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Veel organisaties willen bijdragen aan een
gezondere planeet en een inclusieve
samenleving. Toch vinden ze het vaak
moeilijk om beleid, initiatieven en
activiteiten rond duurzaamheid te
verankeren in alle geledingen.

Uit ervaring weten we dat informeren
alleen niet tot verandering leidt. 

Daarom bieden wij een programma aan
dat mensen in uw gemeenschap actief
betrekt. Ze worden aangemoedigd en
ondersteund om duurzame acties te
nemen, en zo bij te dragen tot de 
 doelstellingen van de organisatie.

Changemakers mobiliseren loont op
vele manieren: het is een leerrijke en
leuke ervaring voor de betrokkenen,
het bevordert eigenaarschap en het
versterkt relaties en vaardigheden.
Bovenal creëert het een bottom-up
beweging die zich inzet voor
organisatorische verandering van
binnenuit.

Ontdek in deze brochure hoe Green
Impact een langdurige betrokkenheid
van de gemeenschap bereikt door
middel van een volledig ondersteund
en op maat gemaakt programma.

tastbare acties met concrete resultaten

bottom-up betrokkenheid, top-down steun

mogelijkheid om diverse uitdagingen rond
duurzaamheid  gelijktijdig aan te pakken

voortdurende verandering, 
aangestuurd door de gemeenschap 
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Green Impact is een veranderings- en

engagementsprogramma dat mensen aanmoedigt

om eenvoudige acties te nemen rond

sociaaleconomische en milieukwesties op het

werk, op de campus en thuis. 



Over het programma
Met Green Impact creëren we duurzame
verandering in een organisatie. Door de
gemeenschap te motiveren om concrete
acties uit te voeren, werken we op een
gestructureerde manier aan milieu- en
socio-economische uitdagingen. Tegelijk
verhogen we het bewustzijn rond
duurzaamheid in het algemeen. 

Green Impact is breed toepasbaar: door
middel van een modulaire toolkit gaan
deelnemers aan de slag met impactvolle
acties die relevant zijn voor hun organisatie.
Green Impact loopt binnen verschillende
sectoren, zoals in onderwijsinstellingen,
ziekenhuizen, bedrijven en gemeentes. 

SOS International biedt intensieve
ondersteuning doorheen het hele Green
Impact programma. 

Students Organizing for Sustainability (SOS) International werd opgericht in 2019,
onder impuls van meerdere nationale studentenverenigingen. Het doel is om
betekenisvolle initiatieven rond duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid
wereldwijd te verbinden, te versterken en op te schalen. Samen met de Green
Office Movement is Green Impact een van SOS Internationals hoofdprogramma's.

SOS International runt Green Impact momenteel samen met organisaties in België,
Nederland en Frankrijk om Green Impact. Partnerorganisaties SOS-UK en ACTS
verzorgen het programma in de VK, Australië en Nieuw-Zeeland. 

GREEN IMPACT

Over SOS International

14 JAAR ERVARING 

In 2008 ontwikkelde de
National Union of Students
(NUS) Green Impact voor
universiteiten in het Verenigd
Koninkrijk.

In 2016 werd Green Impact
bekroond met de UNESCO-
Japanprijs voor Onderwijs voor
Duurzame Ontwikkeling.
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Kenmerken

Teams 
Leden van de gemeenschap worden aangemoedigd om
Green Impact teams te vormen. De teams voeren acties uit
iin de werkplaats, op campus en thuis. Teams ontvangen
ondersteuning op maat, in de vorm van workshops, advies
en hulpbronnen. 

Online toolkit 
Samen ontwerpen we een toolkit met tastbare en concrete
acties die zo uitvoerbaar zijn voor de teams, en corresponderen
met de prioriteiten van de organisatie. De toolkit is toegankelijk
als interactieve website, en stimuleert efficiënt teamwerk. 

Opvolging en feedback 
Teams volgen hun voortgang op via de toolkit. Doorheen
het programma faciliteren we uitwisseling tussen de teams
aan de hand van (online) bijeenkomsten, Green Impact
babbels en een gedeeld platform. 

Audits
Aan het einde van de Green Impact cyclus trainen we
studenten als auditeurs. Zij gaan met de teams in dialoog,
verifiëren de resultaten, identificeren goede praktijken en
dragen bij tot het impactrapport. 

Prijzen 
Green Impact heeft een competitief element. Teams
verzamelen punten voor de acties die ze uitvoeren en
kunnen zo een prijs winnen. Als slotevenement zetten we alle
deelnemers en hun prestaties in de bloemetjes tijdens de
prijsuitreiking. 

