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VOORWOORD CVB
Duurzaamheid is niet gebaseerd
op een stelsel van wetten, regels en
beleid, duurzaamheid is het gevolg van
visie en inzet, creativiteit, aandacht en
betrokkenheid. Mensenwerk dus. Voor
Hogeschool Utrecht is de HU-gemeenschap van studenten, onderzoekers,
medewerkers en onze externe partners
een sterke basis voor ons duurzame
denken en doen, nu en straks.
In onze community zien we dat de
menselijke dimensies van verbinding,
sociale cohesie, relaties en samenwerking
steeds belangrijker worden als aanjager
en katalysator in het streven naar een
duurzame toekomst. Het zijn deze zeer
betrokken mensen die het streven naar
duurzaamheid omzetten in concrete
daden, het zijn deze mensen die in
interactie met anderen duurzaamheid

VOORWOORD

als primaire levensbehoefte zien: het
zijn onze mensen die ook tijdens de
corona pandemie het doel niet uit
het oog zijn verloren.
Elke dag zetten we nieuwe stappen op
de weg naar een duurzame, inclusieve
en eerlijke samenleving. Een lange
weg, niet zonder obstakels. Dankzij
onze gidsen op deze weg, de mensen
die verkennen wat ons voorbij de bocht
wacht, maken we als HU-gemeenschap
goed vaart en voegen we – in alle opzichten – gewoon iedere dag er weer
iets aan toe.
Tineke Zweed

03

ENLEVEN IN EEN STEDEL
M
A
S
IJKE
AN
V
OM
IT
GE
E
T
V
LI

ING

INLEIDING
04

KW
A

INLEIDING
2020 stond ook voor Hogeschool Utrecht
in het teken van de coronapandemie.
Medio maart zijn de gebouwen van
Hogeschool Utrecht grotendeels gesloten
en hebben we in een hele korte tijd
moeten ontdekken en ervaren welke
uitdagingen en nieuwe mogelijkheden
online onderwijs en samenwerken ons
te bieden heeft.
Er werd snel geschakeld om het op
afstand werken te faciliteren met thuiswerkfaciliteiten. Ook werd de gemeenschapszin en samenhorigheid gestimuleerd door middel van het delen van
mooie verhalen van HU-medewerkers en
-studenten in deze nieuwe werkelijkheid
onder de hashtag #WijZijnHU.
Gaande het jaar en de lockdown werd
ook duidelijk dat online studeren,
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doceren en werken geen volledig
substituut kan zijn voor fysiek onderwijs
en fysiek contact. Daarom is er waar
toegestaan en verantwoord onderwijs
op locatie mogelijk gemaakt.
Daarnaast bleek dat de onhaalbaar geachte klimaatdoelen van Parijs opeens
toch niet zo onhaalbaar zijn. Ook sommige doelen van de HU zijn dichterbij
gekomen, zoals het reduceren van onze
CO2 uitstoot door het verminderen van
onze vervoerskilometers. We werken en
studeren op grote schaal vanuit huis, we
fietsen en wandelen veel, denken aan
onze gezondheid en houden rekening
met elkaar. We willen dan ook voorwaarts: samen werken aan onze ambitie
‘missiegedreven opgaven’, waar duurzaamheid er één van is.

Al jaren is duurzaamheid een belangrijk
speerpunt in ons onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering. Met aansprekende
initiatieven is daar handen en voeten
aan gegeven (www.duurzaam.hu.nl).
In dit jaaroverzicht is te lezen over de
projecten waarmee Hogeschool Utrecht
bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. Deze zijn onderverdeeld in
de focusdoelen, doelen waarop wij een
directe impact maken en doelen waarop
wij een incidentele impact hebben.
In het ambitieplan HU 2026 is duurzaamheid een van de zwaartepunten
van onze missiegedreven opgaven.
Daarmee ontwikkelen we ons van een
duurzame HU naar een HU die duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek
en de beroepspraktijk ziet als een
belangrijke opgave voor de komende
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jaren met het genereren van waarde
voor de regio.
Voor verdere ontwikkeling en profilering
van elk van de vier zwaartepunten,
waaronder duurzaamheid, is een regiegroep aangesteld bestaande uit een
collegelid en directeuren (onderwijs,
onderzoek en diensten). Met het profiel
dat we aan het ontwikkelen zijn willen
we dé partner in de regio worden voor
duurzaamheidsvraagstukken, zoals slimme
mobiliteit, gezonde leefomgeving en
circulair gebouwde omgeving. We willen
dat onze kennis en de kennis die we
ontwikkelen en onderwijzen toegepast
wordt waardoor we daadwerkelijk bijdragen aan die duurzame samenleving.
We laten ons daarbij inspireren door de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(17 SDG’s) van de Verenigde Naties.
Als onderdeel van het 25-jarige jubileum
van de HU werd de duurzame HU extra
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in het zonnetje gezet. Op 8 oktober
vond de HU Dag van de Duurzaamheid
2020 online plaats, waarop we onze
duurzaamheidsinspanningen van de
afgelopen jaren en de nieuwe fase die
we zijn ingegaan vierden. Het thema
van de HU Dag van de Duurzaamheid
2020 was ‘Think Local, Act Global’,
waarin we speciale aandacht hadden
voor ‘de donuteconomie’ van Kate
Raworth. Als hoofdspreker stond zij op
de bühne om te vertellen over hoe we
op een integrale manier willen werken
aan duurzaamheid en op deze manier
verder bijdragen aan oplossingen van
duurzaamheidvraagstukken die binnen
onze regio aan de orde zijn. Door de
inzichten die de coronacrisis ons heeft
gebracht hebben we het belang ingezien
om in te zetten op een meer circulaire,
groene, regeneratieve, koolstofarme
en lokaal verankerde economie, waarin
financiën, milieu en maatschappelijk
rendement meer in balans zijn, met

aandacht voor sociale duurzaamheid.
Om duurzaamheid ook binnen de HU
te verankeren is het HU Duurzame
Ambassadeurswerk, de SDG (Sustainable
Development Goals) community, gelanceerd. De SDG community is een online
en offline community voor HU-medewerkers en -studenten die impact (willen)
maken op de SDG’s en hierin een voortrekkersrol willen vervullen. De ambassadeurs stimuleren duurzaam denken en
handelen bij studenten en medewerkers
van de HU.
Het Programmateam Duurzaamheid

06

HU FOCUS SDG’S

HU FOCUS SDG’S

07

INLEIDING
FOCUS SDG’S
Hogeschool Utrecht levert een
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit
van (samen)leven in een stedelijke
omgeving. Vanuit onderwijs en
onderzoek werken we nationaal en
internationaal samen met andere
kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden
aan duurzame oplossingen voor
uiteenlopende vraagstukken. Onze
aanpak motiveert en inspireert en
kenmerkt zich door het samenbrengen van verschillende disciplines
en invalshoeken. Zo ontstaat er
ruimte voor duurzame vernieuwing
en stimuleren we duurzaam denken
en handelen.
In dit eerste deel gaan we in op waar
we onze focus leggen op het gebied
van duurzaamheid in het onderwijs,
onderzoek en de diensten.
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SDG 4
KWALITEITSONDERWIJS
Kwaliteitsonderwijs is het
eerste ontwikkelingsdoel dat
we benoemen. We werken voor
onderwijs twee voorbeelden uit
die draaien om challenge based
leren. Onze focus op kwaliteitsonderwijs is terug te lezen in
drie voorbeelden op het gebied
van onderzoek en één vanuit
bedrijfsvoering.

ONDERWIJS
Hogeschool Utrecht werkt op vele
manieren aan het waarborgen van
kwaliteitsonderwijs. Een voorbeeld
daarvan is challenge based leren, waarin we de afgelopen jaren veel ervaring
hebben opgedaan. Challenge based leren
is een domein-overschrijdende onderwijsaanpak waarin niet een bepaald vakgebied of specifieke vaardigheid centraal
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staat, maar een maatschappelijk vraagstuk. Het onderwijs is interdisciplinair en
erop gericht om studenten naar eigen
inzicht oplossingen voor dit vraagstuk
te laten vinden. Vanuit verschillende
programma’s binnen het HU-onderwijs
worden samen met de praktijk challenges georganiseerd rond uiteenlopende
vraagstukken, veelal in relatie tot de 17
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van
de VN (SDG’s). Zo bereiden we de
student voor op de vraagstukken van
de toekomst. Challenges vanuit de HU
gaan veelal over regionale vraagstukken
en zijn door hun onderzoekende en
ontwerpende aanpak een goede basis
om onderwijs, onderzoek en praktijk
samen te brengen. Deze benadering
zorgt voor een sterkere verbinding
tussen het onderwijs en de stad en
past goed bij de ambitie van de HU
om langs missiegedreven opgaven bij
te dragen aan een betere kwaliteit van
leven in de stedelijke omgeving.

