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Puntenoverzicht
Categorie Maximaal te behalen score Behaalde score
Onderwijs 1100 940

Onderzoek 1100 1095

Bedrijfsvoering 1100 933

Best Practices 300 280

Totaal 3600 3248



550 punten

Vraag 1
Onderwijs > Duurzaamheid in opleidingen

Duurzaamheid in opleidingen

Wordt duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd op elke faculteit en in alle opleidingen?

Antwoord Ronde 1

In het ambitieplan ‘HU in 2026’ staat dat er wordt gewerkt aan het vernieuwen van het onderwijs, 
inclusief duurzaamheid integreren in het onderwijs. Dit wordt samen gedaan met studenten en 
docenten. In zowel het ambitieplan als de onderwijsvisie zou er meer aandacht aan duurzaamheid 
kunnen worden gegeven en wat precies de doelen zijn. Vanuit de HU green office wordt er veel 
met duurzaamheid gedaan, zoals projecten met studenten en workshops. Het doel van de HU is 
dat alle studenten weten wat de SDG’s zijn en die kunnen aanpassen op hun opleiding. De HU 
doet heel veel is erg goed bezig met duurzaamheid in het onderwijs, alleen hoe dit wordt 
gemonitord is onduidelijk. 

 https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-onderwijsvisie.ashx

https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-in-2026.ashx

https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/jaarverslagen-hu/hu-jaarverslag-
2019.ashx

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/

 

https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-onderwijsvisie.ashx
https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/hu-in-2026.ashx
https://www.hu.nl/-/media/hu/documenten/over-de-hu/jaarverslagen-hu/hu-jaarverslag-2019.ashx
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/


450 punten

450 punten

Score: 2+2+2+2+1 = 9 x 5 = 45

Feedback

2+2+2+2+1 = 9 

Antwoord Ronde 2

Duurzaamheid in het onderwijs wordt momenteel gemonitord via storytelling, bijvoorbeeld op 
www.huontwikkelt.nl, op duurzaam.hu.nl en via het jaaroverzicht duurzaamheid. De verhalen 
worden als inspirerend ervaren door de lezers. Daarnaast is er behoefte aan een managementtool 
voor het monitoren van duurzaamheid. 

De regiegroep duurzaamheid heeft in voorjaar 2021 opdracht gegeven om de ontwikkeling van 
een meer kwantitatieve tool voor moniting van duuurzaamheid in onderwijs, onderzoek en in de 
bedrijfsvoering te ontwikkelen. Het project is in maart van start gegaan onder leiding van een 
projectleider van de afdeling Project- en procesmanagement. 

Conclusie

De HU heeft een paar websites gegeven waar duurzaamheid wordt gemonitord, maar dit
gaat niet allemaal over duurzaamheid in het onderwijs. In het jaarverslag wordt veel
informatie gegeven over duurzaamheid op alle vlakken, over projecten en workshops. Maar
hoe duurzaamheid in het onderwijs gemonitord wordt, is niet duidelijk. Daarom krijgt de HU
geen extra punten. 



330 punten

Vraag 2
Onderwijs > Duurzaamheid in minoren

Duurzaamheid in minoren

Worden er minors of keuzevakken (toegankelijk voor alle studenten van de instelling)
aangeboden waarin duurzaamheid is geïntegreerd?

Antwoord Ronde 1

Ja, er worden minors aangeboden waarin duurzaamheid is geïntegreerd1. 

Hogeschool Utrecht, heeft sinds 2018 de sustainable development goals (SDG's) ondertekend. De 
hogeschool schrijft in zijn jaarverslag dat zij de SDG's actief betrekken in relatie met het 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hiermee geven zij aan dat ze vooruitstrevend veel 
aandacht besteden aan duurzame ontwikkelingsdoelen samen met het initiatief van het 
‘greenoffice’2. 

 Op de website van Greenoffice, zijn er 31 duurzame minors te tellen. Terwijl de hogeschool 
134 minors in totaal aanbiedt3. Dat betekent dat slechts ¼ van de minors op duurzaamheid is 
gericht. Slechts deze minors spelen in op de SDG's doelen die de hogeschool heeft 
ondertekend3.  

De Hogeschool laat zien dat het studenten en diverse stakeholders betrekt tot zijn duurzame 
strategische visie2. 

Punten: 0 + 1+ 1+ 4+ 2+ 1= 9 x 3 = 27

 



270 punten

330 punten

1.Maat, K. O. (z.d.-g). Kies op maat Modules. kies op maat. https://www.kiesopmaat.nl/modules/?
org=hu&q=  

2.Eight Media. (z.d.). Jaarverslag | Hogeschool Utrecht. 
Jaarverslag. https://www.hu.nl/jaarverslag  

3. Duurzame Minors. (z.d.). Green Office. https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/  

Feedback

Punten: 0 + 1+ 1+ 4+ 2+ 1= 9 

Antwoord Ronde 2

In het overzicht van minors die bijdragen aan de Sustainable Development Goals zijn de 
minors die alleen bijdragen aan SDG3 (Goede gezondheid en welzijn) en SDG4 
(Kwaliteitsonderwijs) niet meegenomen. Slechts de minors die expliciet bijdragen aan meerdere 
SDGs of een interprofessioneel karakter hebben zijn meegeteld. Met de onderwijs- en 
gezondheidsminoren zou het totale aantal duurzame minoren op 71 (van de 134 komen). 

https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/  

Conclusie

Aan de hand van de aangeleverde informatie hebben wij de beoordeling van zowel de factor
van 'opgenomen in het beleid' veranderd als de ontwikkelde strategie. 

Punten: 0 + 2+ 2+ 4+ 2+ 1= 11 x 3 = 33 (x10)

https://www.kiesopmaat.nl/modules/?org=hu&q=
https://www.hu.nl/jaarverslag
https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/
https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/


165 punten

90 punten

Vraag 3
Onderwijs > Training en ondersteuning onderwijzend personeel

Training en ondersteuning onderwijzend personeel

Voorziet uw instelling in de ondersteuning en training van al het onderwijzend personeel (op
alle faculteiten) met het doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid
te integreren in het curriculum?

Antwoord Ronde 1

In de vorige editie van de SustainaBul werd het Teachin and Learning Network van de HU 
genoemd. Via dit platform biedt de HU docenten een groot aanbod aan didactische 
trainingen. Onder die trainingen is ook het aanbod een leerteam te vormen van docenten van 
verschillende opleidingen, om samen te werken aan het versterken van SDG’s in het onderwijs.

Dit is natuurlijk een goed initiatief, maar via: https://husite.nl/tln/ik-wil-me-verder-ontwikkelen/ 
hebben wij niet kunnen vinden dat er specifiek aandacht wordt gericht op duurzaamheid of de 
SDG's. Ook onder het kopje: "actuele thema's"  is dit niet gevonden. Wij zouden daarom graag 
terugzien dat er specifiek aandacht wordt besteed aan ondersteuning van docenten wat betreft 
hun kennis en de integratie van duurzaamheid in het curriculum.

Score: 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6 x 1,5 = 9 (x 10 = 90)

Feedback

1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6

Antwoord Ronde 2



 
1. Er is een Teams-omgeving SDG-community HU – Samen Duurzaam met 90 actieve leden 

die regelmatig uitwisselen over hoe je duurzaam onderwijs vormgeeft. Er wordt via de 
Teamssite lesmateriaal uitgewisseld en docenten vragen elkaar feedback op nieuw te 
ontwikkelen duurzaam onderwijs. N.B. De community maakt deel uit van ons intranet en is 
alleen te bekijken door HU-medewerkers en – studenten. 

  

 
2. De HU werkt actief aan Challenge Based Education, een beproefde manier om in 

interprofessionele teams te werken aan duurzame vraagstukken. Eind 2021 zal er een 
toolbox challenged based education opgeleverd worden door De HU maakt deel uit van de 
Utrechtse Challenge Alliantie. Docenten die challenges willen organiseren kunnen hierbij 
ondersteuning krijgen.

 https://husite.nl/missiegedreven-onderwijs/ 

 Utrecht Challenge Alliantie | Samenwerkingsverband voor open innovatie 

  

 
3. De docenttrainingen van TLN gaan over didaktiek en wellicht niet expliciet over 

duurzaamheid, maar impliciet is er juist veel aandacht voor, aangezien in de reguliere 
trainingen de SDG competenties zoals omschreven door UNESCO (Education for 
Sustainable Development Goals: learning objectives; 2017 (unesco.de) meegenomen 
worden:

 
Systems thinking competency

 
Anticipatory competency

 
Normative competency

 
Strategic competency

 

https://husite.nl/missiegedreven-onderwijs/
https://utrechtchallengealliantie.nl/
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf


105 punten

Collaboration competency

 
Critical thinking competency

 
Self-awareness competency

 
Integrated problem-solving competency

Conclusie

Goed om te lezen dat de HU een online  "SDG-community HU"  community heeft waar dit
onderwerp aan bod komt en waar zowel docenten als studenten onderdeel van zijn.
Daarnaast zijn wij ook erg enthousiast over de toolbox challenged based education die eind
2021 opgeleverd zal worden. In de volgende editie van de SustainaBul horen wij hier graag
meer over. 

 Score: 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 7 x 1,5 = 10,5 (x 10 = 105)



55 punten

55 punten

Vraag 4
Onderwijs > Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

In hoeverre is er aandacht voor de SDGs door integratie in de cursussen en
onderwijsactiviteiten?

Antwoord Ronde 1

Hogeschool Utrecht heeft een grote ambitie om bij te dragen aan de SDG's. Zij stellen de SDG’s 
centraal in het onderwijs. Op de website staat beschreven hoe zij per SDG bijdragen. Hier staan 
voorbeelden van opleidingen, minoren, cursussen, projecten en activiteiten. Verder heeft de HU 
ook een Green Office. Een vooruitstrevende hogeschool. 

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/1-einde-aan-armoede/

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/

HU_JAARVERSLAG_ONTWERP_PR5.pdf

Score: vooruitstrevend

11 x 0,5 = 5,5

 

Feedback

11

Antwoord Ronde 2

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/1-einde-aan-armoede/


Geen aanvulling

 

Conclusie

Excuses, de feedback van ronde 1 was niet correct overgenomen door het programma.
Deze daarom hieronder nog eens vermeld. De punten score klopte wel en Universiteit
Utrecht behoudt het maximaal aantal punten:

Feedback ronde 1:

De Universiteit Utrecht hostte afgelopen juni het International SDG Research
Symposium. Bovendien neemt de Universiteit de SDGs als belangrijk
uitgangspunt voor het onderwijs en educatie, zo is te vinden de aan de SDGs
gewijdde wegpagina. Hierop geeft de Universiteit van zeven SDGs aan hoe
hieraan gewerkt werd, ook binnen het onderwijs.

