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Wij zijn zes student-assistenten en één Green Officer, onderdeel van de 

dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken. Wij bevorderen duurzaamheid 

binnen de hogeschool Utrecht door studenten en medewerkers te informeren, 

inspireren en te activeren op het gebied van duurzaamheid. Green Office 

Hogeschool Utrecht bestaat uit de drie teams: Communicatie & Zichtbaarheid, 

Community & Projecten en HU Duurzaam. 

GREEN OFFICE HU
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Het begrip 

duurzaamheid is breed.
Hierin staan de sustainable 
development goals (SDG’s) 

van de VN centraal.
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Wij gaan uit van een positieve benadering ofwel, Positive 

Energy. Ons doel is om duurzaamheid leuk te maken. Dit doen 

wij door uit te gaan van mogelijkheden, niet van moeilijkheden.

Green Offi ce HU (GOHU) zet zich in om een duurzame 

toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van 

Hogeschool Utrecht (HU), maar ook bij medewerkers en 

studenten van de HU. Dit doen we door mensen te informeren, 

inspireren en te activeren.

Studentgedreven
We werken vanuit de drive van studenten. Het is een team 

voor en door studenten, door middel van het bottom-up 

principe zorgen wij voor impact binnen de HU.
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DUURZAME 
BEDRIJFSVOERING
Green Offi ce HU vindt dat de HU zelf het goede voorbeeld 

moet geven door haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk 

te maken, bij de energievoorziening, bij het voorkómen en 

hergebruiken van afval, bij de catering, bij de inhuur van 

diensten van andere organisatie zoals schoonmaak. Studenten 

van Green Offi ce HU zijn daarbij een kritische partner en nemen 

deel aan vergaderingen om met elkaar de mogelijkheden in 

kaart te brengen en uit te werken. 
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TESLA2VALENCIA
Wilko Planje en Rogier Laterveer gingen samen met Sam 

van Green Office HU naar het Spaanse Valencia voor een 

conferentie over duurzaamheid. Maar hoe kom je daar, als 

onderzoekers van het HU-lectoraat Nieuwe Energie in de 

Stad? Met het vliegtuig is dan uiteraard geen optie. Dus 

gingen we met een Tesla van We Drive Solar. In de hoop 

het debat met de vliegende bezoekers op gang te brengen. 

Green Office HU vervulde de aanjaagrol om medewerkers 

en studenten bewust te maken van hun reisgedrag en gaf 

hiermee een mooi voorbeeld.
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Aanbestedingen
Green Offi ce HU informeert, inspireert en activeert student en 

medewerker. Zodoende dat er een Green Offi cer vertegenwoordigd is in 

de Taakgroep Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, opgericht in 2019. 

In geval van inkoop- en aanbestedingstrajecten met een midden of hoge 

impact, maakt GOHU deel uit van het projectteam. 

De rol van GOHU bij inkoop- en aanbestedingstrajecten is: 

• Het leveren van een bijdrage door de koppeling van de beroepspraktijk 

aan het onderwijs, onderzoek en gezamenlijke co-creatie. 

• Aanjaagrol om neutraal of zelfs positief effect op het klimaat in te 

kopen. 

• Stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel als 

mogelijk kunnen participeren.  

• Zero Waste aanmoedigen (inkopen zonder afval te genereren). 
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UIT2019
Afgelopen zomer stond Green Office HU een week lang in het 

teken van nieuwe studenten in Utrecht. Studenten raakten met 

ons in gesprek over duurzame energie en voedselverspilling in 

studentenhuizen. Via een heus obstakelparcours werden studenten 

gevraagd om onder verstikkende visnetten te kruipen, afval te 

scheiden door deze in je juiste bakken te gooien en de aarde 

letterlijk te dragen tot aan de finish. Een workshop over koken 

met restjes gaf de nieuwe studenten in Utrecht inspiratie om in 

studentenhuizen minder eten te verspillen

Green Office HU werkt aan een duurzame community van 

studenten en medewerkers in Hogeschool Utrecht die samen 

werken aan het realiseren van de Sustainable Development 

Goals.   

GEMEENSCHAPSVORMING
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HU Next Festival
Green Office HU stond zeer zichtbaar op 

het festival met een trampoline ‘Jump and 

Charge’ en met een photobooth met 17 

duurzame ontwikkelingsdoelen om aandacht 

te vragen voor duurzaamheid in de HU. Het 

leverde veel mooie nieuwe contacten op. 

