemer Business 

We streven een duurzame wereld na, waarbij duurzaam ondernemen de norm zal zijn. Dit vraagt een andere manier van 

denken, wellicht is het nu de tijd om het anders aan te gaan pakken. Maar hoe krijg je dit in deze tijd, nu de wereld en de 

economie in brand staan, tussen de oren van de ondernemers, bedrijven, werkgevers? 

  

Bekijk hier het interview van Baud Schoenmaeckers bij Kennemer Business Online 

  

 

Volg Stichting Stadsgarage op social media 
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