GREEN IMPACT
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Meet your support

Green Impact verloopt in een jaarlijkse cyclus, die is
opgedeeld in zes fases. De tijdschema's kunnen worden
aangepast aan de eisen en de planning van de organisatie. SOS
International biedt ondersteuning in elke fase.

Ann-Sofie is Green Impact coördinator bij
SOS International. Ze heeft 6 jaar ervaring
in het runnen van duurzaamheidsprojecten
aan en met hoger onderwijsinstellingen.
Momenteel coacht, traint en ondersteunt
ze meerdere organisaties bij het uitvoeren
van programma's voor maatschappelijke
betrokkenheid.

Wij weten dat Green Impact het best
gerealiseerd wordt in nauwe
samenwerking met de organisatie zelf.
Daarom bieden we heel wat uren
ondersteuning op maat.

Via ons wereldwijde netwerk word je 
 indirect ondersteund door SOS-UK, onze
toonaangevende partner in Green Impact.

Opzet & ondersteuning
GREEN IMPACT
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Voordelen

Toegang to de online toolkit 
Professionele ondersteuning, advies en
training gebaseerd op 14 jaar Green Impact
ervaring bij meer dan 500 organisaties 
Uitwisseling en peer learning met andere
deelnemende organisaties 

Met onze steun bespaar je tijd, energie en geld. 
 We leveren een  kwalitatief hoogstaand
programma met impact voor en door de
organisatie.  We bieden:

GREEN IMPACT

Meerdere organisaties
proberen een gedrags-
veranderingsprogramma uit
te voeren zonder begeleiding.
Dat is een risico. Onze hulp,
kennis en ondersteuning is
onmisbaar om Green Impact
programma vanaf de start
succesvol te runnen.
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Creëert een gemeenschap van changemakers 
Biedt een kader aan waarin duurzaamheid
benaderd wordt op tastbare en activerende wijze
Ondersteunt het aanwezige duurzaamheids-
beleid en socio-economische doelstellingen

Voordelen voor de organisatie

Bevordert de teamgeest en betrokkenheid 
Helpt professionele en persoonlijke vaardigheden
ontwikkelen
Moedigt bottom-up ideeën aan die de werk- en
studeerplek verduurzamen

Voordelen voor deelnemers

Helpt sociale, professionele en
organisatorische vaardigheden ontwikkelen
Toont hoe de organisatie verduurzaamt in
praktijk 
Stimuleert uitwisseling met stakeholders 

Voordelen voor studenten 

"Ik was verrast om zoveel enthousiasme en betrokkenheid onder het personeel te
zien. Zowel de kleinschalige veranderingen op de werkplek als de ambitie om op
hoger niveau te pleiten voor duurzaamheid, was indrukwekkend" - student-auditeur 



aantal teams ongelimiteerd <40 <25

projectassistenten ongelimiteerd <30 geen

certificatie voor deelnemers   geen

langetermijnsprojecten  geen geen

aantal student-auditeurs ongelimiteerd ongelimiteerd <30

certificatie voor auditeurs    

uren ondersteuning op maat 160 120 80

trainings & workshops 5 4 2

internationale uitwisseling    

Wij bieden drie prijspakketten aan, afhankelijk van uw voorkeuren, de grootte van
uw doelgroep en de benodigde ondersteuning. SOS International is een non-profit
organisatie en haalt als zodanig geen financieel voordeel uit Green Impact. De
genoemde prijzen zijn excl. BTW en geldig voor academiejaar 2022-2023.

Jouw investering
GREEN IMPACT
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premium plus standaard

aantal talen (standaard Engels) 2 2 1

aantal actiecategorieën 14 12 10

online hosting incl. tech support    
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maandelijks activiteitrapport    

basisenquête    

feedbackrapporten voor elk team    

impactrapport gedetailleerd gedetailleerd basis

prijs voor 1 jaar Green Impact
excl. BTW en reiskosten €10350 €8350 €6350

6

op
vo

lg
in

g



Join us!
GREEN IMPACT

Voorbeelden van deelnemende organisaties:

Lijkt Green Impact een match te zijn voor jouw organisatie? Of zit je nog met vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op voor een gesprek. 
         

Onze gezamenlijke impact? 

Meer dan 400 organisaties in 6 landen hebben

tot nu toe Green Impact uitgevoerd. Meer dan

200.000 mensen ondernamen al 413.000 acties.

Students Organizing for Sustainability International | c/o DSF, the National Union of Students in Denmark |
Jernbanegade 4, 2. tv. DK-1608 Copenhagen V, Denemarken | www.sos.earth 

Ann-Sofie Van Enis (zij/haar)
gevestigd in België
ENG / NL / FR
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annsofie@sos.earth
+32 (0)491 08 37 41
@sos_dot_earth

Doe mee en creëer impact!

http://www.sos.earth/

