
 

 

Vragenlijst SustainaBul 2016  

Dit is de definitieve versie van de SustainaBul vragenlijst voor 2016. Naar aanleiding van 

de antwoorden en bewijzen van vorig jaar, de enquête van vorig jaar, de 

evaluatiebijeenkomst en open feedback periode op de preview hebben wij de vragenlijst 

herzien. Het resultaat van deze input is verwerkt in deze vragenlijst.  

NB: Studenten voor Morgen had en heeft te allen tijde het laatste woord over de inhoud 

van de vragenlijst. 

SustainaBul  

De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het 

gebied van duurzaamheid. De SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen, 

het landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst.  

Onderwijsinstellingen vervullen een onmiskenbaar belangrijke rol in onze samenleving. 

Niet alleen zijn universiteiten en hogescholen essentieel in het vergaren en overdragen 

van kennis, ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van de 

maatschappij, andere organisaties en hun studenten. Vanuit deze maatschappelijke rol 

zijn hoger onderwijsinstellingen essentieel in de transitie naar een duurzame 

samenleving. Studenten zijn daarnaast steeds meer geïnteresseerd in de 

maatschappelijke betrokkenheid van hun onderwijsinstelling. Ze identificeren en zetten 

zich graag in voor een onderwijsinstelling met een duurzaam karakter, zoals blijkt uit 

het Manifest van Morgen. Verder was er grote steun voor het Verdrag Duurzaamheid in 

het Onderwijs waar jongeren met een meerderheid van de Tweede Kamer afspraken het 

gehele onderwijs, van peuter tot post-doc, te verduurzamen.  

 

De hoger onderwijssector als geheel kan zich op duurzaamheid sneller ontwikkelen 

wanneer inzichtelijk wordt wat de individuele prestaties van instellingen zijn, waardoor 

goede voorbeelden gedeeld kunnen worden. Uw deelname is dan ook van belang.  

 

 

http://www.studentenvoormorgen.nl/sustainabul/manifest-van-morgen/
http://www.studentenvoormorgen.nl/verdrag-duurzaam-onderwijs/
http://www.studentenvoormorgen.nl/verdrag-duurzaam-onderwijs/


 

De vragenlijst 

De vragenlijst is verdeeld in vier thema’s: 

 Onderwijs (35 punten) 

 Onderzoek (27 punten) 

 Bedrijfsvoering (80 punten) 

 Integrale benadering (33 punten) 

 
Naar aanleiding van de enquête van vorig jaar, de evaluatiebijeenkomst en evaluatie van 

alle bewijslast van vorig jaar, is er voor 2016 een nieuwe vragenlijst opgesteld.  

Belangrijkste uitgangspunten hierbij waren: 

 Continuïteit: De vragenlijst moet niet te veel verschillen van vorige jaren. Op deze 

manier wordt het voor instellingen die vaker meedoen makkelijker de vragenlijst 

in te vullen.  

 Ontwikkeling: De vragenlijst moet verbeterd worden. Door enerzijds een nog 

grotere en betere dekking van het begrip duurzaamheid in de vragenlijst en  

aansluiting bij de realiteit van de onderwijsinstellingen.  

 Transparantie: Transparantie werkt twee kanten op. Enerzijds verwachten wij 

dat de onderwijsinstellingen transparant zijn over hun duurzaamheidsprestaties 

door middel van het aanleveren van bewijsstukken. Anderzijds dient Morgen zo 

transparant mogelijk te zijn over het SustainaBul proces. De door ons verwachte 

antwoorden op de vragen, en daarmee ook de beoordeling van de vragen, moeten 

transparanter gecommuniceerd worden. 

De meest opvallende veranderingen zijn: 

 Een nieuwe vraag over duurzaam vervoersbeleid 

 Nieuwe vragen over sociale duurzaamheid, waaronder duurzaam 

personeelsbeleid, duurzame leer- & werkomgeving en maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 Duidelijke communicatie per vraag over de puntentoekenning (zowel naar de 

onderwijsinstelling als de rankers).  

