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Toelichting: 
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van stadsdorp Vondel/Helmersbuurt 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 stadsdorp
Vondel/Helmersbuurt 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 2021

€ 30.000
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.

Stadsdorp Vondel/Helmersbuurt brengt buurtbewoners  bij
elkaar om samen de buurt gezelliger, groener en socialer

te maken en zo de woonomgeving te verbeteren en
ongelijkheid te verminderen.

https://maex.nl/#/initiative/1587f6e4-14c8-4334-8d5c-509b5754b5e6


Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee stadsdorp Vondel/Helmersbuurt in 2021 bijdroeg aan de
SDG’s op basis van selectie uit de MAEX-lijst van indicatoren. Per SDG kunnen verschillende activiteiten
bijdragen aan effecten voor de samenleving. Elke activiteit wordt jaarlijks gekwantificeerd en in een bij de
activiteit passende eenheid uitgedrukt.

2021

- sportactiviteiten organiseren aantal personen x gemiddeld
aantal uren

400

- voorlichting geven over een
gezondelevensstijl - algemeen

aantal bereikte personen40

- informele zorg bieden aantal personen x gemiddeld
aantal uren

120

- sociale contacten verzorgen gericht
op voorkomen van eenzaamheid

aantal personen x gemiddeld
aantal contacten

250

- doorverwijzen naar professionele
hulp

aantal personen5

- taalles bieden aantal personen x gemiddeld
aantal uren

5

- participatie van mensen met minder
kansen stimuleren

aantal bereikte mensen x
gemiddeld aantal uren

50

- culturele activiteiten organiseren aantal bereikte personen150
- buurtevenementen organiseren aantal bereikte personen200

- uitvoeren van kleine diensten/
buurtklusjes

aantal klussen/ diensten30

- fysieke locatie waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten

aantal m2200

- discussie/debat over
maatschappelijke thema’s organiseren

aantal bereikte personen50

- samenwerken aan de
maatschappelijke doelen

aantal partijen40