Sustainable Tour
De Sustainable tour is een rondleiding langs de duurzame 

highlights van de gebouwen. We nemen studenten en/of 

medewerkers mee naar plekken waar ze normaal niet zo snel 

zouden komen of niet wisten dat bepaalde aspecten waar 

ze wel eens langs lopen óók duurzaam zijn. Op deze manier 

willen we iedereen bewust maken van het feit dat Hogeschool 

Utrecht al veel doet aan de SDG’s. Deze Sustainable Tour 

is afgelopen jaar gedaan met nieuwe medewerkers tijdens 

de HU Kick-startdag en met studenten van de Minor 

International Development Work. Hierdoor hebben wij 

meerdere vrijwilligers kunnen werven. 
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Samenwerkingen met 
Studieverenigingen
 We hebben dit jaar actiever contact gehad met studie- 

en studentenverenigingen. Wij geloven dat studie- en 

studentenverenigingen een belangrijke rol kunnen spelen 

bij het bewust worden van het thema duurzaamheid. Met 

deze gedachten heeft Green Office HU twee workshops 

gegeven aan studie- en studentenverenigingen tijdens 

de besturendag. Green Office probeert actief te helpen 

bij studie- of studentenverenigingen die graag een stap 

verder willen zetten in duurzaamheid. Met onder andere 

de koepelverenigingen OSHU, Bocs en de FUG heeft 

Green Office HU concreet contact, waarbij verschillende 

activiteiten zijn uitgevoerd, zoals bomen planten. Ook in de 

toekomst staan er nog mooie samenwerkingen te wachten, 

bijvoorbeeld het verduurzamen van de introductiekampen.
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DUURZAAM ONDERWIJS
Als Hogeschool Utrecht bij alle opleidingen duurzaamheid 

in het curriculum verwerkt, dan leiden we een hele nieuwe 

generatie duurzame studenten op, die bijdragen aan een 

duurzamere wereld. Green Offi ce HU draagt hieraan bij door 

onder andere workshops aan te bieden over de Sustainable 

Development Goals (SDG’s).

Opendagen
Green Offi ce HU is elke Open dag aanwezig om te laten zien dat 

duurzaamheid voor Hogeschool Utrecht van belang is. Tot het voorjaar van 

2019 richtte de campagne van GOHU zich vooral op de medewerkers en 

studenten op de Open Dag. Dit leidde tot nieuwe samenwerkingen met onder 

andere studie- en studentenverenigingen. In oktober nam GOHU deel aan 

het Open Dag festival, waar met een speelse activiteit ook gefocust werd 

op de studiekiezers. De reden dat we hiervoor gekozen hebben is om ook 

bij de toekomstige studenten de HU van begin af aan te profi leren als een 

duurzame hogeschool. Dit werd gewaardeerd en daarom wil GOHU dit ook in 

de toekomst blijven vasthouden. 
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Duurzame Minoren
Green Office HU heeft een overzicht gemaakt met 

duurzame minoren die de hogeschool rijk is. Hiervoor zijn 

de 17 Sustainable Development Goals als richtlijn gebruikt. 

Deze lijst wordt jaarlijks gepubliceerd op greenoffice.hu.nl 

en wordt vermeld op huontwikkelt.nl en duurzaam.hu.nl. 

Studenten worden geïnformeerd via MyHU en via social 

media gestimuleerd om een duurzame minor te kiezen. 

GOHU was ook actief aanwezig op de minormarkt om 

studenten aan te moedigen een duurzame minor te kiezen en 

hen te informeren.

Honours
in 2019 sloot Green Office HU zich met een eigen case 

study aan bij het Honours traject. Vier studenten mochten 

met eigen invulling een onderzoek doen naar een duurzame 

gebruiksruimte op het Utrecht Science Park. De studenten 

begonnen met onderzoek doen naar de behoeften van HU 

studenten en vonden dat een significant deel van hen niet 

gelukkig is met het aantal studieplaatsen op de hogeschool. 

Met dit resulaat is een rapport opgesteld dat is overhandigd 

aan het College van Bestuur.
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Studenten projecten
Afgelopen jaren zijn er verschillende studentenprojecten 

opgestart en afgerond bij Green Office HU. In samenwerking 

met onder andere Social Work docent, Bilal Majdoubi, hebben 

verschillende groepen hun project over één of meerdere 

Sustainable Development Goals gedaan. Zo heeft een groep 

gewerkt aan het verminderen van voedselverspilling en is er 

een groep geweest die zich heeft ingezet voor een rookvrije 

HU. Het meedenken met de studenten is voor GOHU  erg 

waardevol, omdat we op deze manier verbinding vinden met 

studenten op het gebied van duurzaamheid. Bovendien willen 

wij een aanjaagrol innemen om deze studenten te supporten 

met duurzame onderwerpen in hun vakgebied.
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Workshops
Voor zowel studenten als medewerkers van Hogeschool 

Utrecht bieden wij workshops aan, waarin de SDG’s centraal 

staan. We leren mensen over de veelzijdigheid van deze 

doelen en dat iedereen wel ergens aansluiting bij heeft. Elke 

workshop wordt gepersonaliseerd voor de groep waar we een 

workshop aan geven, afhankelijk waar de behoefte ligt.  

