
 

Centrale Ondernemingsraad COR-secretariaat 

 Spui 21 
1012 WX Amsterdam  

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam  

 
T 020 525 6955 

E-mail: cor@uva.nl 
 

 
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam 
Mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam 
Spui 21 
1012 WX Amsterdam 
 
 

 

Datum 
10 januari 2020 

Telefoon 
020 525 6955 

Uw kenmerk 
2019cu1066 

Contactpersoon 
E.B.I. Moors 

Bijlagen 
- 

Ons kenmerk 
cor20/u001 

 
Onderwerp 
Green Paper Duurzaamheid 
 
 
Geacht College, 
 
De COR wil graag met u in gesprek over de ontvangen Green Paper Duurzaamheid. Duurzaamheid is 
een belangrijk speerpunt waar universiteiten zeker een bijdrage aan kunnen leveren. Tegelijkertijd 
dienen we ons ook bewust te zijn dat het bijna tot een leeg begrip verworden is door misbruik van de 
term – ook wel greenwashing genoemd – door vele bedrijven die ‘duurzaam ondernemen’ tot 
speerpunt maken. Zo zijn er tegenwoordig duurzame SUV’s op benzine, adverteert KLM met 
duurzaam vliegen, wordt de veeteelt door het kabinet verduurzaamd en maken we uiteraard alleen 
gebruik van duurzame datacenters die nog altijd evenveel energie gebruiken als een kleine stad. Soms 
heeft de term te maken met de milieubelasting van een product, soms met de levensduur en soms meer 
met verbetering van sociaal-ethische verhoudingen. Organisaties, bedrijven en ook de overheid 
grossieren in alle betekenissen waar het begrip duurzaamheid naar kan verwijzen. Een Green Paper 
Duurzaamheid waarbij expliciet de term verbonden wordt aan de identiteit van de UvA draagt het 
gevaar met zich dat duurzaamheid slechts clichématig inhoud krijgt en er ook hier sprake is van 
greenwashing. Door in de Green Paper een goede omschrijving en definitie op te nemen wat wordt 
bedoeld met de term duurzaamheid kan worden voorkomen dat het begrip, en daarmee het gehele 
paper, verwijst naar een lege huls. 
 
Om de discussie over de Green Paper enigszins te structureren willen wij een aantal punten naar voren 
brengen waarover naar onze mening de invulling adequater zou kunnen. 
 
De Green Paper noemt 3 doelen waar duurzaamheid een rol zou moeten spelen:  
(1) In onderzoek, onderwijs en valorisatie werken aan versnelde ontwikkeling op duurzaamheid door 
het grijpen [van] kansen en het wegnemen van barrières. 
(2) In de bedrijfsvoering ambitieuze doelstellingen formuleren en verantwoordelijkheden helder 
toedelen teneinde versneld te verduurzamen. 
(3) Duurzaamheid omarmen als onderdeel van de identiteit van de UvA en in onze communicatie-
uitingen duurzaamheid behandelen als profilerend thema. 
 
Zoals ook bij de rondetafelgesprekken naar voren kwam, is duurzaamheid in onderzoek moeilijk 
afdwingbaar. Wellicht kan men overwegen of aanwezigheid bij conferenties in ver afgelegen landen 
werkelijk noodzakelijk is, inclusief het schriftelijk motiveren waarom aanwezigheid wel belangrijk is, 
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maar inhoudelijk zou het betrekken van duurzaamheid in onderzoek zich moeten beperken tot het 
faciliteren daarvan.  
Voor onderwijs vraagt de COR zich af of dit niet tot ongewenste werkdruk verhoging leidt. Vertaling 
naar curricula zou zich daarom moeten beperken tot het faciliteren van degenen die daar in hun vak 
mogelijkheden zien en zich hier hard voor willen maken. 
 
De COR ziet vooral veel mogelijkheden in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Hier zou echter 
veel meer ambitie tentoongespreid moeten worden dan nu in de Green Paper naar voren komt. Te 
denken valt aan een spaarplan voor een (elektrische) fiets, veilige fietsenstallingen zodat die dure 
racefiets of e-bike ook daadwerkelijk gebruikt kan worden, gratis OV facilitering, thuiswerken 
stimuleren (inclusief vergoeding om de werkplek thuis volgens Arbonormen in te richten), en een veel 
betere afvalscheiding op locatie. 
 
Wat ook bij dit punt ontbreekt is een duidelijke tijdsplanning wanneer bepaalde doelstellingen 
gerealiseerd worden. Er zijn duidelijk herkenbare quick wins die snel en goedkoop te realiseren zijn, 
zoals een betere afvalscheiding. Andere zaken zijn soms moeilijker te realiseren, zoals een betere 
fietsenstalling voor medewerkers die ook werkelijk bewaakt wordt en niet alleen de diefstal vastlegt 
via een videocamera. Dergelijke zaken vergen meer financieringsruimte. Een plan om duurzaamheid 
in bedrijfsvoering adequaat in te richten moet daarom expliciet de doelen rubriceren die op korte of 
lange termijn realiseerbaar zijn met de financiële consequenties en haalbaarheid. 
 
Tot slot verbaast het ons dat de ambities decentraal worden neergelegd, terwijl dit toch een onderwerp 
is waar juist op centraal niveau invulling aan gegeven kan worden door middel van financiële 
reserveringen. 
  
Samenvattend is dit plan een zeer goede start, maar zouden wij nog meer ambitie terug willen zien in 
bedrijfsvoering met duidelijkere doelstellingen, tijdspad en financiële haalbaarheid. Op het gebied van 
onderzoek en onderwijs valt zeker invulling te geven aan duurzaamheid, maar de COR zou hier enige 
voorzichtigheid bij willen betrachten om werkdruk niet nog meer te verhogen.  
 
 
Hoogachtend, 
                                
Gerwin van der Pol,       Cees Kleverlaan, 
Voorzitter      Vicevoorzitter 
 