 

De Universiteit Utrecht biedt een master aan in Sustainable Development
waarbinnen verschillende tracks te volgen zijn. Van deze tracks en enkele andere
opleidingen is te vinden welke SDGs in de opleiding aanbod komen. Daarmee
geven ze studenten een duidelijk overzicht. In totaal zijn hier acht masters en
één bachelor gericht op duurzaamheid en enkele van de SDGs, dit betreft dus
481 afgestudeerden in 2019. Er kon geen overzicht gevonden worden van
afgestudeerden in 2020. 

 

De Universiteit heeft een game genaamd ‘Utrecht 2040’ waarmee sustainability
challenges gespeeld kunnen worden betreffende de SDGs. Dit is een erg originele
manier van aandacht besteden aan de SDGs. De Universiteit doet ook mee met
een studententeam aan de SDG-challenge. 

 

Het is duidelijk dat de Universiteit Utrecht de SDGs als basis beschouwd (ook in
onderzoek, wat in deze vraag echter niet wordt meegenomen). Daar zijn we blij
om! Wat er nog mist is een overzicht van vakken die zich op duurzaamheid
richten, en specifiek gekoppeld aan SDGs, die toegankelijk zijn voor alle
studenten (dus ook wanneer zij niet één van eerder genoemde opleidingen
volgen). Er zou bijvoorbeeld een certificaat uitgereikt kunnen worden voor het
volgen van zulke vakken. Ook zou een keuzevak of project waarin studenten
kunnen leren over wat de SDGs zijn een goede toevoeging zijn om nog
vooruitstrevender te worden. 

 

https://www.uu.nl/en/events/international-sdg-research-symposium 

 

https://www.uu.nl/en/events/international-sdg-research-symposium


55 punten

https://www.uu.nl/en/research/sustainable-development-goals

 

https://www.uu.nl/en/research/sustainable-development-goals/sdgs-in-our-
education 

 

https://www.uu.nl/en/organisation/sustainability-monitor-
2019/chapters/sustainability-in-education 

 

https://university.sdg-challenge.com/ 

 

Score: vooruitstrevend

11 x 0,5 = 5,5

https://www.uu.nl/en/research/sustainable-development-goals
https://www.uu.nl/en/research/sustainable-development-goals/sdgs-in-our-education
https://www.uu.nl/en/organisation/sustainability-monitor-2019/chapters/sustainability-in-education
https://university.sdg-challenge.com/


990 punten

Vraag 5
Onderzoek > Duurzaamheid in onderzoek en projecten

Duurzaamheid in onderzoek en projecten

Stimuleert en begeleidt de instelling onderzoek en projecten met betrekking tot
duurzaamheid op alle faculteiten?

Antwoord Ronde 1

Het ambitieplan HU in 2026 is verschenen in september 2019 en de Sustainable Development 
Goals zijn in verschillende hoofdtukken terug te vinden. In het hoofdstuk missiegedreven opgave 
worden ze expliciet benoemd.

Alle vier de kenniscentra van de HU houden zich bezig met de Sustainable Development Goals en 
rapporteren hierover aan het College van Bestuur in hun managementcyclus. Het kenniscentrum 
duurzaam en gezond leven, waar elf lectoraten deel van uitmaken, is helemaal toegespitst op 
duurzame onderzoeksthema’s.

Het ambitieplan HU in 2026 wordt op verschillende onderdelen uitgewerkt. Duurzaamheid is één 
van de kernthema's van Hogeschool Utrecht. Zo is er door het programmateam duurzaamheid 
een Visie op duurzaamheid uitgewerkt, die ter vaststelling aan het College van Bestuur (CvB) is 
voorgelegd. In de visie is uitgewerkt dat alle organisatieonderdelen, dus ook de 
(opleidings)instituten, in hun managementcyus moeten aangeven op welke manier ze in het 
onderwijscurriculum bijdragen aan  Sustainable Development Goals.

Het programmateam duurzaamheid heeft over 2019 voor het eerst een 
duurzaamheidsjaarverslag opgesteld, waarin voorbeelden van duurzaam onderzoek genoemd 
worden.

Vanuit eigen berichtgeving:



990 punten

Het verslag is ter vaststelling voorgelegd aan het College van Bestuur, maar is net als de visie, 
nog niet formeel vastgesteld, omdat er door de Coronacrisis andere prioriteiten zijn gesteld. Het 
stuk is daarom in (vergevorderd) concept bijgevoegd.

www.hu.nl/ambitieplan-hu-in-2026-wie-we-zijn-wat-we-kunnen-en-wat-we-willen.

www.hu.nl/onderzoek/gezond-en-duurzaam-leven

Vanuit vorig jaar:

De Visie Duurzaamheid van Hogeschool Utrecht laat zien dat de HU duurzaamheid ziet als

een belangrijk thema en het koppelt aan de SDG's. Alle instituten binnen de HU leggen

verantwoording af over hun plannen en monitoring vindt ook plaats doormiddel van een

duurzaamheidsjaarverslag. Volgens de Visie Duurzaamheid worden inbreng, ideeën en

initiatieven van studenten zoveel mogelijk gestimuleerd. Er is een concrete toepassing van

het streven naar duurzaamheid geformuleerd, er wordt gewerkt aan een

langetermijnvisie. Het beleid is duidelijk online te vinden.

Score:  2+2+4+2+1 = 11 (x9 = 99 x 10 = 990)

Feedback

2+2+0+1+1 = 6

Antwoord Ronde 2

http://www.hu.nl/ambitieplan-hu-in-2026-wie-we-zijn-wat-we-kunnen-en-wat-we-willen
http://www.hu.nl/onderzoek/gezond-en-duurzaam-leven


990 punten

Geen aanvulling

Conclusie

Instelling heeft niets aangeleverd, wij hebben de score daarom niet in
heroverweging kunnen nemen.



55 punten

55 punten

Vraag 6
Onderzoek > Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor onderzoek en projecten van de instelling?

Antwoord Ronde 1

Hogeschool Utrecht maakt op de website heel duidelijk dat de SDG’s een grote rol spelen in alle 
facetten, zo ook onderzoek. Het is heel makkelijk om concrete voorbeelden te vinden.

Een tip zou zijn om een duidelijke toekomstvisie te schrijven waarin nog meer ambitieuze plannen 
kunnen worden opgenomen. Dit helpt richting geven.

Bronnen:

- https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/

- https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/

Score: 11 x 0,5 = 5,5

Feedback

11

Antwoord Ronde 2

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/


55 punten

Geen aanvulling

Conclusie

Geen verdere aanvullingen.



55 punten

Vraag 7
Onderzoek > Valorisatie

Valorisatie

Benadert de instelling actief externe partners om kennis over duurzaamheid te valoriseren?

Antwoord Ronde 1

De hogeschool Utrecht werkt samen met verschillende onderzoeksinstellingen, overheden, 
zorgorganisaties en bedrijven op het gebied van voeding, gezondheidszorg, bouw & installatie en 
farmacie om kennis te valoriseren. Dit doen ze onder andere in de labs en het centre of expertise, 
waar ze samenwerken met studenten en bedrijven aan het verdiepen van kennis en expertise. 

Ons onderzoek richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl en het ontwikkelen van 
een energie-neutrale en circulaire stedelijke omgeving waar je met behulp van slimme 
technologie en innovatieve oplossingen langer zelfstandig blijft met meer regie over je eigen 
leven.

 

Toch is ‘valorisatie’ niet de juiste term, meldt de hogeschool in een rapport. 

Het ligt voor de hand om in dit verband de term ‘valorisatie’ te gebruiken. Toch zullen wij dat niet 
doen. Allereerst is het geen eenduidige en bekende term. Internationaal wordt al sinds jaar en 
dag gesproken over ‘knowledge and technology transfer’, ‘outreach’ en ‘dissemination’

Het is hierdoor lastig om de hogeschool te ranken op valorisatie van kennis over duurzaamheid, 
aangezien ze het niet eens zijn met deze term. 



Het monitoren, ofwel het meten van doorwerkingen, wordt door de HU goed gedaan. Ze leggen 
hier de nadruk op standaard 4:

Standaard 4. De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van

 

 

kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein; 

 

 

 

de beroepspraktijk en maatschappij; 

 

 

 

onderwijs en professionalisering. Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de 
hiervoor omschreven gebieden

 

 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/

http://www.onderzoekscoach.nl/wp-content/uploads/2016/11/Zie-kennis-als-een-
proces.pdf

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/


40 punten

Punten: 1+1+3+2+1= 8 x 0,5 = 4

 

Feedback

1+1+3+2+1= 8

Antwoord Ronde 2

Aanvulling

Het is lastig om de hogeschool te ranken op valorisatie van kennis over duurzaamheid, aangezien 
ze het niet eens zijn met deze term. 

Dat HU de discussie voert over de term valorisatie, wil niet zeggen dat HU niet aan valorisatie 
werkt. Onder valorisatie verstaan we Impact maken en kansen verzilveren. Impact en 
doorwerking maken deel uit van valorisatie en staan hoog op de agenda (zie bijgevoegde actuele 
‘Verkenning governance op basis van scenarios april 2021’).

Dat er binnen de HU volop discussie over wordt gevoerd, geeft juist aan het belang dat wij zien bij 
valorisatie! Dat blijkt ook uit de bijdrage van de HU bij het rapport Meer Waarde met HBO, july 
2020 uitgebracht door de VH, waar vanuit de HU Daan Andriessen in de werkgroep zat. 
RAPPORT_MEER_WAARDE_MET_HBO.pdf (vereniginghogescholen.nl) 

Voorbeelden van valorisatie van kennis over duurzaamheid zijn te vinden in de vele 
onderzoeksprojecten: https://www.hu.nl/onderzoek/projecten#/. En ook op de pagina van het 
COE Smart Sustainable Cities: https://www.smartsustainablecities.nl

Het monitoren, ofwel het meten van doorwerkingen, wordt door de HU goed gedaan. Ze leggen 
hier de nadruk op standaard 4:

Uiteraard leggen we de nadruk op deze standaard. Omdat we impact belangrijk vinden. We 
worden hier ook elke zes jaar beoordeeld worden, door een externe commissie. Bij onze laatste 
visitatie in 2019, ontving het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam de beoordeling ‘goed’. 