Door het geven van de workshops willen we 

gemeenschapsvorming creëren rondom de Sustainable 

Developent Goals. De doelen zijn van én voor iedereen, dus 

we streven er naar om binnen (en buiten) de HU samen na te 

denken en te handelen naar deze doelen.  

In 2019 zijn meerdere workshops gehouden in verschillende 

vormen. Zo heeft Green Office HU workshops gegeven bij 

studenten van de studies Facility Management, Social Work 

en de minor International Development Work. Daarnaast 

heeft GOHU ook een workshop mogen geven tijdens de HU 

welzijnsweek.  
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Begeleiden afstudeerproject
Lotte, een CMD-student van Fontys, deed haar 

afstudeerstage bij GOHU. Ze deed onderzoek naar 

hoe je studenten kunt verleiden minder vlees te 

eten en kwam tot een creatief concept gericht op 

vleesverlaters. Dit concept zou toegepast kunnen 

worden binnen de HU om catering en foodcourts 

verder te helpen om minder vlees te verkopen.
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CAMPAGNES
Green Office HU werkt aan het vergroten van kennis van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen en bewustwording van wat je daar zelf aan kunt doen. We 

willen mensen informeren, inspireren en activeren. Dat doen we door ‘positive 

energy’ als motto te hanteren.  

Dag van de duurzaamheid
Op donderdag 10 oktober 2019 vierde Hogeschool Utrecht de HU Dag van de 

Duurzaamheid 2019. Na de opening van het HU Duurzaamheidsplein konden 

de bezoekers tijdens de Open Podium Route kennismaken met meer dan 60 

duurzame initiatieven en ondernemingen van studenten en oud-studenten. Zo 

stond de Green Office met de kledingruil op het plein van Circulaire Economie 

en wilden we bezoekers bewust maken van de vervuilende textielindustrie en 

tips mee geven hoe je je eigen consumptiegedrag een positieve wending kan 

geven, bijvoorbeeld door het kopen van tweedehandsspullen of het ruilen van 

kleding. 
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Galajurken Ruil
Op woensdagavond 27 november 

organiseerde de Green Office HU 

in samenwerking met BOCS de 

koepelorganisatie voor alle christelijke 

studentenverenigingen in Utrecht een 

galajurken ruil. Zo willen wij studenten van de 

HU de mogelijkheid geven om je galajurk te 

komen ruilen voor een leuke andere. Dit zorgt 

er ook nog is voor dat jij geen kosten maakt 

en dat het kledingstuk een nieuw leven krijgt.
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Warmetruiendag
Op Warmetruiendag ging de verwarming 

in alle gebouwen omlaag om aandacht te 

vragen voor energieverbruik. In 2019 was dat 

drie graden. Green Office HU zorgde voor 

kledingrekken en manden met warme truien 

en sjaals op alle locaties. Daarnaast werd 

er vegan chocomel uitgedeeld om warm te 

blijven. Dit leverde veel positieve reacties op. 

Alleen op Heidelberglaan 15 was er kritiek, 

omdat de temperatuur in het nieuwe gebouw 

nog niet optimaal was.   
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MAANDAG

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Meatles Monday Global Goals Vegan Restaurants

SOCIALMEDIA 
CAMPAGNES
Naast dat we social media gebruiken om 

informatie of activiteiten te delen zijn er ook 

drie wekelijkse campagnes.
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Global Goals
Op woensdag plaatsen we berichten met informatie over de 17 

Sustainable Development Goals. Hiermee willen we studenten 

en medewerkers informeren over de inhoud van deze doelen 

en wat zij zelf kunnen bijdragen.

Meatless Monday
Iedere maandag hebben we de bekende 

Meatless Monday nog steeds op de planning 

staan. Bij deze rubriek is het idee om mensen 

te inspireren dat vegan eten heel makkelijk en 

laagdrempelig is.

Vegan Restaurants
Op de vrijdag heet de nieuwe rubriek 

“Restaurant tip”. Dan plaatsen we een bericht 

waarin we een restaurant promoten die 

geheel vegan/vegetarisch is of anders vegan 

opties hebben in het menu. Via deze weg 

willen we mensen inspireren om eens iets 

anders te proberen en te laten zien dat er ook 

daadwerkelijk restaurants zijn die bezig zijn 

met deze lifestyle en het milieu.
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Social media
Hier delen we onze eigen informatie, maar 

ook informatie over duurzame activiteiten van 

derden.