Minor Leefbare Stad
Een van de programma’s waar challenge based leren structureel is ingebed
is bij de nieuwe minor De Leefbare
Stad. Hierin werken interprofessionele
studententeams van uiteenlopende HU
opleidingen samen aan maatschappelijke vraagstukken gekoppeld aan de
duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals
bijvoorbeeld duurzame bouw, voedselbanken of groene schoolpleinen. De
minor is in 2020 ontwikkeld en voor het
eerst uitgevoerd met studenten vanuit
heel Nederland. Ook was deze minor
genomineerd voor de onderwijsinnovatie
prijs van de HU.
Sustainable Campus Challenge
Hogeschool Utrecht werkt in de regio
samen in de vorm van studentenchallenges, onder meer vanuit de Utrecht
Challenge Alliantie, samen met ROC
Midden Nederland, Universiteit Utrecht,
Gemeente Utrecht en Economic Board

10

Utrecht. Zo werd in oktober 2020 de
eerste editie van de Sustainable Campus
Challenge georganiseerd, in samenwerking met Provincie Utrecht (programma
Goed op Weg), studentenhuisvester
SSH, het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en het RIVM. Tijdens
deze challenge ontwierpen gemengde
studententeams (MBO–HBO–WO)
oplossingen voor een duurzamer Utrecht
Science Park. Een aantal voorbeelden
van de geopperde oplossingen zijn het

4 — KWALITEITSONDERWIJS

gebruik van data om duurzame mobiliteit te bevorderen, energiebesparing
in studentenflats, een leefomgeving
gericht op meer sociaal contact en een
circulaire oplossing voor koffiebekers.
De challenge krijgt een vervolg in 2021,
met dezelfde circulaire wisselbeker.

ONDERZOEK
Het HU onderzoek is verbonden met
het onderwijs waarin onderzoeksresultaten doorwerken tot in het onderwijs. Op deze wijze blijft het onderwijs
actueel en van hoge kwaliteit. Het
praktijkgericht onderzoek is ook een instrument om nieuwe kennis en inzichten
te genereren, als basis om de beroepspraktijk te helpen met innovatieve
oplossingen voor complexe vraagstukken
en als vaardigheid om studenten
evidence informed te leren werken.
Het Kenniscentrum Leren en Innoveren
richt zich heel specifiek op vormen van
leren en innoveren en de optimalisering
daarvan. Daarnaast is educatie één van
de vier HU zwaartepunten, waaraan
vanuit onderzoek op alle thema’s wordt
bijgedragen. Drie onderzoeksprojecten
worden hieronder toegelicht.
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Inclusief onderwijs en dove families
Heel actueel in de coronapandemie was
afgelopen jaar onze HU alumna Irma
Sluis vaak in beeld om de regeringsbesluiten te vertolken naar gebarentaal
voor doven en slechthorenden. Een
onderzoeksproject dat aansluit op de
kennis bij de HU op dit domein is Inclusief
onderwijs en dove families. In dit
project werd de motivatie van ouders
onderzocht in de keuze om hun dove kind
naar een reguliere school te sturen, zowel
met of zonder de voorziening van een
gebarentolk of andere accommodaties.
Inclusief natuur- en techniekonderwijs
in meertalige basisschoolklassen
Een voorbeeld dat naast kwalitatief goed
onderwijs ook oog heeft voor inclusief
onderwijs gaat over de meertaligheid in
het onderwijs. Het project Inclusief natuuren techniekonderwijs in meertalige basisschoolklassen is gericht op lesgeven aan
klassen met kinderen met een meertalige

HU FOCUS SDG’S
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of anderstalige achtergrond. In dit
Europese project ontwikkelt de HU
samen met leerkrachten strategieën
om het primair onderwijs toegankelijk
te maken voor alle kinderen, ook voor
kinderen afkomstig uit een ander land
dan het land waar ze nu wonen.
Duurzaamheid in ICT-opleidingen
Hoe kwaliteitsonderwijs in onze eigen
beroepsopleidingen wordt bevorderd
vanuit het HU onderzoek blijkt uit een
ander onderzoeksproject; Duurzaamheid
in ICT-opleidingen: van intentie naar
implementatie. In dit project dat in 2020
van start is gegaan, wordt gewerkt aan
de vraag hoe de duurzaamheid thema’s
op een effectieve manier in de opleiding
geïntegreerd kunnen worden, met als
doel professionals op te leiden die beter
toegerust zijn op de vraagstukken van
de toekomst.

4 — KWALITEITSONDERWIJS
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BEDRIJFSVOERING
HUB-Lab
Het HUB-Lab is het innovatieve Lab
van de HU Bibliotheek. Het is een laagdrempelige, innovatieve omgeving voor
iedereen die nieuwe werkvormen en
technologieën wil ontdekken en inzetten
in de onderwijs- en onderzoekpraktijk.
Het HUB-Lab wil inspireren, informeren en
een plek bieden om te experimenteren
met innovatieve tools zoals virtual- en
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augmented reality en robotica. Medewerkers bieden dienstverlening en
ondersteuning op maat. Samen met
studenten en docenten/onderzoekers
worden er workshops en (les)programma’s samengesteld. In 2020 is de online
dienstverlening uitgebreid met een
online escape game, een virtuele tour
door het Lab en is een VR-game op
het gebied van informatievaardigheden,

i-Labyrint ontwikkeld. Hiermee oefenen
studenten informatievaardigheden op
een interactieve manier door games te
spelen en korte animaties te bekijken.
Deze digitale instructievorm past bij het
hybride onderwijs van de toekomst.
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SDG 3
GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN
Gezondheid en Welzijn is
de titel van één van de vier
zwaartepunten van de HU. Dat
wil zeggen dat in alle kenniscentra van de HU er op enige wijze
aandacht is voor dit onderwerp,
zowel vanuit educatie, digitalisering en/of duurzaamheid.
Met een zestal voorbeelden
laten we zien hoe we vanuit
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering werken aan deze
SDG, en werken aan een goede
gezondheid voor jong en oud.

ONDERWIJS
Minor International Health Studies
Bij de minor International Health
Studies gaat het om het ontwikkelen
van interculturele competenties binnen
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de setting van de gezondheidszorg.
Waar studenten voorheen tien weken
stage liepen en werkervaring opdeden
in het buitenland, werd deze minor voor
het studiejaar 2020-2021 gewijzigd
ten gevolge van corona. Studenten
werken nu in Nederland aan diezelfde
interculturele competenties. Hiervoor
zoeken ze zelf contact met een NGO
op het gebied van gezondheidszorg, en
voeren daar door middel van een eigen
geschreven projectplan een project
uit. Voorbeelden van organisaties waar
studenten hebben geparticipeerd zijn
Mercy Ships, Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS),
Medical3T en Simavi. In veel gevallen
ging het om een onderzoeksproject,
maar ook het opzetten van een vrijwilligersactie was een vorm. Daarnaast
krijgen studenten dezelfde theoretische
basis als voorheen en verdiepen ze zich
in thema’s als global health, duurzaamheid en culturele diversiteit via online

cursussen en documentaires die in de
les besproken worden. Ook krijgen
ze gastlessen van experts die in de
non-profit sector werken op het gebied
van gezondheidszorg, zoals Artsen
Zonder Grenzen. Verder is er gedurende
zes weken een internationale uitwisseling
met studenten uit Hamburg en Wenen
via het online spel ‘mega cities’. Kortom,
een divers arsenaal aan activiteiten
waarin de studenten zich toch kunnen
ontwikkelen in de competenties zoals
die oorspronkelijk binnen de minor
geformuleerd zijn.
Voel je thuis festival
Dit jaar vond het Voel je Thuis Festival
voor het eerst plaats. Van 14 tot en met
18 september waren er 38 evenementen voor studenten en medewerkers.
Een aantal van deze events waren ook
fysiek te bezoeken, zoals een Q&A met
Arjen Lubach, een lezing over diversiteit
en de serie Op De Bank, wat onderdeel
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uitmaakt van het cultuur en debat initiatief Podium. Studenten en medewerkers
waren enthousiast over het programmafestival. Ruim 500 deelnemers konden
genieten van mooie mix van informatieve
events en sessies waar de dialoog werd
opgezocht. Studenten hebben ontdekt
wat de HU naast de opleiding nog meer
te bieden heeft. Ook werd er tijdens
het Voel je Thuis Festival dagelijks een
artikel gepubliceerd in Trajectum.
ONDERZOEK
Gezondheidsvaardigheden bij kinderen
In het lectoraat Innovaties in de
Preventieve zorg werkt een promovenda
aan onderzoek van gezondheidsvaardigheden bij kinderen van 9-12 jaar in
Nederland in het kader van preventie
en gezondheidsbevordering. Dit is
nodig omdat er veel onduidelijk is
over de gezondheidsvaardigheden van
deze leeftijdsgroep. In het onderzoek
wordt onder meer een meetinstrument

SDG 3 — GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN
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ontwikkeld om de vaardigheden te
meten. Om goed zicht op het vraagstuk
te krijgen, wordt samengewerkt met
het Amsterdam Public Health Research
Institute, de Academische werkplaats
Noord Holland, de afdeling Volksgezondheid van Gemeente Utrecht en de
Bibliotheek te Nieuwegein. Het onderzoek wordt begeleid vanuit het VU
medisch Centrum.
Proefdiervrije testmethodes
voor vaccins
Het onderzoek en de ontwikkeling van
vaccins en geneesmiddelen is te zien in
een mooi onderzoeksproject dat gaat
over proefdiervrije testmethodes voor
vaccins. Daarbij wordt onderzocht hoe
de betrouwbaarheid van vaccins kan
worden vastgesteld zonder daar een
proefdier voor te hoeven gebruiken.