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/961/original/RAPPORT_MEER_WAARDE_MET_HBO.pdf?1537795313
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten#/
https://www.smartsustainablecities.nl


50 punten

Conclusie

De instelling heeft heldere onderbouwing geleverd over de eerste beoordeling. Er is onder
andere te zien is dat er verschillende projecten open staan die kennis over duurzaamheid
valoriseren. Na het inzien van de verschillene nieuwe websites is er voor gekozen om de
score aan te passen. 

Punten: 2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 10 x 0,5 = 5 (x 10 = 50)



220 punten

Vraag 8
Bedrijfsvoering > Reductie emissies

Reductie emissies

Heeft de instelling een langetermijnvisie om de ecologische voetafdruk te verminderen en is
deze visie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?

Antwoord Ronde 1

De instelling heeft de reductie van emissies opgenomen in het beleid (+2), heeft een strategie en 
doelen vastgesteld in een lange termijnvisie die in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs (+2). 
Daarnaast wordt dit gemonitord in een jaarlijks duurzaamheidsverslag (staat nog als ontwerp van 
de vorige SusBul (2020), niet kunnen vinden op de website) (+4), studenten en stakeholders 
worden betrokken in het proces (+2), maar het duurzaamheidsverslag is dus nog niet online te 
vinden (0). 

Zodra het duurzaamheidsverslag op de website staat is er duidelijk dat het transparant online is 
in te zien en zal het maximale aantal punten kunnen worden toegediend.

 

Geraadpleegde bronnen:

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-
rapportage-2019.pdf

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/02/Duurzame-bedrijfsvoering-
2018-2030.pdf

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-rapportage-2019.pdf
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/02/Duurzame-bedrijfsvoering-2018-2030.pdf


200 punten

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/

https://husite.nl/duurzaam/wp-
content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf

HU jaarverslag (Ontwerp, van SustainaBul 2020). 

 

Heeft de instelling een langetermijnvisie om de ecologische voetafdruk te verminderen en is deze 
visie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?

 
Nee, dit gebeurt nog niet (0p)

 
Dit is opgenomen in ons beleid (2p)

 
N.a.v. het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid 
en doelen vastgesteld in een lange termijnvisie (2p)

 
De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord (4p)

 
Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces (2p)

 
Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien en online te vinden (0p)

 
Totaal aantal punten: 10

10 x 2 = 20 punten 

Feedback

2+2+4+2+0=10

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf


220 punten

Antwoord Ronde 2

Aanvulling: 

De CO2-footprint van de HU en het dashboard 2020 staat nu op de website van de HU: 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/ 

Conclusie

In ronde 1 miste alleen nog de transparantie, i.v.m. het ontbreken van de informatie op de
website. Voor ronde 2 is dan ook de aanvulling dat dit op de website is gezet. 

Maximaal aantal punten: 2+2+4+2+1=11 (x 2 x 10 = 220). 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/


220 punten

Vraag 9
Bedrijfsvoering > Reductie energieverbruik

Reductie energieverbruik

Antwoord Ronde 1

Het is duidelijk dat energiereductie opgenomen is in het beleid van de HU. Het heeft de ambitie 
om energieneutraal te zijn in 2030. In het convenant MJA3 heeft de HU zich vastgelegd op een 
30% energie-efficientieverbetering t.o.v. 2008, maar in mei 2018 was dat al 47.84% en naar 
verwachting was het in 2020 zelfs 56%.  De HU heeft als 1 van de weinige al recente informatie 
over energiegebruik 2020. Ze gebruiken al vier jaar lang alleen maar groene stroom. Ook geeft 
de HU aan dat er al diverse projecten, acties en events zijn uitgevoerd rondom energie met 
studenten om bewustwording en betrokkenheid te genereren. Dit getuigt van goede 
stakeholderparticipatie. 

Elektriciteitsverbruik is sinds 2014 met 18% gedaald. Een belangrijke strategie hiervoor is het 
beter isoleren van gebouwen, beginnend bij de gebouwen met het laagste energielabel en de 
hoogste verbruikcijfers. Het is ontzettend duidelijk dan de HU ambitieus is qua energiereductie 
en dat dit hoog op hun agenda staat. Echter zijn er meer uitkomsten en doelen te vinden dan 
daadwerkelijke strategieën, ookal zijn er zeker wel een aantal maatregelen en strategieen te 
vinden. Een toevoeging van een meer stapsgewijze en overkoepelende strategie zou tot een 
betere score leiden. 

Punten:2+1+2+2+1=8 x 2* = 16 punten (160) 

https://husite.nl/duurzaam/wp-
content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030


160 punten

160 punten

 

Feedback

2+1+2+2+1=8

Antwoord Ronde 2

Aanvulling: De HU stelt in 2021 samen met bureau Traject (zie bijlage voorstel 
verduurzamingsplan HU tot 2030. Deze offerte is vertrouwelijk en staat dus niet op onze site) een 
routekaart op waarin op basis van de volgende onderwerpen; afval, mobiliteit, energie en horeca, 
wordt aangegeven op welke wijze de energiedoelen voor 2030 gehaald worden en wat hier 
voor nodig is. Er is aan Traject reeds een opdracht conform hun offerte verstrekt. 

Tot 2020 is de strategie zoals beschreven in de MJA3-doelstellingen (zie ons antwoord in de eerste 
ronde) uitgewerkt in Energie Efficiency Plannen (EEP) steeds voor een periode van vier jaar. Het 
laatste EEP betrof de periode 2017-2020 en de verantwoording daarvan (de behaalde resultaten 
in lijn met het EEP) is op 1 april 2021 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
gedaan. Het EEP2017-2020 heb ik toegevoegd en is vertrouwelijk. 

Conclusie

Uit de reactie van de instelling blijkt dat de instelling bezig is met het maken van een
routekaart die aan zal geven op welke wijze de energiedoelen voor 2030 gehaald worden en
wat hier voor nodig is. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar omdat het plan
op dit moment nog niet gemaakt of geimplementeerd is, kunnen hier nog geen extra
punten voor worden gegeven. Daarom is besloten om voor dit jaar dezelfde punten te
behouden als ronde 1, maar de hogeschool stevent zeker af op volledige punten op alle
onderdelen als dit plan volgend jaar af is en actief geïmplementeerd wordt. Dat is daarom
ook het enige advies wat gegeven kan worden, want zoals in ronde 1 al beschreven is, scoort
de hogeschool verder goed op alle onderdelen. 

Punten:2+1+2+2+1=8x2x10



220 punten

Vraag 10
Bedrijfsvoering > Waterverbruik

Waterverbruik

Zijn er maatregelen om het waterverbruik rondom uw instelling te verduurzamen?

Antwoord Ronde 1

Wat betreft waterverbruik is op de HU site te lezen: 

Het waterverbruik is in 2018 toegenomen ten opzichte van 2017 dit komt door langere 
openingstijden, meer koffiegebruik en veel warme maanden. Om de toenamen aan waterverbruik 
tegen te gaan zijn verschillende initiatieven gestart. Hieronder vind je een aantal voorbeelden 
waardoor ons waterverbruik verbeterd is.  

Deeltjesgrootte-analyse voor duurzaam drinkwater

De maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerd drinkwater wordt steeds groter. 
Hogeschool Utrecht en preferred partner Waternet werken intensief samen om duurzame 
drinkwater-productieprocessen te ontwikkelen. 

Voor de ontkalking van water worden calcietpellets gebruikt die in de waterstroom zweven. Deze 
groeien aan met kalk uit het water en moeten na verloop van tijd vermalen worden om weer 
voldoende effectief te zijn. Vervolgens worden ze weer aan het proces toegevoegd. Hiermee wordt 
een duurzaam, circulair proces gerealiseerd en wordt de drinkwaterproductie van Waternet 
duurzamer. 

De ontwikkeling van de waterzuivering van de toekomst

Voor de productie van betrouwbaar drinkwater is een hele trein aan zuiveringsprocessen nodig. 
Bij veel van die processen wordt gebruik gemaakt van natuurlijk korrelmateriaal. Voorbeelden 
daarvan zijn filterzand, actieve kool en kalkkorrels. Deze korrels zijn alles behalve rond. Voor 



berekeningen wordt vrijwel altijd juist wel uitgegaan van perfecte ronde bollen. Daarom willen wij 
graag weten in welke mate (meer of minder) de korrels rond zijn. Om hier achter te komen 
hebben Waternet samen met Hogeschool Utrecht een methode ontwikkeld: de Statische 
Diameter Analyse (SDA) om dit te bepalen. 

Met een scanner en software, oorspronkelijk afkomstig uit de medische sector, worden allemaal 
eigenschappen van de vorm van de korrels bepaald (de morfologische eigenschappen). Met deze 
informatie kunnen wij de berekeningen verbeteren die nodig zijn voor betere beheersing van de 
waterzuiveringsprocessen en zo een bijdrage leveren aan de vermindering van 
grondstoffenverbruik. Dit geldt ook voor de hergebruik van reststoffen die weer als grondstoffen 
worden in gezet. Alles bij elkaar met als einddoel om een klimaat-neutrale bedrijfsvoering te 
realiseren in 2030. 

Klik hier voor de instructievideo over de expansiekolom op de Hogeschool Utrecht, door 
Jos Vantomme (ILC) en Sam Rutten.

Duurzaam watertappunt

Er zijn watertappunten aangebracht in alle gebouwen, om zo onder andere het gebruik van 
plastic wegwerpflessen (PET flessen) te ontmoedigen. De HU stimuleert het gebruik van 
kraanwater in plaats van bronwater. Het Nederlandse kraanwater is van uitstekende kwaliteit en 
het gebruik is duurzaam. Op deze manier zijn er namelijk geen plastic flessen nodig en het water 
hoeft niet vervoerd te worden. Dit bespaart grondstoffen en vermindert de uitstoot van CO2. 

