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In deze update vind je het laatste nieuws van #HUDuurzaamDoen.
Op Hogeschool Utrecht vinden we duurzaamheid belangrijk. In ons onderwijs, onderzoek en
in de bedrijfsvoering werken we samen aan duurzame initiatieven met impact op onze
samenleving. We laten ons daarbij inspireren door de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Ben je al lid van de HU community Samen Duurzaam op teams?

Word lid van de SDG Community Samen Duurzaam

In de HU community Samen Duurzaam kun je je eigen duurzame initiatieven op de HU of
privé onder de aandacht brengen. Je vindt er lesmateriaal over de 17 SDG’s én je kunt je
laten inspireren met leuke presentaties en tips van duurzame HU collega's. In deze
nieuwsupdate #HUDuurzaamDoen alvast een voorproefje!

‘Hoe creëer je draagvlak
voor de energietransitie?'

Maarten Ter Huurne verbonden aan het
lectoraat Participatie en Stedelijke
Ontwikkeling, doet onderzoek naar de
sociale kant van de energietransitie. "De
technische opgave is belangrijk, maar de
sociale kant ook: hoe creëer je draagvlak en
participatie bij bewoners voor de
energietransitie?" 

Lees meer

Arguments Against
Aggression congres

Vier studenten van de opleidingen
Communicatie en Eventmanager
organiseerde 14 januari 2021 het congres
Arguments Against Aggression. Als
hoogtepunt interviewden de studenten
Minister Van Engelshoven. Met bijna 100
bezoekers was het congres een groot
succes! Toch gemist? Bekijk de terugblik!

Kijk meer

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abf24846aeaa44f2a9ada9298846ed82e%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b2e5984-cf6e-497c-8371-81a0b4bf59d6&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d
https://husite.nl/duurzaam/hoe-creeer-je-draagvlak-bij-bewoners-voor-de-energietransitie/
https://husite.nl/duurzaam/enwatdoejij/arguments-against-aggression-congres-terugblik/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25
https://stream.hu.nl/players/gVPK1HbZ-pqjetWCJ.html


Stuur je bespaartip in én
win een warmtekussentje!

 

Warme truiendag 2021 zit er helaas weer op,
maar gelukkig kunnen we het hele jaar door
energiezuinig zijn! Dus doe ook mee! aan
deze leuke actie én stuur net als collega
Arjan een selfie of video met je bespaartip
naar duurzaamdoen@hu.nl. Maak kans op
een te gek warmte kussentje. Wist je al, dat
folie achter je radiator ook heel veel
oplevert? Lees meer over actie én vind de
unieke HU kortingscode voor de aanschaf
van radiatorfolie op #EnWatDoeJij.

 #EnWatDoeJij?

Studenten werken aan
Duurzaam USP

Jerrycans, ze zijn te vinden in alle laboratoria
op het Utrecht Science Park. Alleen de
Universiteit Utrecht gooit er wekelijks al zo’n
170 weg. Dit komt neer op bijna 2.500 ton
plastic per jaar. Studenten van de Green
Offices van Hogeschool Utrecht en
Universiteit Utrecht werken nu samen om
iets aan deze afvalstroom te doen. Hun
project Precious Plastic gaat het plastic
verwerken tot, om te beginnen, een
plantenbak. Lekker groen.

Lees meer

Agenda
Elke donderdag mediteren tijdens de lunch!
 
22 maart: Veerkracht in tijden van ecologische crisis - een
bijeenkomst op basis van 'het werk dat weer verbindt',
gefaciliteerd door Marijke Christiansson.
 
..en meer bekijk het HU ontwikkelaanbod Vitaliteit & Werkgeluk

Afmelden of aanmelden voor Nieuws #HUDuurzaamdoen?
Stuur een email naar Duurzaamdoen@hu.nl

https://husite.nl/duurzaam/enwatdoejij/plak-reflectiefolie-achter-je-radiator/
https://husite.nl/duurzaam/plastic-in-de-plantenbak-studenten-werken-aan-duurzaam-usp/
https://www.youtube.com/watch?v=F_JkBOaBptc
mailto:duurzaamdoen@hu.nl
https://husite.nl/duurzaam/calendar_item/elke-donderdag-12-15u-lunchmeditatie/
https://husite.nl/duurzaam/calendar_item/22-mrt-minicollege-veerkracht-in-tijden-van-ecologische-crisis/
https://husite.nl/duurzaam/calendar_item/hu-ontwikkelaanbod-vitaliteit-werkgeluk/
mailto:duurzaamdoen@hu.nl