Puntentoekenning en bewijslast 

Op basis van de gegeven antwoorden (+bewijzen) zullen punten worden toegekend. Per 

vraag is het totaal aantal te behalen punten vermeld. In totaal zijn 180 punten te 

behalen. De punten zullen worden toekend door rankers: speciaal aangestelde 

studenten verbonden aan Morgen. De rankers zullen alle antwoorden en bewijzen per 

vraag vergelijken en aan de hand van door Morgen opgestelde criteria punten 

toekennen zowel na de eerste als tweede invulronde. Een belangrijk onderdeel van de 

SustainaBul vragenlijst is het bijvoegen van beleidsrapporten en/of andere documenten. 

De puntentoekenning hangt voor een groot deel af van de kwaliteit (en begrijpbaarheid) 



 

van de bewijsstukken. Bij vragen over het aan te leveren bewijs kan gedurende het 

proces altijd contact opgenomen worden met het projectteam van SustainaBul.  

Vertrouwelijkheid  

De aangeleverde bewijsstukken zullen zorgvuldig worden behandeld en worden alleen 

ingezien door de rankers en het projectteam van SustainaBul. De gegevens zullen eerste 

instantie uitsluitend gebruikt worden om na te gaan of er daadwerkelijk wordt voldaan 

aan de gestelde vraag. Hiernaast is er meer mogelijk met de verkregen data van uw 

instelling. Wij kunnen andere instellingen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en 

andere geïnteresseerden ondersteunen met de antwoorden en de gedeelde informatie. 

Graag krijgen wij toestemming om de informatie gekregen uit de SustainaBul openlijk te 

gebruiken om anderen te ondersteunen.  

Resultaat  

Naar aanleiding van de antwoorden van alle deelnemende onderwijsinstellingen wordt 

de ranking vastgesteld. Alle onderwijsinstellingen worden op volgorde van het totaal 

aantal punten in de ranglijst opgenomen. Ook is het mogelijk om de scores op de vier 

verschillende thema’s te vergelijken. Er zijn aankomend jaar meerdere prijzen te winnen 

(maximaal één per instelling m.u.v. beste hbo/universiteit):  

Hoofdprijzen: 

- Totaal  

- Grootste stijger 

Subprijzen: 

- Educatie 

- Onderzoek 

- Bedrijfsvoering 

- Integraal  

Best hbo 

- Beste universiteit  

 

 

 



 

Overzicht vragenlijst 

SustainaBul 2016 

Dit is een overzicht van de vragen in 

kernwoorden. Het overzicht biedt 

inzicht in de thema’s van de vragenlijst 

van 2016 en nieuwe vragen.  

Onderdeel 1. Onderwijs (35 punten) 
 

1. Aanbod cursussen & minoren 

2. Aanbod voor groot publiek 

3. Integraal in curriculum 

4. Stimulatie onderzoek/stage/scriptie 

5. Communicatie & transparantie 

6. Ondersteuning & training docenten 

7. Capaciteit 

 

Onderdeel 2. Onderzoek (27 punten) 
 

8. Stimulatie onderzoekers 

duurzaamheidsvragen 

9. Onderscheidend onderzoek 

10. Communicatie 

11. Fondsen voor onderzoek  

 

Onderdeel 3. Bedrijfsvoering (80 

punten) 

 

Algemeen 
 

12. Holistische lange termijn visie 

13. Duidelijke verantwoordelijkheid & 

aanspreekpunt 

14. Transparantie bedrijfsdata 

 

Energie 
 

15. Groene stroom 

16. Groen gas NIEUW 

17. Reductie energieverbruik 

 

Inkoopbeleid  
 

18. Duurzame inkoop  

 

 

Eten en drinken  
 

19. Afspraken cateraar & leveranciers 
20. Reductie voedselverspilling 
21. Verminderen vleesconsumptie  
22. Reductie waterverbruik 
23. Kraanwater 