HU FOCUS SDG’S
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Door preventie inperken van
vroegtijdige sterfte
Het middels preventie inperken van
vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten komt tot uiting in veel verschillende onderzoeksprojecten. In dit
domein werken een achttal lectoraten
met hun respectievelijke onderzoeksgroep. Dat levert zoveel onderzoeksprojecten op dat een selectie moeilijk is.

SDG 3 — GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN

Toch noemen we er drie:
Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen, het in 2020 van start gegane
Friend — een implementatiestudie rond
valpreventie, en Preventieve gezondheidschecks in de wijk. We noemen juist
deze projecten als voorbeeld, omdat zij
illustreren hoe het onderzoek maatschappij breed samenwerkingsverbanden
opzet, de impact van het onderzoek laat
zien en de aanpak waarbij studenten
deel uitmaken van het onderzoek.

BEDRIJFSVOERING
Vitaliteit werkplek
In september en oktober was er een
divers ontwikkelaanbod met korte,
effectieve leerinterventies vanuit het
programma #FrisseStart. In dit programma werd specifiek ingespeeld op
de thematiek van het opstarten van het
nieuwe studiejaar en het (gedeeltelijk)
op afstand werken. In het diverse aanbod waren er interventies ter bevordering van persoonlijke effectiviteit, vitali-
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teit, teamontwikkeling, teambinding en
leidinggeven op afstand.
Tijdens de sluiting van fysiek hoger
onderwijs hebben we als HU ervaren
dat we de gemeenschap en sociale
binding missen. Dit is één van de sterktes
van Hogeschool Utrecht gebleken.
Het is van belang om die kracht mee te
nemen naar de toekomst om samen te
blijven leren, nieuwe vaardigheden te
blijven ontwikkelen en vormen te vinden
om het (gedeeltelijk) op afstand werken
effectiever en leuker te maken.

HU FOCUS SDG’S
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SDG 11 — DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN
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SDG 11
DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN
ONDERWIJS
Werkspoorkwartier creatief
circulair maakgebied
Vanuit het lectoraat Building Future
Cities wordt met acht regionale kennispartners onderzocht hoe het voormalige
bedrijventerrein Cartesiusweg II de
broedplaats kan worden voor zowel
bestaande bedrijven als startups die
werken vanuit de circulair economische
principes en op creatieve wijze bijdragen aan
de ontwikkeling van een circulair systeem.
Het onderzoek heeft al geresulteerd in
onder andere het werkboek ‘Circulaire
Ketens’ voor onderwijs en praktijk en
het afstudeerproject Circular Coworking
Spaces. Bovendien is het Werkspoorkwartier in 2020 genomineerd voor
de BT Circular Economy Award, nadat

HU FOCUS SDG’S

het in 2018 al de ABN AMRO Circular
Economy Award won.
In het Werkspoorkwartier doen studenten van Hogeschool Utrecht, Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht en Universiteit

Utrecht in samenwerking met gebouweigenaren, gebouwontwikkelaars en
mkb-bedrijven uit de bouw- en maaksector onderzoek naar circulair ontwerp.
Dit wordt gecoördineerd vanuit het
Utrecht Sustainability Institute (USI). De
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nieuwe inzichten die uit het onderzoek
komen vloeien terug naar het onderwijs.
Het project is mogelijk gemaakt
door subsidie van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Kansen voor West II, dat gericht is
op het versterken van de regionale
concurrentiekracht en het vergroten
van de werkgelegenheid.
ONDERZOEK
Bottom-up initiatieven in stedelijke
gebiedsontwikkeling
Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling voor participatieve, geïntegreerde en
duurzame planning van de steden is een
doel in SDG 11, dat direct herkenbaar
is in het onderzoeksproject Bottom-up
initiatieven in stedelijke gebiedsontwikkeling. Vanuit de burgers of eindgebruikers kijken we naar de strategieën
die deze groepen werkelijk vooruithelpen.
Bottom-up gebiedsontwikkeling is daar-

SDG 11 — DUURZAME STEDEN
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bij het uitgangspunt. Concreet levert
dit onderzoek ook handvatten op voor
groepen die met hun woongebied aan
de slag willen.
Grasfalt
Het vele asfalt in en rond de steden
is een product met een grote nadelige
impact op het milieu. Één van de doelen
van deze SDG is om tegen 2030 de
nadelige milieu-impact van steden per

capita te reduceren. Vanuit de HU
dragen we onder meer bij aan de
ontwikkeling van duurzaam asfalt in
Grasfalt. De invasieve plant olifantsgras
wordt bewerkt tot een chemisch aangemaakt poeder, dat bitumen van aardolie
kan vervangen. Het grasfalt wordt al in
verschillende gemeentes gelegd, en
wij werken door tot duurzaam asfalt de
norm is.
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Smart Urban Mobility
Een ander doel van deze SDG richt zich
op de vervoerssystemen. Vanuit het
Centre of Expertise Smart Sustainable
Cities van de HU wordt integraal
gewerkt aan Smart Urban Mobility.
Een mooi internationaal project ging van
start in 2020. Onder de naam eBussed
wordt onderzoek gedaan naar de wijze
waarop een busvloot van bussen die
op diesel rijden vervangen kan worden
door een busvloot die volledig elektrisch is. Daar komt heel wat bij kijken,
maar internationaal kunnen stedelijke
regio’s hierbij veel van elkaar leren.

HU FOCUS SDG’S
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BEDRIJFSVOERING
Collectieve Warmte/Koud Opslag
Het Utrecht Science Park (USP) is
koploper in energietransitie en duurzaamheid. In het Science Park zijn verschillende organisaties gevestigd met
eigen duurzaamheidsdoelstellingen en
-belangen, waarbij zoveel als mogelijk
afstemming en samenwerking wordt
gezocht. Zeker op het gebied van energie en mobiliteit, waar partners elkaar
nodig hebben om tot oplossingen voor
het USP te komen. Het doel is om een
gezamenlijke energietransitie mogelijk
te maken om vervolgens in 2030 een
gasvrij USP te hebben. In 2020 is besloten om als eerste stap een gezamenlijke
uitvraag te doen voor een onderzoek
naar samenwerking in een collectieve WKO (warmte/koude opslag). Dit
onderzoek is door de USP partners
(Universiteit Utrecht, UMC-Utrecht,
Hogeschool Utrecht, SSH studentenhuisvesting en gemeente Utrecht) uitge-

SDG 11 — DUURZAME STEDEN
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vraagd. Op dit WKO-systeem kunnen
gebouwen van verschillende eigenaren
aansluiten en het biedt een duurzaam
alternatief voor het huidige gasgestookte heet waternet in het gebied. Het
onderzoek moet antwoord geven op de
vraag of er voordelen zijn te behalen

met een collectief WKO-systeem, welke
mate van collectiviteit daar de meeste
kansen toe biedt en op welke wijze
organisatie, beheer en onderhoud en
eventueel gedeeld eigenaarschap kan
worden vormgegeven.
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SDG 12
VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

ONDERWIJS
Minor Circulaire Stad
Met de minor Circulaire Stad stomen
we studenten van binnen en buiten
Hogeschool Utrecht klaar voor een
arbeidsmarkt met een groeiende vraag
naar circulariteitsprofessionals. Vanuit
lokaal niveau gaan zij bijdragen aan
verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de minor wordt er ingespeeld
op klimaatverandering, moeten grondstoffen worden hergebruikt en is het
belangrijk dat er nagedacht wordt over
het inzetten van nieuwe energievoorzieningen.
Deze minor is niet alleen toegankelijk
voor studenten die al in de richting

