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Duurzaamheid



Duurzaamheid
Op de laatste bijeenkomst van het academisch jaar gingen de 
leden in gesprek over duurzaamheid. Voor de meeste leden was 
dit tevens de eerste bijeenkomst van hun zittingstermijn in het 
UniversiteitsForum. Het thema werd ingeleid door twee gast-
sprekers: Ewout Doorman, beleidsmedewerker duurzaamheid, 
en Lucy Upton, General Manager UvA Green Office.

De UvA heeft momenteel al een duurzaamheidsbeleid: het zo-
genaamde ‘white paper’. In zijn presentatie heeft Ewout de aan-
wezigen bekend gemaakt met de belangrijkste doelstellingen 
die daar geformuleerd zijn. De UvA zet in op 25% reductie in de 
ecologische voetafdruk binnen vijf jaar, het stimuleren van een 
duurzaamheidsgemeenschap, aandacht voor duurzaamheid 
in onderwijs, het opleiden van duurzaamheidspioniers en het 
leveren van een bijdrage aan het klimaat met ons onderzoek. 
Ewout benadrukte dat deze plannen niet het eindstation zijn. 
Er liggen nog fundamentele vragen open, zoals of we het goed 
willen doen in vergelijking met andere universiteiten of dat we 
verder willen gaan en doen wat nodig is om volledig duurzaam 
te worden. Daarnaast is er nog de vraag of we niet kritischer 
zouden moeten kijken naar de inhoud van ons onderwijs en 
onderzoek en hoe dat in het verleden heeft bijgedragen en dat 
nog steeds doet aan structuren die duurzaamheid in de weg 
zitten, zoals de fossiele industrie. 

Ewout Doorman

Lucy Upton

Lucy heeft de leden van het UniversiteitsForum verteld over 
de UvA Green Office, een organisatie die wordt gerund door 
studenten en een bijdrage levert aan de implementatie van de 
duurzaamheidsdoelstellingen en studenten activeert om met 
duurzaamheid aan de slag te gaan. Een duurzaamheidsge-
meenschap is een van de doelstellingen van het white paper, 
maar in de praktijk blijkt het lastig voor studenten om resul-
taten te boeken. Dat heeft grotendeels te maken met de hoge 
turnover. Studenten zijn maar kort actief, waardoor continuï-
teit ontbreekt en het wiel steeds opnieuw moet worden uitge-
vonden. Hoe zorgen we dat we studenten betrokken houden 
en hoe kan de UvA voor meer contunuïteit zorgen? Het zijn 
vragen die een antwoord behoeven als we een effectieve duur-
zaamheidsgemeenschap van studenten willen.



Stellingen

Na de inleiding door de gastsprekers zijn de leden en andere 
aanwezigen in break-out sessies aan het werk gegaan met de 
onderstaande vier stellingen. De uitkomsten van die groepsdis-
cussies leest u in dit verslag.

1
De UvA moet er alles aan doen om haar milieuimpact 
in lijn te brengen met ecologische draagkracht van de 
planeet en de klimaatdoelen van Parijs. Ook als dit bij-
voorbeeld betekent dat er minder geld voor onderzoek 
en onderwijs komt, dat gebouwen niet meer gekoeld of 
verwarmd kunnen worden en meubilair en ICT-appa-
ratuur niet meer kan worden vervangen.

3
De UvA moet overstappen op een volledig veganisti-
sche catering ofwel maatregelen (bijvoorbeeld prijsver-
hogingen) treffen die ervoor zorgen dat de consumptie 
van dierlijke eiwitten in lijn komt met de draagkracht 
van de planeet. Denk bijvoorbeeld aan een reductie met 
80%. Dit moeten we ook doen als dit tot gevolg heeft 
dat studenten en medewerkers buiten de kantine hun 
eten en drinken gaan halen.

4
De ontwikkeling en verspreiding van kennis is niet al-
leen de oplossing voor maar ook de veroorzaker van het 
klimaatprobleem. De UvA moet daarom analyseren of 
er opleidingen en onderzoeksgroepen/projecten zijn 
die in grote mate onderdeel uitmaken van het klimaat-
probleem ofwel dit probleem vergroten. De UvA moet 
vervolgens trachten deze opleidingen en onderzoeks-
groepen of projecten te hervormen of stop te zetten.

