Verslag rondetafelgesprek ‘Duurzaamheid in onderzoek’
In de midterm review van het Instellingsplan heeft de UvA een verscherpte ambitie ten aanzien van
duurzaamheid aangekondigd: “Wij willen een pioniersrol oppakken en een heldere, ambitieuze visie
op duurzaamheidsconcepten ontwikkelen die doorklinkt in alle aspecten en lagen van de UvA.”
Om aan deze ambitie invulling te geven zal een duurzaamheidsprogramma worden ontwikkeld dat
onderwijs, onderzoek, impact en bedrijfsvoering omspant en dat een heldere en ambitieuze visie,
gedeelde doelen en een concrete strategische uitwerking kent. In het nieuwe instellingsplan van de
UvA gaat duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Maar hoe staat het nou eigenlijk gesteld met de
duurzaamheid van de UvA en wat kan er verbeterd worden? Om die vragen te beantwoorden gaat
de UvA in gesprek met medewerkers en studenten tijdens drie zogenoemde rondetafelgesprekken.
De eerste sessie vond plaats op 5 juni. 28 Onderzoekers, bestuurders, beleidsmedewerkers en
studenten gingen het gesprek aan over hoe onderzoek aan de UvA nog meer kan bijdragen aan
verduurzaming. Jan Lintsen, lid College van Bestuur, trapte de sessie af door te benadrukken dat er al
een hoop aan duurzaamheid wordt gedaan, maar dat er ook nog veel te doen is de komende jaren en
dat het instellingsplan daarbij een belangrijke rol gaat spelen. Antoine Heideveld van het Groene
Brein, een netwerk van wetenschappers waar nieuwe duurzame business cases voor bedrijven
worden ontworpen, gaf vervolgens een bevlogen pleidooi voor meer interdisciplinair en
transdisciplinair onderzoek. Alleen als wetenschappers samenwerken, ook met externe partners,
kunnen we een duurzame toekomst tegemoet gaan.
Onderzoek en duurzaamheid
De gesprekken zelf gingen over een aantal essentiële vragen met betrekking tot duurzaam
onderzoek: Hoe kan duurzaam en interdisciplinair onderzoek aan de UvA bevorderd worden? Hoe zit
het met de verhouding tussen theoretisch/fundamenteel en toepasbaar onderzoek? En hoe zit het
met vliegen naar buitenlandse universiteiten en conferenties?
Het vervolg
De overige twee rondetafelgesprekken, over duurzaamheid in onderwijs en bedrijfsvoering, zullen
later deze maand plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van deze sessies, een inventarisatie
van wat er al gebeurd op het gebied van duurzaamheid aan de UvA en best practices van andere
universiteiten wordt er green paper opgesteld waarin voorstellen worden gedaan om de impact van
de UvA op het gebied van verduurzaming verder te vergroten.
Heb jij ideeën over hoe de UvA kan verduurzamen? Deel deze dan met Ewout Doorman
(e.r.doorman@uva.nl).