Financiën  

24. Investeringen 
25. Divesteringen  

Afval  

26. Duurzaam afvalbeleid  

Emissies  

27. Reductie emissies  

Mobiliteit 

28. Duurzaam vervoersbeleid NIEUW 
 

Onderdeel 4. Integrale 
benadering (33 punten) 

29. Communicatie 

Samenwerking 

30. Studentenparticipatie 
31. Medewerkersparticipatie  
32. Samenwerking relevante partners 

Sociale duurzaamheid 

33. Duurzaam personeelsbeleid NIEUW 
34. Duurzame leer- & werkomgeving 

NIEUW 
35. Maatschappelijke betrokkenheid 

NIEUW 

Successen en uitdagingen 

36. Successen  

37. Gebreken & uitdagingen  

 

 



 

Vragenlijst SustainaBul 2016  

Onderdeel 1. Onderwijs (35 punten) 

1. Aanbod cursussen & minoren – Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of 

cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk 

zijn voor iedere student aan de instelling? (10 punten) 
 

 Ja (+ link naar duurzaamheidscursussen/-minoren/-bachelors/-masters of ander 
bewijsdocument + uitleg toegankelijkheid)  

 Nee, maar men streeft hiernaar (+ beleids- of visiedocument) 
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat er meerdere cursussen/minoren toegankelijk zijn 
voor iedereen. Toegankelijkheid voor iedereen vormt een meerwaarde ten 
opzichte van hoeveelheid cursussen/minoren. Ook met een visiestuk, zonder 
praktijkvoorbeelden zijn punten te verdienen.  

 

2. Aanbod voor groot publiek – Biedt de onderwijsinstelling 

duurzaamheidscursussen, -lesmaterialen, –MOOCs* of 

kennisconferenties/workshops aan, die openbaar toegankelijk zijn voor 

groot publiek buiten de instelling? (5 punten) 
 

 Ja (+ link naar cursussen of document met cursusbeschrijving) 
 Nee, maar de instelling streeft hiernaar (+ beleids- of visiedocument) 
 Nee  

* MOOC = Massive Open Online Course.  
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als er 
verschillende manieren aangegeven worden waarop het grote publiek 
duurzaamheidskennis kan verkrijgen, gratis en gemakkelijk vindbaar. Online 
informatie heeft meerwaarde ten opzichte van offline informatie. Ook met een 
visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden zijn punten te verdienen.  

 

3. Integraal in het curriculum – Heeft de onderwijsinstelling duurzaamheid 

een integraal onderdeel gemaakt van het curriculum van iedere opleiding? 

(7 punten)  
 

 Ja, het is duidelijk wat de rol van de verschillende vakgebieden is voor duurzame 
ontwikkeling en dit komt terug in het curriculum (beleidsdocument + 
voorbeelden van cursusbeschrijvingen) 

 Nee, maar de instelling streeft hiernaar (+beleids- of visiedocument) 
 Nee  

 
 



 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als duidelijk 
is dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van het onderwijs 
(beleidsdocument + meerdere voorbeelden of een verplicht duurzaamheidsvak). 
Meerdere cursusomschrijvingen of een visiestuk leveren ook punten op.  

 

4. Stimulatie onderzoek/stage/scriptie – Worden studenten actief 

ondersteund of gestimuleerd bij een initiatief, stage, bachelor- of 

masterscriptie op het gebied van duurzaamheid? (4 punten) 
 

 Ja, studenten worden actief op meerdere manieren ondersteund of gestimuleerd 
bij een initiatief, stage of scriptie op het gebied van duurzaamheid (+ bewijs: 
duurzame stagemarkt, lijst met voorgestelde duurzame onderzoeksthema’s, 
structurele ondersteuning initiatieven).  

 Nee, maar de instelling streeft hiernaar (+beleids- of visiedocument) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als er 
verschillende manieren aangegeven worden waarop studenten actief ondersteund 
of gestimuleerd worden dit te doen. Ook als de instelling één voorbeeld kan 
noemen of het streven hiernaar duidelijk kan maken, kunnen punten verdiend 
worden.  

