
 

Het Acceleratorprogramma, Haarlem Business Award en meer nieuws van Stadsgarage Haarlem  

  

  

 

Sociaal Ondernemers 

starten Acceleratorprogramma 

 

Op 16 november hebben 25 geselecteerde sociaal ondernemers hun eerst stap gezet in 

het Acceleratorprogramma van de Stadsgarage. Samen met een speciaal aan hen 

toegewezen coach gaan zij de komende twaalf maanden werken aan de verdere groei 

van hun onderneming.  

 

 Het Acceleratorprogramma is een intensief leerprogramma dat deelnemers helpt om 

innovatiever en succesvoller te worden. Het omvat onder meer maandelijkse Stadsgarage-

sessies waarin ondernemers met experts ingaan op de brandende thema’s uit hun praktijk. Die 

zijn op elke derde vrijdag van de maand en toegankelijk voor iedereen. De aftrap is 19 januari. 

Lees verder 

 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=1b37fb9dd1&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=3dbf89470c&e=7d8f2da6ef


 

Coaches versterken de Stadsgarage 

Als onderdeel van het Acceleratorprogramma heeft de Stadsgarage een 

samenwerkingsverband met het Ondernemers Klankbord; het netwerk van ervaren 

MKB coaches. Zij begeleiden de sociaal ondernemers in het Europese programma 

SPARK van de Stadsgarage om binnen een jaar groei en innovatie te 

bewerkstelligen.   

  

 

Kennemer Energie groeit door! 

Maandag 13 november was de 

bijeenkomst van Kennemer Energie 

voor Verenigingen van Eigenaren. 

Deze werd wederom georganiseerd 

door de Stadsgarage in het 

Seinwezen. Het doel was duidelijk: het 

realiseren van meer collectieve 

zonnedaken in Kennemerland.  

Lees verder   

 

 

 

 

Stadsgarage op de zeepkist 

Tijdens het eerste initiatieven café 

van de gemeente Haarlem, 29 

november in de Zijlpoort, heeft 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=525ff47d36&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c683113e99&e=7d8f2da6ef


 

burgemeester Jos Wienen de 

Stadsgarage samen met meer dan 

tien lokale initiatieven in de 

spotlight gezet. 

Lees verder  

 

 

 

  

 

Stadsgarage feliciteert Sportfever 

Met trots melden wij dat Jeroen van 

Hoesel, eigenaar van Sportfever en 

een van de deelnemers van het 

Acceleratorprogramma, de Haarlem 

Business Award 2017 heeft gewonnen 

in de categorie 1-5 Fte's.  

Lees verder 

 

 

 

Stadsgarage op de zeepkist 

Tijdens het eerste initiatieven café 

van de gemeente Haarlem, 29 

november in de Zijlpoort, heeft 

burgemeester Jos Wienen de 

Stadsgarage samen met meer dan 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c727c6802a&e=7d8f2da6ef
https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=e9a541bf00&e=7d8f2da6ef


 tien lokale initiatieven in de 

spotlight gezet. 

Lees verder 

 

 

Even voorstellen 

De stadsgarage heeft een nieuwe 

programma manager voor het 

Acceleratorprogramma: Jildou 

Steensma. Zij organiseert de 

maandelijkse themasessies en 

begeleidt de community van 

coaches.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Brouwer, Baud Schoenmaeckers, 

Harry Damave, André Brasser en Tim 

Stam 

 

https://seinwezen.us11.list-manage.com/track/click?u=3eecaf208882a0fbf2260d03f&id=c727c6802a&e=7d8f2da6ef

