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Impactonderzoek Stoot 

We ontwikkelden een meetinstrument
waarbij STOOT kan aantonen welke invloed
zij hebben op de ontwikkeling van de
positieve gezondheid van de deelnemers.

“De samenwerking vond ik prettig en
klantvriendelijk. Er werd duidelijk uitleg
gegeven aan de te nemen stappen en we
werden nauw betrokken. Er waren korte
lijntjes en een gevoel van samenwerking."
- Rosanne

Klik hier om meer te lezen over deze case.

Impactonderzoek en MKBA Sterk uit Armoede

We onderzochten de invloed van de opleiding
op de ervaringsdeskundigen zelf, en de
meerwaarde van de ervaringsdeskundigen
voor organisaties en de maatschappij.

Ook hebben we een bandbreedte ingeschat
van de financiële en maatschappelijke baten
van de werkwijze van Sterk uit Armoede.

"Wat we al jaren roepen, wordt nu in cijfers
uitgedrukt" - Lineke Smit
 

Klik hier om meer te lezen over deze case.

Welkom bij ons eerste impact jaaroverzicht, en welkom bij Alexander Impact! Wij helpen
organisaties een positieve impact op mens en milieu te realiseren door impact te meten
én te maximaliseren. Waar de traditionele economie vooral gericht is op groei van het
BBP, kijken Alexander Impact en haar klanten naast economische waarde ook naar de
maatschappelijke en ecologische waarde. Dit is de Nieuwe Economie.

We zijn trots op de resultaten die we met ons team en onze partners hebben bereikt, en
nemen jullie graag mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Doorgaan met nieuwe organisaties helpen hun positieve impact te vergroten
Starten met dienstverlening om te werken aan SDG 13 (Klimaatactie), 14 (Leven in het
water) en 15 (Leven op het land)
Partnerschappen aangaan met andere partijen die soortgelijke doelen en waarden hebben
Onze eigen impact op klanten gestructureerd monitoren
Onze CO2 footprint in kaart brengen en acties starten om Alexander Impact naar CO2-
positief te brengen

JAAROVERZICHT

Kim Bakker - Impactonderzoeker
"Impact maken begint met kleine stapjes.
Ik heb veel liever dat 100 mensen het
proberen dan 10 die het perfect doen."

Marten Schnieders - Impactonderzoeker
“Impact is dat je niet op de eerste plek
hebt staan hoe je er zelf beter van wordt,
maar hoe anderen er beter van worden.”
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https://alexanderimpact.nl/cases/hoe-maak-je-gezondheid-meetbaar/
https://alexanderimpact.nl/cases/de-meerwaarde-van-opgeleide-ervaringsdeskundigen-in-kaart/
https://alexanderimpact.nl/team/
https://alexanderimpact.nl/team/

