
 

 

 
[English below] 
 
Ben je benieuwd waarom wij vorig jaar gesolliciteerd hebben en wat we zo leuk 
vinden aan een bestuursjaar bij Studenten voor Morgen? Dat hebben we voor je 
opgeschreven! Aarzel ook vooral niet om ons een berichtje te sturen als je meer 
wilt weten. 
 
Voorzitter + PR – Britt Dragstra 

 
In mijn bachelor leerde ik al steeds meer over 
klimaatverandering, de aardbol en het systeem 
waarin we leven. Naast het leren van allerlei 
theorieën wilde ik heel graag praktisch bezig zijn: 
projecten doen, ontdekken welke kwaliteiten ik 
graag wilde ontwikkelen naast onderzoek doen, 
leren van anderen en het hoger onderwijs van buiten 
de collegebanken bekijken.   
Als voorzitter van Studenten voor Morgen heb ik 
ervaringen op gedaan die ik van te voren niet had 
kunnen bedenken. Je spreekt het ene interessante 
persoon na de andere, je komt over de vloer bij 
kantoren, je brainstormt samen met studenten die 

bezig zijn op het gebied van duurzaamheid of die iets met duurzaamheid in hun 
organisatie willen doen, je spreekt medewerkers van instellingen over hun onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering, je wisselt ervaringen uit met andere besturen en 
organisaties, je wordt uitgenodigd om workshops en presentaties te geven, je krijgt 
telefoontjes van bedrijven over de koppeling tussen het bedrijfsleven en de student, je 
schrijft je eigen beleid en voert dit uit, je neemt sollicitaties af en ga zo maar door.   
  
Door de verschillende projecten waar je bij Studenten voor Morgen aan kunt werken 
kun je je bestuursjaar ook echt met verschillende interesses en bezigheden invullen. 
Met de Student Energy Race heb ik me voornamelijk op de communicatieve kant 
gefocust met het maken van visuals en het beheren van sociale media. Terwijl ik bij de 
SustainaBul juist weer heel veel heb geleerd over benchmarking. Bij beide projecten 
zat ook weer een organisatorische kant met bijvoorbeeld de organisatie van een 
workshop, uitreiking, rankingsavonden, de NDDHO (de Groene Peper), of een 
hackathon organiseren.  
  
Van te voren had ik nooit kunnen inschatten wat dit jaar mij allemaal zou brengen. Het 
is een heel erg leuke, leerzame en goede ervaring. Enthousiast geworden, maar nog 
vragen? Stuur een bericht naar voorzitter@studentenvoormorgen.nl.   
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Secretaris – Selma den Hartog 
 

Tijdens mijn studie pedagogische wetenschappen 
ben ik totaal niet bezig geweest met duurzaamheid, 

maar na een halfjaar in Canada te hebben 
gestudeerd, merkte ik dat ik meer met 

duurzaamheid wilde doen. De bestuursvacature van 
Studenten voor Morgen kwam dus precies op het 

goede moment.  
  

Als secretaris ben ik de eerste contactpersoon voor 
externen, waardoor ik veel verschillende vragen 

krijg en veel mensen spreek. Daarnaast kom ik door 
allerlei projecten de ene week bij SSH over de vloer, 

terwijl ik de andere week vergader met de Jonge 
Klimaatbeweging, Jongeren Milieu Actief en de VN 

jongerenvertegenwoordiger op duurzame ontwikkeling.   
  

Deze afwisseling tussen projecten en bezigheden vind ik ontzettend leuk. Daarnaast is 
het heel interessant om een jaar met iets anders bezig te zijn dan met mijn studie. Het 

contact met studenten, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven maakt dat ik 
ontzettend veel heb geleerd op het gebied van duurzaamheid. Ben jij enthousiast 

geworden en zou je meer willen weten? Stuur me vooral een berichtje 
via secretaris@studentenvoormorgen.nl.   

  
 
Penningmeester – Sophie van Mourik 
 

"De praktische kant van duurzaamheid leren 
kennen"; dat was mijn grootste motivatie om vorig 
jaar deze periode te solliciteren voor een 
bestuursjaar bij Studenten voor Morgen. Ik wilde 
mijzelf graag naast mijn studie Global Sustainability 
Science al meer inzetten voor duurzaamheid. En dat 
is gelukt!   
 
Ik heb ontzettend veel nieuwe en inspirerende 
mensen mogen leren kennen, fantastische projecten 
mogen organiseren, maar bovenal, er was genoeg 
vrijheid om mijn eigen draai aan mijn bestuursjaar 
te geven. Het is vallen en opstaan, leren en weer 
doorgaan, maar gelukkig zijn er altijd mensen om je 
heen die je willen en kunnen helpen.   