 

5. Communicatie & transparantie – Communiceert de instelling duidelijk aan 

studenten over duurzaamheid binnen hun onderwijs? (3 punten) 
 

 Ja, de instelling communiceert aan haar studenten hoe zij duurzaamheid 
integreert binnen het onderwijs en maakt inzichtelijk waar en hoe 
duurzaamheid geïntegreerd is in de opleidingen (+ beleidsstuk en 
praktijkvoorbeelden of overzicht duurzaamheidsstudies).  

 Ja gedeeltelijk, het wordt in de studieomschrijving vermeld (+ voorbeelden).  
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat duurzaamheid binnen het onderwijs duidelijk 
gecommuniceerd wordt via een algemene website, zowel visie als lijst met 
duurzaamheidsvakken. Als er per opleiding of enkel via social media 
gecommuniceerd wordt, levert dit ook punten op.  
 

6. Ondersteuning & training docenten - Voorziet de onderwijsinstelling in 

ondersteuning en training van het onderwijzend personeel voor het 

vergroten van de kennis en het integreren van duurzaamheid in het 

curriculum? (3 punten)  
 



 

 Ja, de instelling voorziet in ondersteuning dan wel training van het onderwijzend 
personeel op het gebied van duurzaamheid (+ beschrijving 
duurzaamheidstraining of ondersteuning) 

 Ja, de instelling ondersteunt het onderwijzend personeel op het gebied van 
duurzaamheid via andere middelen 

 Nee, maar de instelling streeft hiernaar (+ beleids- of visiedocument) 
 Nee 

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat het duidelijke ondersteuning biedt aan docenten om 
duurzaamheid te integreren in het curriculum door bv. trainingen of 
masterclasses. Ondersteuning via symposia of lezingen over duurzaamheid kan 
ook punten opleveren. 
 

7. Capaciteit – Is het voor studenten openbaar gemaakt welke 

docenten/professoren welke expertise bezitten m.b.t. duurzaamheid? (3 

punten) 
 

 Ja, de instelling heeft openbaar gemaakt welke docenten of professoren 
duurzaamheidsexpertise hebben ( + overzicht docenten/professoren met 
expertise) 

 Nee, niet helemaal. Maar de instelling heeft wel... (+bewijs) 
 Nee  

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling een voor studenten inzichtelijke lijst heeft van docenten/professoren 
die duurzaamheidsexpertise hebben. Als de instelling aan de hand van 
voorbeelden kan laten zien dat er losse openbare profielen van 
docenten/professoren zijn waaruit blijkt dat zij duurzaamheidsexpertise hebben, 
levert dit ook punten op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderdeel 2. Onderzoek (30 punten)  

8. Stimulatie onderzoekers duurzaamheidsvragen– Stimuleert de instelling 

onderzoekers van meerdere disciplines om een bijdrage te leveren aan 

duurzaamheidsvraagstukken? (12 punten) 
 

 Ja, onderzoekers worden gestimuleerd duurzaamheidsvraagstukken 
interdisciplinair te onderzoeken (+ bewijs van bijvoorbeeld Interdisciplinair 
instituut, expertisecentrum of andere duidelijke acties + effecten daarvan) 

 Ja, onderzoekers worden gestimuleerd duurzaamheidsvraagstukken te 
onderzoeken vanuit hun eigen discipline (+ bewijs) 

 Nee  
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat het zowel een expertisecentrum of –orgaan heeft dat 
specifiek onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken stimuleert en aanvullende 
acties heeft. Stimuleren van (interdisciplinair) onderzoek uit meerdere 
disciplines vormt meerwaarde ten opzichte van onderzoek uit enkele discipline. 
 