2
Wetenschappers moeten stoppen met vliegen voor 
bijvoorbeeld het bezoeken van congressen en de UvA 
moet een plan maken om dergelijke soort vluchten bin-
nen vijf jaar geheel uit te bannen.
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Dat de UvA duurzamer zou moeten worden, daar is iedereen het 
over eens. Maar hoe duurzaam precies? ‘Echt’ duurzaam zijn be-
tekent dat je klimaatimpact in lijn is met de draagkracht van de 
planeet. Daar zijn we momenteel nog lang niet. Als we kijken 
naar de maatregelen die de UvA momenteel treft dan valt op dat 
daar vrijwel geen maatregelen tussen zitten die daadwerkelijk er-
gens in snijden, terwijl het waarschijnlijk is dat dat noodzakelijk 
is om tot complete duurzaamheid te komen. In de discussie in 
deze break-out groep is stilgestaan bij een aantal verschillende 
afwegingen die mogelijk hier een rol spelen. Men maakt zich 
bijvoorbeeld zorgen dat maatregelen die ten koste gaan van de 
verblijfskwaliteit van de campus door ruimte- en warmtegebruik 
te verduurzamen ervoor zorgt dat studenten en medewerkers 
minder naar de UvA komen. Het inperken van vliegreizen en 
dempen van de toestroom van nieuwe studenten zou de uitstoot 
van aan de UvA gerelateerde reisbewegingen verminderen, maar 
deze studenten en medewerkers gaan dan waarschijnlijk naar 
een andere universiteit waar duurzaamheid minder hoog in het 
vaandel staat. 

Dit zijn slechts voorbeelden van een reeks mogelijke verduurza-
mingsmaatregelen die ten koste kunnen gaan van de aantrekke-
lijkheid van de UvA als plek om te studeren en werken. Er is een 
trade-off die pijnlijk is om te maken. Wil je zo snel mogelijk je 
klimaatimpact ‘juist’ maken en daarmee studenten en medewer-
kers mogelijk wegjagen, of is het slimmer om rustig aan te doen 
en die studenten en medewerkers zoveel mogelijk binnenboord 
te houden? In die keuze is het belangrijk om goed na te denken 
over de termijn. Hard snijden in de organisatie om uitstoot te-
rug te dringen is op korte termijn misschien verstandig, maar 
kan verduurzaming op de langere termijn mogelijk hinderen 
omdat het studenten en medewerkers zou kunnen afstoten die 



anders binnen de UvA zich duurzaamheidswaarden eigen zou-
den kunnen maken of zelfs een bijdrage zouden kunnen leveren 
aan duurzame innovaties. Over duurzaamheid en wetenschap-
pelijke innovaties heeft break-out groep 4 uitgebreid gesproken.
De discussie sluit aan op het klassieke debat tussen degrowth 
en green growth, waar dus ook binnen de UvA de meningen 
over verdeeld zijn. Gaan we snijden om de uitstoot te vermin-
deren, of gaan we door met groeien, maar op een meer verant-
woorde en groene manier? Verduurzaming door te snijden zou 
makkelijker zijn als de concurrentie met andere universiteiten 
minder groot was, wat pleit voor een grotere rol van universiteit 
overstijgende organen, zoals met name natuurlijk de nationale 
overheid. 

Helaas blijkt Den Haag keer op keer niet ambitieus genoeg, dus 
zullen we toch echt zelf die verantwoordelijkheid moeten pak-
ken. Door daarin veel samen te werken met andere universi-
teiten kunnen we mogelijk de concurrentierisico’s verminderen 
zonder daarbij afhankelijk te zijn van Den Haag, maar het blijft 
zo zijn dat vanwege het gebrek aan coördinatie van bovenaf het 
degrowth scenario ingewikkelder zou zijn dan green growth. 
Daar komt bovenop dat vakgroepen binnen de UvA relatief au-
tonoom zijn en dat strenge maatregelen dus ook nog eens inge-
wikkeld uitvoerbaar zouden kunnen zijn.

Idealiter vinden we dus toch een manier om groei te combi-
neren met duurzaamheid. Dat betekent dat de maatregelen die 
we nemen niet zozeer gericht zijn op snijden en strenge regels, 
maar op het stimuleren van de juiste keuzes. Wat vliegreizen 
betreft zou dat bijvoorbeeld betekenen dat we overstappen naar 
een ‘nee, tenzij…’ model, waarbij vliegen niet meer de norm is, 
maar ook niet wordt uitgesloten. Als we onze focus op de lange 
termijn houden, dan is uitstoot in het nu mogelijk gerechtvaar-
digd als dat bijdraagt aan de wetenschappelijke ontwikkeling 
voor verduurzaming in de toekomst.

