
DeBesteEHBOdoos
Social Handprint
2020

Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van DeBesteEHBOdoos 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. 

Social Handprint 
DeBesteEHBOdoos

 2020

De afbeelding rechts visualiseert de 
positieve bijdrage van DeBesteEHBOdoos 

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
€530.000

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.

Wij geven al meer dan 10 jaar mensen met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een vaste baan. Dit doen wij door landelijk verbanddo-
zen en AED’s te onderhouden. Met ons team zorgen wij momenteel bij duizenden bedrijven en (semi)overheden dat de verbanddozen en 
AED’s altijd op orde zijn. Materialen die wij retour krijgen schenken wij namens onze klanten aan goede doelen.

Directeur Bob Kolsteeg: “Ik geloof dat je een bedrijf kunt runnen waarbij je uitsluitend werkt met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het geeft enorm veel voldoening om mensen te zien groeien als je ze de tijd en het vertrouwen geeft om iets te leren. Hun 
zelfvertrouwen neemt toe en ze blijken meer te kunnen dan ze zelf dachten. In geval van jonge medewerkers zijn de ouders enorm blij dat 
hun ‘zorgenkind’ een baan heeft. Daarnaast geeft het persoonlijk veel voldoening om mensen een baan, een plek in de maatschappij, te 
geven die anders thuis zitten, vaak zonder enig perspectief op werk. We hebben iemand gehad die 10 kilo was afgevallen omdat die weer 
ritme kreeg en weer lekker in zijn vel zat. In plaats van de auto kwam hij nu op de fiets naar zijn werk. Ook het steunen van goede doelen in 
binnen- en buitenland is een belangrijke peiler van onze sociale missie. Jaarlijks doneren we duizenden kilo's verbandmiddelen aan o.m. 
ziekenhuizen, politieposten en scholen in ontwikkelingslanden. Via hulporganisaties komen ze op de plekken terecht waar ze hard nodig 
zijn."
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https://maex.nl/#/initiative/16f44851-435b-4c04-96af-9412b2b86d25
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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

Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee DeBesteEHBOdoos 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.

- mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst hebben

15.880 aantal personen x gemiddeld 
aantal uren arbeid

- trainingen in werk gerelateerde 
vaardigheden

280 aantal personen x gemiddeld 
aantal uren

- afvalrecycling (behalve kleding en 
textiel)

4.000 aantal kg

- nieuwe producten maken van 
gerecyclede materialen

105.000 totale verkoopwaarde van de 
nieuwe producten

- kennis delen met partnerorganisaties 11 aantal partijen


