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Visie 

De Radboud Universiteit heeft duurzaamheid en milieu op een aantal gebieden verweven in 

het beleid. Vanuit studenten lopen ook verschillende projecten en initiatieven op het gebied 

van duurzaamheid. Toch zit er nog een heleboel potentieel in de projecten, samenwerking 

en daardoor effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven.  

 

Onze uitgangspunten zijn: 

1. Creëren bewustzijn en benadrukken belang milieu en duurzaamheid op universiteit 

2. Samenwerking tussen medewerkers en studenten op het gebied van duurzaamheid 

3. Duurzaamheid integreren in alle onderdelen van de universiteit 

4. Gebruik maken van onderzoek aan de RU op het gebied van duurzaamheid. 

5. Heldere communicatie over duurzaamheid binnen organisatie en naar buiten toe, 

transparantie.  

 

Een mogelijkheid om dit ideaal te bereiken zou een Green Office kunnen zijn. 

 

1. Creëren bewustzijn en benadrukken belang milieu en duurzaamheid op universiteit 

Projecten als het ‘Verborgen Waarden’-project doen dit reeds. Studenten en medewerkers 

zijn zich niet bewust van het feit dat de RU zich bezig houdt met milieuzaken en 

duurzaamheid op de campus. Als dit bewustzijn beter verspreid wordt kan dit deels een 

effect hebben op het gedrag van campusgebruikers, maar ook zorgen voor een gezamenlijk 

bewustzijn. 

 

2. Samenwerking tussen medewerkers en studenten op het gebied van duurzaamheid 

Op dit moment is er nauwelijks samenwerking tussen medewerkers en studenten op het 

gebied van duurzaamheid, hoewel deze elkaar wel kunnen aanvullen. Studenten betrekken 

in milieu- en duurzaamheidsprojecten heeft verschillende voordelen. Ten eerste zorgt het 

voor draagvlak en kennis van een bepaald project. Tevens hebben studenten kennis over 

studenten. Studenten kennen de visie van studenten, weten waar vraag naar is en weten hoe 

deze doelgroep te bereiken is. Ook kunnen studenten uit bepaalde vakgebieden (zoals 

communicatie of natuurwetenschappen) kennis hebben die een aanvulling is op het project. 

Studenten betrekken bij de bedrijfsvoering heeft financiële voordelen voor de universiteit. 

Studenten werken samen met medewerkers aan de verbetering van bedrijfsvoering op de 

universiteit door middel van onderzoek en het geven van adviezen. Naast dat het voor de 

universiteit goedkoop is om hier studenten bij te betrekken kan deze verbetering van 

bedrijfsvoering ook financiële voordelen hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van 

energiebeleid kunnen verbetering zorgen voor minder energiegebruik wat tevens een 

geldbesparing voor de universiteit zal zijn.  

 

3. Duurzaamheid integreren in alle onderdelen van de universiteit 

Door samenwerking met studenten en medewerkers uit alle lagen en afdelingen van de 

universiteit kan duurzaamheid verweven worden in elk aspect van de universiteit. Of dit 

nou kleine duurzaamheid is of sociale duurzaamheid, overal kan iets gebeuren. 
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4. Gebruik maken van onderzoek aan de RU op het gebied van duurzaamheid  

Studenten en medewerkers kunnen binnen hun vakgebied onderzoek doen naar 

duurzaamheid en milieu, of dit nu een sociale of bètastudie is. Sommige van deze kennis 

kan toepasbaar zijn op de Radboud Universiteit. Studenten kunnen misschien een scriptie 

schrijven over een casus op de RU. Het idee van de Green Mind Award kan hier ook onder 

geschaard worden (zie verderop). 

 

5. Heldere communicatie over duurzaamheid binnen organisatie en naar buiten toe, 

transparantie. 

Transparant zijn over duurzaamheid en milieu op de universiteit heeft verschillende 

voordelen: 

- Radboud Universiteit krijgt imago van duurzame universiteit.  

- Studenten en medewerkers zijn op de hoogte van duurzaamheids- en 

milieuprojecten wat kan zorgen voor kennis, begrip en eventueel 

gedragsverandering. 

- Het onderwerp ‘duurzaamheid’ wordt meer op de kaart gezet. 

Het gaat dan zeker niet alleen om de feiten en beleidsplannen op de website te plaatsen, 

maar om het onderwerp op de universiteit op de kaart te plaatsen. Duurzaamheid is hip en 

kan goed aan studenten getoond worden. Op deze manier kunnen duurzame initiatieven 

ook gestimuleerd worden. Laten zien: kijk, we zijn ermee bezig, doe je mee? 

 

Green Mind Award 

Een erg leuk project waarbij studenten iets voor de universiteit kunnen verbeteren, én 

waarbij aandacht genereert voor duurzaamheid op de universiteit is de Green Mind Award. 

Studenten kunnen een prijs winnen met het aandragen van een idee op het gebied van 

duurzaamheid op de universiteit. 