SDG 12 — VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

bouwkunde studeren, maar voor iedereen. Dit omdat de vraagstukken voor
de Circulaire Stad om een multidisciplinaire aanpak vragen en samenwerking
tussen de verschillende domeinen in de
meest toekomstbestendige oplossingen
resulteert.
Green Office campagne om
vleesconsumptie te verminderen
Om op een eenvoudige manier je
persoonlijke ecologische footprint te
verkleinen bepleitte Green Office HU
in diverse online campagnes het eten
van plantaardig voedsel. Zo deelde
de Green Office in 2020 verschillende
vegetarische en geheel plantaardige
recepten op de Instagrampagina. Met
als doel volgers te laten zien dat je ook
lekker kan eten zonder vlees. Een voorbeeld van een campagne is Meatless
Monday, waarbij elke maandag een
vleesloos recept wordt gedeeld. De insteek van de campagnes is inspirerend

en positief. Van 9 t/m 15 maart 2020
deed Green Office ook mee met de
Nationale week zonder vlees. De zeven
medewerkers van Green Office deelden
elk hun favoriete vleesloze recept in een
online campagne.
Green Office HU (GOHU) is een team
van zes studenten en één Green Officer
die werken aan het van duurzaamheid
en aan de Sustainable Development
Goals door de HU gemeenschap te
informeren, inspireren en te activeren.
Refurbished ketens
Vanuit de studie Technische Bedrijfskunde
werken studenten aan de mogelijkheden voor hergebruik van producten. Nu
grondstoffen steeds schaarser worden
maar de vraag naar producten onverminderd doorgroeit, is het van belang
om producten zo lang mogelijk in
gebruik te houden. Één manier om dat
te bewerkstelligen is het aanbieden van
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refurbished producten. Een refurbished
product is een product dat verkocht is
maar vervolgens terug is gekomen bij
de leverancier of producent. In plaats
van het product weg te gooien wordt
een refurbished product gecontroleerd
en waar nodig gerenoveerd, schoongemaakt en/of hersteld om vervolgens in
een zo goed mogelijke staat opnieuw te
koop te worden aangeboden, vaak met
korting. Onze studenten zoeken uit hoe
producten hergebruikt zouden kunnen
worden en hoe dit te realiseren valt met
de verschillende schakels en bedrijven
die een rol spelen bij de levenscyclus
van de producten.
ONDERZOEK
Transforms- CE
Plastic voor eenmalig gebruik: eigenlijk is
dat niet meer van deze tijd. Kunststoffen
voor eenmalig gebruik veroorzaken een
enorme vervuiling, zowel in de oceanen
als op het land. Zo’n 79% van het plastic
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afval komt terecht op stortplaatsen of
wordt zwerfvuil. Momenteel worden
plastic producten op zijn best gerecycled tot andere producten van mindere
kwaliteit, voordat ze uiteindelijk afval
worden. Er is geen circulair recyclingmodel. TRANSFORM-CE wil plastic
hoogwaardig recyclen, zodat het zijn
waarde behoudt en in een cyclus van
hergebruik terecht komt. Het Europese
project doet dit in een samenwerking
van 36 partners die elkaar met eigen
expertises aanvullen: bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waaronder
de HU.
BEDRIJFSVOERING
Kerstdecoratie en Kerstpakketten
Ook tijdens kerst stond duurzaamheid
hoog op de agenda. Juist bij dit feest
dat lijkt te draaien om het stimuleren
van onbegrensde consumptie valt er
natuurlijk veel te winnen op het gebied
van duurzaamheid. Met name binnen

SDG 12 — VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

duurzaam ontwikkelingsdoel 12:
verantwoorde consumptie en productie.
Hogeschool Utrecht had dit jaar prachtige
decoraties en kerstbomen, deels ingekocht bij diverse kringloopwinkels en
deels te danken aan allerhande huisvlijt;
kerststukjes, zelfgemaakte kerstballen
en ga zo maar door.
Het nieuwjaarsgeschenk van de HU kon
daarbij niet achterblijven. De HU werkt
al enkele jaren met een persoonlijke
code waarmee men in een online catalogus kan shoppen. Bij de aanbesteding
van het nieuwjaarsgeschenk 2020 zijn
de duurzaamheidseisen aangescherpt.
Een groot deel van het productaanbod
is duurzaam en er is ook de mogelijkheid om een donatie te doen voor een
goed duurzaam doel. Tot slot heeft het
beoordelingsteam de eis gesteld om
alle genderstereotypes uit de bestelapplicatie te halen en is ervoor gekozen
alle producten op productthema te

categoriseren in plaats van gender. De
eindbeoordeling van het assortiment
is in samenwerking met HR en Green
Office gedaan.

29

HU FOCUS SDG’S

30

SDG 17
PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
ONDERWIJS
ESSSR
Als eerste Nederlandse onderwijsinstelling
is de HU deel gaan uitmaken van de European School of Sustainability Science and
Research. ESSSR is een inter-university consortium; een netwerkorganisatie die wordt
gevormd door ongeveer 40 participerende
universiteiten en gecoördineerd en geleid
vanuit HAW Hamburg. Wat de deelnemers
in dit netwerk delen is een gezamenlijke
interesse in duurzaamheidsvraagstukken.
Allen dragen zij op hun manier bij aan
oplossingen voor vraagstukken rond
duurzame ontwikkeling.
Daarnaast zorgt de netwerkorganisatie
voor verbinding op het gebied van onderwijs en onderzoek in duurzaamheid

SDG 17 — PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

aan Europese universiteiten. Binnen
het netwerk wordt samengewerkt en
kennis gedeeld rond conferenties, lesprogramma’s, onderzoeksprojecten en
PhD trainingen. De inhoudelijke kennis
wordt gedeeld in een database en er is
de mogelijkheid tot publiceren.
ONDERZOEK
Het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen doen we samen. Een
samenwerkingsverband waar Hogeschool
Utrecht deel van uitmaakt is het Europese
consortium CARPE. Dit is een strategische alliantie van een aantal Europese
hogescholen, waaronder de HU, die
werken in een regionale context. De
partners willen samenwerking in Europese
onderzoeksprogramma’s stimuleren
en gezamenlijk onderwijsprogramma’s
ontwikkelen. Vanuit het CARPE netwerk
droeg Hogeschool Utrecht in 2020
bij aan twee projecten; REDUCES en
eBUSSED.

REDUCES
Binnen het project REDUCES werkt de HU
aan de duurzame ontwikkeling in Europese
regio’s door het gebruik van circulaire
businessmodellen. Het project is mogelijk
gemaakt door het fonds Interreg Europa.
De algemene doelstelling van REDUCES
is de uitvoering van regionaal beleid te
verbeteren. Zo worden regio’s in staat
gesteld ecologisch duurzamere productiemethoden toe te passen en de
negatieve milieueffecten van economische groei te verminderen. Circulaire bedrijfsmodellen kunnen worden
gebruikt om bedrijven te helpen een
efficiënt gebruik van hulpbronnen te
realiseren en de daaropvolgende nettoinkomstenstijgingen te genereren om
zo regio’s te helpen een meer innovatieve,
veerkrachtige en productieve economie
te realiseren. Hoewel circulaire bedrijfsmodellen van nature vaak als duurzaam
worden beschouwd, wordt erkend dat
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er onzekerheden zijn over hun mogelijke impact, zoals externe effecten en
rebound-effecten. REDUCES-resultaten
zullen de invoering van ecologisch duurzame circulaire bedrijfsmodellen vergemakkelijken en beter mogelijk maken
met de ondersteuning van verbeterd
regionaal beleid.
eBUSSED
Binnen het project eBUSSED werkt de
HU samen aan het mogelijk maken van
de inzet van een Europa-brede inzet van
elektrische bussen. Ook dit programma
wordt mogelijk gemaakt door Interreg.
De provincie Utrecht wil uiterlijk in 2028 al
het openbaar vervoer laten rijden zonder
uitstoot van uitlaatgassen. Maar hoe
vervang je vijfhonderd dieselbussen door
schone, elektrische voertuigen? Samen
met Hogeschool Utrecht neemt de provincie daarom deel aan het Europese project eBussed. Studenten elektrotechniek
en werktuigbouwkunde voerden in 2020
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een eerste onderwijsproject uit, waarbij
een ze een nieuwe terminal ontwierpen
die geschikt is voor elektrische bussen.
Het Centre of Expertise Smart Sustainable
Cities coördineert de bijdragen van de HU
aan eBussed. Vanuit de kenniscentra van
de HU zijn de lectoraten Nieuwe Energie
in de Stad, Co-Design en Procesinnovatie
& informatiesystemen aangehaakt.
Onder de vlag van eBussed bundelen zes
Europese regio’s kennis en ervaring over
elektrisch openbaar vervoer. Doel is een
succesvolle transitie te maken naar milieuvriendelijk openbaar vervoer. Elke regio
zal in 2022 met een actieplan komen, met
de belangrijkste bevindingen en leerpunten rondom de overgang naar elektrisch
openbaar vervoer.
BEDRIJFSVOERING
Utrecht Science Park Aardgasvrij
Eind 2020 hebben Universiteit Utrecht,
Universitair Medisch Centrum, Stichting

