Deelnemers aan de ‘’De Meest Duurzame Introductie Stunt’’ prijs worden door een vakjury
beoordeeld. De drie belangrijkste criteria bij deze beoordeling zijn:
1. orginaliteit;
2. creativiteit;
3. bereik (hoeveel studenten er met de stunt bereikt worden).
Ook wordt er dit jaar voor het eerst gekeken hoeveel aandacht de vereniging zelf aan de stunt
geeft, bijvoorbeeld op social media. Kort samengevat zal de vakjury met name kijken naar de
positieve impact die de stunt heeft. Deze positieve impact zal waarschijnlijk toenemen naarmate
het "stunt-gehalte" hoger is, dus kom vooral met leuke, gekke outside de box ideeën, waarbij
duurzaamheid centraal staat.
In de korte omschrijving van de stunt – deadline 1 juli 2019 – verwachten we naast de inhoudelijk
omschrijving van de stunt dat er antwoord gegeven wordt op de onderstaande vragen:
•
•

•

Hoe zorgen jullie ervoor dat zoveel mogelijk studenten mee doen aan de stunt?
Op welk aspect van duurzaamheid gaan jullie de focus leggen? (denk aan de
circulaire economie, de plastic soep, armoede bestrijding, inclusiviteit, persoonlijke
voetafdruk, gedrag, etc.)
Hebben jullie voornemens om met andere partijen samen te werken, zoals jullie
plaatselijke afdeling van Gemeente Duurzame Ontwikkeling, de Green Office of
andere lokale spelers?
•
Zo ja, hoe gaat deze samenwerking eruit zien?

Verder hebben we nog wat tips om je op weg te helpen, wanneer je als vereniging nog niet zo
goed weet wat je als stunt kunt doen:
Als jullie nog geen idee hebben, wees zo creatief mogelijk, daar zijn zeker bonus punten mee te
verdienen!
Begin met brainstormen, alles mag en om deze sessie zo productief als mogelijk te laten
verlopen, kun je je het best aan de volgende regels houden:
•
Alle ideeën zijn goed, hoe gek en onhaalbaar ook;
•
Reageren mag, maar alleen als je het idee van de ander versterkt;
•
Geen negativiteit zoals: dat kan nooit/niet/is onmogelijk of dergelijken.
En om je op weg te helpen, beantwoord voor jezelf de volgende vragen:
1.
2.

Wat vond jij het leukst aan je eigen introductietijd?
Over welk aspect van duurzaamheid ben je het meest enthousiast?
a.
Is dat duurzamer reizen?

b.
c.
d.

3.
4.

5.
6.
7.

Duurzamer je boodschappen doen?
De natuur?
De sociale kant van duurzaamheid zoals educatie voor
iedereen, geen armoede?
Is er een duurzaam bedrijf of een lokale ondernemer die volgens jou een mooi
idee heeft?
Wat heb je altijd al eens willen organiseren? Denk aan:
a.
Groot feest
b.
Borrel
c.
Flashmob
d.
Dans-off
e.
Wedstrijd
f.
Iets anders
Van welke dingen krijg je energie?
Wat was de laatste keer dat iets je stof tot nadenken gaf?
Kun je al hetgeen hierboven combineren?

DIS is een initiatief van:

In samenwerking met:

