Maak maatschappelijke
impact zichtbaar

Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen leveren een waardevolle bijdrage aan het fijne leven in Zeeland.
Tegelijkertijd zet je als initiatiefnemer in op het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken en houd je met veel inzet
voorzieningen in stand of bedenkt nieuwe, innovatieve oplossingen. Je organiseert bijvoorbeeld zorg in de buurt, verzorgt
groenvoorzieningen of brengt mensen bij elkaar.

Wat biedt MAEX initiatiefnemers?

Dit alles samen zorgt voor een verbeterde leefbaarheid in
Zeeland. Daarmee draag je ook bij aan het realiseren van beleidsdoelen van overheden en maatschappelijke organisaties.

Je wilt geholpen worden met het uitbreiden
van je netwerk en zoekt ondersteuning in het
succesvol maken van je initiatief

MAEX Zeeland is er om Zeeuwse initiatieven en hun maatschappelijke impact op de kaart te zetten en partijen – fondsen, bedrijven, initiatieven – met elkaar te verbinden.

MAEX helpt bij:

Wat is MAEX Zeeland?
MAEX is een landelijk online platform voor maatschappelijke
initiatieven en sociale ondernemingen. Provincies en
gemeenten kunnen hierbij aansluiten om een regionale
pagina te creëren, in ons geval: MAEX Zeeland.

Maatschappelijke initiatieven en/ of sociale
ondernemingen die een profiel aanmaken op
het platform zijn op zoek naar zichtbaarheid,
financiering, partners, menskracht, materialen of diensten.

• het bepalen en in beeld brengen van wat
jouw initiatief oplevert (de maatschappelijke
waarde voor de Zeeuwse samenleving);
• het leggen van verbindingen met bedrijven,
overheden, fondsen en andere organisaties.

MAEX Zeeland geeft initiatiefnemers de kans zichtbaar te zijn
voor iedereen. Het platform is bij uitstek een middel om:
• te laten zien wat jouw initiatief doet, welke diensten je biedt,
voor wie en wat de waarde is voor de Zeeuwse samenleving;
• te laten zien wat jouw initiatief nodig heeft om zich verder te
ontwikkelen;
• Het platform is een plek waar vraag en aanbod bij elkaar
wordt gebracht, om zo samen de impact te vergroten.

1

MAEX Zeeland

Social Handprint en SDG’s
De Social Handprint in een instrument van MAEX waarmee de
maatschappelijke impact van initiatieven op een visuele manier
inzichtelijk wordt gemaakt. De handprint is gebaseerd op de
17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. In één
oogopslag laat de handprint zien als welke SDG’s een initiatief
bijdraagt.

MAEX Impuls
Regelmatig stelt MAEX, in samenwerking met andere partners MAEX Impulsen ter beschikking. Dit zijn fondsen bedoeld
voor initiatieven om hun organisatiekracht te versterken, een
onderdeel wat vaak moeilijk te financieren is. Er is inmiddels
€68.000 aan MAEX Impuls uitgekeerd in Zeeland onder
30 initiatieven. Op dit moment staat er een MAEX Impuls
Juridisch Advies open. Houd voor actuele Zeeuwse Impulsen de
MAEX website in de gaten.

Meer informatie:
maex.nl/zeeland
dezb.nl/subsidieloket
Of neem contact op via: zpakataridis@dezb.nl

Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
www.dezb.nl