SDG 17 — PARTNERSCHAP OM
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Kantorenpark Rijnsweerd en Hogeschool
Utrecht op initiatief van Gemeente
Utrecht afgesproken om in circa 20 jaar
tijd de gebouwen en kantoren op Utrecht
Science Park aardgasvrij te maken. Op
USP en Kantorenpark Rijnsweerd zijn
al grote stappen gezet naar verduurzaming door middel van gebouwisolatie
en het leggen van zonnepanelen op de
daken. Toch wordt nog verreweg het
grootste deel van de warmte- en elektriciteitsbehoefte in het gebied geleverd
door gasgestookte ketels en centrales.
Samen met de betrokken partijen hebben
we een opdracht uitgeschreven om te
laten onderzoeken op welke manieren
het mogelijk is om Rijnsweerd en Science
Park van het gas af te krijgen. Hierbij is
gekeken naar het huidige energiegebruik
in het gebied en de ontwikkelingen die
er in Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd de komende tientallen jaren zijn
gepland of nog gaan plaatsvinden. Er zijn

meerdere scenario’s bekeken. Onder de
naam ‘GOUD’ (Geothermie Oost Utrecht
Duurzaam) wordt onderzocht of warmte
en elektriciteit kan worden gehaald uit
ultradiepe aardwarmte. Bij aardwarmte
wordt heet water opgepompt uit diep in
de aardkorst gelegen aardlagen en omgezet in warmte en elektriciteit. Ook als
aardwarmte niet haalbaar blijkt, willen we
toch vóór 2050 de gebouwen en activiteiten in het gebied aardgasvrij hebben.
Ketenoverleg leveranciers
In 2020 zijn we gestart met overleg
met een aantal van onze gecontracteerde facilitaire HU leveranciers om
een ketensamenwerking te creëren op
het gebied van duurzaamheid. In 2020
hebben wij met elkaar afgesproken
om een aantal SDG’s op te pakken en
die verder uit te werken, zoals SDG 1 –
Geen Armoede en SDG 8 – Eerlijk werk
en Economische groei.
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INLEIDING
HU DIRECTE
IMPACT SDG’S
De kenniscentra, instituten en
diensten van de HU hebben, naast
de centrale, gemeenschappelijke
focus, elk hun eigen bijdrage aan
in totaal nog 7 SDG’s.

TITEL
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SDG 1
GEEN ARMOEDE
ONDERWIJS
VoedselbankPlus Leidsche Rijn
Via de Minor de Leefbare stad zijn
een vijftal studenten met verschillende
achtergronden bij voedselbankplus
Leidsche Rijn aan de slag gegaan.
Vanuit de minor hebben ze gekeken
waar ze hen mee konden helpen, welke
prioriteiten er zijn en wat een daadwerkelijke meerwaarde van hun ondersteuning voor de voedselbank zou zijn. De
studenten hebben meegewerkt aan het
ontwikkelen van een sociale supermarkt. Hierbij hebben ze gekeken naar
hoe je er voor kunt zorgen dat cliënten
op een waardige manier gestimuleerd
worden zelf de controle en autonomie
te herpakken over de kosten van boodschappen, met als einddoel onafhankelijk te worden van de voedselbank.

SDG 1 — GEEN ARMOEDE
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Doormiddel van best practice hebben
de studenten een puntensysteem ontwikkeld waarbij de cliënt zelf keuzes kan
maken over wat in het krat mag en of
je de ene week meer uit wil geven dan
een andere week, bijvoorbeeld vanwege
een verjaardag.
Daarnaast hebben ze meer structuur
aangebracht door het opstellen van
een dynamisch vrijwilligershandboek
waarin de verwachting wordt uitgesproken over hoe men met elkaar omgaat
en met praktische tips voor nieuwe
vrijwilligers.
In dit project werkten de studenten in
multidisciplinaire teams samen waarin
ze leerden van elkaars perspectief. Ze
hebben gekeken naar wat je samen
kunt bereiken en waar elkaars kracht
ligt, zowel op het vlak van kennis en
expertise maar ook op onderlinge rolverdeling en samenwerking.
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ONDERZOEK
Signaleren, bespreekbaar maken en
doorbreken van armoede
In samenwerking met Sociaal Domein
Utrecht, Nijmegen en Twente nemen
we deel aan een project waarin we een
werkwijze ontwikkelen die armoede
moet signaleren, bespreekbaar maken
en het doorbreken. Rond het thema
armoede hangt een maatschappelijk stigma: het is voor velen die met
armoede te maken hebben moeilijk
om het er met anderen over te hebben
en daarmee stappen te kunnen zetten
om uiteindelijk financieel stabiel en
zelfstandig te worden. Met dit project
ontwikkelen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, mensen met ervaringskennis
en professionals een werkwijze voor
het signaleren, bespreekbaar maken en
doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden
of die dit bestendigen. De werkwijze
wordt in de praktijk steeds getoetst.

Tegengaan Energiearmoede
Daarnaast werken we aan het Europese
Horizon 2020 project ENPOR wat als
doel heeft om energiearmoede tegen
te gaan, specifiek in de private huursector. Er wordt onderzoek gedaan naar
de impact van (beleids)instrumenten uit
zeven Europese landen voor toepassing
in de private huursector, waaronder de
Nederlandse Energiebox.
Energiearmoede is een bekend probleem in veel Europese landen. Veel
mensen zijn niet in staat hun energierekening te betalen, doordat energiekosten stijgen en energiebesparing maar
mondjesmaat wordt bereikt. Ondanks
verschillende beleidsmaatregelen die
energiearmoede direct of indirect tegen
moeten gaan, stijgt het aantal Europese
inwoners met energiearmoede in de private huursector. Deze sector kenmerkt
zich daarnaast doordat het heel lastig
is om huurders met energiearmoede te
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identificeren en om hen te bereiken met
de juiste middelen.
ENPOR heeft als doel om zowel meer inzicht te geven in het probleem van energiearmoede in de private huursector, als
om te onderzoeken welke ondersteunende maatregelen in deze sector het beste
werken en deze direct te implementeren.
ENPOR maakt hiervoor gebruik van een
tiental bestaande tools en beleidsmaatregelen uit zeven verschillende Europese
landen, die worden gedeeld, aangepast
en uitgevoerd in de private huursector.
Voor Nederland onderzoeken we hoe de
Energiebox kan worden aangepast en
verspreid onder huurders in de private
sector om energiebesparing te realiseren.
Voor de evaluatie en herontwikkeling
van de Energiebox voor deze specifieke
doelgroep werken we met co-design
methodes in REACT groups: focusgroepen met vertegenwoordigers van alle
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verschillende stakeholders betrokken bij
energiearmoede in de private huursector
in Nederland.
Het ENPOR project wordt gedragen
door een consortium van partners uit
België, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Kroatië, Italië, Estland, Oostenrijk
en Duitsland.
BEDRIJFSVOERING
Herbestemming voorraden gesloten
horecavoorzieningen
Vanwege de corona pandemie zijn de
gebouwen van Hogeschool Utrecht in
2020 van 15 maart tot 1 september
gesloten geweest, en vervolgens weer
vanaf medio oktober. Ook de horecavoorzieningen van de HU zijn in die periode gesloten geweest. De voorraden
die overgebleven zijn na de plotselinge
sluiting zijn, voor zo ver mogelijk, naar
de Voedselbank gebracht.
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SDG 7
BETAALBARE EN DUURZAME
ENERGIE
ONDERWIJS
Minor Smart Sustainable Cities
Een mondiale bevolkingstrek naar
urbane gebieden brengt nieuwe uitdagingen in het stedelijk gebied met zich
mee. Daarom biedt Hogeschool Utrecht
sinds 2016 de minor Smart Sustainable
Cities aan. Hier wordt in multidisciplinaire
teams gewerkt aan het oplossen van
knelpunten rondom energietransitie,
mobiliteit en afval.

co-design, bouwstenen voor social
design, businessmodel canvas, ondernemersvaardigheden, carbon footprinting, circular flow mapping, energie
analyse, et cetera. Normaliter kregen
we verschillende buitenlandse gastdocenten over de vloer van onze internationale partners, maar door de corona
pandemie vonden alle lessen online
plaats. Dit blijkt in praktijk ook goed te
werken. Met Turku University of Applied
Sciences bestuderen we daarom nu de
mogelijkheid voor de ontwikkeling van
een hybride programma: deels gezamenlijk online onderwijs en deels lokaal face
to face coaching.

De minor bestaat uit twee cursussen, Smart Sustainable Cities en de
Sustainability Challenge. In de eerste
cursus leren studenten verschillende
methoden en technieken toepassen
voor het analyseren en ontwerpen van
Smart Sustainable Cities, bijvoorbeeld

Tijdens de Sustainability Challenge werken studenten zelfstandig in
teamverband voor een echte opdrachtgever. Het team onderzoekt de duurzaamheidsopgave, ontwerpt slimme,
creatieve en innovatieve oplossingen
voor deze uitdaging en adviseert hoe

SDG 7 — BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

deze omgezet kunnen worden in een
haalbare commerciële propositie. Deze
projecten vonden ook vaak plaats in het
buitenland bij onze partner instellingen in Manchester, Turku, en Valencia.
Echter konden door de reisbeperkingen
deze uitwisselingsprojecten niet doorgaan. Door virtuele samenwerking met
studentengroepen bij de partners konden we onze studenten toch een vorm
van internationale ervaring aanbieden.
ONDERZOEK
Duurzame Flat in Overvecht Inside Out
– lectoraat Nieuwe Energie in de Stad
Het project ‘Inside Out’ ontwikkelt en
test een modulair renovatiesysteem om
jaren ‘60-’70 hoogbouwflats energieleverend te maken. Dit moet leiden tot
een doorbraak in de duurzame renovatie
van hoogbouwflats uit de jaren ’60 en
’70 naar energieleverende wooncomplexen.
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multidisciplinair samenwerkingsverband van studenten en onderzoekers
van sociale en technische opleidingen
van Hogeschool Utrecht en Universiteit
Utrecht. Daarnaast zijn een groot aantal
bedrijven betrokken bij het project.
Verduurzamen van hoogbouw krijgt bij
de Hogeschool Utrecht een vervolg: inmiddels wordt ook door 200 studenten
gewerkt aan de ontwikkeling van een
duurzame studentenflat op het USP, en
wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een fabriek waar componenten voor de hoogbouw ontwikkeld
worden.
Inside Out integreert installaties in
multifunctionele bouwdelen aan de
buitenkant van de woning en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag
in elektrische deelauto’s. Het Inside
Out-consortium levert zo een bijdrage aan de seriematige renovatie van
250.000 hoogbouwflats.
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Dankzij duurzame energieopwekking
en lokale energieopslag vermindert de
piekbelasting op het net en profiteren
bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten. Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij het project. Tot
slot wordt gewerkt aan de bijpassende
financierings- en verdienmodellen. Om
dit te kunnen doen is er sprake van een

Dit project won in 2020 de Best Practice
Award van de SustainaBul, de landelijke
ranking van duurzaam hoger onderwijs,
zoals jaarlijks wordt georganiseerd door
Studenten van Morgen.
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SDG 8
WAARDIG WERK EN
ECONOMISCHE GROEI
ONDERWIJS
Openbare les Werken aan Waarde
Op 7 mei 2020 gaven lectoren Josje
Dikkers en Leendert de Bell via een
livestream een openbare les over hoe
we de kansen op waardig werk kunnen
vergroten. ‘Waardig’ werk staat onder
druk: werk waardoor je economisch
zelfredzaam bent, dat betekenisvol
is en dat je in staat stelt om je in een
veilige omgeving te ontwikkelen. Ruim
tien procent van alle werkenden heeft
te maken met onderbetaling, te lange
werktijden, illegale tewerkstelling en
uitbuiting. Werken in de prestatiemaatschappij leidt ook steeds vaker
tot stressgerelateerde klachten en
burn-out. Steeds meer mensen hebben
moeilijk toegang tot de veranderde
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arbeidsmarkt, zoals jongeren, vluchtelingen, laaggeletterden en mensen met
een beperking. Daarom hebben we
nieuwe kennis nodig om tot duurzame
oplossingen voor werk te komen, zodat
ook kwetsbare groepen naar vermogen
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.
ONDERZOEK
Bevorderen duurzame
arbeidsparticipatie
In 2020 zijn Josje Dikkers en Leendert
Bell aangesteld als Lector aan
Hogeschool Utrecht en doen zij onderzoek naar waardig werk voor groepen
mensen met een lage arbeidsparticipatie,
waaronder statushouders: vluchtelingen
met een Nederlandse verblijfsvergunning. Bijzonder lector Leendert de Bell
doet de komende jaren onderzoek naar
het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van deze groep, waarbij
ieder zijn, haar of hun talenten kan

ontplooien.
Poort van Hoop
Vanuit het project Poort van Hoop
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wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen met de Nederlandse
Samenleving van (oud-)studenten van
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de pre-bachelor voor vluchtelingen
van Hogeschool Utrecht. De helft
van het onderzoeksteam bestaat uit
oud-studenten van deze opleiding. Het
doel van dit onderzoek is meer zicht te
krijgen op het zoekproces van vluchtelingstudenten in hun nieuwe samenleving en de vele keuzes waarvoor zij
komen te staan.
BEDRIJFSVOERING
Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Duurzaamheid is ook sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarom ondertekende Hogeschool
Utrecht de Code Verantwoordelijk
Marktgedrag in 2018. Dit houdt in dat
HU bij aanbestedingen vanuit goed en
sociaal opdrachtgeverschap de belangen van medewerkers bij opdrachtnemers beschermt en actief beleid voert
op arbeidsparticipatie door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In 2020 kwam dit bijvoorbeeld tot
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uiting door onze facilitair dienstverlener
Breedweer, die de gevel- en glasbewassing van de HU-gebouwen verzorgt. Zij
hebben zich samen met Nelis ingezet
om iemand in dienst te nemen die
in zijn leven enkele misstappen had
gemaakt en in detentie was beland.
Daardoor was hij alles kwijtgeraakt
en moest hij opnieuw beginnen. Bij
Hogeschool Utrecht kon hij met een
schone lei aan de slag en is hij nu een
gewaardeerde glazenwasser. Samen
met onze opdrachtnemers zorgen we
voor initiatieven om mensen in een
kwetsbare positie aan een eerlijke baan
te helpen.
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SDG 9
INDUSTRIE, INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR
ONDERWIJS
HU Innovatietrainee Programma
In 2020 is het HU Innovatietrainee
Programma ontwikkeld. Het programma
Innovatietrainee is landelijk opgezet om
de samenwerking tussen MKB-bedrijven
en het hoger onderwijs structureel te
versterken. Daarvoor leidt de hogeschool onderzoekstalent op, zodat de
innovatiekracht van bedrijven wordt verbeterd. Bij de HU wordt het programma gecoördineerd door het Centre
of Expertise Smart Sustainable Cities.
Hoe is het opgezet? Het programma
verbindt studenten aan HU onderzoek
op de volgende thema’s: ‘Energieneutrale en Circulaire gebieden’, ‘Gezonde
Gebieden Gezond Gebouwd’, ‘Smart
Urban Mobility’ en ‘Transitieprocessen’.

HU DIRECTE IMPACT SDG’S

Het traineeprogramma heeft een looptijd van 1,5 jaar en start in februari en
september. In de afstudeerfase van een
half jaar werkt een student voor een bedrijf aan een innovatief onderwerp. Na
de afstudeerfase komt de trainee voor
12 maanden in dienst bij dat bedrijf,
waar die naast andere werkzaamheden
blijft doorwerken aan het onderzoek.
Gedurende het gehele traject wordt
de trainee begeleid vanuit de HU in
een traineeklas en hebben lectoren de
supervisie op het onderzoek. Zo bieden
we de studenten de mogelijkheid om
een goede start te maken in een bedrijf.
En we versterken de innovatiekracht van
MKB bedrijven.
ONDERZOEK
Waterstof op Lage Weide
Het lectoraat Building Future Cities
heeft in het voorjaar van 2020 het
initiatief genomen om partijen bijeen te
brengen voor de realisatie van lokale en

groene productie van waterstof. Eind
2020 was de subsidietoekenning rond
voor de investering in een Electrolyzer.
Hiermee kunnen water en (duurzaam
opgewekte) elektriciteit worden omgezet in waterstof.
Toegang tot deze schone brandstof is
essentieel voor de beroepspraktijk op
Lage Weide. In het gebied is er sprake
van veel zwaar transportmaterieel wat
lastig om te zetten is naar een puur
elektrische aandrijflijn. Een andere
energiedrager zoals waterstof is noodzakelijk.
Hogeschool Utrecht zet de subsidie in
voor projecten in het onderwijs, om
kennis te ontwikkelen over daadwerkelijke emissiebesparingen en opschalingsmogelijkheden. Denk bij het laatste
aan uitbreiden met meer Electrolyzers,
onderhoudsoptimalisatie, maar ook aan
uitbreiden naar het tanken van water-
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vervoer. De realisatie van dit project
staat gepland voor de tweede helft
van 2021.

als belangrijke motor van de
Nederlandse economie.