Daarnaast staan in het ambitiedocument Utrecht Science Park beschreven hoe we vanuit het 
USP het water managen (pagina 17): 

‘’Bij de inrichting van het gebied houden we rekening met de gevolgen van klimaat-adaptatie door 
goed watermanagement. Door het toepassen van groene daken, het realiseren van voldoende 
waterberging en groene bestrating wordt geanticipeerd op extreme neerslag en wordt 
regenwater lokaal opgevangen en niet via het riool afgevoerd.’’ 

Verder streeft de HU naar meer Dopper verkooppunten bij de horeca-ondernemers en minder 
verkoop van PET flessen. Samen met Sodexo en Vitens is er een promotie van Doppers geweest 
bij de opening van ons eerste duurzame watertappunt in de Faculteit Economie. Dit 
watertappunt is ontworpen door één van onze studenten, heeft zelfs de aandacht van de HKU 
getrokken, en staat inmiddels in alle HU gebouwen een watertappunt. Uiteraard werkt de HU op 
de toiletten met drukknoppen en automatische aan/uit knoppen bij de waterkranen. 

Beoordeling 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=DdMT0HeJpgM
https://www.uu.nl/nieuws/ambitiedocument-utrecht-science-park-aangeboden-aan-wethouder-verschuure


160 punten

Goed om te lezen dat het waterverbruik wordt gemonitord. De data op de site is echter 
verouderd, en documenten met cijfers over het waterverbruik zijn voor zover wij weten niet 
online te vinden. Leuk dat het watertappunt is ontworpen door een student. Dit laat zien dat 
studenten worden betrokken bij het proces. 

Score: 2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 8 x 2 = 16 (x 10 = 160)

Feedback

2 + 2 + 2 + 2 + 0 = 8

Antwoord Ronde 2

Aanvulling (op de site plaatsen/link naar paragraaf Waterverbruik) Gebouwbeheer van de HU 
heeft de volgende maatregelen uitgevoerd in 2020 voor bewust waterverbruik in de gebouwen: 

 

 

Max 6 ltr spoelen toiletten 

 

 

 

Wastafelkranen met drukknop of automatische bediening 

 

 

 



180 punten

Duurzame watertappunten in alle gebouwen van de HU om flesjes water te vullen om zo het 
gebruik van petflessen te ontmoedigen. 

 

Voor 2021 zal uitgaande van het verbruik per student/medewerker in 2020 een actieplan worden 
opgesteld om het verbruik per student/medewerker jaarlijks te verminderen. 

Grafiek waterverbruik: 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#waterverbruik 

Conclusie

De extra gepresenteerde maatregelen resulteren niet in een verandering van 'gemiddeld'
naar vooruitstrevend voor de categorie strategie toepassing. Omdat het de maatregelen
concreter maakt maar niet direct blijkt van meer vooruitstrevende maatregelen. Wel is een
punt toegekend voor het feit dat het beleid en de maatregelen betreft waterverbruik zijn in
te zien op de website. 

Score: (2 + 2 + 2 + 2 + 1) = 9 x 2 = 16 (x 10 = 180)

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#waterverbruik


55 punten

Vraag 11
Bedrijfsvoering > Afvalbeleid

Afvalbeleid

Zijn er maatregelen om het afvalbeleid rondom uw instelling te verduurzamen?

Antwoord Ronde 1

Beoordeling 2021

Uit het jaarverslag van 2019 (het meest recente jaarverslag), blijkt dat de HU de ambitie heeft of 
in 2023 20% restafval te hebben en 80% gescheiden afval. De ambitie voor 2030 is ‘zero waste’. 
Er wordt aangegeven dat het scheidingspercentage in 2018 52% was. Uit het jaarverslag blijkt 
ook dat gescheiden ingezamelde koffiebekers, koffiedik, papier, plastic, gft-afval en pizzadozen 
gerecycled worden tot onder andere toiletpapier, bouwmaterialen en bio-pallets. In het 
duurzaamheidsverslag wordt aangegeven dat waar mogelijk studenten en onderzoekers worden 
betrokken bij projecten, bijvoorbeeld op het gebied van afvalscheiding en circulariteit. HU geeft 
hierbij als voorbeeld dat er reguliere bijeenkomsten voor afstemming met leveranciers in de 
materiaal- en afvalketen plaatsvinden om afval te beperken en beter te scheiden voor recycling. 
In 2019 hebben er pilots plaatsgevonden met betrekking tot afvalscheiding. Er wordt aangegeven 
dat die pilot succesvol was en dat hij uitgebreid wordt naar andere locaties/gebouwen van de HU. 
Er wordt aangegeven dat in samenwerking met partner SUEZ in 2020 nog meer afval tot 
grondstoffen zullen worden verwerkt. De HU geeft op haar website aan dat ze goed op weg is, 
maar dat het nog zeker niet perfect is. De HU geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan de omslag 
van afval- naar grondstoffen management. Het streven is om de grondstoffen te gebruiken voor 
producten die weer op de HU worden ingezet. Er wordt gewerkt aan het zuiverder inzamelen van 
afval en het efficiënter scheiden door versimpeling van afvalstromen. De HU hanteert momenteel 
zes afvalstromen met elk een eigen kleur. Daarnaast zal naar aanleiding van een 
afstudeeronderzoek van een HU student,  in de zomer van 2021 het PMD afval volledig 
afzonderlijk ingezameld worden. 

Aantal punten ronde 1 2021 (2+2+2+2+1) = 9 punten x 0,5 = 4,5 (x 10 = 45)

Geraadpleegde bronnen



 

 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/HU%20jaarverslag%202019.pdf

 

 

 

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/Jaaroverzicht-
duurzaamheid-2019.pdf

 

 

 

https://www.huontwikkelt.nl/wp-content/uploads/2019/08/HU-IP-2020-26_Design-Online-
Pages.pdf

 

 

 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#afval-&-grondstoffen

 

 

 

https://www.huontwikkelt.nl/van-koffie-naar-zeep-uitbreiding-afvalscheiding-bij-de-hu/

 

 

 

https://www.huontwikkelt.nl/van-afval-naar-grondstof-afvalscheiding-bij-de-hu/

 

 

 

https://husite.nl/duurzaam

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/Jaaroverzicht-duurzaamheid-2019.pdf
https://www.huontwikkelt.nl/wp-content/uploads/2019/08/HU-IP-2020-26_Design-Online-Pages.pdf
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#afval-&-grondstoffen
https://www.huontwikkelt.nl/van-koffie-naar-zeep-uitbreiding-afvalscheiding-bij-de-hu/
https://www.huontwikkelt.nl/van-afval-naar-grondstof-afvalscheiding-bij-de-hu/
https://husite.nl/duurzaam


45 punten

 

 

 

Sustainabul rapport 2020

 

Feedback

(2+2+2+2+1) = 9

Antwoord Ronde 2

Toevoeging: strategie is, voorzover mogelijk tijdens de COVID-19 pandemie, geimplementeerd, 
en wordt gemonitord. 

Vertrouwelijk document ‘Suez.4 Hogeschool Utrecht – meerjarenplan- van medio 2019 tot medio 
2023. – bijlage- 

In de twee jaar sinds SUEZ onze nieuwe afvalverwerker is is al veel van het 
meerjarenplan geimplementeerd en een aantal zaken, door de impact van COVID-19, nog niet. 

Monitoring overall en per locatie: 

Vertrouwelijk document: HU Afvalscheiding per locatie. Hieruit blijkt dat het percentage 
afvalscheiding over 2020 lager is uitgevallen dan gehoopt (zie ook CO2-footprint 2020) vanwege 



het feit dat de lockdowns in 2020 zijn aangegrepen voor grote opruimingen in de gebouwen 
(bedrijfsafval). 

Suez is sinds 1 mei 2019 onze afvalverwerker. In 2019 en tot medio maart 2020 (start 
eerste lock-down) zijn een aantal pilots uitgevoerd met het nieuwe afvalscheiden  

https://www.huontwikkelt.nl/van-koffie-naar-zeep-uitbreiding-afvalscheiding-bij-de-hu/. 

In januari 2021 is een pilot door een afstudeerder van de HU afgerond op basis waarvan in de 
zomer van 2021 met volledig gescheiden PMD-verzameling gestart zal worden. 

Parallel zijn er pilots/experimenten bij Green Offices van HU en UU 

https://www.huontwikkelt.nl/plastic-in-de-plantenbak-studenten-werken-aan-duurzaam-usp/ 

Daarnaast zijn er challenges in het onderwijs om mee te werken aan onze ambitie om in 2030 
afvalvrij te zijn 

https://www.huontwikkelt.nl/koffiebekers-maken-van-koffiedik/.   

Sinds de eerste lock-down is achter de schermen verder gegaan met het ketenoverleg van 
leveranciers zodat afvalscheiding, schoonmaak (verzorgt transport van afvalbakken in de 
gebouwen naar ondergrondse containers achter de gebouwen), afvalverwerking (JDE voor 
recycling van koffiebekers en koffiedroes) steeds beter op elkaar zijn afgestemd. 

Met horeca-leveranciers is, in zoverre de horeca open is geweest, verder overlegd hoe 
afvalstromen van de horeca beter aansluiten op de volgende stap, namelijk het verwerken van het 
afval. Dit heeft ook consequenties voor het overleg van de horeca-leveranciers met hun 
toeleveranciers wat betreft de gekozen verpakkingen. 

Zodra de gebouwen weer open zijn zullen op alle duurzaamheidsschermen in 4 van de 7 
gebouwen van de HU van de HU maandelijks de afvaltotalen en scheidingspercentages worden 
getoond per gebouw en voor HU totaal om de gebruikers van de panden mee te nemen in onze 
ambitie om in 2022 80% gescheiden afval te hebben en in 2030 zero waste te hebben. 

https://www.huontwikkelt.nl/van-koffie-naar-zeep-uitbreiding-afvalscheiding-bij-de-hu/
https://www.huontwikkelt.nl/plastic-in-de-plantenbak-studenten-werken-aan-duurzaam-usp/
https://www.huontwikkelt.nl/koffiebekers-maken-van-koffiedik/


45 punten

Twee bijlagen: 

 
Vertrouwelijk document ‘Suez.4 Hogeschool Utrecht – meerjarenplan- van medio 2019 tot 
medio 2023. – bijlage- 

 
Vertrouwelijk document: HU Afvalscheiding per locatie. Hieruit blijkt dat het percentage 
afvalscheiding over 2020 lager is uitgevallen dan gehoopt (zie ook CO2-footprint 2020) 
vanwege het feit dat de lockdowns in 2020 zijn aangegrepen voor grote opruimingen in de 
gebouwen (bedrijfsafval). 