 
Wil jij weten of je als penningmeester van Studenten voor Morgen echt alleen maar 
met geld bezig bent (NEE!)? Enthousiast geworden, maar nog vol met vragen? Stuur 
me vooral een persoonlijk berichtje of neem contact op via 
penningmeester@studentenvoormorgen.nl; ik ga graag met je koffie drinken om al je 
vragen te beantwoorden!   
 
Gelijk solliciteren kan natuurlijk ook: mail ons je motivatie & CV op 
sollicitatie@studentenvoormorgen.nl 
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Hoger Onderwijs + PR – Nadine Bartman 
 

Zo lang ik me kan herinneren, wilde ik deze wereld 
een beetje beter maken. Na me te hebben ingezet 

voor meer aandacht voor duurzame ontwikkeling 
binnen mijn universiteit, begon ik bij Studenten 

voor Morgen aan mijn volgende stap: werken aan de 
verduurzaming van het hele hoger onderwijs in 

Nederland.  
 

Als bestuurslid Hoger Onderwijs ben ik 
verantwoordelijk voor de SustainaBul, onze 

jaarlijkse duurzaamheidsranglijst 
voor hogeronderwijsinstellingen. Je leert ontzettend 
veel van alle mogelijkheden, kansen en tegenslagen 

binnen zo’n groot project. De combinatie met PR-
taken, waar normaal een losse bestuursfunctie voor 

is, was ideaal voor mij. Hierdoor kon ik mijn bestaande kennis over PR toepassen om 
ons bereik te vergroten én mij buiten mijn comfortzone verder ontwikkelen, terwijl ik 

ook nog allerlei inspirerende mensen ontmoet.   
 

Samen met een superleuk bestuur aan een duurzamere wereld werken, wat wil je nog 
meer? Snel solliciteren dus! Wil je eerst meer weten? Stuur me een berichtje 

via onderwijs@studentenvoormorgen.nl.  
 
 
Studentennetwerk – Anne Herpers 

 
Dit jaar was een jaar voor mij waar ik op veel 
gebieden enorm ben gegroeid. Op school kun je veel 
leren maar in een bestuur werk je veel aan je 
persoonlijke groei. Je doet dingen die je eerst niet 
durfde maar nu moet doen omdat je je steentje wilt 
bijdragen, achteraf heeft dit mij op veel gebieden 
geholpen!   
 
Daarnaast heb ik mega veel mensen mogen 
ontmoeten die ook in een groene bubbel zitten, 
heerlijk om een keer te mogen klagen over de 
vleeseters ;) Ook heb ik een mega leuk jaar gehad met 
mijn bestuursgenoten, vijf totaal andere personen 
die dan toch maar een organisatie draaiende houden 

en die ik nu als vriendinnen beschouw. Aan toffe projecten mogen meehelpen of zelf 
inrichten, nadat je je project hebt afgesloten kun je er altijd met een glimlach op terug 
kijken. Al met al, ik krijg een nog grotere glimlach als ik terug kijk op mijn jaar bij 
Studenten voor Morgen! Heb je vragen? Stel ze via 
studentennetwerk@studentenvoormorgen.nl.  
 

 

 

Hebben we je al overtuigd? Bekijk de vacatures op onze website en solliciteer met je cv 

en motivatiebrief via sollicitatie@studentenvoormorgen.nl! De sollicitatiedeadline is 

19 april, het bestuursjaar loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. 
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Are you curious why we applied last year and what we like so much about a board 
year at Studenten voor Morgen? We wrote it down for you! Don't hesitate to send 
us a message if you would like to know more. 
 
Chair + PR - Britt Dragstra 

 
In my bachelor I learned more and more about 
climate change, the earth and the system in which 
we live. In addition to learning all sorts of theories I 
wanted to be more practical as well: do projects, 
discover what qualities I'd wanted to develop 
alongside doing research, learn from others and look 
at higher education outside the lecture halls.  
 
As chair of Studenten voor Morgen, I did experience 
things that I could not have imagined beforehand. 
You speak to one interesting person after another, 
you go to various offices, you brainstorm with 
students who are working in the field of 
sustainability or wants to work on sustainability 

within their organisation, you speak employees of institutions about their education, 
research and operational management, you exchange experiences with other boards 
and organisations, you will be invited to give workshops and presentations, you get 
calls from companies to help with the link between business and students, you write 
your own policy and carry it out, you take applications and so on.   
 
