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Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van Buddy Netwerk uit als bijdrage aan de 
17 Sustainable Development Goals. Deze PDF is een beperkte weergave van het interactieve webmodel, 
dat te vinden is via de QR-rechts op de pagina. 
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De afbeelding rechts visualiseert de 
positieve bijdrage van Buddy Netwerk aan 

de 17 SDG’s. 
De bijdragen per SDG zijn relatief ten 

opzichte van elkaar weergegeven.
De volgende pagina toont de 

activiteiten per SDG.

Indicatie impactwaarde 2020
€1.860.000

De impactwaarde is een indicatie van het totale 
bedrag wat belanghebbenden tezamen 

besparen of in de reguliere economie bereid 
zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten 

en effecten, uitgedrukt in euro’s.

Stichting Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich al 30 jaar inzet voor de ondersteuning van volwassenen 
en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk 
hebben en mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Onze vrijwilligers, de buddy’s, maken het leven een beetje 
mooier van mensen die dat hard nodig hebben. Met ruim 30 jaar expertise binnen de informele (= vrijwilligers-) zorg staan wij voor een 
hoge kwaliteit aan dienstverlening en wij beschikken over het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Buddy Netwerk richt zich op het 
versterken en ondersteunen in het 1-op-1 contact. Stichting Buddy Netwerk is een kleine, innovatieve organisatie met zo’n twaalf betaalde 
medewerkers en werkt samen met partners, doorverwijzers, opleidingen en professionals in de zorg en maakt meer dan 600 matches per 
jaar.
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https://maex.nl/#/initiative/2e35a738-7e80-4a2e-91ec-fba827a6df76


- Trainingen geven over een gezonde 
levensstijl - algemeen

- Informele zorg bieden

- Mentale zorg bieden

- Zinvolle dagbesteding bieden (niet 
gericht op arbeidsmarkt)

- sociale contacten verzorgen gericht op 
voorkomen van eenzaamheid

- Doorverwijzen naar professionele hulp

- Trainingen in basisvaardigheden (waar-
onder ICT)

- Extra lesmateriaal bieden

- Toegang tot kennis bieden (bibliotheek 
etc.)

- Buurtevenementen organiseren
- (Facaliteren van) kleine diensten/ 

buurtklusjes
-  discussie/debat over maatschappelijke 

thema’s organiseren

- Kennis delen met partnerorganisaties
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Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee Buddy Netwerk in 2020 bijdroeg aan de SDG op basis van 
selectie uit de MAEXlijst van indicatoren. De grafieken achter de indicatoren tonen de verhouding van de toegekende 
waarde van een indicator.
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MAEX helpt je impact maken, meten en managen.
MAEX brengt de impact van sociale initiatieven in beeld, en biedt hen eenvoudig 
toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren. MAEX helpt organisaties 
die impact willen maken passende sociale initiatieven te vinden, er in te investeren 
en er mee samen te werken.

www.maex.nl
info@maex.nl


