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Green Impact is een programma dat duurzame veranderingen in een organisatie kan 

ondersteunen. Daarnaast motiveert het medewerkers om actie te ondernemen voor 

positieve verandering op de werkvloer op gebied van socio-economische en ecologische 

vraagstukken. 

GREEN IMPACT 
Verduurzaam samen met collega’s jouw organisatie 

 

Zou je graag zien dat jouw organisatie meer 

deed voor een gezonde planeet en goede 

samenleving? Wil je zelf ook graag 

bijdragen, maar weet je niet hoe, waar je 

moet zijn en wie jou moet helpen?  

Een goed begin is om mensen in jouw 

organisatie te vinden die hier op dezelfde 

manier in staan. Door positieve en concrete 

acties kunnen deze mensen je helpen 

projecten en beleid te implementeren op de 

werkvloer en daarbuiten.  

Het mobiliseren van mensen als 

'changemakers' zorgt voor meer impact.  

Het is leuker om met andere mensen samen 

te werken! Je creëert zo ook een bottom-up  

beweging, waarmee je jouw organisatie van 

binnenuit kan veranderen. Met de tijd zie je 

de impact groeien.  

Maar hoe kan je dat bereiken? Veel 

organisaties organiseren events en 

campagnes of richten netwerken van 

duurzaamheidsambassadeurs op. Dat is een 

goede eerste stap, maar veel netwerken 

blijven informeel, eenmalige events krijgen 

geen goede opvolging en campagnes zorgen 

voor korte in plaats van langdurige 

betrokkenheid.  

Wil je juist een nieuwe, maar 

gestructureerde aanpak leren kennen? 

Begin dan met Green Impact! 

Green Impact prijsuitreiking aan Wageningen University & Research in oktober 2019 
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GREEN IMPACT 
Over het programma  

Met Green impact creëer je duurzame verandering 

in jouw organisatie. Door medewerkers te motiveren 

om concrete acties te ondernemen, kan je 

verbeterde duurzaamheidsprestaties en sociale 

doelstellingen op een gestructureerde manier 

nastreven. Tegelijkertijd maak je werknemers 

bewust van ecologische en socio-economische 

vraagstukken.  

Green Impact is breed toepasbaar: dankzij een modulaire toolkit bieden we 

impactvolle acties aan die relevant zijn voor jouw organisatie. Green Impact loopt in 

diverse sectoren, zoals in onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en gemeentes. SOS 

International begeleidt je gedurende het programma van begin tot eind.  

 

Over SOS International 
In 2018 ontstond Students Organizing for Sustainability  (SOS) International. Deze 

overkoepelende organisatie wil programma’s zoals Green Impact opschalen om 

wereldwijd duurzame verandering teweeg te brengen.   
 

Momenteel begeleidt SOS International organisaties in België en Nederland, terwijl haar 

partnerorganisatie SOS-UK, voordien onder NUS, in het Verenigd Koninkrijk en Australië 

actief is.  
 

 

 

MEER DAN 10 JAAR 

ERVARING  

In 2008 startte de National Union 

of Students (NUS) dit programma 

voor universiteiten in het Verenigd 

Koninkrijk.  

In 2016 kreeg Green Impact de 

UNESCO Japan-Prijs on Educatie 

voor Duurzame Ontwikkeling.  

 

Wil je meer weten of een gesprek aanvragen, neem dan vrij 

contact op met Green Impact Coördinator Ann-Sofie:  
 

annsofie@sos.earth  

+32 (0)491 08 37 41 

Gebaseerd in België 

www.sos.earth  

 

mailto:annsofie@sos.earth
http://www.sos.earth/
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GREEN IMPACT 
Kenmerken 

Green Impact team aan de universiteit van Cardiff 

Teams  
Medewerkers in alle departementen kunnen Green 

Impact teams vormen. Teams implementeren 

concrete en praktische acties op de werkvloer. Je 

ondersteunt de teams door advies te geven en 

bijvoorbeeld workshops aan te bieden. 

Online toolkit  
Op basis van de duurzaamheidsprioriteiten van jouw 

organisatie ontwikkelen we concrete acties die de 

teams implementeren. Acties kunnen variëren in 

thematiek, moeilijkheidsgraad, tijdsduur, engagement… 
Voorbeeld van een online toolkit 

Voorbeeld van een voortgangsrapport 

 

Monitoring en feedback  
In de online toolkit kunnen teams hun eigen 

voortgang vergelijken met de voortgang van andere 

teams binnen en buiten hun organisatie. 