BEDRIJFSVOERING
Slimme Duurzame Mobiliteit
Één van de duurzame maatschappelijke
uitdagingen waar de HU zich op richt
is slimme duurzame mobiliteit. Voor
dit doel is die binnen het lectoraat
Procesinnovatie en Informatiesystemen
een lectoraat in oprichting gestart op
het gebied van Slimme en Duurzame
Mobiliteit…, Hogeschool Utrecht en
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(KiM) zijn een samenwerking aangegaan
om praktijkgericht en wetenschappelijk
onderzoek in relatie tot mobiliteit te
versterken door ze met elkaar te verbinden. De gemeente Utrecht, provincie
Utrecht, Goedopweg, a.s.r, UMCU en
HU participeren in dit lectoraat omdat
ze zeer veel belang hechten aan duurzame bereikbaarheid van Utrecht-Oost,

SDG 9 — INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR
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SDG 10
ONGELIJKHEID VERMINDEREN
ONDERWIJS
Arguments Against Aggression
In 2020 zijn studenten van de HU gestart
met het organiseren van het digitale evenement ‘Arguments Against Aggression’.
Hierin was aandacht voor micro-agressies, discriminatie en hate-speech tegen
mensen uit de LHBTQ+ gemeenschap.
Mensen die deel uitmaken van deze
gemeenschap durven vaak niet voor
hun seksuele- of genderidentiteit uit te
komen, uit angst voor afwijzing hiervan.
Voor het creëren van een veilige omgeving werden tijdens dit online evenement
lezingen en workshops gegeven waarin
aan zowel LHBTQ’ers zelf alsmede geïnteresseerden handvaten werden aangereikt om zichzelf en anderen weerbaar te
maken tegen haat en om te leren gaan
met agressie.

SDG 10 — ONGELIJKHEID VERMINDEREN
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BEDRIJFSVOERING
Aanstellen Diversity Officer
Per 1 januari is Elena Valbusa benoemd
tot Diversity Officer. Zij is de eerste
persoon binnen Hogeschool Utrecht
die zich fulltime bezig zal houden
met diversiteit en inclusie. Het thema
diversiteit leeft erg binnen de HU en er
gebeurt ook al veel. De diversity officer
gaat de komende tijd werken aan
een visie en een overkoepelend plan,
samen met het Netwerk Diversiteit. Dat
netwerk wordt de centrale plek voor
diversiteit binnen de HU. Ook zijn we
met HR een werkgroep gestart die zich
gaat inzetten voor een meer diverse
medewerkerspopulatie.
ONDERZOEK
Project Jong-Leren met verschil
In het onderzoeksproject ‘jong-leren
met verschil’ worden studenten ingezet
als onderzoekers. Het doel van hun
deelname aan onderzoek is het zichtbaar maken van de kracht van diversiteit.

HU DIRECTE IMPACT SDG’S

Drie groepen van elk zeven studenten
gaan middels interviews op zoek naar
de levensverhalen van medestudenten
en de aanwezige ervaringskennis van
studenten met diverse achtergronden.
Hieruit ontwikkelen zij producten die
inzetbaar zijn binnen de HU.
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SDG 13
KLIMAATACTIE
ONDERWIJS
Minor International Development
Work (Climate and Ecological Justice)
In de cursus Climate and Ecological
Justice (onderdeel van minor International Development Work) verdiepen
studenten zich in de ecologische crisis
en klimaatverandering. Ze onderzoeken
wat voor uitwerking het concept van
klimaatrechtvaardigheid heeft op micro,
meso en macro niveau, welke persoonlijke
duurzame keuzes er gemaakt kunnen
worden en welke systeemveranderingen
nodig zouden zijn. Sociale en maatschappelijke aspecten van de ecologische achteruitgang komen nadrukkelijk
aan bod, zoals bijvoorbeeld de relatie
tussen het ontstaan van sociale conflicten en natuurrampen. De studenten
sluiten de cursus af met het bedenken
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en uitvoeren van een klimaatactie, waarbij ze zelf kiezen voor de vorm. Zo schreven studenten in 2020 een brief aan
betrokken stakeholders voor behoud
van de Lutkemeerpolder, organiseerden
ze een afval opruimactie op het USP en
voerden ze een Instagramcampagne om
medestudenten meer bewust te maken
van duurzame keuzes die ze zelf kunnen
maken.
ONDERZOEK
Opleiden van Energieregisseurs
Verduurzaming van particuliere woningen is een belangrijk onderdeel van de
energietransitie, maar woningeigenaren
raken verstrikt in een web van maatregelen, regelgeving, financiering, aanbieders en uitvoerders. Samen met praktijkpartners hebben HU-onderzoekers
van het lectoraat Nieuwe Energie in de
Stad een methode ontwikkeld waarmee hulp op maat wordt geleverd aan
huiseigenaren om hun huis te verduurza-

men. Onderdeel daarvan is begeleiding
van een professionele en onafhankelijke
energieregisseur. Vrijdag 13 november
2020 ontvingen de eerste 6 regisseurs
een certificaat van de HU-pilotcursus.
Deze energieregisseurs bieden ondersteuning op maat aan woningeigenaren
die willen verduurzamen. De regisseur is
met een theoretische cursus en praktijkcasussen bij praktijkpartner Energiepaleis opgeleid om een totaaladvies
te geven in de vorm van een praktisch
overzicht waarmee particulieren zelf aan
de slag kunnen. Ruim 100 woningeigenaren uit de regio Utrecht zijn betrokken geweest bij het onderzoeksproject.
Zij beoordelen het werken met regisseurs als positief en prettig. Bijna alle
bewoners vinden het advies duidelijk en
verwachten (een deel van) de geadviseerde maatregelen uit te gaan voeren.
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BEDRIJFSVOERING
Footprint
Hogeschool Utrecht heeft de ambitie
om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het
grootste gedeelte van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit
met name in het woon-werkverkeer en
door energiegebruik in onze gebouwen.
We registreren ook de uitstoot van afval
omdat we de ambitie hebben om in
2030 geen restafval meer te hebben.
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Vanwege de COVID-19 pandemie
moest de HU conform de richtlijnen
van het RIVM, vanaf medio maart haar
deuren grotendeels sluiten. Slechts
aan een beperkt aantal personen werd
toegang verleend, bijvoorbeeld in het
kader van praktijkonderwijs, toetsing,
en voor medewerkers voor wie het
moeilijk was om vanuit huis te werken.
Op basis van de bezoekersregistratie
van de HU, kan er worden ingeschat dat
het aantal bezoekers vanaf medio maart
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CO2-uitstoot HU in tonnen per jaar (100.000 kilogram)

met ongeveer 85% is afgenomen. Dit
heeft grote impact op de CO2-uitstoot
als gevolg van reisbewegingen.
Verder is als gevolg van COVID-19 het
aantal gevlogen kilometers in 2020 met
92% afgenomen. Deze trend willen we
post-pandemisch voortzetten en we

werken actief aan de ontwikkeling van
een nieuw vliegbeleid.
Vanwege het openblijven van (een
gedeelte) van de gebouwen voor een
beperkt aantal studenten en medewerkers is het energieverbruik relatief
weinig gedaald in 2020. Het aardgas-,
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elektriciteit- en warmteverbruik nam
met respectievelijk 11%, 24% en 14% af.
De hoeveelheid afval nam in 2020 met
35% af. Deze daling is beperkt doordat
er in een aantal gebouwen grootschalig
is opgeruimd.
De totale uitstoot van de HU in 2020
is 2.191 ton CO2, een daling van 53%
ten opzichte van 2019.

Pilot PMD
In 2020 heeft een afstudeerder van de
HU plannen opgesteld en een pilot uitgevoerd om in de zomer van 2021 over
te gaan tot het inzamelen van PMD. De
HU zamelt nu nog separaat (P) plastic in
zonder de ander twee stromen, (B) blik
en (D) drankenkarton. De financiële
impact van deze wijziging is gering, maar
de impact op het gedrag van onze
gebruikers beduidend hoger.

