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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Met elkaar moeten we onze planeet zo veel mogelijk beschermen en het milieu zo schoon mogelijk 
proberen te houden. StudioJente is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Dit is terug te vinden in de hele bedrijfsvoering. 
Juist omdat ons vakgebied zich hiervoor uitstekend leent, kunnen wij een belangrijke bijdrage 
leveren. 
 
Kantoorruimte met lage ecologische voetprint 
Onze kantoorruimte in Bakkeveen is begin 2022 volledig gerenoveerd. Door gebruik van duurzame 
materialen en isolatie van hoge kwaliteit verbruiken wij bijna geen aardgas meer. Alle ruimtes zijn 
ook voorzien van moderne, deels intelligente LED-verlichting. In de keuken is een inductie 
kookplaat geplaatst en een zeer energiezuinige koelkast. Ons totale maandelijkse energieverbruik is 
door dit alles bijzonder laag. 
 
Zakelijke reizen via het openbaar vervoer 
Wij reizen zakelijk uitsluitend met het openbaar vervoer en in sommige gevallen per auto. Wij 
maken dan gebruik van elektrische auto’s die rijden op energie die is opgewekt middels 
zonnepanelen. Zo rijden we volledig emissievrij en energieneutraal. 
 
 
 
 
Scheiding van afval 
Het weinige afval dat wij produceren wordt 100% gescheiden ingezameld en afgevoerd. Door 
middel van vijf aparte afvalstromen (glas, plastic, papier, groen en overig) kunnen wij efficiënt 
scheiden en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wordt gerecycled en hergebruikt. 
 
 
 
 

Sponsoring lokale evenementen 
StudioJente is gevestigd in Bakkeveen, een klein dorp op de grens van Friesland, Groningen en 
Drenthe. Bakkeveen is een toeristisch dorp met veel evenementen. Dit zijn voor de jonge generatie 
belangrijke momenten om sociale contacten te maken en bovendien versterkt dit de gemeenschap. 
Het Dodo Festival in Bakkeveen is een populair evenement dat jaarlijks wordt gehouden. Hier 
komen alle generaties samen om drie gezellige dagen te beleven met muziek. Sinds 2022 kunnen 
we dit festival weer sponsoren. Wij geven vrijkaarten en consumptiemunten aan relaties, maar ook 
aan mensen uit het dorp die het niet breed hebben. Op deze manier kunnen zij het festival ook 
bezoeken. Jaarlijks in december maken wij kosteloos voor de kinderen van het dorp een fraaie film 
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van de intocht van Sinterklaas in Bakkeveen. Kinderen en ouders kunnen de intocht dan later 
online weer terugkijken.  
 
 
 
 
 
 
Bijdrage Bluezone Bakkeveen 
Bakkeveen is een officiële BlueZone. Met dit initiatief worden alle inwoners in het dorp en de regio 
ondersteund om gezonder te leven. Dit vindt plaats door middel van lezingen over gezond eten, de 
organisatie van fittesten en sportevenementen. Daarnaast begeleiden de lokale huisarts en diëtiste 
mensen individueel of in groepsverband om gezonder te leven. Om het BlueZone project te 
ondersteunen, zijn wij gevraagd om de presentaties en content in de vorm van foto of video te 
maken. Wij dragen graag bij aan dit initiatief en brengen daarom enkel onze eigen onkosten in 
rekening. 
 
 

 
 
Studenten van ROC Friese Poort inhuren en opleiden 
Beginnen in de mediawereld is zeer uitdagend. Zonder een sterk portfolio en goede recensies blijft 
het lastig om aan een baan of opdrachtgevers te komen. Zeker in Noord-Nederland. Om studenten 
te helpen aan een betere start van hun carrière, zetten wij tweede- en derdejaarsstudenten van de 
ROC Friese Poort in om ons te ondersteunen bij opdrachten die passen bij hun ervaring en kennis. 
Daarnaast helpen wij deze studenten om hun kennis te verbreden en nieuwe vaardigheden te 
leren. Zij mogen opdrachten voor ons toevoegen aan hun portfolio om deze te laten zien aan 
potentiële opdracht- of werkgevers. Op deze manier helpen we de jonge generatie met een 
succesvolle start op de arbeidsmarkt. 
 
 
 


