


 

'Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens,
milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor

nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in
onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat

wat de aarde aankan.'
 

 

greenlabel@ssa-web.nl



Beste lezer, 

Na de start van het Green Label in 2021 zijn er gedurende jaren
veel gesprekken gevoerd, gebrainstormd en gespart over het
maken van aanpassingen binnen dit document. Met trots
presenteer ik het aangepaste Green Label handboek van de
derde duurzaamheidscommissie van de Stichting Studenten
Activiteiten. Vanaf september is de werkgroep druk bezig
geweest om het Green Label een stapje hoger te tillen. Met de
feedback van vorig jaar zijn we aan de slag gegaan en zijn we
gekomen op dit document. Ik wil graag de bestuurders uit de
duurzaamheidscommissie bedanken voor de tijd die jullie hier,
naast je bestaande taken vanuit je vereniging, aan besteed
hebben. 

Namens de derde duurzaamheidscommissie van de SSA wens
ik je veel succes!

Carmen Erenstein 
Voorzitter duurzaamheidscommissie ‘22-’23 
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Het Green Label is opgezet in 2021. Het bestuur van de SSA
heeft bij het schrijven van haar beleidsplan nagedacht over hoe
de studentenorganisaties van de Hanzehogeschool Groningen
actie kunnen ondernemen om op hun eigen manier te
verduurzamen. Hieruit is gebleken dat er vraag is naar een
Duurzaamheidscommissie.

Het Green Label geeft aan de hand van drie sterren aan hoe
duurzaam een studentenorganisatie is. Alle
studentenorganisaties van de Hanzehogeschool Groningen
kunnen het Green Label behalen. 

Per onderdeel kunnen er punten verdiend worden. Het is van
belang dat je als organisatie zo volledig en concreet mogelijk
beschrijft wat je per onderdeel gedaan hebt om te
verduurzamen op dat gebied. De duurzaamheidscommissie
bepaald aan de hand van die beschrijving hoeveel punten je
kunt behalen. De behaalde punten staan gelijk aan sterren. Het
Green Label komt als een bordje met het jaar waarin het Label
behaald is op het kantoor van de betreffende
studentenorganisatie te hangen.

De checklist die de HG-studentenorganisaties kunnen invullen,
staat apart vermeld op ssa-web.nl. 

Inleiding



Organisatie
Activiteiten 
Vitaliteit 
Overig 

Een totaal aantal van 100 punten kan behaald worden op de
volgende onderwerpen: 

1.
2.
3.
4.

Alle studentenorganisaties zijn verplicht het onderwerp
‘Organisatie’ in te vullen. De andere onderwerpen dienen ingevuld
te worden wanneer deze van toepassing zijn op de organisatie. De
duurzaamheidscommissie beoordeelt hoeveel punten de
studentenorganisatie van het maximale aantal per onderdeel
verdiend heeft. 

Als HG-studentenorganisatie beschrijf je per onderdeel wat jullie
hebben gedaan om te verduurzamen op dat gebied. Probeer een
zo volledig en concreet mogelijke beschrijving te geven. Alleen
met een goede beschrijving kan de duurzaamheidscommissie
goed beoordelen hoeveel punten jullie verduurzaming waard is.
Geef bij iedere omschrijving ook aan wat jullie denken dat deze
verduurzaming van jullie organisatie voor impact heeft. 

Ieder jaar moeten de septemberbesturen op 1 mei en de
februaribesturen op 1 december het document aanleveren. Dit doe
je door het document te mailen naar greenlabel@ssa-web.nl. Een
Green Label is één jaar geldig. De duurzaamheidscommissie heeft
één maand de tijd om terug te koppelen hoeveel punten je
ontvangt en of je een Green Label met ster(ren) ontvangt.
De HG-studentenorganisaties hebben geen recht op inzage, maar
kunnen wel vóór 1 mei (voor de septemberbesturen) of 1 december
(voor de februaribesturen) gebruikmaken van een
feedbackmoment. Deze momenten worden aan het begin van het
jaar vastgezet. 