Conclusie

De aangeleverde documenten laten zien dat het afval wordt gemonitord echter is het
document van alleen 2020 en er is dus geen verschil met voorgaande jaren zichtbaar. Ook
kan de monitoring uitgebreider; per persoon, het kan worden gelinkt aan
projecten/maatregelen, conclusies kunnen worden getrokken, in grafieken etc. Bovendien is
dit document niet openbaar. Doordat er nog veel verbetering mogelijk is in de monitoring
en het naar buiten brengen daarvan zijn hier niet de volledige aantal punten voor gegeven. 

Punten (2+2+2+2+1 = 9 punten) x 0,5 = 4,5 (x 10 = 45)



55 punten

Vraag 12
Bedrijfsvoering > Mobiliteit

Mobiliteit

Zijn er maatregelen om de mobiliteit rondom uw instelling te verduurzamen?

Antwoord Ronde 1

Beoordeling ronde 1, 2021

In het jaarverslag van 2019 valt te lezen: Mobiliteit en bereikbaarheid van het Utrecht Science 
Park (USP) zijn onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn. In toenemende mate is de 
doelstelling van ons mobiliteitsbeleid vooral bereikbaarheid in combinatie met duurzaamheid. 
Zoals blijkt uit de CO2-footprint 2019 (zie afbeelding) wordt deze voor circa 75% bepaald door 
het woon-werkverkeer van medewerkers. De HU werkt op dit onderwerp nauw samenwerkt met 
partners in het USP, de omliggende gemeenten, de provincie en het rijk. Zo is in 2019 een lange 
termijn ontsluitingsstudie van het gebied afgerond, en zijn tal van gezamenlijke initiatieven 
ondernomen (USP-carpool app, deelfietsen, Low Car Diet). Eind 2019 is de Uithoflijn in gebruik 
genomen.

Het is goed om te zien dat de HU in kaart brengt dat 75% van de CO2-footprint van 2019 wordt 
bepaald door het woon-werkverkeer van de medewerkers. Worden de cijfers van vliegreizen hier 
ook in meegenomen? 

Via:  https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-
rapportage-2019.pdf   is te lezen over zakelijke vliegreizen: 

De emissies door zakelijke vliegreizen zijn 337 ton CO2 . (-6% ) Deze wordt echter sinds 2016 
volledig gecompenseerd, waardoor de netto uitstoot 0 is. Opvallend is dat er in 2019 meer dan 
50% minder werd gevlogen op afstanden tot 2500km. Daar stond tegenover dat lange 
afstandvluchten (<2.500 km) met 40% stegen. Een mogelijke verklaring is een groeiend gevoel 
van publieke urgentie om treinen te gebruiken voor korte afstanden, en de voorkeur om kortere 
vluchten decentraal te boeken (voorschieten en achteraf declareren).

Wij vragen ons af hoe dat compenseren van de uitstoot gaat.



Aantal punten ronde 1, 2021: 5,5 x 0,5 = 2,75 ( x 10 = 28)

Gebruikte bronnen

www.hu.nl

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-
rapportage-2019.pdf

https://www.hu.nl/jaarverslag

Advies:

Aangezien de CO2 uitstoot van (vlieg)reizen door universiteit en hogescholen vaak verreweg de 
grootste bijdrage heeft aan de totale CO2 uitstoot van de universiteit/hogeschool, is het niet meer 
dan logisch om hier goed beleid over te schrijven.  Universiteiten/hogescholen zouden hierin het 
goede voorbeeld moeten geven bij het maken van bewuste reis keuzes. Hun reisbeleid zou, 
bijvoorbeeld, personeel en studenten niet moeten stimuleren om met het vliegtuig te reizen 
wanneer dit niet absoluut noodzakelijk is.

Ons advies is daarom om naast beleid over woon- en werkverkeer, reisbeleid te hebben over lange 
afstand reizen. Dit reisbeleid moet een bindend reisbeleid zijn om echt vooruitgang te boeken in 
duurzamere reisgedrag van de universiteit.

Voorbeeld van passend reisbeleid: Wanneer een locatie binnen 7 uur met de bus/trein te bereizen 
valt wordt vliegen niet vergoed.

Voor meer inspiratie kunt u op onze website stap 3 uit onze toolkit: Formulate concrete demands 
of onze Good Practices bekijken, www.timetoexplane.com.

-

Deze vraag over mobiliteit is gerankt door ExPlane, een international netwerk en platform van 

https://www.timetoexplane.com/index.php/the-explane-toolkit/
https://www.timetoexplane.com/index.php/good-practices/
http://www.timetoexplane.com


28 punten

studenten en academici, die zich inzetten tegen de gevolgen van vliegen door onze universiteiten 
te vragen om het goede voorbeeld te geven door bewust te reizen met behulp van duurzaam 
reisbeleid. It's time to ExPlane your University!

Feedback

5,5

Antwoord Ronde 2

Aanvulling: inmiddels is de CO2-footprint en het dashboard HU 2020 beschikbaar. Daarin staat 
dat de CO2-uitstoot door vliegreizen als enige uitstoot wordt gecompenseerd –zie slide 18- omdat 
daar nog geen reeel alternatief voor is. 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/ 

Wij vragen ons af hoe dat compenseren van de uitstoot van vliegreizen gaat. 

Biogas Tanzania via CNG– certificaat op onze site. https://husite.nl/duurzaam/duurzame-
hu/bedrijfsvoering/#compensatie-co2-buitenlandse-dienstreizen- 

Ons advies is daarom om naast beleid over woon- en werkverkeer, reisbeleid te hebben over lange 
afstand reizen. Dit reisbeleid moet een bindend reisbeleid zijn om echt vooruitgang te boeken in 
duurzamere reisgedrag van de universiteit. 

De Hogeschoolraad heeft in januari 2021 middels een initiatiefvoorstel aan het College van 
Bestuur gevraagd om een duurzaam vliegbeleid te ontwikkelen. Het college onderschrijft het 
belang van het verduurzamen van vervoersbewegingen, waarbij een aspect het verminderen van 
het gebruik van het vliegtuig is en heeft daarom de diensten Bedrijfsvoering en OO&S de 
opdracht gegeven het initiatief inzake duurzaam vliegen ter hand te nemen en uit te werken 
binnen de missiegedreven opgaven van het HU Ambitieplan. De stukken zijn al bijlage 
bijgevoegd. 

De verdere uitwerking zal o.a. gericht zijn op het meegeven van kaders voor welke 
reizen/afstanden het gebruik van het vliegtuig is toegestaan en voor welke reizen/afstanden 
gekozen dient te worden voor duurzaam alternatief vervoer. Ook zullen de 
gebruiksmogelijkheden van de elektrische HU-auto’s worden verruimd en zal er een 
communicatieplan opgesteld worden zodat het doel en invulling van de gewijzigde afspraken 
bekend zijn bij de HU gebruiker. 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#compensatie-co2-buitenlandse-dienstreizen-
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Conclusie

De aanvullende informatie van de onderwijsinstelling is niet voldoende voor een hogere
score aangezien de maatregelen om de mobiliteit rondom Utrecht Hogeschool te
verduurzamen nog altijd gemiddeld zijn en dus blijft de score gelijk. Mogelijk na het
invoeren van de voorstellen zou een hogere score mogelijk zijn, dus wie weet volgend jaar.
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Vraag 13
Bedrijfsvoering > Groene energie

Groene energie

Wordt de herkomst van energie en eventuele eigen opwekking van energie meegenomen in
de verduurzaming?

Antwoord Ronde 1

De herkomst van de energie wordt meegenomen in de bedrijfsvoering van de Hogeschool 
Utrecht.  Zo is de HU al 100% overgegaan op de inkoop van groene stroom.  Hiernaast hebben zij 
twee doelen: 

 

 

Reductie van CO2-uitstoot van de HU met 20% in 2020 ten opzichte van 2014;

 

 

 

In 2030 C02- neutraal.

 

Score: 11 x 0.5 = 5.5 (x 10 = 55)

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/

Op het dak van een van de gebouwen van Hogeschool Utrecht zijn allerlei zonnepanelen, 
zonneboilers en dakbedekkingsmaterialen te zien. Dat is de Duurzame Energieproeftuin 2.0, een 
openlucht lab met praktijkopstellingen die worden gebruikt in het 
techniekonderwijs. https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/17-partnerschappen-voor-de-
doelen/#duurzame-energieproeftuin-2.0. Hieruit is aantoonbaar dat studenten betrokken worden 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/17-partnerschappen-voor-de-doelen/#duurzame-energieproeftuin-2.0


in het proces. Meer projecten waaruit op te maken is dat studenten, onderzoekers en 
medewerkers actief betrokken worden bij het proces, vind je 
hier: https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/7-duurzame-en-betaalbare-energie/.

Daarnaast is nu ook ons Certificaat Duurzame Energie '2019' en '2020-2022' terug te vinden 
op: https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030. 

Bekijk ook:

https://www.huontwikkelt.nl/zo-gebruik-je-de-nieuwe-hu-e-cars-op-zonne-energie/

https://www.huontwikkelt.nl/elektrische-autos-hu-leveren-stroom-terug-aan-het-net/

https://www.usi.nl/nl/actueel/nieuws/project-smart-solar-charging-genomineerd-voor-pathways-
to-sustainability-award

https://husite.nl/duurzaam/een-rondleiding-door-heidelberglaan-15-breeam/

Verder staat in de bijlage een voorbeeld van een studentenproject CMD rondom de E-cars. 
Hieruit is op te maken dat studenten betrokken worden in het proces. Op de korte termijn gaat 
We Drive Solar al haar E-cars (dus niet alleen op het USP) beschikbaar stellen voor HU 
medewerkers, zodat zij makkelijker een E-car in bruikleen kunnen nemen en hierdoor het gebruik 
van E-cars toeneemt.

Tenslotte heeft de HU het Lectoraat Nieuwe Energie in de 
Stad: https://www.hu.nl/onderzoek/nieuwe-energie-in-de-stad. Hun resultaten worden 
opgenomen in lesprogramma's van opleidingen in engineering, gebouwde omgeving en elders. 
Ook vormen onze resultaten aanleiding voor het ontstaan van nieuwe opleidingen. Zo worden 
studenten en andere stakeholders betrokken.