Website
Ook via greenoffi ce.hu.nl kan je alle 

nieuwsberichten en activiteiten van Green 

Offi ce HU volgen. Daarnaast kan je ook een 

kijkje nemen op duurzaam.hu.nl voor een 

overzicht van duurzame projecten.

@GREENOFFICEHU

WWW.GREENOFFICE.HU.NLWWW.GREENOFFICE.HU.NL

WIL JE MEER OVER ONS WETEN? 
BEZOEK ONZE WEBSITE OF VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!
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OVERZICHT 
ACTIVITEITEN

2019
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Beschrijving activiteit Onderdeel van  Wanneer 
HU Next Festival Duurzame bedrijfsvoering 17 jan 

Warmetruiendag Gemeenschapsvorming 15 feb 

Energiemarkt Duurzame bedrijfsvoering 21 feb 

Nieuwe website Campagnes 06 mrt 

Open dag Duurzaam onderwijs 09 mrt 

Klimaatmars Gemeenschapsvorming 10 mrt 

Minormarkt Duurzaam onderwijs 14 mrt 

Nationale week zonder vlees Campagnes 11-17 mrt 

Kom met de fiets dag Campagnes  22 mrt 
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Beschrijving activiteit Onderdeel van  Wanneer 
Race of the Classics (ambassadeur) Gemeenschapsvorming 01 apr 

Workshop Facilitymanagement Duurzaam onderwijs 15 apr 

Green Film Cafe    Gemeenschapsvorming 24 apr 

Spar bottle challenge Campagnes 06 mei 

Slow Fashion Season Campagnes 21 jun – 21 jul 

Kledingruil rond de HU gebouwen Campagnes 29 mei 

Opstart keurmerk introductiekampen Gemeenschapsvorming juli 

UIT-Week  Gemeenschapsvorming 12 – 16 aug 

Jaaropening 2019                Gemeenschapsvorming  29 aug 
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Beschrijving activiteit Onderdeel van  Wanneer 
Workshop International development work 
 

Duurzaam onderwijs 09 sep 

Sustainable tour International development 
work 
 

Duurzaam onderwijs 09 sep 

Workshop Social work 
 

Duurzaam onderwijs 10 sep 

HU-kickstart 
 

Gemeenschapsvorming 23 sep 

Presentaties jaaropening bij opleidingen 
 

Gemeenschapsvorming september 

Opendag  
 

Gemeenschapsvorming 05 okt 

Dag van de duurzaamheid 
 

Gemeenschapsvorming 10 okt 

Workshop besturendag VIDIUS 
 

Gemeenschapsvorming 21 okt 

Workshop besturendag OSHU 
 

Gemeenschapsvorming  24 okt 
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Beschrijving activiteit Onderdeel van  Wanneer 
Bring your own cup (Spar)           
 

Campagnes 25 okt 

Tesla reis 
 

Duurzame bedrijfsvoering 21 – 27 okt 

Aanbesteding Glasbewassing en 
gevelreiniging 
 

Duurzame bedrijfsvoering oktober 

Studentenproject rookvrije HU 
 

Duurzaam onderwijs oktober 

Vitam koelkast studentenproject 
 

Duurzaam onderwijs 01 nov 

Koffiebeker studenten project 
 

Duurzaam onderwijs 10 nov 

Start begeleiden honours groep 
 

Duurzaam onderwijs 13 nov 

Workshop Welzijnsweek 
 

Gemeenschapsvorming 18 nov 

Open dag 
 

Gemeenschapsvorming  23 nov 
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Beschrijving activiteit Onderdeel van  Wanneer 
Galajurken ruil Gemeenschapsvorming 27 nov 

Bomenplanten Indicium  
 

Gemeenschapsvorming 07 dec 

Deelname OSHU-vergaderingen 
 

Gemeenschapsvorming doorlopend 

Vergaderingen Studentraad 
 

Gemeenschapsvorming doorlopend 

Vergaderingen Medezeggenschapsraad 
 

Gemeenschapsvorming doorlopend 

Vergaderingen Studenten voor morgen 
 

Gemeenschapsvorming doorlopend 



VOORNEMENS 2020

In 2020 gaat Green Office HU onvermoeibaar 

door met succesvolle activiteiten. Er wordt 

meer gebruik gemaakt worden van inzet van 

vrijwilligers door commissies op te zetten voor 

hen.  We gaan aan de slag met duurzaamheid 

tijdens introductieactiviteiten. We streven naar 

nog meer vruchtbare samenwerkingen met 

medewerkers, studenten, verenigingen en 

Science-Café’s om de duurzame community te 

laten bloeien.

SUCCESVOLLE 
ACTIVITEITEN

COMMISSIES

INTRODUCTIE
ACTIVITEITEN SAMENWERKINGEN
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