9. Onderscheidend onderzoek – Wordt er door de onderwijsinstelling 

onderscheidend onderzoek gedaan op het gebied van duurzaamheid? (7 

punten) 
 

 Ja, in samenwerking met andere partijen (+ bewijs voorbeelden van 
onderscheidend onderzoek + samenwerking) 

 Ja, zelfstandig (+bewijs voorbeelden van onderscheidend onderzoek)  
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat er meerdere onderscheidende onderzoeken gedaan 
worden. Met meerdere voorbeelden zijn meer punten te verkrijgen, dan met een 
enkel voorbeeld. Verder aan onderzoek in samenwerking met andere partijen 
wordt meer waarde gehecht dan aan zelfstandig onderzoek.  
 

10.  Communicatie  – Communiceert de instelling duidelijk via social  

  media, nieuwsbrief en/of website over nieuwe onderzoeken en de  

  eigen expertise op duurzaamheidsvlak?  (4 punten)  
 

 Ja, dat kan ik bewijzen via deze link(s): (+ links naar  
 (duurzaamheids)twitteraccount, nieuwsbrief, website, etc.) 

 Ja, dit doen wij gedeeltelijk (+bewijs) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling via meerdere manieren van communicatie specifiek over onderzoek 
naar duurzaamheid communiceert. Er zijn ook punten te verdienen als de 
instelling kan aantonen met voorbeelden dat er regelmatig informatie wordt 
gegeven over onderzoek naar duurzaamheid via algemene communicatiekanalen.  



 

 

11. Fondsen voor onderzoek – Heeft de onderwijsinstelling een 

onderzoeksfonds met focus op duurzaamheid? (4 punten).  
 

 Ja (+ overzicht aanvraagvereisten van fonds) 
 Ja (+ geen specifiek op duurzaamheid gericht fonds maar wel bewijs dat 

algemeen fonds gebruikt wordt om duurzaamheidsonderzoek te financieren) 
 Nee  

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan laten zien dat het een onderzoeksfonds heeft met focus op 

duurzaamheid. Ook zijn er punten te behalen als de onderwijsinstelling met 

minstens twee voorbeelden kan laten zien dat er vanuit een algemeen fonds 

duurzaamheidsonderzoek gefinancierd is.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Onderdeel 3. Bedrijfsvoering (70 punten) 

Algemeen 

12. Holistische lange termijn visie – Heeft de onderwijsinstelling een holistisch 

duurzaamheidsbeleid/-visie voor lange termijn van minstens 10 jaar*? (3 

punten) 

 

 Ja (+ bewijs duurzaamheidsbeleid lange termijn) 
 Ja, maar als onderdeel van een ander beleid lange termijn (+bewijs ander beleid)  
 Nee  

* Met een holistische visie wordt een algemene allesomvattende visie bedoeld. 

Deze visie dient de leidraad te zijn van praktische plannen op het gebied van 

duurzaamheid. De lange termijn is vastgesteld op 10 jaar. Plannen over 

duurzaamheid hebben een visie nodig die verder gaat dan een paar jaar. 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling een duurzaamheidsbeleid van minstens 10 jaar heeft. Ook zijn er 
punten te verdienen als het duurzaamheidsbeleid een onderdeel vormt van een 
ander beleid of het duurzaamheidsbeleid minstens 4 jaar beslaat.  
 

13. Duidelijke verantwoordelijkheid/aanspreekpunt – Is het bij uw instelling 

duidelijk wie verantwoordelijk en een aanspreekpunt is/zijn voor het 

verduurzamen van de onderwijsinstelling? (3 punten) 
 

 Ja (+ bewijs deze persoon/personen…, deze samenstelling 
(studenten/medewerkers/docenten/bestuur))  

 Nee 
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling zowel inzichtelijk kan maken wie welke verantwoordelijkheid heeft 
binnen de instelling op het gebied van duurzaamheid, als openbaar zichtbaar 
heeft gemaakt wie het aanspreekpunt is binnen de instelling op het gebied van 
duurzaamheid.  
 