Daarnaast staan in ons HU Jaarverslag (zie bijlage) voorbeelden van groene energie, zie pagina 
32.

Het verslag is ter vaststelling voorgelegd aan het College van Bestuur, maar is nog niet formeel 
vastgesteld, omdat er door de Coronacrisis andere prioriteiten zijn gesteld. Het stuk is daarom in 
(vergevorderd) concept bijgevoegd. Aangezien er stukken zijn bijgevoegd die nog niet formeel zijn 
vastgesteld is de status hiervan privé. 

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/7-duurzame-en-betaalbare-energie/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#energieneutraal-in-2030
https://www.huontwikkelt.nl/zo-gebruik-je-de-nieuwe-hu-e-cars-op-zonne-energie/
https://www.huontwikkelt.nl/elektrische-autos-hu-leveren-stroom-terug-aan-het-net/
https://www.usi.nl/nl/actueel/nieuws/project-smart-solar-charging-genomineerd-voor-pathways-to-sustainability-award
https://husite.nl/duurzaam/een-rondleiding-door-heidelberglaan-15-breeam/
https://www.hu.nl/onderzoek/nieuwe-energie-in-de-stad


55 punten

55 punten

Feedback

11

Antwoord Ronde 2

Geen aanvullingen

Conclusie

Er zijn geen aanvullende documenten in afgelopen ronde opgestuurd. Hierdoor is de
puntentelling hetzelfde gebeleven.

Score: 11 x 0.5 = 5.5 (x 10 = 55)
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Vraag 14
Bedrijfsvoering > Kantine

Kantine

Zijn er maatregelen om de kantine te verduurzamen?

Antwoord Ronde 1

Punten:

0.5 * 11= 5.5 (x 10 = 55)

Uitleg:

De hogeschool Utrecht is bezig met het verduurzamen van de kantine door bijvoorbeeld 
vegetarische banqueting. Verder hebben ze regels gemaakt waar elke horeca ondernemer binnen 
de Hogeschool Utrecht zich aan moet houden.

 
Minimaal 50% duurzame inkoop in 2020 en onder duurzame inkoop verstaan we 
seizoensproducten, lokale producten (uit de provincie Utrecht), reductie van vlees door het 
voeren van vegetarische en veganistische producten en producten met een fairtrade of 
duurzaamheidskenmerk.

 
Derving maximaal 4% van de omzet in 2020.

 
Verpakkingsmaterialen van de cateraar sluiten aan bij de afvalstromen van de HU 
(gescheiden afval).

 
80% afvalscheiding in 2020; ofwel 20% restafval en 80% gescheiden afval.

Ze zorgen ervoor dat iedereen zich hier aan houdt, zo niet dan worden er maatregelen getroffen 
om de cateraar te helpen hierbij. Verder is dit jaar een aanbesteding gedaan afvalbeleid en in 
samenspraak met de Green Office ingericht. Studenten worden betrokken in het verduurzamen 



55 punten

van de kantine, ze helpen bij acties organiseren zoals meatless monday.

Door corona zijn is de katine lang niet open geweest, op 1 september zijn ze opgestart met een 
beperkt assortiment om derving van producten te beperken. De voorraden die overgebleven zijn 
na de plotselinge sluiting zijn, voor zo ver mogelijk, naar de voedselbank gebracht. Om verdere 
derving beperkende maatregelen toe te passen is de koffie en thee voorziening in kannen 
afgeschaft. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de “Proeftuin” zijn in volle gang. Het 
concept “Proeftuin” bestaat uit  een of meerdere horeca-concepten waarin ruimte wordt geboden 
voor duurzame, innovatieve invullingen (proeven) door en/of met studenten.  Met onze partners 
op het USP  is de laatste hand gelegd aan de visie Horeca en Retail voor het USP, hierin is ruimte 
voor MKB partijen opgenomen. Daarnaast is er een initiatief ontwikkeld om in samenwerking met 
de UU logistieke stops van de foodleveranciers op het USP te bundelen.

Wij vinden dat de hogeschool Utrecht erg goed bezig is, daarom geven de volle punten. 

Bronnen:

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#horeca-&-catering

 

Feedback

11

Antwoord Ronde 2

Geen aanvullingen

Conclusie

De hogeschool Utrecht is bezig met het verduurzamen van de kantine door bijvoorbeeld
vegetarische banqueting. Verder hebben ze regels gemaakt waar elke horeca ondernemer
binnen de Hogeschool Utrecht zich aan moet houden.

Minimaal 50% duurzame inkoop in 2020 en onder duurzame inkoop verstaan we
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seizoensproducten, lokale producten (uit de provincie Utrecht), reductie van vlees
door het voeren van vegetarische en veganistische producten en producten met een
fairtrade of duurzaamheidskenmerk.
Derving maximaal 4% van de omzet in 2020.
Verpakkingsmaterialen van de cateraar sluiten aan bij de afvalstromen van de HU
(gescheiden afval).
80% afvalscheiding in 2020; ofwel 20% restafval en 80% gescheiden afval.

Ze zorgen ervoor dat iedereen zich hier aan houdt, zo niet dan worden er maatregelen
getroffen om de cateraar te helpen hierbij. Verder is dit jaar een aanbesteding gedaan
afvalbeleid en in samenspraak met de Green Office ingericht. Studenten worden betrokken
in het verduurzamen van de kantine, ze helpen bij acties organiseren zoals meatless
monday.

Door corona zijn is de katine lang niet open geweest, op 1 september zijn ze opgestart met
een beperkt assortiment om derving van producten te beperken. De voorraden die
overgebleven zijn na de plotselinge sluiting zijn, voor zo ver mogelijk, naar de voedselbank
gebracht. Om verdere derving beperkende maatregelen toe te passen is de koffie en thee
voorziening in kannen afgeschaft. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de
“Proeftuin” zijn in volle gang. Het concept “Proeftuin” bestaat uit  een of meerdere horeca-
concepten waarin ruimte wordt geboden voor duurzame, innovatieve invullingen (proeven)
door en/of met studenten.  Met onze partners op het USP  is de laatste hand gelegd aan de
visie Horeca en Retail voor het USP, hierin is ruimte voor MKB partijen opgenomen.
Daarnaast is er een initiatief ontwikkeld om in samenwerking met de UU logistieke stops
van de foodleveranciers op het USP te bundelen.

Wij vinden dat de hogeschool Utrecht erg goed bezig is, daarom geven de volle punten. 



55 punten

55 punten

Vraag 15
Bedrijfsvoering > PIANOO-inkoopvoorwaarden

PIANOO-inkoopvoorwaarden

Houdt uw instelling rekening met de criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van
PIANOO?

Antwoord Ronde 1

De HU hanteert duidelijk heel maatschappelijk verantwoorde speerpunten, ook van PIANOO.

Geraadpleegde documenten en links:

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#duurzame-inkoop

Score: 2 + 2 + 4 + 2 + 1 = 11 x 0.5 = 5.5 (x 10 = 55)

Feedback

2 + 2 + 4 + 2 + 1 = 11

Antwoord Ronde 2

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/#duurzame-inkoop
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Geen aanvullingen

Conclusie

Alle punten zijn behaald!
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Vraag 16
Bedrijfsvoering > Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid

Werkt de instelling aan de verbetering van diversiteit en inclusiviteit?

Antwoord Ronde 1

Duurzaamheid en daarbij inclusiviteit zijn bijzonder goed vindbaar via husite.nl. Via hu.nl kom ik 
echter niet op die inzichtelijke documenten terecht. Zo wordt de rol van inclusiviteit niet duidelijk 
op https://www.hu.nl/visie, terwijl wel in het amibitieplan 2026 staat op p.14: “We willen een 
inclusieve, toegankelijke hogeschool zijn en ervoor zorgen dat iedere student en iedere 
medewerker zich thuis voelt. Zich gekend weet, gelijke kansen krijgt.” Er wordt niet 
geconcretiseerd hoe jullie dat gaan doen. Wat houdt dit concreet in? 

Op https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/socialeduurzaamheid/ lees ik dat jullie een 
werkgroep diversiteit en inclusie hebben opgericht, Diversity Officer hebben aangenomen en er 
een netwerk Diversiteit en Inclusie om te werken aan het diversiteitsbeleid. De werkgroep heeft 
drie thema’s: culturele diversiteit, studeren en werken met een beperking en LHBTIQ+.” Dit is 
erg goed. Wel jammer dat ik hier verder niks over kan vinden, ook niet op hu.nl. Ik ben benieuwd 
wat concreet de doelstellingen zijn en hoe die worden gemonitord.

Score: 1+0+0+1+0=2 x 1 =2 (x 10 = 20)

Mocht er behoefte zijn aan voorbeelden van onderwijsinstellingen die een duidelijk en 
alomvattend plan hebben, kijk eens naar: https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-
regelingen/beleid/instellingsplan/instellingsplan.html 

https://www.uu.nl/sites/default/files/UU-EDI-Strategie-en-Actieplan.pdf  

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/diversiteit/werkplan-di-2020--
-nl.pdf
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Bronnen:

https://www.hu.nl/visie 

https://www.hu.nl/jaarverslag 

https://www.huontwikkelt.nl/static/hu-2026-ambitieplan.pdf  

https://www.hu.nl/hu-gaat-leraren-opleiden-om-inclusiever-onderwijs-te-geven 2021

https://www.hu.nl/hu-student-beau-geraeds-wint-ecio-frank-award-voor-inclusiever-onderwijs 
2021

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/socialeduurzaamheid/

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/10-minder-ongelijkheid/

https://husite.nl/duurzaam/ik-heb-niks-tegen-homos-maar-ik-hoef-ze-niet-te-zien-zoenen/

https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/5-vrouwen-en-mannen-gelijk/ > hoe pakken jullie 
dit aan? 

https://husite.nl/hu-helpt/ 

Feedback

1+0+0+1+0=2

Antwoord Ronde 2

Diversiteit en inclusie

In het strategische beleidsdocument Hu in 2026 staat: ‘Elke student dient de mogelijkheid te 
krijgen om zijn of haar talent te ontwikkelen en zelf regie te pakken over zijn of haar leerweg 
uiteraard met persoonlijke begeleiding en in een veilige leeromgeving. Dat zelfde geldt voor onze 
medewerkers: elk talent telt.’



