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1. Introductie  
  

Waarom deze communicatiekit?  

Op dit moment heb je een profiel aangemaakt op MAEX. Hiermee heb je de waarde van jouw 

initiatief al zichtbaar gemaakt. Nu kan je het ook aan anderen laten zien. Wij geven je tips hoe 

je dat kunt doen. Bovendien, hoe meer initiatieven een Social Handprint aanmaken op MAEX, 

hoe beter wij kunnen laten zien wat de sector van initiatieven nodig heeft om te groeien. Het 

helpt MAEX bij het vinden van donatie-partners waar jij als initiatief dan weer profijt van hebt.  

  

Over MAEX  

MAEX is er voor alle initiatieven die bijdragen aan een sociale en duurzame maatschappij. MAEX 

maakt de maatschappelijke waarden en behoeften van deze initiatieven zichtbaar en zoekt 

bedrijven, overheden en fondsen om geld en kennis direct aan deze initiatieven te geven. Want 

MAEX gelooft: door deze initiatieven te versterken, werken wij samen aan een sociale en 

duurzame maatschappij.   

  

Wat doen we precies?  

1. Initiatieven versterken  

MAEX is er voor initiatieven. Maar wat zijn ‘initiatieven’ precies? Daar is geen eenduidig 

antwoord op, maar bij MAEX bedoelen we met initiatieven: burgers die zich organiseren 

om samen te werken aan een meer sociaal en duurzaam Nederland. Dit kunnen 

bijvoorbeeld zijn: burgerinitiatieven, verenigingen, bewonersinitiatieven, 

zorgcoöperaties, woon-coöperaties, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale 

ondernemingen, goede doelen, etc.   

2. Social Handprint  

De Social Handprint is een afbeelding waarmee de positieve waarde van jouw 

maatschappelijke organisatie op de samenleving zichtbaar wordt gemaakt. Jij maakt een 

profiel aan op MAEX en vult de vragenlijst in, wij meten en maken jouw Social Handprint.   

De kleuren van de Social Handprint staan symbool voor de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen / Sustainable Development Goals (SDG’s). Landen die aangesloten 

zijn bij de Verenigde Naties (VN)  hebben deze doelen met elkaar afgesproken om van 

de wereld een betere plek te maken in 2030. Omdat de SDG’s door steeds meer 

organisaties worden gebruikt om te werken aan een betere wereld, kunnen anderen 

aan de hand van jouw Social Handprint snel begrijpen wat de maatschappelijke waarde 

van jouw initiatief is.  Dit vergroot de bereidheid om kennis of geld te doneren.  

3. Impuls donaties  

Wij zoeken actief naar fondsen en partners om initiatieven die op MAEX staan te helpen.  
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Deze partners schenken geld en/of kennis die MAEX vervolgens snel en efficiënt aan 

initiatieven kan toekennen. De donatie methode die MAEX daarvoor heeft noemen we 

de MAEX Impuls. MAEX Impulsen kunnen landelijk, lokaal of thematisch zijn. De meeste 

MAEX Impulsen staan maar een week open. Sommigen zijn doorlopend.   

4. MAEX Platforms  

MAEX is een digitaal platform voor initiatieven uit heel Nederland. Naast de landelijke 

MAEX, bestaan er ook regionale en thematische MAEX platforms.  Jouw initiatief komt 

vanzelf op alle platforms waar het bij past.   

  

2. Tips & trucs  
  

Met het aanmaken van een profiel op MAEX, loop je door een vragenlijst heen. Op basis van de 

door jou ingevulde gegevens, wordt jouw persoonlijke Social Handprint gemaakt en wordt de 

maatschappelijke waarde van jouw initiatief berekend.   

  

Social Handprint aanvragen  

Een afbeelding van jouw Social Handprint met het logo van je initiatief vraag je gratis aan via 

info@maex.nl. Zie Afbeelding 1 voor een voorbeeld. Heb je een Social Handprint Uitgebreid 

ingevuld? Vraag dan nu nog gratis een maatschappelijk jaarverslag op door te mailen naar 

info@maex.nl. Zie Afbeelding 2 voor een voorbeeld.   

  

Waar kan ik mijn Social Handprint delen?  

1. Steeds meer financiers zijn benieuwd naar de impact van jouw organisatie. Gebruik de 

Social Handprint als onderbouwing bij de aanvraag en verantwoording van donaties, 

fonds- en subsidieaanvragen;  

2. In je jaarverslag. Zie afbeelding 2 voor een voorbeeld van het initiatief VanHulley;  

3. Op je website;   

4. Op je social media kanalen. Aan het eind van dit document staan voorbeeldteksten die 

je hiervoor kunt gebruiken;  

5. In je nieuwsbrief;  

6. In je e-mail handtekening.  
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3. Voorbeelden   
  

Afbeelding 1: Voorbeeld deelbare Social Handprint met logo van jouw initiatief.  

  

  
  

Afbeelding 2: Voorbeeld maatschappelijk jaarverslag van initiatief VanHulley.   

    



 

Voorbeeldteksten  

Gebruik onderstaande teksten (ter inspiratie) om te posten over jouw maatschappelijke waarde 

op social media:  

  

Facebook/LinkedIn  

Dankzij de #SocialHandprint krijgen wij inzicht in onze maatschappelijke waarde. Bekijk onze 

Social Handprint hier: [plak hier de URL naar je profiel] / [Voeg jouw social handprint toe als 

afbeelding].   

  

@MAEX is er voor alle initiatieven die bijdragen aan een sociale en duurzame maatschappij, 

door inzicht te geven in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven. Daarnaast 

stimuleert MAEX bedrijven, overheden en fondsen om bij te dragen aan het versterken van 

deze initiatieven.  

   

Benieuwd naar wat MAEX voor jou kan betekenen? Zie: www.maex.nl  

  

Twitter  

Dankzij de #SocialHandprint krijgen wij inzicht in onze maatschappelijke waarde. Bekijk onze 

Social Handprint hier: [plak hier de URL naar je profiel] / [Voeg jouw social handprint toe als 

afbeelding] @MAEX_krachtinNL  

  

  4. Contact  
  

Heb je na bovenstaande informatie nog vragen, ideeën of opmerkingen, of help je graag mee 

om de missie van MAEX verder te verspreiden in je netwerken? Neem gerust contact met ons 

op via info@maex.nl   

Laat het weten als jij nog leuke ervaringen of verhalen hebt over MAEX. Wij delen het graag op 

onze website en/of social media om anderen te inspireren en activeren.   

  

Volg ons op de socials  

Zodat hoef je nooit iets te missen.  
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MAEXchange BV   www.maex.n l   BTW NL852604877B01   
Burgemeester van Karnebeeklaan 10   info@maex.nl   KvK 57493340   

2585 BB Den Haag     IBAN  NL79TRIO0212339958   
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