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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.
MAEX - Samen meer impact

MAEX
Impuls

De MAEX Impuls is een ‘dedicated fonds’ voor maatschappelijke initiatieven die aan de MAEX 
genoteerd zijn, om hun organisatiekracht te versterken. Het gaat om initiatieven die hulp nodig 
hebben bij het professionaliseren en continueren van de organisatie. Een onderdeel dat vaak 

moeilijk te financieren is. Omdat een groot deel van de gegevens over het initiatief al bekend is 
bij MAEX kan via een snelle en efficiënte aanvraagprocedure (binnen 10 werkdagen) toegekend 

worden. De transacties zijn eenvoudig, en efficiënt voor alle partijen. Desgewenst wordt een analyse 
van de gerealiserde impact gemaakt.

Werkwijze
Met de donateur(s) wordt vastgesteld voor welke initiatieven de Impuls 
bedoeld is en wat de hoogte van het bedrag is (€ 2.000 - €5.000). 
Daarnaast worden de criteria met elkaar bevestigd, de communicatie 
en aanvraagperiode wordt bepaald en welke partner de  ‘lokale blik’ 
uitvoert. Er worden afspraken gemaakt over de werving van nieuwe 
initiatieven. Eenmaal aangemeld in MAEX kan eenvoudig een aanvraag 
worden gedaan.
MAEX beoordeelt de aanvragen op compleetheid. De lokale partners 
adviseren MAEX vanuit hun lokale expertise. De beoordeling, advisering 
en toekenning vindt plaats binnen 10 werkdagen. De aanvragen 
worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, dus wie het eerst 
komt wie het eerst maalt. Initiatieven verantwoorden hun uitgaven en 
resultaat binnen 4 maanden. MAEX maakt desgewenst een analyse van 
de geleverde social impact op basis  van de Sustainable Development 
Goals (SDG’s).  Ook wanneer de impulsprocedure is afgerond blijven de 
initiatieven zichtbaar op MAEX en alle voordelen die dat biedt.

Waarom Impuls?
Een groot deel van de sociale initiatieven in 
Nederland heeft moeite met het realiseren 
van impact op de langere termijn. Ze zijn 
vaak afhankelijk van subsidie en donaties en 
hebben deels verdiencapaciteit. Ze worstelen 
met hun hybride businessmodel en het feit 
dat een deel van de waarde die ze leveren 
niet “verzilverd of gekapitaliseerd” wordt en 
terecht komt bij andere partijen. Seed money 
- voor kleine maatschappelijke initiatieven 
gaat het vaak om een paar duizend euro – is 
vaak moeilijker bereikbaar en de route die 
afgelegd moet worden om geld te verkrijgen 
is vaak bureaucratisch. Resultaat is dat er 
nu zowel voor fondsen als voor initiatieven 
hoge transactiekosten zijn bij investeren in 
maatschappelijke initiatieven en het effect 
ervan niet helder is. De MAEX Impuls biedt 
daarvoor uitkomst.  

“Dankzij de bijdrage van MAEX hebben we kunnen 
regelen dat ons project van een persoonlijk initiatief 

kon uitgroeien naar een professionele organisatie met 
meerdere medewerkers.”

- Astrid Feiter, Haags Verhaal

“Als Haagse Bankiersvereniging hebben we besloten 
het vermogen de komende jaren te liquideren en uit te 
keren aan goede doelen. Wij missen zelf de expertise 
en tijd om dit op een goede en verantwoorde wijze te 
doen. Bij MAEX hebben we een professionele organi-
satie gevonden die ons helpt. Zij kennen het netwerk, 
weten de juiste mensen en initiatieven te bereiken en 

geven ons een zeer goede verantwoording van de 
uitgaven. MAEX is een transparante organisatie die 

ons echt helpt en vooral ontzorgt!”
- Rob Joosten, Vereniging voor de Geld- en Effecten-

handel Haaglanden


