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HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
De Gemeente Den Haag heeft 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. Met ImpactCity heeft de gemeente hier al meer dan zes jaar ervaring mee. Op dag 1 hebben wij
de delegatie rondgeleid op twee belangrijk plekken voor impact ondernemers in Den Haag en op dag 2 zijn we
in Antwerpen op twee belangrijke plekken geweest. Het doel van deze reis was om de andere steden onze best
practices in Den Haag te laten zien, en zelf te leren van het impact ecosysteem en de best practices in
Antwerpen. Uiteindelijk moeten er 15 best practices worden opgeleverd aan de Europese Commissie. Ook
proberen we in de workshops ondernemers uit diverse landen aan elkaar te koppelen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Apollo 14 (Den Haag)
De Schilde (Den Haag)
Circuit (Antwerpen)
De Brug (Antwerpen)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING )
Wim de Weerd (beleidsmedewerker Provincie Antwerpen)
Ludo De Ranter (directeur van Werkhuizen MIN en president van UMPA)
Marc De Preter (managing director De Brug)
Philippe Eiselein (coordinator BE-Impact)
Dirk Smet (sociaal ondernemer Wasted Atelier)
Eva Engelen (sociaal ondernemer HNST)
Pieter-Jan van de Velde (investeringsfonds Trivident)
Sam Elinck (sociaal ondernemer De Kringwinkel)
In totaal hebben er meer dan 30 ontmoetingen plaatsgevonden.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Inzicht in hoe de Gemeente Antwerpen sociaal ondernemerschap stimuleert. Er zijn contacten gelegd met
sociaal ondernemers, beleidsmakers en investeringsfondsen wat zal leiden tot langdurige relaties en de
koppeling van Haagse sociale ondernemers en ondersteuning bij de uitbreiding naar de Provincie Antwerpen.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?

Op 8 en 9 november brengen wij met dezelfde delegatie een bezoek aan Turkije om te leren van het
impact ecosysteem daar. Deze reis naar Turkije is ook in het kader van hetzelfde project van de
Europese Commissie en de subsidie die daartoe aan ons verstrekt is.

