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Onderwijs
Klimaatactie vereist dat iedereen duurzaamheidskennis en -vaardigheden 
kan toepassen in zijn of haar werkveld. Elke opleiding heeft immers 
een verband met duurzaamheid. We hebben milieuwetenschappers 
nodig, maar ook rechtenstudenten die het nieuwe milieurecht schrijven, 
economen en bestuurskundigen die effectief beleid schrijven en 
psychologen die gedragsinterventies ontwerpen voor groenere keuzes. 
Aan de Universiteit van Morgen…

 w Doen alle studenten de kennis en ervaring op die hun 
studieonderwerp verbindt met het thema duurzaamheid;

 w Werken studenten tijdens hun opleiding aan het oplossen van 
praktische duurzaamheidsvraagstukken binnen en buiten de 
universiteit;

 w Is het aanbod van keuzevakken, minoren, bachelors en masters 
over duurzaamheid flink uitgebreid;

 w Wordt hetaangemoedigd dat studenten stages volgen bij 
duurzame bedrijven en organisaties;

 w Worden docenten waar gewenst ondersteund in het toepassen van 
duurzaamheidsthema’s in bestaande lesstof;

 w Wordt het thema duurzaamheid geïntegreerd op een manier die 
bij de universiteit past: decentraal en vrij.

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek heeft ons in staat gesteld de klimaatcrisis 
en andere ecologische problemen te begrijpen. Het ontwikkelen 
van kennis over duurzaamheidsvraagstukken is niet alleen cruciaal 
om de crises te begrijpen, maar ook om oplossingen te formuleren.
Aan de Universiteit van Morgen…

 w Wordt meer onderzoek gedaan naar duurzaamheidsthema’s vanuit 
verschillende (inter)disciplinaire perspectieven;

 w Gebruikt de universiteit haar eerste geldstroom om onderzoek 
naar duurzaamheidsthema’s te stimuleren;

 w Worden de tweede en derde geldstroom veiliggesteld door 
maatschappelijk relevant onderzoek naar duurzaamheid te doen.

Impact maken
Wetenschappelijke informatie over duurzaamheid moet eenvoudig 
toegankelijk zijn voor iedereen en breed verspreid worden. Zo kan 
het verspreiden van wetenschappelijke kennis over duurzaamheid een 
significant verschil maken in de maatschappij.
Aan de Universiteit van Morgen…

 w Wordt wetenschappelijke kennis over duurzaamheid in 
eenvoudige taal en in meerdere talen vrij gepresenteerd aan 
besluitnemers binnen overheden, bedrijven en NGO’s;

 w Werpen leden van de universitaire gemeenschap zich op als 
advocaat van de wetenschap in het publieke klimaatdebat;

 w Geeft de universiteit een duidelijk signaal af dat zij de wetenschap 
serieus neemt door een klimaatcrisis uit te roepen;

 w Wordt personeel gestimuleerd om positieve milieu-impact te 
maken door middel van hun onderzoek;

 w Worden innovaties ontwikkeld die bijdragen aan klimaatactie, 
zoals teleconferencing.

Bedrijfsvoering
De universiteit mag trots zijn op de grote vooruitgang die is geboekt 
in het vergroenen van haar bedrijfsvoering. Inmiddels is het hele 
wagenpark elektrisch, beschikt bijna bijna elke locatie over een tappunt 
van Join the Pipe en wordt er bijna geen rundvlees meer verkocht 
in de PURE-restaurants en cafés. Dit laat zien dat de universiteit 
daadkracht toont en mensen mee kan nemen in haar hervormingen. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de universiteit een groot 
potentieel heeft om haar activiteiten te verduurzamen. Hieronder 
volgen enkele mogelijkheden waarbij de universiteit een koploper 
kan worden op het gebied van duurzaamheid, waarvan sommige 
activiteiten al door andere universiteiten worden uitgevoerd.
 De Universiteit van Morgen…

 w Is in 2030 klimaatneutraal en circulair;
 w Stimuleert transport per OV (auto- en vliegverkeer worden 

verminderd);
 w Serveert alleen plantaardig eten;
 w Werkt en studeert in duurzame gebouwen;
 w Biedt ruimte voor natuur op grond en daken van de universiteit;
 w Verbouwt duurzaam haar eigen voedsel voor restaurants en cafés;
 w Draagt met haar investeringen, inkoop en aanbestedingen bij aan 

een betere wereld.

Uitvoering
De Universiteit Leiden moet ambiëren in 2030 de duurzaamste 
universiteit ter wereld te zijn. Duurzaamheid wordt als topprioriteit 
opgenomen in het instellingsplan. Studenten, medewerkers en 
externen worden betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven. Er wordt 
voldoende budget vrijgemaakt voor deze transitie, die niet mag leiden 
tot een toename van de werkdruk van medewerkers. De universiteit 
werkt voor de verduurzaming samen met andere universiteiten.
De Universiteit Leiden telt meer dan 7.000 medewerkers en 
30.000 studenten. Samen kunnen we een verschil maken. 
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Universiteit Leiden als 
duurzame voorloper?

De Universiteit Leiden kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van de klimaat- en ecologische crisis. Wij kunnen 
innoveren, kennis over duurzaamheid ontwikkelen, wetenschappelijke inzichten op duurzaamheid onderwijzen en zorgen 
dat wetenschappelijke inzichten op duurzaamheidsvlak binnen en buiten de universiteit worden gebruikt. Daarnaast kan de 
Universiteit Leiden op ambitieuze wijze haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Hoe ziet de Universiteit van Morgen eruit? 

Voor de volledige versie 
van de Groenboek volg: 