In 2020 is er een projectplan diversiteit en inclusie vastgesteld (bijlage).  In het voorjaar van 2021 
is een Diversity Officer aangesteld die met de werkgroep diversiteit werkt aan nieuw beleid voor 
inclusie en diversiteit. De doelstellingen uit het bijgevoegde plan zijn nog geldend.

Wat we willen bereiken? De werkgroep bijdragen aan de ‘sense of belonging’, verbetering van 
instroom, de binding met de HU-gemeenschap en de verbetering van het studentsucces en 
studentenwelzijn van studenten met diverse achtergronden door concreet:

 
Bijdragen te leveren aan de ‘sense of belonging’  (jaarkalender activiteiten; dialoogsessies; 
communicatie en beeldvorming; handreikingen voor groepsvorming).

 
Bijdragen te leveren aan de dialoog over onbewuste normativiteit en de inclusieve 
hogeschool.

 
Bijdragen te leveren aan de innovatie van het curriculum.

 
Ontmoeting tussen studenten en medewerkers te faciliteren.

 
Actueel zijn de zorgen over de impact van corona op de binding van studenten met elkaar 
en de HU gemeenschap. Bij de uitvoering van deze aanvraag zal er daarom continue 
aandacht zijn voor de invloed van het afstandsonderwijs op de gemeenschapsvorming en 
binding van studenten.

https://www.hu.nl/impact-door-diversiteit

https://www.huontwikkelt.nl/diversity-officer-elena-valbusa-aanpassen-mag-geen-
eenrichtingsverkeer-zijn/

https://www.huontwikkelt.nl/agenda-overzicht/vrouwendag/

Internationale Vrouwendag: inspirerende portretten van HU vrouwen! | Duurzaam Doen 
(husite.nl)

https://www.hu.nl/samenwerken/praktijkvoorbeelden/naar-inclusiever-onderwijs

https://www.hu.nl/impact-door-diversiteit
https://www.huontwikkelt.nl/diversity-officer-elena-valbusa-aanpassen-mag-geen-eenrichtingsverkeer-zijn/
https://www.huontwikkelt.nl/agenda-overzicht/vrouwendag/
https://husite.nl/duurzaam/enwatdoejij/8-maart-internationale-vrouwendag/
https://www.hu.nl/samenwerken/praktijkvoorbeelden/naar-inclusiever-onderwijs
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https://www.hu.nl/impact-door-diversiteit

 

Andere initiatieven rond sociale duurzaamheid

Op de projectsite www.duurzaam.hu.nl staat  bij Duurzame initiatieven | Duurzaam Doen 
(husite.nl) voor elke SDG tal van projecten in de HU beschreven, dus ook voor de SDGs op het 
gebied van sociale duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld project DURF, The Sign Language Coffee 
Bar en Het Juridisch Studentenloket.

De HU werkt aan studentenwelzijn en inclusie voor studenten. Op elk instituut is een 
aandachtsfunctionaris studeren+ actief. De aandachtsfunctionaris adviseert de opleiding hoe 
hulpvragen van studenten+ (studenten met extra of bijzondere behoeften) goed opgepakt en 
waar mogelijk voorkómen kunnen worden. Zie https://husite.nl/hu-helpt/

In September organiseerde de HU het Voel je thuis-festival, dat een leuk en laagdrempelig 
programma bood voor alle studenten.

Voel je thuis festival 2020 | Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (husite.nl) 

Conclusie

Bedankt voor de aanvullende informatie. Het is inzichtelijk om het plan over de Diversity
Officer te lezen, de verbinding met studenten is ook duidelijk aanwezig. Een tip is om op
hu.nl concreet te vermelden wat inclusief onderwijs voor jullie betekend, welke
doelstellingen er zijn en welke rol de Diversity Officer heeft. Wellicht heeft dit nog even tijd
nodig omdat de Diversity Officer nog niet zo lang werkzaam is. We kijken uit naar wat deze
persoon met de werkgroep te weeg gaat brengen!

https://www.hu.nl/impact-door-diversiteit
http://www.duurzaam.hu.nl
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/10-minder-ongelijkheid/#durf!-jongerenactiviteiten
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/10-minder-ongelijkheid/#sign-language-coffeebar
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/#het-juridisch-studentenloket
https://husite.nl/hu-helpt/
https://husite.nl/gemeenschapsvorming/voel-je-thuis-festival/
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Vraag 17
Bedrijfsvoering > Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor de bedrijfsvoering van de instelling?

Antwoord Ronde 1

Score: 5.5 x 0.5= 2.75 (x 10=28)

De Hogeschool Utrecht heeft in 2018 de SDG’s ondertekend. De hogeschool geeft aan dat 
duurzaamheid voor hen van groot belang is, ook binnen bedrijfsvoering. De HU toont een goed 
begrip van duurzaamheid: 

“Bij het woord duurzaamheid denken we al snel aan energiebesparing en afvalrecycling. En 
inderdaad, daar doet de HU veel aan. Maar duurzaamheid is veel meer. Kijk maar naar de 
zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: Gendergelijkheid, geen 
armoede, onderwijs voor iedereen, goede gezondheid voor alle leeftijden en partnerschap om 
doelen te bereiken: ook dat zijn duurzaamheidsdoelen die wij als hogeschool delen.”  
(https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch) 

Echter vind ik binnen bedrijfsvoering aandacht voor duurzaamheid vooral op gebieden als 
energiegebruik, mobiliteit, horeca, inkoop en afvalscheiding. Op de website van de HU is een 
uitklapmenu te vinden met concrete projecten en doelen op deze gebieden. Ook heeft de HU een 
programmaplan Duurzame Bedrijfsvoering (2017-2020), een infographic met een timeline van 
2018 tot 2030 en een footprint-reportage uit 2019 op hun website. Voor mij mist vaak wel nog de 
koppeling met concrete SDGs. Dit is bijvoorbeeld wel gedaan binnen het gebied van afval en 
grondstoffen, welke is gekoppeld aan de SDG’s 1 (geen armoede), 2 (geen honger) en 3 (goede 
gezondheid). Dit laat ook goed de sociale aspecten van duurzaamheid zien. Verder had ik graag 
meer transparantie over de vooruitgang van hun projecten gezien. Ook was ik benieuwd of er een 
team/coördinator/een instelling die deze doelen probeert te halen en vooruitgang monitort. 

 

https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/

http://www.duurzaam.hu.nl/
https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/bedrijfsvoering/
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https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/Hoofdontwerp-Integraal-
Mobiliteitsbeleid-Hogeschool-Utrecht-tot-2020.pdf

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-
rapportage-2019.pdf

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-
rapportage-2019.pdf

https://husite.nl/duurzaam/wp-
content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf

https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch

Feedback

5,5

Antwoord Ronde 2

Er lijkt sprake te zijn van een misverstand over het gebruik van de term bedrijfsvoering. De 
dienst bedrijfsvoering van Hogeschool Utrecht gaat over zaken als gebouwbeheer, facilitaire 
diensten, roostering. De rankers baseren hun oordeel op wat er op duurzaam.hu.nl onder het 
kopje bedrijfsvoering; dit gaat echter over deze dienst doet (smalle definitie van bedrijfsvoering). 
Maar de HU doet daarbuiten veel aan sociale duurzaamheid. Deze vallen dan bijvoorbeeld onder 
de Diensten Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken, of onder de Dienst HR, of onder de 
onderwijsinstituten.

Sociale duurzaamheid

Op de projectsite www.duurzaam.hu.nl staat  bij Duurzame initiatieven | Duurzaam Doen 
(husite.nl) voor elke SDG projecten in de HU beschreven, dus ook voor de SDGs op het gebied van 
sociale duurzaamheid.

https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/Hoofdontwerp-Integraal-Mobiliteitsbeleid-Hogeschool-Utrecht-tot-2020.pdf
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-rapportage-2019.pdf
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2020/04/HU-CO2-footprint-rapportage-2019.pdf
https://husite.nl/duurzaam/wp-content/uploads/sites/272/2019/10/Programmaplan_Duurzame_Bedrijfsvoering-2017-2020.pdf
https://www.hu.nl/duurzaamheid-meer-dan-logisch
http://www.duurzaam.hu.nl
https://husite.nl/duurzaam/duurzameprojecten/


De HU werkt aan studentenwelzijn en inclusie voor studenten. Op elk instituut is een 
aandachtsfunctionaris studeren+ actief. De aandachtsfunctionaris adviseert de opleiding hoe 
hulpvragen van studenten+ (studenten met extra of bijzondere behoeften) goed opgepakt en 
waar mogelijk voorkómen kunnen worden. Zie https://husite.nl/hu-helpt/

In September organiseerde de HU het Voel je thuis-festival, dat een leuk en laagdrempelig 
programma bood voor alle studenten.

Voel je thuis festival 2020 | Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (husite.nl) 

In het voorjaar van 2021 is een Diversity Officer aangesteld die met de werkgroep diversiteit 
werkt aan nieuw beleid voor inclusie en diversiteit. https://www.huontwikkelt.nl/diversity-officer-
elena-valbusa-aanpassen-mag-geen-eenrichtingsverkeer-zijn/ 

Op 8 maart 2021 organiseerde het Netwerk Diversiteit en Inclusie en de Diversity Officer voor 
het eerst Internationale Vrouwendag. Samen met vier tafelgasten, Diversity Officer Elena 
Valbusa en de presentator gingen zij in gesprek over persoonlijke verhalen. Daarnaast werden er 
vijf videoportretten met inspiratie en motto’s, van inspirerende HU vrouwen, gedeeld. Bekijk ze 
hier terug: Internationale Vrouwendag: inspirerende portretten van HU vrouwen! | Duurzaam 
Doen (husite.nl) 

Het lesprogramma ‘Naar inclusiever onderwijs’ is gestart als pilot bij de locatie in Amersfoort van 
de HU. Met het project willen de lerarenopleidingen een meer inclusieve mindset ontwikkelen en 
kijken hoe ze deze kunnen overdragen aan toekomstige onderwijsprofessionals. Lees er meer 
over: https://www.hu.nl/samenwerken/praktijkvoorbeelden/naar-inclusiever-onderwijs 

SDGs in de Dienst Bedrijfsvoering

 

De koppeling van bedrijfsvoering aan concrete SDG’s wordt gemonitord aan de hand van een 
Dashboard HU Bedrijfsvoering waarin concrete KPI’s worden genoemd met betrekking tot SDG’s. 
Dit dashboard is ontwikkeld aan de hand van concrete projectvoorstellen tussen bedrijfsvoering 
en onze leveranciers. Twee voorbeelden zijn toegevoegd – vertrouwelijke documenten-.