Through the various projects that you can work on at Studenten voor Morgen, you can 
actually fill your board year in with various interests and activities. During the Student 
Energy Race I have mainly focused on the communication side by making visuals and 
managing social media. While at the SustainaBul, I learned a lot about benchmarking. 
The organisational side was present in both projects, for example the organisation of a 
workshop presentation, ranking evenings, the NDDHO (de Groene Peper), 
or organising a hackathon.  
 
In advance, I never knew what this year would bring. It is a very fun, educational and a 
good experience. Did you become enthusiastic, but do you have questions? Send a 
message to voorzitter@studentenvoormorgen.nl. 
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Secretary – Selma den Hartog 
 

During my study, Child and Education, I did not learn 
anything about sustainabilty. However, after studying 

for half a year in Canada, I wanted to do more with 
sustainability. The board vacancy of Studenten voor 

Morgen came just on the right moment.   
  

As secretary, I am the first contact for external, 
therefore I get all kind of question and get in contact 
with different people. Besides, my projects bring me 

one week to SSH and the other week to the Jonge 
Klimaatbeweging, Jongeren Milieu Actief and the UN 

youth representative on sustainable development.  
  

This variety of projects and activities, and doing 
something different than my study, makes that I really enjoy doing this board year. 

During this year, I learned a lot about sustainability because of the contact I had with 
students, higher education and organisations. Are you enthusiastic and would you like 

to know more? Send me a message via secretaris@studentenvoormorgen.nl. 
 
 
Treasurer – Sophie van Mourik 

 
"Getting to know the operative side of 
sustainability"; that was my biggest motivation to 
apply for a board year with Studenten voor Morgen. 
I was looking for a way to discover more of 
sustainability than just following courses during my 
bachelor Global Sustainability Science. And that 
worked out!  
 
I had the opportunity to meet a lot of new and 
inspiring people, I got to organize fantastic events 
and projects, but most of all, there is enough 
freedom for your own creativity during this board 
year! Meaning that you could set up new projects, 
write (with your fellow board members) your own 

strategic plan and decide where you would like to make your impact in the wide 
spectrum that Studenten voor Morgen has to offer. It's all about trial and error, 
learning and moving on, but fortunately there are always people around you who are 
willing and able to help you.    
 
Enthusiastic, but still questions? Please contact me 
at penningmeester@studentenvoormorgen.nl; I would love to have a coffee with you 
and talk about my experiences!   
 
Or apply directly by sending us your motivation and resume 
to sollicitatie@studentenvoormorgen.nl.    
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Higher Education + PR – Nadine Bartman 
 

As long as I can remember, I have wanted to 
contribute to making this world a little better. After 

raising awareness on sustainable development 
within my university, I started my next step 

at Studenten voor Morgen: aiming to make all Dutch 
higher education more sustainable.   

 
As board member Higher Education I am 

responsible for the SustainaBul, our yearly 
sustainability ranking for institutions of higher 
education. You learn a lot from all possibilities, 

chances and problems that you encounter on such a 
large project. The combination with PR tasks, which 

is normally a separate board function, was perfect 
for me. It provided me the opportunity to use my previous knowledge on PR to 

increase our reach, while at the same time developing myself outside of my comfort 
zone and meeting tons of inspirational people.   

 
Working on a more sustainable world together with your fellow board members, what 
more could you ask for? Time to apply! Would you first like to know more? Send me a 

message via onderwijs@studentenvoormorgen.nl. 
 
 
Student Network – Anne Herpers 

 
This year I have grown tremendously in many ways. 
You can learn a lot in school, but in a board year you 
learn a lot about your personal growth. You do things 
that you first did not dare to do, but now you have to 
do because you want to be a good board member. 
Afterwards this board year helped me in many ways!  
 
In addition, I have met a lot of people who are also in 
a green bubble, it is so nice to be able to complain 
about the meat eaters ;) I had a mega fun year with 
my board members, five completely different people 
who wants to run an organization and which I now 
consider to be friends. Also, you participate in nice 
projects. After you finished your project, you can 

always look back on it with a smile. All with all, I get an even bigger smile when I look 
back on my year in Studenten voor Morgen! Questions? Contact me at 
studentennetwerk@studentenvoormorgen.nl.  
 
 
 

Did we convince you already? Take a look at the vacancies on our website and apply 

with your resume and motivation letter via sollicitatie@studentenvoormorgen.nl! The 

application deadline is April 19, the board year runs from July 1 2020 until July 1 2021. 

 

mailto:onderwijs@studentenvoormorgen.nl
mailto:studentennetwerk@studentenvoormorgen.nl
http://www.studentenvoormorgen.nl/en/vacancies
mailto:sollicitatie@studentenvoormorgen.nl