14. Transparante bedrijfsdata – Is de instelling transparant over de 

bedrijfsdata (zie onderstaande lijst) en zijn deze openbaar (online) terug te 

vinden? (6 punten)  
 

 

 

 

 
 



 

Datalijst bedrijfsvoering:  Antwoord 

1. Inkoop: overzicht inkoop goederen, diensten & 
ambitie omschrijving  

2. Energie: Energieverbruik instelling + specificatie  
3. Catering: Keurmerken, producten 

verkoopoverzicht & voedselverspilling  
4. Water: verbruik, reductiedoelstellingen en 

resultaat  
5. Afval: totaal, reductie, hergebruik scheiding en 

verwerking.  
6. Emissies: CO2-footprint (reisstromen, verwarming, 

elektriciteit, catering, etc.)  
7. Financiën: begroting, realisatie en investeringen 

met universiteitskapitaal  
 

 Ja, zie link 
 

 Ja, zie link 
 Ja, zie link 

 
 Ja, zie link 
 
 Ja, zie link 

 
 Ja, zie link 
 
 Ja, zie link 

 
 Nee 

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
onderwijsinstelling alle data online beschikbaar heeft gesteld.  

 

Energie  

15. Groene stroom – Hoeveel procent groene stroom koopt de 

onderwijsinstelling in en produceert de instelling zelf stroom? (10 punten) 
 

 100%  
 70-99% 
 40-70% 
 < 40% 
 Geen gegevens beschikbaar  

 

Toelichting puntentoekenning: Hoe meer groene stroom de onderwijsinstelling 
inkoopt, hoe meer punten verdiend kunnen worden. Verder kunnen meerdere 
punten verdiend worden als de onderwijsinstelling kan laten zien dat zij aan 
eigen productie doen, via bijvoorbeeld zonnepanelen. 

16. Groen gasNIEUW– Heeft uw onderwijsinstelling maatregelen genomen het 

gasverbruik te vergroenen? (3 punten)  
 

 Ja namelijk met de volgende maatregelen (+bewijs) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Hoe meer maatregelen de onderwijsinstelling 
heeft getroffen het gasverbruik te verduurzamen, hoe meer punten er verdiend 
worden. Voorbeelden van maatregelen zijn: compenseren van CO2-uitstoot met 
certificaten of groen gas afnemen (met bijvoorbeeld Vertogas certificering). 
 

 



 

17. Reductie energieverbruik – Is het energieverbruik op de 

onderwijsinstelling in de afgelopen drie jaar afgenomen (in totaal of per 

student/medewerker)*? (5 punten) 
 

 Ja per student + medewerker en in totaal  
 Ja in totaal 
 Ja per student + medewerker 
 Nee 

* Overzichtstabellen energieverbruik van afgelopen 3 jaar. Mocht deze informatie  
 niet beschikbaar zijn, lever dan de jaren aan die er wel zijn.  
Per student + medewerker houdt in het totale energieverbruik gedeeld door de 
som van studenten en medewerkers).  
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als het 
energieverbruik zowel per student+medewerker als in totaal is afgenomen in de 
afgelopen 3 jaar. Reductie in energieverbruik in totaal wordt hoger gewaardeerd 
dan reductie in energieverbruik per student+medewerker. Indien kan worden 
aangetoond dat het energieverbruik is afgenomen rekening houdend met 
graaddagen, dan wordt dit hoger gewaardeerd. 

Inkoopbeleid  

18. Duurzame inkoop – Voldoen de inkoopvoorwaarden en/of het 

inkoopbeleid van de onderwijsinstelling waar mogelijk aan de volgende 

punten? (5 punten) 
 

Punten duurzame inkoop*  Antwoord 

1. De instelling hanteert voor inkoop de 
duurzaamheidscriteria van Pianoo**  

2. De instelling past bij inkoop de sociale 
voorwaarden van Pianoo toe*** 

3. De instelling draagt actief bij aan het verbeteren 
van de inkoopcriteria van Pianoo, bijvoorbeeld via 
Universitair Platform Inkoop (UPI)  

4. De instelling heeft een hogere ambitie dan RVO.nl 
richtlijnen voor duurzame inkoop  

5. De instelling geeft extra aandacht aan duurzaam 
ICT inkopen door gebruik van bijvoorbeeld 
Electronic Watch of Energy Star  

