
  

Een project of initiatief uitwerken met social impact.    
TapToo biedt projectbegeleiding, juridisch en financieel advies.  

 

                  Amsterdam.               Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Automatisch ontvangen kan ook via deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Welkom bij de Nieuwsbrief Sociaal Ondernemerschap van TapToo! 
 
 

Nieuws 
 

* Kamermotie aangenomen: niet MVO-bedrijven worden uitgesloten 
van handelsmissies. De overheid zet hiermee duidelijker in op sociaal 
ondernemen. Bedrijven die internationaal willen opereren en daar 
ondersteuning bij willen, zullen moeten laten zien dat ze 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie motie of lees meer >>  
 
* Rapport status Sociaal ondernemerschap in Nederland: op 29 januari 
is een Europees onderzoek gepubliceerd m.b.t. het sociale 
ondernemerschapsklimaat in Nederland, inclusief aanbevelingen hoe 
deze te versterken. Zoals nieuwe rechtsvormen of bevorderen van 
samenwerkingen met hulp van de overheid. Zie hele rapport >> 
 
* ING biedt duurzame bedrijven een lagere rente. Als ondernemers 
goed scoren op duurzaamheid, waaronder sociale en ethische keuzes 
in hun verdienmodel of aandacht voor milieu, dan maken ze kans op 
een lagere rente. Het omgekeerde geldt eveneens. Zie verder >> 
 

Ondernemerschap 
 

* Verschillende vormen van sociaal ondernemerschap kwamen aan 
bod in een opiniestuk in het fd. De auteurs zetten drie typen op een rij:   
1. Bedrijven die sociaal en winstgevend zijn (de social enterprises, bv’s); 
2. Bedrijven die zich richten op inclusiviteit en deeleconomie, waarbij 
vaak voor een stichting wordt gekozen (Thuisafgehaald of Van Hulley); 
3. Multinationals die hun reikwijdte gebruiken voor bewustwording.  
De auteurs pleiten voor meer stimulans vanuit de overheid. Zie artikel >> 
 
* “Versnellingshuis Circulaire Economie” geopend 
Speciaal voor circulair ondernemers is een loket geopend waar 
overheid, ondernemers en financiers met elkaar om de tafel kunnen op 
circulaire projecten sneller te doen realiseren. Lees er hier meer over  >> 
 

 Events 
 

Hi! Regelmatig deel 
ik hier graag nieuws, 
events en mijn 
inspiratie op het 
gebied van sociaal 
ondernemen. 

 
Gister zag ik een ontroerend filmpje 
van Tony Robbins (± 2 min), waarin 
hij via een anekdote de volgende 
boodschap meegaf: “Life is not 
about me, it is about we.” En 
“When you have nothing, you 
need to give.” Bekijk hier waarom. 
 
Wil je zelf nieuws delen? Leuk, laat 
het weten via contact@taptoo.nl!  
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
Annelies Lesuis 
 
 
21 februari. Conferentie Circulaire 
Economie, 09.00 – 17.30 uur 
Fokker Terminal Den Haag  >> 
 
20 maart Business Innovation 
Workshop in Circl, Amsterdam 
Leer circulair ondernemen binnen 
je bedrijf te implementeren  >> 
 
Vacature 

Crowdfunding, the social solution 
 

* Crowdfunding stijgt nog steeds gestaag. Vooral MKBbedrijven en 
duurzame initiatieven groeien momenteel, aldus CrowdfundMarkt. Wil 
je zelf crowdfunden? Wellicht is deze juridische checklist iets voor jou >> 

 Minister van Gehandicaptenzaken   
KRO-NCRV zoekt een minister van 
Gehandicaptenzaken. Op 24 mei 
is de verkiezing. Zie vacature >> 

Nieuwsbrief 
 

19/02/2019 
www.TapToo.nl  

 SOCIAAL  EN CULTUREEL/MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 

https://www.taptoo.nl/nieuwsbrief-sociaal-ondernemerschap/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-302.html
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/kamermotie-aangenomen-niet-mvo-bedrijven-moeten-worden-uitgesloten-van-handelsmissies/
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-entrepreneurship-and-social-enterprise-development-in-the-netherlands_4e8501b8-en#page7
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/finance/30835/ing-rente-duurzaamheid
https://fd.nl/opinie/1287425/overheid-moet-zich-actiever-inzetten-voor-sociaal-ondernemerschap?utm_medium=social&utm_source=twitter&campaign=SHR_ARTT_20190204&utm_content=opinie
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/circulaire-ondernemers-krijgen-hulp-om-door-te-breken-met-versnellingshuis/
https://www.facebook.com/watch/?v=1374463386032035
mailto:contact@taptoo.nl
https://www.conferentie-ce.nl/home/
https://circl.nl/programma/business-innovation-workshop-2-2-2
https://www.crowdfundmarkt.nl/blogs-over-crowdfunding/crowdfunding-data-analyse/De-crowdfunding-trends-ontwikkelingen-voor-2019
https://www.taptoo.nl/juridische-download/
https://werkenbij.kro-ncrv.nl/minister-van-gehandicaptenzaken
https://www.taptoo.nl/
https://www.facebook.com/jointaptoo
https://www.linkedin.com/company/taptoo/
https://twitter.com/joinTaptoo