Tegenstanders van deze strategie benoemen dat we tot nu heb-
ben geleerd van verduurzaming aan de UvA dat de verantwoor-
delijkheid bij het individu leggen onvoldoende resultaat geeft. 
We zullen dus hoe dan ook actiever moeten optreden als we 
duurzaamheid echt serieus nemen, ook als draagvlak daarvoor 
ontbreekt.



Wetenschappers moeten stoppen 
met vliegen voor bijvoorbeeld het 
bezoeken van congressen en de UvA 
moet een plan maken om dergelijke 
vluchten binnen vijf  jaar geheel uit 
te bannen.

Het vlieggedrag van UvA-medewerkers is een van de meest 
besproken onderwerpen binnen het duurzaamheidsdebat. 
Dat vliegen slecht is voor het klimaat mag duidelijk zijn, bete-
kent dat dan dat we er volledig mee zouden moeten stoppen? 
Break-out groep 2 heeft zich over deze vraag gebogen. Een van 
de belangrijkste redenen om te vliegen is voor het bijwonen 
van wetenschappelijke congressen. Deze congressen zijn ont-
zettend belangrijk voor het onderhouden van netwerken met 
collega’s binnen het betreffende veld, voor het uitwisselen van 
onderzoek en is vooral ook voor beginnende academici een be-
langrijke stap in hun carrière. 

Wetenschap kent geen grenzen, we zullen hoe dan ook contact 
moeten onderhouden met buitenlandse collega’s. De vraag is 
of dat alleen maar kan via fysieke congressen waar je noodza-
kelijk voor moet vliegen. Het ene congres is het andere niet, 
en er zijn absoluut bijeenkomsten die eventueel ook digitaal 
zouden kunnen. Gelukkig zien we al een ontwikkeling waarbij 
het steeds meer geaccepteerd is om ‘nee’ te zeggen tegen een 
lange reis voor bijvoorbeeld een enkele lezing. We kunnen wat 
dat betreft absoluut leren van onze ervaringen in coronatijd en 
digitaal doen wat digitaal kan. Helaas geldt dat niet voor alles. 
Zeker congressen zijn waardevol vanwege de informele inter-
acties, die moeilijk tot stand komen in digitale context. Daar-
naast zijn er disciplines die dusdanig internationaal van aard 
zijn, dat intensieve internationale samenwerking een must is. 
Soms geldt dat niet alleen voor onze eigen onderzoekers, maar 
bijvoorbeeld ook voor onderzoekers die in hun thuisland geen 
veilige omgeving hebben voor de uitwisseling van ideeën en 
daarbij dus afhankelijk zijn van internationale netwerken voor 
de uitoefening van hun werk. Dergelijke samenwerking en uit-
wisseling van ideeën gaat beter bij fysieke samenkomst. 

Vliegen zou dus mogelijk moeten blijven voor bestemmingen 
die niet op een andere manier te bereiken zijn en waar fysieke 
aanwezigheid duidelijk van meerwaarde is. Bestemmingen die 
ook prima met de trein bereikbaar zijn kunnen worden uitge-
sloten. De UvA moet dan wel extra geld vrijmaken om de vaak 
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hogere reiskosten van het duurzame alternatief te vergoeden 
en in het geval van vliegreizen in ieder geval te kiezen voor 
CO2-compensatie. 

Vliegreizen beperken is één mogelijkheid om klimaatvriende-
lijker te worden. Het zou niet goed zijn om erop blind te sta-
ren. Het verschilt enorm per persoon wat iemand belangrijk 
vindt, dus laten we vooral proberen de ruimte te scheppen voor 
verduurzaming op verschillende manieren, passend bij de be-
hoefte. Sommige afdelingen zouden bijvoorbeeld meer kunnen 
vliegen omdat dat noodzakelijk is in hun onderzoeksgebied, 
maar kunnen daarvoor compenseren door op andere vlakken 
te verduurzamen.