 Ja/Nee + bewijs 
 

 Ja/Nee + bewijs 
 

 Ja/Nee + bewijs 
 

 
 Ja/Nee + bewijs 
 
 Ja/Nee + bewijs 

 

*      Mocht de instelling geen gebruik maken van Pianoo, maar wel een ambitieuzer  

        beleid hebben dan het volgen van de duurzaamheidscriteria van RVO.nl, dan kunt u  

        dat ook uitleggen. In dit geval moet u zelf aantonen hoe uw beleid zich verhoudt tot  

        de richtlijnen voor duurzame inkoop van de RVO.nl en Pianoo. 

**    http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen 

***  http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van- 

        duurzaaminkopen/sociale-voorwaarden/handleiding-social 

 



 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling waar mogelijk aan alle eisen van duurzame inkoop voldoet.  

Eten en drinken  

19. Afspraken cateraar/leveranciers – Welke richtlijnen met betrekking tot 

duurzaamheid zijn opgenomen in de aanbesteding voor de cateraar? Geef 

hierbij ook een schatting van het percentage producten met een 

duurzaamheidskenmerk (3 punten) 
 

Punten cateraar en leveranciers*  Antwoord 

1. Eerlijke handel (Fairtrade) 
2. EKO-keurmerk/Europese biokeurmerk 
3. Het actief gebruik van lokale producten 
4. Het actief gebruik van seizoensproducten  
5. Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn 

 Ja/Nee 
 Ja/Nee 
 Ja/Nee 
 Ja/Nee 
 Ja/Nee 

* In het geval dat de catering onderdeel is van de eigen organisatie,  

   dan is het mogelijk punten te scoren met openbare publicatie van eigen  

   inkooprichtlijnen m.b.t. producten. 

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan laten zien met een inschatting dat meer dan 50% van het 

inkoopvolume van de producten een deurzaamheidskeurmerk hebben en 

voorbeelden laat zien bij de verschillende richtlijnen. Een hoger percentage heeft 

meerwaarde ten opzichte van de verschillende voorbeelden bij de richtlijnen.  

 

20. Reductie voedselverspilling – Publiceert de onderwijsinstelling 

doelstellingen om voedselverspilling tegen te gaan? (2 punten)  
 

 Ja (+ overzicht doelstellingen en concrete activiteiten) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling zowel doelstellingen heeft geformuleerd om voedselverspilling tegen te 

gaan als concrete activiteiten kan laten zien waarmee ze voedselverspilling zijn 

tegen gegaan.  

 
21. Verminderen vleesconsumptie – Heeft de catering activiteiten ondernomen 

om studenten en medewerkers te stimuleren om minder vlees, zuivel en 

eieren te eten? (2 punten)  
 

 

 
 



 

 Ja, structureel, namelijk (+ bewijs van bv. meatless monday/duidelijke 
aanduiding vegetarisch/veganistisch/verkoop insecten, etc)  

 Ja, incidenteel, namelijk (+ bewijs van bv. eenmalige vleesvrije dag/tijdelijk 
aanbod van alternatieven dierlijke eiwitten, etc) 

 Nee  
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling structureel het verminderen van vleesconsumptie stimuleert. Ook met 

incidentele activiteiten zijn echter punten te verdienen.  

 

22. Waterverbruik reductie – Is het waterverbruik op de onderwijsinstelling in 

de afgelopen drie jaar in totaal of per student/medewerker afgenomen? (4 

punten) 
 

 Ja per student + medewerker en in totaal  
 Ja in totaal 
 Ja per student + medewerker 
 Nee 

* Overzichtstabellen energieverbruik van afgelopen 3 jaar. Mocht deze informatie  

 niet beschikbaar zijn, lever dan de jaren aan die er wel zijn. 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat het waterverbruik per student/medewerker is 

afgenomen de afgelopen drie jaren. Ook zijn er punten te verdienen als het 

waterverbruik gereduceerd is in totaal of er in enkele jaren een daling te zien is.  

