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Meer multidisciplinair onderzoek als basis voor oplossingen 
De Universiteit Utrecht streeft naar een gebalanceerde mix van ongebonden 
onderzoek en vraaggestuurd onderzoek. Zo werkt de universiteit zowel aan 
wetenschappelijke vernieuwing als aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Voor de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken is deze mix 
ook essentieel. De universiteit zoekt naar duurzaamheidsoplossingen voor 
vandaag en morgen, maar werkt ook aan fundamentele vraagstukken die 
mogelijk op termijn nieuwe perspectieven bieden en bijdragen aan 
maatschappelijke transformaties.  

Steeds meer benadert de Universiteit Utrecht maatschappelijke en 
wetenschappelijke vragen vanuit multidisciplinair perspectief. Door een 
combinatie van kennis en inzichten uit verschillende disciplines draagt de 
universiteit bij aan verduurzaming, zowel op lokaal, regionaal als mondiaal 
niveau.  

SDG’s in onderzoek 
Uit  onderzoek onder leiding van 
prof.dr. Johan Schot dr. Gaston 
Heimeriks is gebleken dat de VN-
doelen voor duurzame ontwikkeling 
steeds meer en vaker een rol spelen in 
onderzoek. Dit onderzoek heeft de 
opkomst van SDG-gerelateerd 
onderzoek (zie hier het eindrapport) in 
de periode 2000-2019 in kaart 
gebracht en gekeken naar interacties 
tussen onderzoeksgroepen. Dit levert 
een schat van informatie op over de 
wijze waarop de UU met 
(multidisciplinair) onderzoek impact 
heeft en hoe die verder vergroot kan 
worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
onderzoeksinspanningen van de UU 
met betrekking tot de SDG's in de 
periode na 2000 snel gegroeid zijn. De 
universiteit bestrijkt alle SDG’s, maar 
er liggen zwaartepunten in het 
onderzoek rond gezondheid en welzijn 
(SDG 3), klimaatverandering (SDG 13), 
en schoon water en sanitaire 
voorzieningen (SDG 6). Vergeleken 
met de nationale trend is de 
Universiteit Utrecht vooral sterk in 
onderzoek met betrekking tot SDG 13 

dat zich richt op de behoeften van 
ontwikkelingslanden bij de overgang 
naar een koolstofarme economie om 
de effecten van klimaatverandering te 
beperken. Uit de analyses blijkt dat er 
veel interacties zijn tussen 
verschillende onderzoeksgroepen met 
een SDG-focus onderling en met 
groepen die ander onderzoek doen. 

Hoe organiseren we ons onderzoek 
De toename van SDG-gerelateerd 
onderzoek is mede een gevolg van de 
wijze waarop de Universiteit Utrecht 
het onderzoek heeft georganiseerd. 
Multidisciplinaire samenwerking staat 
steeds meer centraal. 
Een van de vier multidisciplinaire 
strategische thema’s van de 
universiteit is Pathways to 
Sustainability. De focus van dit thema 
is het ontwikkelen van integrale 
oplossingen die bijdragen aan een 
eerlijkere en duurzamere toekomst 
voor iedereen. Ook in de andere 
thema’s (Life Sciences, Dynamics of 
Youth en Institutions for Open 
Societies) wordt veel onderzoek 
gedaan dat bijdraagt aan de 
Sustainable Development Goals 
(SDG’s).  

https://www.uu.nl/sites/default/files/SDG%20Project%20Report%207%20October%202021.pdf


Het Copernicus Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling is gericht op 
transdisciplinair onderzoek naar 
duurzame transformatie.  
Het Centre for Global Challenges 
(UGlobe) belicht mondiale uitdagingen 
vanuit de samenhang tussen 
mensenrechten, conflict & veiligheid, 
duurzaamheid en gelijkheid.  
Het Institute for Environmental 
Biology ontwikkelt duurzame 
oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen zoals voedselzekerheid, 
de ecologische gevolgen van een 
veranderend klimaat en bescherming 
van natuurlijke hulpbronnen.  
Het Utrecht Centre for Water, Oceans 
and Sustainability Law onderzoekt het 
recht van water, milieu, klimaat en 
duurzaamheid.  
Het Institute for Marine and 
Atmospheric research Utrecht (IMAU) 
onderzoekt de oceanen, atmosfeer en 
cryosfeer om bij te dragen aan 
oplossingen voor klimaatverandering.  
Het Social Entrepreneurship Initiative 
(SEI), stimuleert onderwijs en 
onderzoek op het gebied van sociaal 
ondernemerschap. 
De Universiteit Utrecht werkt sinds 
2014 intensief samen met het 
Nederlands Instituut voor Onderzoek 
op Zee (NIOZ).  
In de Urban Futures Studio werken 
wetenschappers met uiteenlopende 
achtergronden aan positieve 
toekomstscenario’s voor steden. De 
Urban Futures studio is een 
broedplaats voor inventieve, 
interdisciplinaire benaderingen. 

Naast samenwerking binnen de 
universiteit wordt ook steeds meer 
samenwerking gezocht met andere 
kennisinstellingen. De strategische 
alliantie tussen UU, UMCU, WUR en 
TU/e, die in 2020 is gestart, is in 2021 
vormgegeven via interdisciplinaire 

werkgroepen. Ook dat onderzoek is 
sterk verweven met brede 
duurzaamheidsvraagstukken. 
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https://www.uu.nl/nieuws/tue-wur-uu-en-umc-utrecht-starten-kennisalliantie
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