Achter de discussie rond vliegen speelt een grotere vraag: wil 
de UvA een werelduniversiteit zijn of een Nederlandse univer-
siteit? Die vraagt gaat vooraf aan een breed scala aan discussies 
binnen de UvA, over internationalisering, maar dus ook bij 
duurzaamheidsdebatten over vliegreizen. Een vraag waar het 
laatste woord nog niet over is gezegd.



De UvA moet overstappen op een volledig 
veganistische catering ofwel maatregelen 
(bijvoorbeeld prijsverhogingen) treffen die 
ervoor zorgen dat de consumptie van dierlij-
ke eiwitten in lijn komt met de draagkracht 
van de planeet. Denk bijvoorbeeld aan een 
reductie met 80%. Dit moeten we ook doen 
als dit tot gevolg heeft dat studenten en 
medewerkers buiten de kantine hun eten en 
drinken gaan halen.
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Een ander veelbesproken terrein waar verduurzaming nodig 
zou zijn is de catering van de UvA. Dierlijke eiwitten, en vlees 
in het bijzonder hebben een grote impact op het klimaat. Zou 
het niet beter zijn als we volledig overstappen op veganistische 
maaltijden? Aansluitend op de vorige twee groepen schuilt hier 
een dilemma. Zouden we voortvarend te werk moeten gaan en 
‘foute’ keuzes onmogelijk moeten maken, met als risico dat me-
dewerkers en studenten buiten de UvA alsnog niet-duurzame 
maaltijden gaan kopen? Of moeten we subtieler te werk gaan 
door de keuzearchitectuur van de catering dusdanig aan te pas-
sen dat mensen zelf betere keuzes gaan maken zonder dat we 
rechtstrees hun opties beperken? De voorkeur bij het Univer-
siteitsForum ging duidelijk uit naar het tweede. Op die manier 
voorkomen we dat we het draagvlak voor verduurzaming on-
dermijnen en bieden we UvA’ers de kans om te verduurzamen 
op hun eigen manier. Eten is immers niet voor iedereen even 
belangrijk. Voor sommigen is het veel makkelijker om veganis-
tisch te eten dan voor anderen. 

De twee belangrijkste manieren om de keuzearchitectuur posi-
tief te verbeteren is prijsnudging, waarbij we minder duurzame 
keuzes duurder maken, en voorlichting, waarbij we duidelij-
ker communiceren welke keuzes duurzaam zijn en welke juist 
niet. Een bijkomend voordeel van werken aan die informatie is 
dat we dan gelijk allergieinformatie en info met betrekking tot 
voedselwaardes duidelijker kunnen maken, iets wat nu veelal 
ontbreekt tot frustratie van studenten en medewerkers die daar 
behoefte aan hebben. Er is weliswaar een website met die infor-
matie, maar deze is nauwelijks bekend en het zou veel gemak-
kelijker zijn als deze informatie beschikbaar was in de kantine 
zelf op het moment dat studenten en medewerkers hun keuzes 
maken. Zo werken we aan allergieën, gezondheid én duur-
zaamheid. 



Om deze aanpak te laten werken is het natuurlijk wel belangrijk 
dat in de basis het aanbod voldoende divers is om überhaupt 
ruimte te bieden om dergelijke verantwoorde keuzes te maken. 
Dat betekent een uitbreiding van het vegetarische en veganisti-
sche aanbod.

Helaas blijkt het lastig om actief te sturen op het beleid van de 
cateraar, omdat we te maken hebben met een extern privaat be-
drijf dat ook nog eens weinig bereid blijkt om in gesprek te gaan 
met studenten en medewerkers over hun behoeftes. De UvA zou 
zich in moeten zetten voor meer controle over catering zodat we 
kunnen werken aan de besproken doelen en daarbij het liefst ook 
gelijk iets kunnen doen aan de hoge prijzen.

Tot slot is het goed om te benoemen dat de catering-discussie 
vaak wordt gebaseerd op bepaalde aannames over de wensen en 
consumptiegedrag van studenten en medewerkers, zonder dat we 
de data hebben om die aannames te ondersteunen. Het zou deze 
discussies ten goede komen als we meer inzicht hierin hadden. 