Audits 
Tegen het einde van de Green Impact cyclus trainen wij 

medewerkers en/of studenten om de prestaties op te 

volgen. Deze ‘auditeurs’ ontmoeten de teams om hun 

acties te bekijken, feedback te geven en om na te gaan 

waar teams een verschil hebben gemaakt. 
Training voor student-auditeurs aan   

DeMontfort University 

Voorbeeld van Green Impact trofeeën  

Prijzen  
De teams krijgen punten voor iedere actie die zij 

hebben uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal punten 

kunnen zij een bronzen, zilveren of gouden prijs 

winnen. Aan het einde van het jaar organiseert iedere 

organisatie een prijsuitreiking om de successen van 

elk team te vieren en de deelnemers in de bloemetjes 

te zetten. 
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GREEN IMPACT  

Opzet van het programma 

Green Impact is een één jaar durend programma met zes fasen. De 

tijdslijn is flexibel en kan aan iedere organisatie aangepast worden. Neem 

contact op om te kijken hoe Green Impact in jouw organisatie past. 

  

 

Voordelen van onze service 

Door onze service bespaar je tijd, energie en geld bij de organisatie van Green Impact. 

Samen hebben we meer impact.  

Onze service: 

• Toegang tot de online toolkit  

• Professionele begeleiding bij elke Green Impact fase - het team heeft 10 jaar 

ervaring met Green Impact bij meer dan 400 organisaties  

• Uitwisseling van informatie en kennis met andere deelnemende organisaties  

 

Meerdere bedrijven in Groot-Brittannië hebben geprobeerd een 

veranderingsprogramma zonder begeleiding te implementeren. Dat 

kan, maar door onze hulp, kennis en ondersteuning zorgen we dat jouw 

Green Impact programma een succes wordt! 
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GREEN IMPACT  

Ontmoet het team 

 

 

 

     Prijspakketten 

 

  

  

Ann-Sofie is Green Impact coördinator bij SOS 

International. “Ik werkte 3 jaar aan de Belgische 

universiteit KU Leuven rond duurzaamheid, waar ik 

jaarlijks een team van 9 studenten en 60 vrijwilligers 

coachte. Nu werk ik bij SOS International om jou te 

ondersteunen in het realiseren van Green Impact. Ik hoor 

graag van je!” 

Katie is Senior Project Manager bij SOS-UK. “Sinds 2014 ben 

ik betrokken bij Green Impact en werk ik samen met 

universiteiten, zorginstellingen en onderzoeksinstituten om 

studenten en personeel meer te betrekken rond 

duurzaamheid. Ik help nu bij de verdere ontwikkeling van 

Green Impact en ondersteun jouw organisatie in het behalen 

van haar duurzaamheidsdoelstellingen!” 

 

“ 
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GREEN IMPACT  

Wat Green Impact doet en eerdere 

ervaringen 

Voor jouw organisatie 

• Geeft vorm aan een bottom-up community van 

‘changemakers’  

• Biedt kader aan om gestructureerd over duurzaamheid 

te communiceren 

• Ondersteunt het duurzaamheidsbeleid en sociale doelstellingen 

“Door Green Impact heeft onze universiteit ongeveer £22.700 en 200 ton CO2 bespaard!” - 

Duurzaamheidsmanager van Kingston University 

Voor medewerkers  

• Bevordert teambuilding en samenwerking met 

collega’s  

• Versterkt professionele en persoonlijke vaardigheden 

• Moedigt de implementatie van duurzame ideeën en 

plannen aan 

 

“Inspanningen zijn nodig om ons klimaat, maar ook de verdere groei en ontwikkeling van 

onze economie en onze samenleving te verduurzamen.  Green Impact teams brengen die 

inspanningen tot op de werkvloer.” –deelnemer aan Green Impact 

Voor studenten  

• Ontwikkelt hun sociale, professionele en 

organisatorische vaardigheden 

• Toont hoe een organisatie kan 

verduurzamen 

• Stimuleert betrokkenheid met hun 

onderwijsinstelling en de werknemers 

 

“Ik was aangenaam verrast om zoveel enthousiasme en engagement te zien onder de 

werknemers. Zowel de kleinschalige aanpassingen op de werkvloer als de ambitie om ook op 

hoger niveau voor duurzaamheid te pleiten, was indrukwekkend.” -  student-auditeur  

Green Impact student-auditeurs aan KU 

Leuven nemen hun certificaat in ontvangst 

Green Impact in actie aan 

Vrije Universiteit Brussel 

Medewerkers aan 

Maastricht Universiteit 
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GREEN IMPACT 

Doe ook mee!  

 

Meer dan 200 organisaties en 

23.000 mensen doen mee in 4 

landen. Jij ook? 

Voorbeelden van andere 

deelnemende organisaties: 

Students Organizing for Sustainability International | c/o DSF, the 

National Union of Students in Denmark | Jernbanegade 4, 2. tv. DK-

1608 Copenhagen V, Denmark |  www.sos.earth | Contactpersoon: 

Ann-Sofie Van Enis - annsofie@sos.earth | +32491083741 

Neem vrijblijvend contact op met Green Impact Coördinator Ann-Sofie  

• Bij vragen        annsofie@sos.earth 

• Als je een kijkje wilt nemen in de toolkit  +32 (0)491 08 37 41 

• Als je graag meer weet over het programma   Gebaseerd in België 

 

 

 

Jouw 

organisatie? 

 

http://www.sos.earth/
mailto:annsofie@sos.earth

