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Stadsgarage: stichting, team en externe adviesorganen 
De kern van de Stadsgarage bestaat uit de stichting, het vehikel, met daaromheen een team van 
samenwerkende zelfstandigen. Uitwisseling en samenwerking vindt plaats binnen de projecten en 
programma’s die op dat moment worden uitgevoerd. Tijdens de wekelijkse stand-up komt het team 
als geheel bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden en nieuwe ideeën, ontwikkelingen en 
hulpvragen te bespreken. In aanvulling op de evaluaties die in projectverband plaatsvinden, wordt 
elk kwartaal een Stadsgarage-brede evaluatiesessie gehouden. Jaarlijks wordt tevens een 
gezamenlijke strategiesessie gehouden, dat als basis dient voor een nieuw jaarplan.  
 
De Stadsgarage wordt ondersteund door twee externe adviesorganen: de Raad van Advies en de 
Raad van Inspiratie. Zij denken tijdens de kwartaalmeetings en op onregelmatige tijden mee over 
actuele vraagstukken die het bestuur of het team hen voorlegt. Het belang bij de Stadsgarage van de 
professionals in zowel de kern als de externe adviesorganen komt voort uit de gemeenschappelijke 
insteek: samen maken we meer impact. 
 

 

Bedrijven en ondernemers 
Bedrijven en ondernemers staan centraal in de strategie van de Stadsgarage. Door deze stakeholders 
te ondersteunen om hun maatschappelijke impact te vergroten, werken we aan onze missie: het 
versnellen van de transitie naar betekenisvol ondernemerschap. De Stadsgarage richt zich op 
startende of gevestigde bedrijven en ondernemers in Haarlem en in de regio Zuid-Kennemerland. 
Het betreft zowel ondernemers die maatschappelijke winst als hun primaire doel zien (impact first of 
sociaal ondernemers) als ondernemers die impactdoelen integreren in hun bedrijfsvoering (impact 
second of reguliere ondernemers). Zij verhouden zich tot de Stadsgarage als beneficiant, partner of 
opdrachtgever. 

https://www.stichtingstadsgarage.nl/
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Bedrijven en ondernemers hebben belang bij de ondersteuning die de Stadsgarage biedt binnen 
verschillende impactthema’s en programma’s. Zij uiten dit bijvoorbeeld door producten en diensten 
te presenteren of in te kopen op het Kennemer Inkoopplatform, zich te abonneren op de nieuwsbrief 
of deel te nemen aan workshops, leersessies en evenementen. Dialoog vindt plaats tijdens en 
rondom evenementen, trainingen, rondetafelsessies en GoLabs1. Ook is een Impact Helpdesk in 
oprichting, waar ondernemers en bedrijven terechtkunnen met vragen die raken aan het thema 
impact ondernemen.  
 
Voorbeelden van bedrijven waar we hecht mee samenwerken, zijn MEO en Social Enterprise Lab. Zij 
zijn beiden partner binnen het Actieprogramma Impact Ondernemen, waarbij MEO het Kennemer 
Inkoopplatform technisch mogelijk maakt, terwijl Social Enterprise Lab zich richt op het trainen van 
impact ondernemers. In andere gevallen functioneren bedrijven als opdrachtgever. Zo begeleidt de 
Stadsgarage momenteel een innovatietraject voor Spaarnelanden. Ook hier is de samenwerking 
gebaseerd op het inzicht dat we samen meer bereiken. Met opdrachtgevers en partners wordt in 
projectverband gecommuniceerd. 

 

Bewoners en consumenten 
De Stadsgarage werkt aan de zichtbaarheid, herkenning en erkenning van impact ondernemingen. 
Het beïnvloeden van (koop)gedrag is daar onderdeel van. Omdat consumenten gebruikmaken van 
diensten en initiatieven die in dit kader worden aangeboden, zijn zij indirect stakeholder van de 
Stadsgarage. Zij hebben er belang bij om te weten hoe zij impact kunnen maken met hun aankoop. 
Denk aan de Impact Route die laat zien waar zij Haarlemse impact ondernemers kunnen vinden, of 
aan de informatie tijdens de Open Energie-dag wordt gedeeld over deelname aan collectieve 
zonnedaken.  
 
Inwoners van Haarlem zijn daarnaast stakeholder als deelnemer van go-labs en co-creatiesessies, of 
indirect, als zij de impact ervaren van wat er is gerealiseerd. Zij hebben er belang bij om gehoord te 
worden en mee te kunnen denken en doen met plannen die van invloed zijn op hun omgeving of 
dagelijks leven. Dialoog met bewoners en consumenten vindt plaats in go-labs en co-creatiesessies, 
tijdens individuele interviewgesprekken en tijdens multi-stakeholder events, zoals het jaarlijkse Social 
Enterprise Overheidscongres.  

 

Financiers en investeerders 
Financiers en investeerders zijn netwerkpartners van de Stadsgarage. We werken samen aan een 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de toegang tot impact financiering. Door in 
rondetafelsessies verschillende financiers, investeerders en impact ondernemers bij elkaar te 
brengen, kunnen we de financiële risico’s voor deze stakeholders minimaliseren en komt 
maatschappelijke winst dichterbij.  
 

