Radicaal duurzaam: een impact op een betere wereld
De ‘sense of urgency’ van duurzame ontwikkeling is in elk maatschappelijk debat aanwezig. VUB heeft vanuit
haar humanistisch waardenkader een belangrijke voorbeeldrol te vervullen en wil de katalysator zijn van
oplossingen die democratisch, ecologisch, sociaal en economisch verantwoord zijn.
Tijdens de vorige strategische cyclus uitte duurzaamheid zich als kernwaarde, via een evolutie van ad hoc
initiatieven naar een meer structurele aanpak. Dit betekent dat VUB vandaag in al haar activiteiten rekening
houdt met de consequenties op korte en lange termijn, op lokaal en globaal niveau.
Studeren, wonen en werken aan een universiteit die haar duurzaamheidsvisie in de praktijk waarmaakt, laat toe
duurzame competenties voor het leven te ontwikkelen. Tal van initiatieven vonden in dit kader plaats: We Are
Paris, een project over duurzame competenties in het onderwijs, de verduurzaming van het VUB-restaurant, een
divestment-charter, de renovatie van de centrale stookplaats, een nulmeting van de carbon footprint van de
ganse universiteit, een onderzoek naar de logistieke mobiliteitsstromen op campus Etterbeek, de organisatie van
een duurzaamheidsforum, etc. Nu moeten we een versnelling hoger durven schakelen.
Het duurzaamheidsbeleid is een transversaal beleid met prioriteiten op vier grote assen, namelijk: onderwijs,
onderzoek, bedrijfsvoering en outreach. Acties omtrent duurzame ontwikkeling in het onderwijs, het onderzoek
en de bedrijfsvoering versterken elkaar.
Een geïntegreerde holistische aanpak, maximale betrokkenheid van de VUB-community en externe outreach,
zijn hierbij cruciaal. De prioriteiten voor het komende decennium:
• VUB wordt klimaatneutraal en vermindert de CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik – op het vlak
van infrastructuur, aankopen, mobiliteit, etc.
• De VUB gaat voor duurzame beleggingsinvesteringen, kringloopprocessen en de overschakeling naar
hernieuwbare energie in smart grid applicatie. De overige gemaakte uitstoot wordt gecompenseerd. Op
basis van de nulmeting van de carbon footprint wordt een ambitieuze visie en klimaatplan opgesteld
incl. de monitoring van de reële impact van maatregelen. Het duurzame beheer van de
investeringsportefeuilles is eveneens een aandachtspunt. Daarnaast is het nieuwe campus masterplan
een uitgelezen kans om de duurzame campus van de toekomst te ontwerpen.
• Studenten verwerven competenties over en voor duurzaamheid in het curriculum. Duurzaamheid
maakt deel uit van het onderwijsaanbod van de toekomst dat gekenmerkt wordt door
interdisciplinariteit, het verwerven van brede professionele competenties en het stimuleren van
engagement. De campussen en het kosmopolitische Brussel zijn een uitstekende leeromgeving en
experimenteerruimte. Tal van leeractiviteiten zetten studenten aan het denken en het doen.
• De VUB heeft sterk onderzoek rond duurzaamheid. Via een onderzoeksplatform wordt de aanwezige
expertise in kaart gebracht en op en buiten de VUB zichtbaar gemaakt. Daarnaast gaat het nieuwe
netwerk actief op zoek naar onderzoeksopportuniteiten samen met de verschillende betrokken
onderzoeksgroepen. Een duurzame transitie is enkel mogelijk wanneer verschillende disciplines
samenwerken. Het netwerk stimuleert multidisciplinaire kruisbestuiving op de VUB waardoor
duurzaamheidsheidsvraagstukken terdege worden aangepakt.
• Outreach, stakeholderparticipatie en sensibilisering vormen essentiële rode draden doorheen het
duurzaamheidsbeleid (bv. de Duurzame Dinsdagen, het Green Team dat concrete acties onderneemt,
en het Green Impact project in faculteiten en diensten). Daarnaast wordt er actief samengewerkt met
diverse externe actoren en netwerken, van overheid tot middenveld en privésector (bv. UNICA, The
Shift, Boeren & Buren, Ecocampus).
De 17 Sustainable Development Goals voor 2030 van de Verenigde Naties vormen een toetsingskader voor de
ontwikkeling van het VUB-beleid. Een aantal ingediende ASP 2030 projecten draagt bij tot duurzaam hoger
onderwijs (bv. Health Campus, de oprichting van een postgraduaat, projecten rond CSL) en op termijn is de
stapsgewijze inbedding van het duurzaamheidsbeleid in de structurele werking van faculteiten en diensten een
must. Op dit moment is de kerngroep duurzaamheid de trekker van het gevoerde beleid; in de toekomst is
duurzaamheid een reflex van elke VUB-er.

