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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 brengen 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.               
       Groeten! van Annelies Lesuis 
 

NIEUWS 
 
8 november. 
Verkiezing beste crowdfunding 
platform. Vijf crowdfunding 
platforms zijn geselecteerd voor 
de IEX Gouden Stier award, 
uitreiking 8/11 in Amsterdam. >> 
 
13 november.  
Debat: Van afval tot product  
Amsterdam, 20.00 uur >> 
 
15 november. 
Social Impact Day Twente 
Ondernemersevenement over 
maatschappelijke impact. >> 
 
15 t/m 17 november. 
De Impact Days 
Tijdens The Impact Days worden 
in Amsterdam, Den Haag, Utrecht 
en Rotterdam verschillende 
activiteiten georganiseerd die te 
maken hebben met sociaal 
ondernemen. Zie de events >>  
 
Impacttraining Windkracht5 voor 
Groningse ondernemers. De 
provincie Groningen gaat sociaal 
ondernemers ondersteunen en 
geeft vanuit de Groninger 
Ondernemersregeling max 5000 
euro subsidie voor de training. Het 
programma duurt een half jaar. >> 
 

  
9 oktober. Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Staat 
Het Hof oordeelt in de Klimaatzaak dat de Staat haar zorgplicht schendt 
door niet per eind 2020 ten minste 25% van de broeikasgassen te 
reduceren. Een bijzondere uitspraak, wereldwijde. Zie uitspraak >> 
 
15 oktober. Motie aangenomen voor meer sociale arbeidsplaatsen  
Afgelopen week is een motie aangenomen om meer sociale 
arbeidsplaatsen te creëren bij de overheid en de commerciële sector.  
Lees uitgebreid op Europa decentraal >> 
 

Zie Motie lid Nijkerken-de Haan (VVD), 26 september 2018 
 
17 oktober. Erasmus Universiteit opent Sustainability Hub   
De Erasmus Universiteit opent een speciale hub op het gebied van 
duurzaamheid, waar studenten, gemeentes en het zakenleven 
gezamenlijk nieuwe producten of diensten kunnen ontwikkelen op het 
gebied van duurzaamheid en maatschappelijke bewustwording >> 
 
23 oktober. Inwerkingtreding Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen 
De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is in werking getreden. Is een 
geheimhoudingsovereenkomst interessant voor jouw product of 
bedrijfsidee? Bespreek het met een van onze juristen.  

 
ONDERNEMERSCHAP 
 
Prijsvraag Sociaal Werk Amsterdam, deadline 14 november 
De gemeente Amsterdam is op zoek naar innovatieve ideeën!   
Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak een uitdaging om 
passend werk te vinden. De gemeente zoekt naar initiatieven op dit 
gebied. Er is 100.000 euro beschikbaar voor de winnende ideeën. 
Amsterdam wil de komende paar jaar minimaal 500 extra banen 
gerealiseerd hebben. De deadline voor indiening is 14 november. >> 

 

http://www.goudenstier.nl/
https://dezwijger.nl/programma/van-afval-tot-product-2/
https://socialimpactdaytwente.nl/
https://theimpactdays.nl/
https://www.groningerondernemerscourant.nl/nieuws/nieuw-subsidieprogramma-windkracht5-moet-groeikansen-bieden-voor-sociaal-ondernemers
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2591
https://europadecentraal.nl/meer-banen-voor-mensen-met-arbeidsbeperking-via-inkoop/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z16874&did=2018D46003
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/opening-erasmus-sustainability-hub/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041459/2018-10-23
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/werkgevers/sociaal-werkkoepel/prijsvraag-maak/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20180904&utm_content=link_ID0EJGCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Ondernemen%20in%20Amsterdam
https://twitter.com/joinTaptoo
https://www.facebook.com/jointaptoo
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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 

 
 
8 oktober. Eerste Crowdfunding Master in Noorwegen.  
In Noorwegen is de eerste crowdfunding master aangeboden door 
Innovation Norway en the School of Business and Law aan de 
University of Adger (UiA). Tijdens de Master kunnen studenten zelf 
actief met campagnes aan de slag. Ik weet nog van India dat bepaalde 
Universiteiten (IIM en IIT) ook les gaven in crowdfunding om het 
ondernemerschap te bevorderen. Zeker geen gek idee voor hier in 
Nederland.  Lees meer over master ´Crowdfunding Lab´> 
 
Social impact-programma De Uitdaging 
Afgelopen week had ik het voorrecht ondernemers te spreken bij het 
accelerator-programma De Uitdaging van de Gemeente Amsterdam 
over hun juridische vragen en businessmodellen. Fascinerend om te 
zien welke plannen er liggen en hoe de gemeente daar door 
begeleiding en faciliteiten een bijdrage aan levert. Mocht je hier ook 
geïnteresseerd in zijn, kijk dan eens op hun pagina >> 
 
22 oktober. Rente crowdfunding flink gestegen in drie jaar tijd 
Ondernemers in Nederland bieden steeds meer rente aan 
investeerders via crowdfunding. In de afgelopen drie jaar is de 
gemiddelde rente op crowdfunding-leningen gestegen van 7,1% naar 
8,5%, aldus de statistieken van Crowdfundmarkt. >> 
 
 
 
 

Automatisch de nieuwsbrief ontvangen?  
Dat kan ook!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met TapToo van  
idee naar realisatie. 
 
 
 
 
 
 

 

Meld je hier aan 
voor de 

nieuwsbrief 

mailto:contact@taptoo.nl
https://www.uia.no/en/studieplaner/topic/ORG457-1
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/ondersteuning/de-uitdaging/
https://www.crowdfundmarkt.nl/blogs-over-crowdfunding/crowdfunding-data-analyse/Aangeboden-rente-crowdfunding-in-drie-jaar-hard-gestegen
https://www.facebook.com/jointaptoo
https://twitter.com/joinTaptoo
https://www.taptoo.nl/nieuwsbrief-sociaal-ondernemerschap/
https://www.taptoo.nl/nieuwsbrief-sociaal-ondernemerschap/
https://www.taptoo.nl/nieuwsbrief-sociaal-ondernemerschap/

