VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen
WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
De Gemeente Den Haag heeft vorig jaar van de Europese Commissie een subsidie ontvangen om
kennis en ervaringen te delen met andere steden en regio’s hoe je een ideale omgeving (ecosysteem)
ontwikkeld voor impact ondernemers. Na de succesvolle workshops in Den Haag, Antwerpen en
Aydin (Turkije) heeft de regio Hannover ons uitgenodigd voor een tweedaagse workshop op het
gebied van ecosysteem bouwen en sociaal ondernemerschap.
Het doel was om inzicht te krijgen in de best practices op het gebied van ecosysteem bouwen, leren
over welke rol de overheid speelt in het bouwen van dit ecosysteem, Haagse partijen kennis laten
maken met ons internationale netwerk en internationale organisaties kennis laten maken met het
ImpactCity netwerk.
WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Hafven Innovation Comunity (Hannover)
Platz Projekt (Hannover)
Nexster Entrepreneurship Center (Hannover)
WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Bart de Bart (Social Club Den Haag)
Veronique Martens (Stichting SWOM)
Toby Gazeley (Euclid Network)
Ernst van Weperen (Haagse Hogeschool)
Chita Doekharan (SeniorenTab)
Oliver Brandt (Region Hannover)
Raphael von Galen (Region Hannover)
Daarnaast waren er ondernemers, beleidmakers en vertegenwoordigers van branchevereningingen
Duitsland, België,Turkije en Nederland. In totaal hebben er meer dan 30 ontmoetingen
plaatsgevonden.
WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Er zijn contacten gelegd met sociaal ondernemers, beleidsmakers en investeringsfondsen wat zal
leiden tot langdurige relaties voor de Haagse deelnemers aan deze workshop. De gelegde contacten
geven de deelnemende Haagse startups handvaten voor internationale uitbreiding.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zal een vervolg komen in Den Haag. Op 15 november organiseren wij ImpactFest, de grootste
impact meetup van Europa, waar wij met deze groep weer samen zullen komen. Dit zal een boost
geven aan Den Haag als voorloper op het gebied van een betere wereld.

