Maak maatschappelijke
impact zichtbaar

Wat is MAEX Zeeland?
Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in Zeeland en
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met veel inzet houden ze voorzieningen in stand of bedenken nieuwe, innovatieve oplossingen. Ze organiseren zorg in de buurt en runnen ondernemingen die de lokale economie versterken. Daarmee dragen ze bij aan het realiseren van beleidsdoelen van
gemeenten. 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 Zeeland
MAEX Zeeland is een regionale versie van de nationale MAEX.
Het online platform maakt
maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen en
hun maatschappelijke waarde zichtbaar en stimuleert en faciliteert samenwerking en groei. Bijvoorbeeld door:
Initiatieven met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren;
Initiatieven te verbinden met fondsen en bedrijven die hen
willen steunen met geld, goederen of diensten;
Bedrijven te verbinden met initiatieven, zodat ze als maatschappelijk verantwoord ondernemer goederen of diensten
kunnen afnemen van initiatieven.
Het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde via
de ‘social handprint’.
Social Handprint en SDG’s
De Social Handprint is een instrument van MAEX waarmee de
maatschappelijke impact van initiatieven en sociale ondernemingen op een visuele manier inzichtelijk wordt gemaakt.
Deze handprint is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. In één oogopslag
laat de handprint zien aan welke SDG’s een initiatief of sociale
onderneming bijdraagt.

Wat biedt MAEX initiatiefnemers?
Maatschappelijke initiatieven en/ of sociale
ondernemingen die een profiel aanmaken op
MAEX Zeeland zijn op zoek naar zichtbaarheid, financiering, partners, menskracht, materialen of diensten. Zij willen geholpen worden met het uitbreiden van hun netwerk en
zoeken ondersteuning in het succesvol maken
van hun initiatief.
Een profiel op MAEX:
laat initiatiefnemers zien wie ze zijn;
presenteert wat initiatiefnemers doen om
Zeeland te maken tot een fijne plek om te
wonen en te werken;
geeft aan wat initiatiefnemers nodig hebben aan bijvoorbeeld kennis, materialen
en diensten;
laat zien welke diensten initiatiefnemers
zelf bieden.
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Wat kan MAEX Zeeland betekenen voor
gemeenten?
MAEX Zeeland is niet alleen nuttig voor initiatieven en sociale ondernemingen; gemeenten kunnen handig gebruik maken
van het platform;
Helpt gemeenten meer kennis uit de samenleving te benutten: vanuit het beleidsveld en kennisperspectief is het
waardevol om inzicht te krijgen in de effecten van de kracht
uit de samenleving. Op welke wijze dragen maatschappelijke initiatieven bij aan het behalen van beleidsdoelen en
wat kan worden gedaan om dit te versterken? Via de Social
Handprint wordt die bijdrage aan de doelen concreet en
zichtbaar.
Als gemeente krijgt u inzicht in welke initiatieven en sociale ondernemingen in uw gemeente actief zijn, op welke
thema’s, en wat hun maatschappelijke waarde is. Bovendien vergroot het inzicht in de waarde en behoeften van
Zeeuwse initiatieven en dat wat nodig is voor meer resultaat en impact.
Door maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen
in uw gemeente te verbinden met MAEX Zeeland en hen uit te
nodigen om een profiel aan te maken kunt u:
Deelnemen aan de MAEX Impuls: het beschikbaar stellen
van geld, goederen, diensten. Zie ‘MAEX Impuls’ hieronder.
Als gemeente kun je zelf kiezen wat je ondersteunt, bijv.
een bepaald beleidsthema in jouw gemeente;
En/of de deelname opnemen in de subsidieverordening. Dit
kun je doen door het stimuleren van vermelding op MAEX
Zeeland. Als gemeente krijg je meer inzicht in de totale
maatschappelijke waarden van de gezamenlijke initiatieven in je gemeente;
Sociaal inkopen via het MAEX platform. Zie ‘Sociaal inkopen’ hieronder. Met sociaal inkopen versterk je de initiatieven en daarmee de maatschappelijke waarde in je

Wordt u onze partner?
Vanuit de basis, die Provincie en Rabobank
Walcheren/ Noord-Beveland mogelijk maken, kunnen nieuwe partners aanhaken om
een rol te vervullen in het versterken van initiatieven in Zeeland.
Gemeente Vlissingen, Tholen en Sluis zijn als
eerste gemeenten partner geworden. Voor
hen is binnen het platform een eigen pagina
ontwikkeld met overzicht van de initiatieven
uit de eigen gemeente en de SDG’s waaraan
deze bijdragen.
Nieuwe partners helpen het Zeeuwse platform te versterken en dragen bij aan de verdere ontwikkeling ervan, dit kan door:
Een MAEX Impuls ter beschikking te stellen - geld, kennis, materialen, advies als gemeente kun je zelf kiezen wat je
ondersteunt;
Partner worden van MAEX Zeeland;
MAEX Zeeland ambassadeur worden.
U staat dichtbij de initiatieven waardoor we
samen één breed gedragen Zeeuws platform
verder kunnen ontwikkelen, met als doel
maatschappelijke initiatieven en organisaties in Zeeland te versterken.
Meer informatie:
maex.nl/zeeland
dezb.nl/subsidieloket

MAEX Impuls
Via de MAEX Impuls kan de gemeente samen met bedrijven en
fondsen een aan de MAEX gekoppelde ‘pot’ vullen en toekennen aan initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken. De gemeente kan kiezen welke thema’s en initiatieven ze
willen versterken.
Sociaal inkopen
Het MAEX profiel geeft initiatieven en sociale ondernemingen
de mogelijkheid om te tonen welke producten en diensten ze
leveren. Via het platform kunnen gemeenten en bedrijven
makkelijk sociaal inkopen en zo de maatschappelijke impact
van deze initiatieven en ondernemingen vergroten. Gemeenten
kunnen bedrijven middels MVO stimuleren om sociaal in te kopen. Via MAEX kan je zien wát er sociaal kan worden ingekocht,
producten én diensten.
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