
WEKEN 36/37 - 2018 
 

 

TapToo – Coaching en training voor sociaal en cultureel ondernemerschap.                         Together from idea to reality. 
 

www.taptoo.nl                                                                                                                                               Amsterdam    

  
NIEUWSBRIEF 

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP 
 

Het laatste nieuws over sociaal ondernemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
 

 
 
Welkom bij de nieuwsbrief Sociaal Ondernemerschap van TapToo, 
waarin ik je elke twee weken op de hoogte zal houden van het 
laatste nieuws, events en inspiratie op het gebied van sociaal 
ondernemen. Onderwerpen zoals crowdfunding, de circulaire 
deeleconomie en community financiering horen daar ook bij. Heb 
je zelf iets te delen, laat het weten!         Groeten van Annelies Lesuis 
 
NIEUWS 

 
20 september. 
Congres De social enterprise als 
businesspartner van de gemeente 
2018, Den Bosch  >> 
 
24 – 28 september. 
Amsterdam Capital Week: 
bijeenkomsten voor start-ups, 
scale-ups en investeerders >> 
 
27 september. 
Stadmaken in Roeselare. Hoe 
bouw je een nieuwe wijk in co-
creatie met de bewoners? >> 
 
2 oktober. 
Impact Startup Fest >> 
 
10 oktober. 
Dag van de Duurzaamheid >> 
 
17 oktober. 
Social Impact Day Noord >> 
 

CONTACT 
 

Heb je een goed bedrijfs- of 
beleidsidee en wil je een keer 
sparren? Neem vrijblijvend 
contact op! Voor ondernemers, 
organisaties en change-makers. 
 
020-7529182 / 06-26997824 (app) 
contact@taptoo.nl  
 

 

  
12 september. Nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen: de BVm 
Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie is met een voorstel 
gekomen voor een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen: 
de BVm (m van maatschappelijk). De BVm is gericht op 
maatschappelijk ondernemen, waarbij winstoogmerk niet het 
belangrijkste doel is. Lees er hier meer over >> 
 
8 september. Onderzoek: Social Enterprise Monitor 2018 
Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Social Enterprise Monitor’ blijkt dat 
sociale ondernemingen in 2017 betere economische resultaten 
hebben behaald. Ook viel op dat sociaal ondernemers zich actiever 
inzetten om anderen te betrekken en dat hun impact groter is. >>  
 
8 september. The Ocean Cleanup van start 
Een aantal jaar geleden kwam Boyan Slat (toen 17) op een idee om de 
oceanen te bevrijden van plastic; de plastic soep noemde hij het. Hij 
startte in 2014 een zeer succesvolle crowdfunding campagne, waarbij 
hij 2 miljoen ophaalde voor zijn eerste prototype. Vandaag is zijn idee 
in San Francisco te water gegaan! Lees er hier meer over >> 
 
 

ONDERNEMERSCHAP 
 

Hoe word je effectiever door geregeld vrij te nemen? 
Heb je het ook druk, druk, druk? Juist in periodes van rust zijn onze 
hersenen aan het werk om nieuwe verbanden te leggen en problemen 
op te lossen: het zogenaamde ‘defaultnetwerk’ van ons brein. Zeker 
voor sociaal ondernemers, waarbij motivatie voor impactwerk zo van 
belang is, is het effectief geregeld vrij te nemen. Lees hier waarom >> 
 
Automatisch de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan ook!  
 
  Meld je aan voor de nieuwsbrief 
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