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Een stevig bedrijfsontwerp voor jouw sociale/circulaire onderneming

A C T I E P R O G R A M M A  I M P A C T  O N D E R N E M E N
H A A R L E M  -  2 0 2 3

UNIEKE BOOSTCAMP IN 4 DAGEN
Ontmoeten, leren, kennis en ervaring delen, samenwerken

http://selab.nl/
http://www.stichtingstadsgarage.nl/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220364777-2-Bijlage-1-Voortgangsrapportage-Actieprogramma-Impact-ondernemen-2020-2024-1.pdf


PROGRAMMA 
JANUARI/FEBRUARI 2023

Dag 1 - 13 januari 2023 | 10.00 - 16.00 uur

Kennismaken en focus aanbrengen

Essentie van jouw bedrijf · Inzicht in jouw doelstellingen · Verkennen
van jouw vraagstuk

Dag 2 - 20 januari 2023 | 10.00 - 16.00 uur

Inventariseren en voorbereiden

Inzicht in jouw ecosysteem, stakeholder en partners · Jouw klant(en)

Terugkomdag - 10 februari 2023 | 15.00 - 18.30 uur

Pitch en borrel

Impact gericht communiceren en meten · Financieringsvormen

Dag 4 - 3 februari 2023 | 10.00 - 16.00 uur

Impact meten en financiering

Dag 3 - 27 januari 2023 | 10.00 - 16.00 uur

Bedrijfsontwerp

Behoefte klant, passend aanbod, interne organisatie en klantbereik

http://www.stichtingstadsgarage.nl/
https://selab.nl/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220364777-2-Bijlage-1-Voortgangsrapportage-Actieprogramma-Impact-ondernemen-2020-2024-1.pdf


DAG 5

Pitch en borrel

Ben jij die impact ondernemer met een innovatief idee of
ben je al wat langer bezig en wil je jouw onderneming
een boost geven? Doe mee met de Impact Booster!

http://www.stichtingstadsgarage.nl/
https://selab.nl/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220364777-2-Bijlage-1-Voortgangsrapportage-Actieprogramma-Impact-ondernemen-2020-2024-1.pdf


Interesse? Meld je aan voor het Impact Booster
programma januari/februari 2023!

Naast ervaren trainers, die zelf ook impact ondernemer zijn, deel je
kennis en ervaring met andere impact ondernemers. Een unieke
training die jouw onderneming laat groeien. Gun jij jezelf een
Boostcamp om jouw onderneming te versnellen en jouw impact te
vergroten en verduurzamen?

Bijdrage €50,- per persoon. Stuur je aanmelding naar:
eva@stichtingstadsgarage.nl

Yvonne Haneman. 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven.
Systeemdenker (abstract tot praktisch), generalist, motivator,
autodidact met een groot netwerk op verschillende niveaus.
Kennis van veranderprocessen, wijkinnovatie (allinclusive wijken),
organisatieontwikkeling, governance en sociaal en circulair
ondernemerschap.

De trainers van Social Enterprise Lab (SE.lab)

Marguerite Evenaar. Ruim 15 ervaring in het trainen van sociaal
ondernemers op alle aspecten (o.a. Sterk Starten, voor mensen
uit de bijstand, en My Social Venture voor startende en
gevestigde maatschappelijke initiatieven richting sociaal
ondernemerschap). Met aandacht voor de mens en het
impactvolle resultaat. 

Kristel Logghe. Ruim 15 jaar ervaring als sociaal ondernemer
(daarvoor o.a. universitair docent aan de VU Amsterdam) en met
trainen en coachen van sociaal ondernemers. Met 25 jaar
ervaring in het leiden en begeleiden van interculturele, sociale en
circulaire innovatietrajecten. Van idee en visie tot concrete
resultaten en uitvoering.
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