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Toelichting: 
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van Land in Zicht 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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2021
De afbeelding rechts visualiseert de

positieve bijdrage van Land in Zicht 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

€ 320.000
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.

Land in Zicht gaat voor een duurzame, gezonde en
inclusieve samenleving: wij werken met onze deelnemers

van de dagbesteding en leerwerktrajecten aan lokaal,
onbespoten en kunstmestvrij voedsel voor de wijk,

natuurlijke tuinen voor particulieren en bedrijven en in de
toekomst ook aan een theehuis waar wij gezond en lokaal

voedsel aanbieden, een ontmoetingsplaats creëren en
plaats maken  inspirerende initiatieven.  

https://maex.nl/#/initiative/344ba1c5-773e-42c5-9d57-8fa117979327


Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee Land in Zicht 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

- dagbesteding voor mensen met een
beperking (niet gericht op

arbeidsmarkt)

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

31.000

- extra lesmateriaal bieden financiële waarde van het
lesmateriaal

2.000

- Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst hebben

aantal personen x gemiddeld
aantal uren arbeid

1.000

- werkervaringsplek met het oog op
(re)ïntegratie op de arbeidsmarkt

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

1.000

- trainingen in werkgerelateerde
vaardigheden

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

800

- buurtevenementen organiseren aantal bereikte personen250
- matchen vraag en aanbod van kleine

diensten/ buurtklusjes
aantal klussen/ diensten35

- nieuwe producten maken van
gerecyclede materialen

totale verkoopwaarde van de
nieuwe producten

800

- biologische landbouw/productie aantal consumenteneenheden1.500

- groenbeheer aantal m27.000
- bomen planten aantal bomen (totaal over alle

jaren)
10

- composteren aantal kg geproduceerd1.000
- vuil opruimen in openbare gebieden aantal uren150

- maatregelen treffen om biodiversiteit
te stimuleren

aantal maatregelen10

- informeren over biodiversiteit aantal bereikte personen100

- samenwerken aan de
maatschappelijke doelen

aantal partijen15


