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GREEN OFFICES WINNEN TERREIN
OP UNIVERSITEITEN

G

ebruik maken van ieders kennis - studenten, wetenschappers
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en medewerkers – om de duurzaamheid van een universiteit

op een hoger plan te brengen. Dát is het idee achter Green Ofﬁces.
Een klein jaar geleden heeft Universiteit Utrecht het concept – na

optimaliseren van de plasticrecycling door

Maastricht en Wageningen - als derde Nederlandse universiteit

vuilnis- en plasticbakken. Een andere groep

omarmt. Wat is er tot nu toe bereikt?

studenten ontwikkelde ideeën om compu-

het aanpassen van de infrastructuur van

ters die niet gebruikt worden automatisch
op slaapstand te laten springen.

Studenten hebben vaak goede, innovatieve

Living Lab

ideeën die de duurzaamheid van hun onder-

Een belangrijk strategisch vraagstuk binnen

Landelijke samenwerking

wijsinstelling kunnen stimuleren. Voor

Universiteit Utrecht is hoe de verschillende

Waar mogelijk wordt samengewerkt met

hen is het echter vaak moeilijk om de juiste

faculteiten duurzaamheid terug kunnen

de eerder opgerichte Green Ofﬁces van

personen te vinden om er uitvoering aan te

laten komen in hun curriculum. Op dit

Maastricht en Wageningen. Op deze manier

geven. Ook ondervinden zij vaak problemen

moment blijkt dat met name geoweten-

vindt op nationaal niveau kennisuitwis-

bij het verkrijgen van de nodige ﬁnanciën.

schappen en bètawetenschappen de harde

seling plaats. Ook worden gezamenlijk

Een Green Ofﬁce blijkt een uitstekend

kern vormen van de Green Ofﬁce-achterban.

workshops op evenementen gegeven. Verder

concept om de kloof tussen enthousiaste

Sporadisch laten studenten van andere

wordt er gewerkt aan een landelijk belo-

studenten en sleutelﬁguren te overbruggen.

opleidingen zich zien. De discussie zou

ningssysteem; dit houdt in dat studenten

er bij gebaat zijn als iedere faculteit zijn

die zich inzetten voor duurzaamheid een

Werkwijze

eigen expertise inzet, juist ook met het oog

certiﬁcaat kunnen ontvangen.

Green Ofﬁce Utrecht is vier dagen per week

op het vinden van integrale oplossingen

geopend voor iedereen die een goed idee

voor uiteenlopende duurzaamheidsvraag-

De verwachting is dat steeds meer univer-

heeft om de universiteit te verduurzamen.

stukken. Om dit aan te moedigen, is het

siteiten een Green Ofﬁce zullen openen.

Een gezellig kantoor vormt de plek waar

project Living Lab gelanceerd, een concept

Zij kunnen niet alleen hulp krijgen van

studenten en medewerkers kunnen binnen-

dat ook al met succes in Maastricht wordt

bestaande Green Ofﬁces, maar ook van

wandelen om hun idee te pitchen, te brain-

toegepast. Het doel van dit project is

rootAbility; een bedrijfje opgestart door de

stormen met gelijkgestemden of inspiratie

opleidingen en onderzoeksopdrachten van

studenten die vier jaar geleden Green Ofﬁce

op te doen. Ook zijn er ﬁlmavonden en zijn er

studenten te integreren met duurzaam-

Maastricht startten.

de maandelijkse UU-Talks: avonden waarop

heidsissues waar de verschillende afde-

Kijk voor meer informatie op:

studenten hun ideeën voor een duurzame

lingen van de universiteit mee kampen.

www.uu.nl/greenofﬁce.

toekomst kunnen pitchen en discussies

Uit dit project zijn inmiddels concrete

kunnen starten met het publiek.

adviezen gerold, bijvoorbeeld over het
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