Deze tweemaandelijkse leveranciersoverleggen blijken zeer inspirerende bijeenkomsten waarbij 
tussen HU en meerdere ketenpartners initiatieven worden afgesproken, uitgewerkt en in 
verantwoordelijkheden belegd. Het dashboard is een groeidocument om de ambities verder uit te 
werken en te monitoren.

Drie bijlagen – allen vertrouwelijk: 

https://husite.nl/hu-helpt/
https://husite.nl/gemeenschapsvorming/voel-je-thuis-festival/
https://www.huontwikkelt.nl/diversity-officer-elena-valbusa-aanpassen-mag-geen-eenrichtingsverkeer-zijn/
https://husite.nl/duurzaam/enwatdoejij/8-maart-internationale-vrouwendag/
https://www.hu.nl/samenwerken/praktijkvoorbeelden/naar-inclusiever-onderwijs
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Bedrijfsvoering duurzaam dashboard voor bijdrage aan SDG’s

 

 

 

Twee voorbeelden van projectvoorstellen voor verdere uitwerking van koppeling SDG’s aan 
activiteiten van Bedrijfsvoering

 

 

Conclusie

De bijlagen en onderbouwing welke de Hogeschool Utrecht heeft aangeleveerd hebben ons
echt overtuigd. Hier wordt heel concreet over nieuwe projecten en initiatieven rond de
SDGs en bedrijsvoering nagedacht. Ook heeft de Hogeschool Utrecht een intern dashboard
dat de vooruitgang van de bijdrage aan de SDG's monitort. Dit was eerder een punt van
kritiek. Vooral de focus op sociale duurzaamheid binnen de HU vinden wij heel belangrijk.
De volledige score wordt toegekend. 



150 punten

0 punten

Vraag 18
Best Practices > Best Practices

Best practice 1 - inzending voor prijs

Zijn er zaken die niet aan het licht gekomen zijn in deze vragenlijst en wel bijdragen aan de
verduurzaming van de onderwijsinstelling? Licht dit toe aan de hand van een best practice.
Dit kunnen voorbeelden zijn van onderzoeken, projecten of maatregelen in de praktijk,
die aan de verduurzaming bijdragen en stimuleren. Deze best practice wordt gedeeld met
alle deelnemende instellingen.

Beschrijf de best practices in maximaal 150 woorden. Extra documenten en links kunnen
toegevoegd worden ter ondersteuning, maar de essentie moet duidelijk zijn in deze
beschrijving.

Antwoord Ronde 1

-

-

Feedback

-

Antwoord Ronde 2

Ja

Precious Plastic 

Er wordt door studenten, onderzoekers en medewerkers bedrijfsvoering van Hogeschool Utrecht 
en Universiteit Utrecht samengewerkt om een gezamenlijk probleem aan te pakken: het gebruik 
van single use plastic. Afvalvermindering op de campus is een gedeeld vraagstuk, dus waarom 
zouden we hier dan niet in samenwerken en onze krachten bundelen? UU-studenten doen 
onderzoek naar de verborgen afvalstromen en studenten van de HU maken de machines om het 
plastic te recyclen tot bruikbare producten. HU onderzoekers werken aan een business 
model voor recycling. Samen streven we naar bewustwording en een substantiële 
gedragsverandering.  

Het project wordt gefinancierd door HU, UU en Interreg TRANSFORM-CE (een Europees 
Fonds). 

 

https://www.nweurope.eu/transform-ce


Links:  

 

 

Filmpje op GOHU site [link] 

 

 

 

Filmpje op Facebook  

 

 

 

Van boterhamzakje op het USP naar plantenbak: hoe kan dat? – Trajectum (hu.nl) 

 

 

 

Plastic in de plantenbak: studenten werken aan duurzaam USP – HU Ontwikkelt 

 

 

 

Precious Plastic - Green Office Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht (uu.nl) 

 

 

 

Precious plastic | Green Office (husite.nl) 

 

https://www.facebook.com/GreenOfficeHU/videos/3953004834735636
https://trajectum.hu.nl/van-boterhamzakje-op-het-usp-naar-plantenbak-hoe-kan-dat/
https://www.huontwikkelt.nl/plastic-in-de-plantenbak-studenten-werken-aan-duurzaam-usp/
https://www.uu.nl/preciousplastic
https://husite.nl/greenoffice/precious-plastic/
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Conclusie

Bij de beoordeling van de best practices is er dit jaar gekeken in hoeverre de best
practices een op vernieuwende, inspirerende en creatieve manier bijdragen aan de
verduurzaming van het hoger onderwijs. 

Score: 13/15
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Vraag 19
Best Practices > Best Practices

Best practice 2

Zijn er zaken die niet aan het licht gekomen zijn in deze vragenlijst en wel bijdragen aan
de verduurzaming van de onderwijsinstelling? Licht dit toe aan de hand van een best
practice. Dit kunnen voorbeelden zijn van onderzoeken, projecten of maatregelen in de
praktijk, die aan de verduurzaming bijdragen en stimuleren. Deze best practice wordt
gedeeld met alle deelnemende instellingen.

Beschrijf de best practices in maximaal 150 woorden. Extra documenten en links kunnen
toegevoegd worden ter ondersteuning, maar de essentie moet duidelijk zijn in deze
beschrijving.

Antwoord Ronde 1

-

-

Feedback

-

Antwoord Ronde 2

Ja

Het duurzame Celcius huis gebouwd door studententeam van Hogeschool Utrecht 

Het platform Celcius – onderdeel van ‘Centre of Expertise Smart Sustainable Cities’ 
van Hogeschool Utrecht - 
is een plek waar onderzoekers, studenten en bedrijven samenwerken aan nieuwe producten en diensten om duurzame en gezonde steden te ontwikkelen.
Het interdisciplinaire team Celcius, met studenten van elf verschillende HU-
opleidingen, bouwt een duurzaam zelf ontworpen huis. Ook werken er technische studenten van 
ROC Midden Nederland mee. Loop door de 3D versie van het huis 
via deze link: https://my.matterport.com/show/?m=dsiHiK5DgBa. 

Met hun duurzame huis doen ze mee aan de internationale ‘Solar Decathlon Build Challenge 
2020’, een prestigieuze internationale wedstrijd voor universiteiten en hogescholen.  

De studenten werken samen met producenten van innovatieve producten om 
het huis zo duurzaam mogelijk te maken, zoals een douche die 
door een uniek upcycle systeem twintig keer minder water verbruikt.  

https://my.matterport.com/show/?m=dsiHiK5DgBa
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Links:  

HU-studenten bouwen duurzaam huis voor finale in wereldwijde wedstrijd | Nieuws | Hogeschool 
Utrecht 

Van Celcius-huis naar Transitielab Hoef-kwartier-maken - Centre of expertise Smart Sustainable 
Cities 

Celcius HU | Facebook  

CELCIUS-huis Live stream - YouTube 

https://www.solardecathlon.gov  

Conclusie

Bij de beoordeling van de best practices is er dit jaar gekeken in hoeverre de best
practices een op vernieuwende, inspirerende en creatieve manier bijdragen aan de
verduurzaming van het hoger onderwijs. 

Score: 9/9

https://www.hu.nl/hu-studenten-bouwen-duurzaam-huis-voor-finale-in-wereldwijde-wedstrijd
https://www.smartsustainablecities.nl/nieuws/1898786.aspx?t=Van-Celcius-huis-naar-Transitielab-Hoef-kwartier-maken
https://www.facebook.com/celciushu/
https://www.youtube.com/watch?v=f2J1PPnnoKg
https://www.solardecathlon.gov/
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Vraag 20
Best Practices > Best Practices

Best practice 3

Zijn er zaken die niet aan het licht gekomen zijn in deze vragenlijst en wel bijdragen aan de
verduurzaming van de onderwijsinstelling? Licht dit toe aan de hand van een best practice.
Dit kunnen voorbeelden zijn van onderzoeken, projecten of maatregelen in de praktijk,
die aan de verduurzaming bijdragen en stimuleren. Deze best practice wordt gedeeld met
alle deelnemende instellingen.

Beschrijf de best practices in maximaal 150 woorden. Extra documenten en links kunnen
toegevoegd worden ter ondersteuning, maar de essentie moet duidelijk zijn in deze
beschrijving.

Antwoord Ronde 1

-

-

Feedback

-

Antwoord Ronde 2

Ja

Grasfalt 

Asfalt wordt meestal gemaakt met aardolie. Maar het kan duurzamer. Olifantsgras biedt een 
alternatief dat geen CO2 produceert maar zelfs opslaat.  

Marcel van de Peppel is alumnus van de HU-opleiding Chemische Technologie. Hij bewerkt 
olifantsgras tot een chemisch aangepast poeder, waarmee hij bitumen vervangt (een restproduct 
van aardolie). Onze studenten en docent-onderzoeker Hermen Bollemaat helpen zijn jonge 
bedrijf Miscancell om dit Grasfalt door te ontwikkelen. Het asfalt wordt nu in verschillende 
gemeentes al gelegd. Gaan we een toekomst tegemoet waarin duurzaam asfalt de norm is? 

Bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten werken samen aan oplossingen die hun 
vakgebied innoveren. De nieuwe kennis die zij opdoen, wordt teruggebracht in HU-opleidingen. 
Zo werken we samen aan oplossingen én aan de professionals van de toekomst. Daarbij hebben 
het bedrijf, de onderzoeker, de docent en student ieder hun eigen, onmisbare rol. 
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HU ontwikkelt in beeld: hoe de HU bijdraagt aan duurzaam asfalt – HU Ontwikkelt 

HU Stories: Studenten werken aan klimaatvriendelijk asfalt | Hogeschool Utrecht 

Conclusie

Bij de beoordeling van de best practices is er dit jaar gekeken in hoeverre de best practices
op een vernieuwende, inspirerende en creatieve manier bijdragen aan de
verduurzaaming van het hoger onderwijs.  

 

Score: 6/6 

https://www.huontwikkelt.nl/hu-ontwikkelt-in-beeld-hoe-de-hu-bijdraagt-aan-duurzaam-asfalt/
https://www.hu.nl/hustories/grasfalt
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