Hoe het werkt



Sterren
1 ster 25-50 punten 
2 sterren 51-75 punten 
3 sterren 76-100 punten 

Uitreikingsceremonie 
Eenmaal per jaar vindt er een uitreiking van het Green Label
plaats. Deze uitreiking valt tegelijk met de uitreiking van de
bestuurscertificaten. De datum voor deze uitreiking staat in de
jaarplanning van de SSA. Tijdens deze uitreikingsceremonie zal
er ook een award uitgereikt worden voor de ‘Duurzaamste
Vereniging’ van dat bestuursjaar. 

Duurzaamheidssubsidie
 Het het verduurzamen van een vereniging kost geld. Geld dat
niet alle HG-studentenorganisaties tot hun beschikking hebben.
Om deze organisaties tegemoet te komen heeft de SSA samen
met Studentenzaken de duurzaamheidssubsidie in het leven
geroepen. Deze subsidie zal onder het het HG
Ondersteuningsfonds vallen en is aan te vragen door
organisaties wanneer zij onvoldoende financiële middelen tot
hun beschikking hebben om te verduurzamen. Let op: deze
aanvraag moet bij de penningmeester van de SSA ingediend
worden. De penningmeester gaat dan naar deze aanvraag
kijken. Meer over deze aanvraag is te lezen op de SSA-website



Organisatie
Het eerste deel is van toepassing op alle HG-
studentenorganisaties en is voorwaardelijk voor elke HG-
studentenorganisatie. Mocht dit onderdeel niet ingevuld zijn,
dan komt de organisatie niet in aanmerking voor een Green
Label. Het kopje organisatie is het overkoepelende gedeelte
met de algemene werking van de vereniging met betrekking tot
(afval) beleid, papier- en plasticgebruik, voorraad en,
kleding/merchandise

Activiteiten 
Het tweede deel richt zich op de activiteiten van een
organisatie. Hieronder worden zowel de studiegerelateerde als
de sociale activiteiten verstaan. Hierin is het belangrijk dat
duurzaamheid ook gepromoot wordt bij sociale activiteiten. Het
gaat hier onder andere om bewustwording en motivatie wat
betreft duurzaamheid, maar ook om papiergebruik en vervoer, 

Vitaliteit 
Het derde deel richt zich op vitaliteit van de vereniging zelf. Het
gaat om het stimuleren van duurzaam gedrag en het fit voelen
van de organisatie en haar leden. Onder vitaliteit valt mentale-
en fysieke gezondheid en diversiteit en inclusie. 

Overige/vrije invulling
In het laatste deel is er ruimte voor vrije invulling. Wanneer je als
organisatie iets bijdraagt binnen het onderdeel duurzaamheid
wat niet in de eerste vier onderdelen beschreven staat, is het
mogelijk dit aan te leveren. Daarnaast wordt er in dit deel
gekeken naar duurzame externe partijen en het steunen van
goede doelen. 

Onderwerpen



Duurzaamheid als doel in het beleidsplan
Concrete plannen met betrekking tot duurzaamheid

Duurzaamheid in het beleidsplan  
9
+5

Verminderen van papierverbuik 7

Verminderen van plasticverbuik 6

Duurzame manier van catering 5

Duurzaam gebruik van voorraad 5

Duurzaam gebruik van verenigingskleding/merchandise 6

Puntentelling

Organisatie

Activiteiten

Activiteit organiseren met betrekking tot duurzaamheid 8

Verminderen van plasticgebruik 6

Duurzame manier van vervoer hanteren 7

Vitaliteit

Handvatten bieden met betrekking tot mentale gezondheid 4

Aandacht besteden aan fysieke gezondheid 4

Aandacht besteden aan diversiteit en inclusie 4



Het doen van uitingen voor een goed doel 
Organiseren van een activiteit voor een goed doel  

Goede doelen  
4
8

Gebruik van duurzaam promotiemateriaal 8

Motiveren om te verduurzamen 4

Vrije invulling (BONUS) +10

Puntentelling

Overig




