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Students4Sustainability
Students4Sustainability (S4S) is een onafhankelijke stichting geleid door een jaarlijks wisse-
lend bestuur van zes Delftse studenten.

De missie van S4S is om de Delftse studenten te informeren en inspireren om behapbare 
kennis over duurzaamheid toe te passen, zowel in het dagelijks leven als in hun toekomstige 
carrière. Dit doen we omdat de klimaatcrisis een cruciaal probleem is, waarin de huidige 
generatie studenten de oplossing van de toekomst kan bieden.

Wij organiseren elk jaar leuke activiteiten om studenten bewust te maken van de impact die 
wij op de aarde hebben en hoe wij hier samen verandering in kunnen brengen. Daarnaast 
financieren wij jaarlijks meer dan 20 duurzame studentenprojecten in ontwikkelingslanden. 



Projecten
De stichting heeft een donateurenbestand van meer dan 800 donateurs. Deze stellen ons in 
staat om jaarlijks meer dan 20 projecten te steunen. 

De projecten worden zorgvuldig geselecteerd en moeten aan strenge eisen voldoen voordat 
zij financiële steun ontvangen. Gedurende deze selectieperiode sparren wij samen met de 
projectgroepen om het project verder te verduurzamen en andere aspecten eventueel te 
verbeteren.

Het geld van de donateurs mag niet worden gebruikt voor arbeid of vervuilende materialen. 
Daarnaast wordt er een lange termijnplan opgesteld  in samenwerking met de lokale bev-
olking. Het donateursgeld gaat voor 100% naar deze projecten.

Activiteiten
De activiteiten van S4S worden jaarlijks gebruikt om actuele duurzame thema’s aan te snijden 
en een groot aantal studenten te bereiken. De activiteiten zijn daarnaast een goed middel 
om studenten in aanraking te brengen met het bedrijfsleven.

Komend jaar staan er de volgende evenementen op de planning: Sustainable career event, 
case days en fieldtrips, een groot symposium, een festival (Festable, waar duurzaamheid cen-
traal staat), De Groene Pint (een landelijke duurzaamheids ranglijst van studentenverenigin-
gen). 



Om de doelen van S4S mogelijk te maken zijn wij op zoek naar duurzame samenwerkingen. 
Met een enorm netwerk aan Delftse studenten (3000+ volgers) kunnen wij onze partners op 
de kaart zetten bij studenten uit alle technische disciplines. Deze studenten hebben mede 
dankzij ons een affiniteit voor duurzaamheid. Zij denken daardoor graag mee over verdu-
urzaming binnen het bedrijfsleven.

Om eventuele samenwerkingen overzichtelijk te maken zijn er verschilllende sponsorpa-
kketten opgesteld, te zien in de tabel op de volgende pagina. Voor al onze partners geldt dat 
wij ons als stichting inzetten om de samenwerking voor beide partijen vruchtbaar te maken. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat wij het bedrijf via ons netwerk in contact brengen met de ges-
chikte studenten, uit de gewenste studierichting.

Voor meer informatie omtrent de sponsorpakketten of interesse in deelname aan evene-
menten kunt u contact opnemen met het hoofd externe betrekkingen Berend de Jong. De 
grotere evenementen worden georganiseerd in een daarvoor aangestelde commissie. Kleine 
evenementen worden georganiseerd door het bestuur zelf.

Samenwerkingen



GOUD ZILVER BRONS

     Logo bij events Alle Alle Workshops

     Social media posts 6 3 1

     Bedrijfsnaam op S4S website Groot Groot Klein

     Bedrijfsnaam in nieuwsbrief Heel jaar Heel jaar Half jaar

     Bedrijfsnaam naast  elk S4S logo Alle banners Kleine evenementen -

     Promofilm over bedrijf 1 - -

     Promotie op onze evenementen Alle 2 1

     Evenementenpartner Field trip Field trip -

     Sponsorbedrag € 5000 € 2500 € 1000

Sponsorpakketten



Ambassadeurs

Marianne Thieme
Dierenactiviste, juriste, publiciste
en politica

Jan Peter Balkenende
Voormalig minister-president

Karel Luyben
Oud rector magnificus Technische Uni-
versiteit Delft

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester Delft



Berend de Jong
Commissaris Externe Betrekkingen

Mobiel:    0610779820
E-mail:      extern@Students4Sustainability.nl
website:  www.students4sustainability.nl

Stichting Students4Sustainability
Kanaalweg 4
2628EB Delft

Contact


