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Maastricht, Utrecht en Delft winnen de ‘Duurzame Introductie Stunt 
Awards’ 2018 

Door middel van de verduurzaming van hun introductieweek of het organiseren van een duurzame stunt 
hebben drieëntwintig studentenorganisaties zich afgelopen zomer ingezet voor de verduurzaming van 
het studentenleven. Op 26 september 2018 reikte Studenten voor Morgen de ‘Duurzame Introductie Stunt 
Awards’ uit. De introductieweek van Maastricht, de INKOM, won de prijs voor ‘Meest Duurzame 
Introductie Week’. Studievereniging STORM Utrecht ging ervandoor met de prijs voor ‘Meest Duurzame 
Introductie Stunt’ en studentenvereniging D.S.R.V. Laga uit Delft won de ‘Waka Waka Social Impact 
Prijs’. 
 
De Duurzame Introductie Stunt 
De Duurzame Introductie Stunt (DIS) is een wedstrijd tussen studie- en studentenverenigingen en 
introweek-commissies uit diverse steden. Het doel van de DIS is aankomende studenten bewuster te 
maken van duurzaamheid. Daarnaast is het een unieke gelegenheid voor een vereniging om zichzelf op 
de kaart te zetten, nieuwe leden aan te trekken en de clubkas te spekken. De DIS vindt plaats tijdens de 
introductieweken in augustus. Dan maken duizenden studenten voor het eerst kennis met het 
studentenleven. Deze weken zitten vol activiteiten en feesten waar duurzaamheid eenvoudig een plek in 
kan krijgen. Introductieweken strijden om de award: ‘Meest Duurzame Introductieweek’ en 
introductiestunts voor de ‘Meest Duurzame Introductiestunt’. De winnaars worden door een 
onafhankelijke jury bepaald. De winnaar van de ‘Waka Waka Social Impact Prijs’ is de stunt die online de 
meeste stemmen krijgt.  
 
INKOM Maastricht 
De criteria waarop de introductieweken gescoord werden, zijn: afval, stroom, catering, vervoer, 
leveranciers, sanitair, drukwerk/decoratie/bedrijfskleding, omgeving/terrein/veiligheid en 
communicatie. De strijd om de meest duurzame introductieweek was dit jaar heel spannend. De KEI week 
(Groningen) en de Radboud Universiteit introductieweek (Nijmegen) zaten heel dicht bij de winst. 
Uiteindelijk wist de INKOM zich te onderscheiden met haar verbetering ten opzichte van vorig jaar en 
haar ‘clean up team’ dat zorgde voor een tijdige lediging van afvalbakken. Ook scoorde de INKOM veel 
punten met de samenwerking met de kringloopwinkel voor decoratie, het betaalsysteem voor eten en 
drinken via een chip in plaats van plastic munten, het gebruiken van plaatselijke leveranciers, 
maatregelen om het groen te beschermen en maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. 
 
STORM Utrecht 
Een erg interactieve en leerzame stunt was die van STORM Utrecht, de studievereniging van een aantal 
studieprogramma’s die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.  STORM wilde op een interactieve manier de 
nieuwe studenten kennis laten maken met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en hoe de 
gemeente Utrecht zijn steentje hieraan bij probeert te dragen. Na een bezoek aan één van de 17 



 
 
deelnemende initiatieven werden er posters gemaakt over het iniatief en de bijbehorende SDG. Deze 
werden tentoongesteld midden in het centrum van Utrecht op de Mariaplaats en trok veel bekijks. De jury 
was unaniem in haar besluit en maakte STORM de winnaar van de ‘Meest Duurzame Introductie Stunt’.  
 
D.S.R.V. Laga 
Duurzaamheid combineren met sporten is waar de Delftse roeivereniging Laga dit jaar op heeft ingezet. 
Met hulp van ‘Unica Energy Solutions’ is op een creatieve en technische manier een ergometer aangepast, 
waardoor het getrapte wattage wordt gekoppeld  aan het verbruik van dagelijkse elektrische apparaten. 
Het doel was om mensen bewust te maken over energiegebruik. Als bonus konden er door te ergometeren 
mobiele telefoons opgeladen worden. 
 
Nog nooit was de stemming voor de ‘Waka Waka Social Impact Prijs’ zo spannend. In totaal hebben 1072 
mensen gestemd. Met 6 stemmen meer heeft D.S.R.V. Laga uiteindelijk net gewonnen van OWee Delft die 
een recordpoging veganistische kebab eten tijdens de Duurzame Donderdag organiseerde als stunt.  
 
De uitreiking 
Dit jaar vond de uitreiking van de DIS Awards plaats in de Heineken Experience in Amsterdam. 
Gastsprekers van de avond waren Wan Ping en Alex Barbier van het Global Sustainable Development 
team van Heineken, Aranka Dijkstra van DORP – Welcome to the Village Festival en Wouter Winters van 
i-did. De jury bestond uit Camille van Gestel (co-founder Waka Waka),  Jean Eigeman (Nederlands 
politicus, zet zich nu in voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) en Kiki Boomgaard 
(studieadviseur van het Centrum voor Milieuwetenschapper van Universiteit Leiden).  
 
Studenten voor Morgen zal ook in 2019 weer de DIS organiseren en hoopt daarvoor op nog meer 
enthousiaste deelnemers! 
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Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie of beeldmateriaal van de introweken/stunts, neem contact op met Lieke 
Smets, bestuurslid PR Studenten voor Morgen via pr@studentvoormorgen of 0641342680. Voor 

beeldmateriaal van de uitreiking, klik hier. 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