 “Het idee formuleert een verbetermogelijkheid op het gebied van duurzaamheid binnen 

onze gebouwen of bedrijfsvoering. Het thema hoeft niet beperkt te blijven tot energie; ook 

andere duurzaamheidsonderwerpen zijn welkom: afval, gevaarlijke stoffen, milieubelasting 

of milieu-effect algemeen, watergebruik en afvalwater, mobilteit, duurzame werkplek en 

gezonde medewerker.” (Website Rijksuniversiteit Groningen) 

Georganiseerd vanuit de AMD van de RUG. 

 

 

Green Office in Maastricht 

Afgelopen jaar ontving de Universiteit van Maastricht de ‘Sustainabul’ voor transparantie 

rondom duurzaamheid. Dit kwam grotendeels door de informatie op de website, maar ook 

door de Green Office als onderdeel van de universiteit. Het doel van deze Green Office staat 

op de website als volgt beschreven: 

The UM Green Office is a body of Maastricht University that is managed by a team of employees and 

students, with the goal of promoting higher sustainability standards within the University and its 

community. This is achieved by bringing together the strategic efforts of Maastricht University with a 

vibrant network of innovators and facilitators active in the field of sustainability. Thereby, the Green 

http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/sustainability/green-mind-award/spelregels
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Office operates as a liaison office as well as an incubator for open innovation, creating a dynamic and 

self-perpetuating process within and around the university.1 

Het Green Office werkt samen met ICIS (International Centre for Integrated assessment and 

Sustainable development, Maastricht) voor onderzoek naar duurzaamheid. 

Het ‘Green Office- concept’ wordt ook toegepast op andere universiteiten over de hele 

wereld, met elk een eigen invulling. Grofweg zijn deze offices in te delen in twee typen. 

 

Green Office als platform/netwerk 

De Universiteit van Richmond heeft een Green Office Program dat verschillende ‘green 

offices’ op de campus verbind. Elke Green Office is bezig met een bepaald project op het 

gebied van duurzaamheid en milieu. Dit kan op de campus zijn, of bijvoorbeeld in 

onderzoek. Deze offices worden verbonden door een netwerk, en initiatieven worden 

gestimuleerd en gesteund vanuit de universiteit. Het netwerk wordt gebruikt om de doelen 

die de universiteit gesteld heeft op het gebied van duurzaamheid te behalen. 

Op de universiteit van Maastricht is het Green Office een fysiek kantoor. Het is een netwerk 

waar medewerkers en studenten samenkomen en samenwerken op het gebied van 

duurzaamheid. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Onder het kopje community is te 

vinden wat ze doen. 

 

Green Office als certificaat 

Daarnaast bestaat het Green Office concept als certificaat van werkplekken, kantoren en 

afdelingen, zoals op de universiteit van Boston en Harvard. Afdelingen van universiteiten 

kunnen een gecertificeerd zijn met een gewoon, een zilver of een gouden certificaat. Er 

wordt getoetst op kleine elementen, zoals in kleine duurzaamheid: lichten uit, spaarlampen, 

printgedrag, afval scheiding etc. Dit zou een mooi en simpel project kunnen zijn om de 

kleine duurzaamheid verder te implementeren en promoten, samen met medewerkers op de 

campus. Een simpele maar effectieve bewustwordings- en gedragsveranderende actie. 

 

Green Office op de RU? 

Het lijkt interessant om te bekijken of en in welke vorm een Green Office aan de Radboud 

Universiteit tot stand zou kunnen komen. Er lijkt bij medewerkers en studenten draagvlak te 

zijn tot het opzetten van een daadkrachtig platform of netwerk waarbij ook gewerkt kan 

worden aan een beter communicatie over duurzaamheid naar studenten en medewerkers 

toe. Omdat dit veel kansen kan bieden voor de RU willen we dit concept graag bespreken in 

het milieuoverleg. 

 

Meer informatie 

 

Green Office als platform/netwerk 

- Maastricht: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/show/id=5561606/langid=42 

- Maryland: http://www.sustainability.umd.edu/content/culture/green_offices.php  

- Richmond: http://sustainability.richmond.edu/materials-management/green-

office/index.html  

 

Green Office als certificaat 

                                                      
1
 http://www.maastrichtuniversity.nl/web/show/id=5561606/langid=42 

http://www.icis.unimaas.info/about-icis/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/AboutUM/Sustainability/TheUMGreenOffice/Community.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/show/id=5561606/langid=42
http://www.sustainability.umd.edu/content/culture/green_offices.php
http://sustainability.richmond.edu/materials-management/green-office/index.html
http://sustainability.richmond.edu/materials-management/green-office/index.html
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- Boston: http://www.bu.edu/sustainability/campus-resources/green-office/ 

- Harvard: http://www.green.harvard.edu/green-office 

 

 

http://www.bu.edu/sustainability/campus-resources/green-office/
http://www.green.harvard.edu/green-office