De ontwikkeling en verspreiding van kennis 
is niet alleen de oplossing voor maar ook de 
veroorzaker van het klimaatprobleem. De 
UvA moet daarom analyseren of  er oplei-
dingen en onderzoeksgroepen/projecten 
zijn die in grote mate onderdeel uitmaken 
van het klimaatprobleem ofwel dit probleem 
vergroten. De UvA moet vervolgens trach-
ten deze opleidingen en onderzoeksgroepen 
of  projecten te hervormen of  stop te zetten.
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De gevolgen van wetenschappelijk onderzoek laten zich maar 
moeilijk voorspellen, wat het lastig maakt om een onderscheid 
te maken tussen problematische en onproblematische onder-
zoeksprojecten. Wat we dus niet zouden moeten doen is van 
bovenaf bepaalde projecten uitsluiten, hoogstens in gevallen 
waar de toepassing duidelijk problematisch is (in de dual use 
gevallen bijvoorbeeld). Wat klimaat betreft kunnen we beter 
maatregelen nemen die erop gericht zijn ‘goed’ onderzoek te 
stimuleren en schadelijk onderzoek te ontmoedigen. Dat we 
daar iets mee zouden moeten doen kon rekenen op consensus. 
Níets doen is namelijk ook kant kiezen voor het in stand hou-
den van de problematische status quo. Wetenschappelijk on-
derzoek kan de levensduur oprekken van een systeem waar we 
eigenlijk zo snel mogelijk vanaf zouden moeten, zoals de fossie-
le industrie. Hoe voorkomen we dat UvA-onderzoek een der-
gelijke rol speelt in het hinderen van verduurzaming? Partijen 
die onderzoeksgeld geven zoals private partners of organisaties 
als NWO hebben veel invloed op de onderzoeksagenda, maar 
dat betekent niet dat we niet kunnen sturen. We zouden duide-
lijk moeten maken dat we bij elke aanvraag kritisch kijken naar 
het duurzaamheidsaspect en dat meewegen bij de vraag of we 
ermee aan de slag gaan. Als we laten zien dat we als de UvA de 
planeet willen dienen dan zal dat op termijn tot een verande-
ring in de onderzoeksagenda kunnen leiden.

Een punt van discussie was de vraag of we vakgroepen die op 
dit moment ‘problematisch’ zijn zouden moeten stoppen of dat 
we moeten inzetten op een positieve verandering. Opnieuw 
komt de discussie terug tussen degrowth en green growth.

Naast onderzoek is ook over de rol van onderwijs gepraat. Met 
ons academisch onderwijs vormen we de studenten die later 
belangrijke rollen gaan vervullen in de maatschappij. We moe-



ten ervoor waken dat we daarmee een positieve impact heb-
ben op de samenleving en dat we niet de ideeën en waarden 
reproduceren die juist voor de klimaatproblematiek hebben ge-
zorgd. We moeten de status quo veranderen in plaats van deze 
te reproduceren. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende, is 
het beeld. Bij veel opleidingen is er geen of nauwelijks aandacht 
voor je maatschappelijke verantwoordelijkheid als academisch 
opgeleid individu. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan al-
leen duurzaamheid. Het opzetten van een vak binnen iedere op-
leiding gericht op deze thema’s zou een goede stap zijn, maar we 
moeten oppassen voor ‘tokenism’: een keuzevakje duurzaam-
heid zou geen excuus mogen worden om het thema verder links 
te laten liggen. 

Dat raakt aan een achterliggende vraag over de concrete uitvoe-
ring van maatregelen voor meer duurzaamheid in onderwijs 
en onderzoek. Zetten we in op belonen of straffen? Autonomie 
van afdelingen of centrale sturing? Vanuit de psychologie weten 
we dat het trekken van een grens, bijvoorbeeld een minimum 
aantal studiepunten over duurzaamheid, ook negatieve effecten 
kan hebben. Mensen gaan zich richten op die grens en matigen 
zichzelf op die manier, terwijl ze anders misschien wel méér dan 
die richtlijn hadden kunnen en willen doen. Dat is iets om voor 
uit te kijken.

We kunnen niet in een klap overal duurzaamheid en academi-
sche verantwoordelijkheid introduceren. Het zal een proces zijn 
van voortdurende kritische (zelf)reflectie en aanpassingen. Wat 
we snel op korte termijn zouden moeten doen is het in gang zet-
ten van die processen. Het minimale wat afdelingen kunnen is 
beginnen zichzelf expliciet af te vragen of ze genoeg doen. Dat is 
het begin van het gesprek en een eerste stap die op veel plekken 
binnen de UvA überhaupt nog niet gezet is.



Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