 
1 Een GoLab is een proactieve en resultaatgerichte samenwerking van verschillende actoren rondom een 
maatschappelijk vraagstuk. Het GoLab beslaat de initiatiefase van een project of programma en heeft als doel 
om gezamenlijk tot een uitvoeringsplan te komen. Op deze manier kwam ook het Actieprogramma Impact 
Ondernemen 2020-2024 tot stand. Hiervoor zetten de gemeente Haarlem en de Stadsgarage in 2019 de 
hoofdlijnen uit in co-creatie met meer dan dertig ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en 
andere betrokken Haarlemmers. 

https://www.stichtingstadsgarage.nl/
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Overheden 
Gemeente Haarlem en IJmond-gemeenten 
Samen met en in opdracht van de gemeente Haarlem voert de Stadsgarage het Actieprogramma 
Impact Ondernemen uit. Door de krachten te bundelen, zetten we de voordelen van elkaars netwerk, 
expertise, middelen en positie in voor een gemeenschappelijk doel: het versterken van de trend naar 
maatschappelijk betekenisvol ondernemen in de stad.  
 
Als onderdeel hiervan is het Kennemer Inkoopplatform ontwikkeld, waarbij wordt samengewerkt 
met de IJmond-gemeenten. Zo kunnen organisaties die van deze gemeenten een SROI-verplichting 
hebben gekregen deze invullen door in te kopen bij impact ondernemers op het platform. Dit 
versterkt het regionale karakter van het platform én vergroot de impact van beleid in de regio.  
 

Provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland behoort als subsidieverlener tot de stakeholders van de Stadsgarage en 
maakte zo bijvoorbeeld het multi-stakeholder programma ‘Af van Afval’ mogelijk.  
 

Lokale politici 
Om de gemeentepolitiek en impact ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen, voerden we in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken met vertegenwoordigers van Haarlemse 
raadsfracties, nodigden we hen uit voor een politieke middag met impact ondernemers en brachten 
we een stelling in bij een ondernemersdebat. Door hen op deze manier te betrekken en te 
informeren, weten zij beter wat er speelt in de stad en kunnen zij inzichten uit het impact netwerk 
direct meenemen in hun plannen. Ook na de verkiezingen houden we contact door hen te 
informeren via nieuwsbrieven en uit te nodigen voor evenementen. Daarmee hopen we hen te 
inspireren en uit te dagen om zich ook in de komende jaren in te zetten op dit thema.  
 

Overheidsorganisaties City Deal Impact Ondernemen 
Andere stakeholders uit de publieke sector zijn overheidsorganisaties die deelnemen aan de City 
Deal Impact Ondernemen. Met hen werken we samen om het impact ecosysteem door heel 
Nederland te versterken.  
 

Onderwijs- en kennisinstellingen 
De Stadsgarage werkt voortdurend samen met onderwijs- en kennisinstellingen, als partners in 
kennisontwikkeling en om de volgende generatie impactmakers uit te nodigen. Dit doen we door 
samen te werken aan multi-stakeholder projecten, door praktijkopdrachten te begeleiden en door 
stageplekken te bieden binnen onze kernthema’s.  
 
Met de Hogeschool Rotterdam wordt bijvoorbeeld samengewerkt binnen het International Business 
Curriculum. We nemen de studenten met een praktijkopdracht mee in de wereld van impact 
ondernemen en leren vervolgens van hun inzichten. Gedurende het project is er regelmatig contact 
met de studenten en docenten en begeleiden we studenten middels interviews, groepsgesprekken, 
locatiebezoeken en presentaties. Een voorbeeld van een gezamenlijk multi-stakeholder project is het 
GoLab Circulair Textiel dat momenteel wordt opgezet binnen het Living Lab Sustainable Fashion van 
Hogeschool Inholland. Hierin leggen we de verbinding tussen de lokale stakeholders van de mode- en 
textielsector, om van elkaar te leren en samen stappen te zetten om de transitie naar een circulaire 
mode- en textielsector in Haarlem te versnellen.  
 

https://www.stichtingstadsgarage.nl/
https://kennemerinkoopplatform.nl/
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Netwerken en intermediairs 
De Stadsgarage vindt partners in verschillende netwerken, waarin wordt samengewerkt om elkaar te 
versterken en samen meer te leren en te bereiken. Dialoog met deze partners en netwerken vindt 
met name plaats in projectverband en tijdens evenementen. Het gaat om lokale en regionale 
groepen en (bedrijfs)netwerken waar onder andere partners als de Industriekring Haarlem, MKB-
Haarlem, Cirkelstad Haarlem en de Stadmakersgroep toe behoren en waar ook de aanbieders en 
inkopers van het Kennemer Inkoopplatform deel van uitmaken.  
 
Op landelijk niveau gaat het om netwerken en intermediairs als Social Enterprise NL, de Groene Zaak 
of MVO Nederland en de City Deal Impact ondernemen. En ook vanuit Europese programma’s en 
interregionale projecten zijn hechte netwerken ontstaan, zoals het netwerk rondom EMPOWER 2.0, 
de Regionale Energie Participatie Kennemerland en het netwerk rondom Spark Social Enterprise, met 
de Sociale Innovatiefabriek, de Punt, de County of Sussex en University of Brighton.  

https://www.stichtingstadsgarage.nl/
https://www.stichtingstadsgarage.nl/empower-2-0/
https://www.stichtingstadsgarage.nl/spark-social-enterprise/