SDG 13 — KLIMAATACTIE
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SDG 16
VREDE, JUSTITIE EN STERKE
PUBLIEKE DIENSTEN

ONDERWIJS
Honoursmodule Duurzame
ontwikkeling en Mensenrechten
De HU-brede honoursmodule over
duurzame ontwikkeling en mensenrechten ging online van start in 2020. In de
duurzame ontwikkelingsdoelen kun je
verschillende mensenrechten herkennen. Doel van de cursus is om studenten kennis te laten maken met verschillende maatschappelijke thema’s en ze
zich hier ook in laten verdiepen. Elke
week wordt er ingegaan op een thema
zoals het verband tussen de SDG’s en
mensenrechten, armoede en schulden,
gelijke kansen in het onderwijs, duurzame energie en deelauto’s, duurzame
economie en de toegankelijkheid van

SDG 16 — VREDE, JUSTITIE EN
STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

het recht. Op deze wijze komen de
meeste SDG’s aan bod en wordt er ook
gekeken naar de situatie in Nederland.
Na de colleges kiezen de studenten een
thema uit dat ze met behulp van Design
Thinking in workshops gaan uitwerken tot een product waarmee ze een
bijdrage kunnen leveren aan hun eigen
beroepsgroep.
ONDERZOEK
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Het lectoraat Werken in Justitieel Kader
doet onderzoek naar 150 jongvolwassenen die tussen 2008 en 2013 in een
JeugdzorgPlus (JZ+) voorzieningen
verbleven. Er wordt gekeken naar 15
levensgebieden, zoals werk, wonen,
financiën en sociaal netwerk. Wat vonden zij lastig en wat is behulpzaam in
de JZ+? Hoe zijn ze op hun zelfstandige
leven voorbereid in de JZ+?

Samen met het Verwey-Jonker Instituut interviewen onze studenten de
150 jongvolwassenen. Ze laten hen
vertellen over hun leven nu, en over de
zorg en ondersteuning die zij tijdens
en na hun traject in de JZ+ ontvingen.
Hieruit blijkt dat deze jongvolwassenen
zich vaak niet gehoord voelen, soms
weggestopt, slecht voorbereid op de
tijd na het verblijf in een JZ+ voorziening en hadden sommigen geen idee
waarom ze hier waren geplaatst. Met
deze inzichten kan de kwaliteit van JZ+
verbeterd worden.
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HU INCIDENTELE
IMPACT SDG’S
Dit zijn de SDG’s waaraan de HU
in specifieke projecten bijdraagt.
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TITEL

Geen Honger
Gendergelijkheid
Schoon Water en Sanitair
Leven in het Water
Leven op het Land
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van start gegaan. De hoogwaardige
kennis en praktijkervaring uit de regio
wordt benut om de landelijke opgave
aan te pakken.

SDG 2 — GEEN HONGER
Ondertekening Regio-deal Foodvalley
Consortium agreement
Gezond en duurzaam voedingsgedrag
kan gezondheidsklachten voorkomen,
houdt mensen langer fit en actief en bevordert het herstel bij ziekte. Regio Deal
Foodvalley zet daarom in op onderzoek
op het gebied van gezonde voeding
en op oplossingen die toepasbaar en
schaalbaar zijn. Met de ondertekening
van het Consortium Agreement in oktober zijn de partners hiermee officieel
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In drie afzonderlijke sporen wordt een
versnelde transitie naar een gezond en
duurzaam voedingssysteem onderzocht.
In het tweede spoor ontwikkelt
Hogeschool Utrecht samen met
Christelijke Hogeschool Ede, UMCU
en Wageningen Universiteit nieuwe
onderwijsbouwstenen en modules
voor WO-geneeskunde en HBO en
MBO verpleegkunde. Daarnaast zal
de Alliantie Voeding in de Zorg dit
koppelen aan de doelen van het
nationaal preventieakkoord.

SDG 5 — GENDERGELIJKHEID
Werkgroep Diversiteit en Inclusie
Afgelopen jaar is binnen de HU de
werkgroep Diversiteit en Inclusie opgericht. De werkgroep krijgt in ieder geval
tot 2024 structureel subsidie vanuit
het fonds Gemeenschapsvorming en
Studentbetrokkenheid om het netwerk
binnen de HU verder uit te bouwen.
Hieronder valt ook de aanstelling van een
Diversity Officer. De werkgroep bestaat
uit medewerkers en studenten uit alle
lagen van de hogeschool. Samen met
de diversity officer zal de werkgroep zich

62

bezighouden met het formuleren van een
diversiteits- en inclusiviteits-visie voor
Hogeschool Utrecht. Dit doen zij onder
andere door focusgroep-bijeenkomsten
te organiseren die voor iedereen binnen
Hogeschool Utrecht toegankelijk zijn.

kunnen verbeteringen berekend worden
die helpen met de beheersing van waterzuiveringsprocessen. Zo verminderen we
grondstofgebruik en kunnen reststoffen
weer opnieuw als grondstoffen worden
ingezet.

Artikel Vrouwen onder invloed
Het lectoraat Werken in Justitieel
Kader heeft onderzoek gedaan naar
genderverschillen in middelengebruik
bij forensisch psychiatrische patiënten.
Problematisch middelengebruik is een
belangrijke risicofactor voor criminaliteit
en geweld. Onderzoek hiernaar heeft
zich voorheen toegespitst op mannen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er
genderverschillen bestaan wat betreft
problematisch middelengebruik, waarbij
de relatie met delictgedrag voor mannen sterker is. De gevonden genderverschillen hebben implicaties voor
(verslavings-) behandeling in forensische
zorginstellingen.

Kalkdeeltjes meten
Studenten van de opleiding Chemische
Technologie ontwikkelden voor
Waternet een manier om de grootte
van kalkdeeltjes te meten op een
snellere, eenvoudigere en goedkopere
manier. Door dit project droegen zij bij
aan een duurzamere waterindustrie.
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SDG 6 — SCHOON WATER
EN SANITAIR
Waterzuivering
Waternet zorgt voor zuiver drinkwater.
Om het water te zuiveren worden veelal
korrels zoals filterzand, actieve kool en
kalkkorrels gebruikt. Deze zijn zelden
perfect rond, terwijl hier wel vanuit
wordt gegaan voor berekeningen.
Waternet heeft daarom samen met de
HU een methode ontwikkelt (de Statische Diameter Analyse) om te bepalen
in welke mate korrels rond zijn. Door
gebruik van een scanner en software

Waternet zorgt voor zuiver drinkwater
met weinig kalk. Dat is beter voor de
gezondheid en voor het milieu. Voor
het proces van ontkalking werkt Waternet met gemalen, gedroogde en deels
hergebruikte kalkkorrels. Op deze manier ontstaat een circulair proces: kalk
wordt gebruikt om water te ontkalken.
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Onze studenten ontwikkelden in ons eigen laboratorium een manier waarmee
Waternet de kalkkorrels in water beter
kan meten. Het project ‘Duurzaam
geproduceerd drinkwater’ is een samenwerking van Waternet, Hogeschool
Utrecht / Institute for Life Sciences &
Chemistry (ILC) en TUDelft.
De kalkfabriek van Waternet in het
Amsterdamse havengebied is ingericht
om kalk uit water te hergebruiken. Het
grootste deel wordt hergebruikt voor
ontharding van het water. Het restant is
beschikbaar voor de tapijt- en papierindustrie. De korrels die over zijn,
verkoopt Waternet aan de cosmeticaindustrie om er scrub van te maken.
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SDG 15 — LEVEN OP HET LAND
Riforest – permacultuur rifgebergte
Arme boerengezinnen in het Rifgebergte
in Noord-Marokko worden door Riforest
ondersteund bij het ecologisch en
economisch herstel van hun landbouwgronden. Onder meer door fruitbomen
te planten en principes uit de permacultuur toe te passen. Door vergroening kunnen fruitteelt en landbouw er
voldoende inkomsten opleveren voor
een waardig bestaan. Op die manier
vervalt de noodzaak voor vertrek naar
de steden of het buitenland.
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Samen met lokale bewoners werkt
Stichting Riforest in het Rifgebergte aan
de ontwikkeling van groene kernen. Op
basis van principes uit de permacultuur
geeft men ook training en advies. Permacultuur is een ontwerpwetenschap
voor de bouw van menselijke leefomgevingen op ecologisch duurzame en
economisch stabiele wijze. Complexe
ecosystemen in de natuur dienen hierbij
als voorbeeld. Doelen zijn bijvoorbeeld
voedselvoorziening, verbeterde waterhuishouding, productie van brandstof,
bouwmateriaal, herstel van door de
mens beschadigde landschappen en
het creëren van een weerbare omgeving die onder andere beschermt tegen
natuurgeweld.

het EU-programma Frame, Voice and
Report, dat erop gericht is de duurzame
ontwikkelingsdoelen onder de aandacht
te brengen van Europese burgers.

Riforest is opgericht door een oudstudent Communicatiesystemen van
Hogeschool Utrecht. Het Rifgebergte
is het land van de voorouders van de
oprichters. De stichting neemt deel aan
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