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Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van The Do Good Only Company SkillsUp Lab 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 The Do Good Only
Company SkillsUp Lab 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

€1.900.000

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.

Iedereen heeft talenten! Met SkillsUP Labs investeren wij in ontwikkeling van Rotterdams menselijk kapitaal en bouwen wij een community
die proactief deelneemt aan het Rotterdamse kennis ecosysteem. Bij SkillsUP Labs staat talentontwikkeling, samenwerking en bruggen
bouwen centraal. Met partners werken we aan de diversiteit van het werknemersaanbod zodat we succesvol de nieuwe banen kunnen
invullen met vaardige medewerkers in nieuwe technologieën. Bij SkillsUP Labs is iedereen welkom! Persoonlijke motivatie, doorzettingsvermogen, leer- en nieuwsgierigheid is de basis voor ‘life-long-learning’. SkillsUP Labs sluit niemand uit. Een SkillsUP Lab is een multidisciplinaire leeromgeving en community die past bij de ambities van Rotterdam om nieuw talent een kans te geven op werk. Deelnemers in de
SkillsUP Labs leren praktische Data, DevOps en Coding vaardigheden die aansluiten bij de nieuwe economie en de banen van de toekomst.
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Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee The Do Good Only Company SkillsUp Lab in 2021 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.

- voltijd opleidingstraject dat leidt tot
diploma op MBO niveau of hoger
- trainingen in basisvaardigheden
(waaronder ICT)
- extra lesmateriaal bieden

- mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst hebben
- trainingen in werk gerelateerde
vaardigheden
- taalles bieden
- participatie van mensen met minder
kansen stimuleren

21
15360
5000
24960
16640
2600
10800

aantal diploma’s uitgereikt
aantal personen x gemiddeld
aantal uren
financiële waarde van het
lesmateriaal
aantal personen x gemiddeld
aantal uren arbeid
aantal personen x gemiddeld
aantal uren
aantal personen x gemiddeld
aantal uren
aantal bereikte mensen x
gemiddeld aantal uren

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
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en er mee samen te werken.

www.maex.nl
info@maex.nl