 

23. Kraanwater – Stimuleert de onderwijsinstelling actief het drinken van 

kraanwater? (2 punten)  
 

 Ja (+ meer typen bewijs mogelijk, o.a. foto van bv. KRNWTR, Join the Pipe, 
Dopper, OneForOne of een ander initiatief met dezelfde doelstelling) 

 Nee, maar de instelling streeft hiernaar (+beleids- of visiedocument) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat het op meerdere manieren het drinken van 

kraanwater stimuleert (door meerdere watertaps of meerdere soorten 

initiatieven). Er zijn ook punten te verdienen als de instelling hier naar streeft.  

 

 

 

 

 



 

Financiën  
 

24. Investeringen – Wordt er kapitaal van de instelling gebruikt voor 

investeringen die bijdragen aan een duurzame transitie? (5 punten)  
 

 Ja (+ bewijs van voorbeelden in duurzaam investeringsfonds of in eigen beheer) 
 Nee  

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat het zowel indirect (uit het beleggingsfonds investeert 

in duurzame startups/bedrijven/ontwikkelingshulp, etc.) als direct (investeert in 

duurzame bouw, energie-/waterbesparende investeringen etc.)  

 

25. Divesteringen – Heeft de instelling investeringen in de fossiele industrie 

gedivesteerd naar andere fondsen?* (5 punten)  
 

 Ja (+ bewijs van voorbeelden in duurzaam investeringsfonds of in eigen beheer) 
 Nee, maar de instelling heeft wel de ambitie en stappen ondernomen om het te 

doen  
 Nee  

 

* Het is niet altijd mogelijk zelf het geld te divesteren. Veel geld van universiteiten  
   zit in fondsen, bijvoorbeeld het ABP. Wel is het mogelijk om het fonds 
   schriftelijk te vragen om divesteringen.  
   
 Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling bewijs levert fossiel vrij te zijn. Ook zijn er punten te verdienen als de 
instelling schriftelijk aanvraagt bij het fondsbeheer de fossiele industrie af te 
bouwen.  
 

Afval 

26. Duurzaam afvalbeleid – Wat zijn de ontwikkelingen van de instelling op 

afvalgebied (reductie, hergebruik, scheiding en verwerking) in de 

afgelopen drie jaar?* (10 punten)  
 

 Er is een verbetering (per student/medewerker en/of totaal) + licht toe  
 Er is een verslechtering (per student/medewerker en/of totaal) + licht toe 
 Er is weinig veranderd 

 * Overzichtstabellen of grafieken afvalreductie, -hergebruik,  
  -scheiding, -verwerking van afgelopen drie jaar. Mocht deze informatie niet  
  beschikbaar zijn over de afgelopen drie jaar, lever dan de jaren aan die er wel  
  zijn.  
 
 



 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling kan aantonen dat er verbeteringen zijn gemaakt betreffende de 
reductie (van totale afval en restafval), hergebruik, scheiding van zowel algemene 
als specifieke afvalstromen en beleid geformuleerd is betreffende zwerfafval.  

 

Emissies  
 

27. Reduceren emissies – Wat zijn de ontwikkelingen van de instelling op het 

gebied van CO2-eq emissies (registratie, communicatie & reductie) in de 

afgelopen drie jaar?* (7 punten)  
 

 Er is een verbetering (bijv. reductie per student/medewerker en/of totaal) 
 Er is een verslechtering (bijv. toename per student/medewerker en/of totaal) 
 Er is weinig veranderd 
 Wij hebben daar als instelling geen zicht op  

 * Overzichtstabellen/grafieken emissies/CO2-footprints en resultaten van  

  afgelopen drie jaar + uitleg ontwikkeling registratie emissies + uitleg  

  communicatie over emissies. Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn over de  

  afgelopen drie jaar, lever dan de jaren aan die er wel zijn. 
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat emissies van CO2 en CO2 equivalenten gereduceerd 

zijn. Extra punten zijn te verdienen als de instelling haar CO2 footprint 

compenseert, door bijv. aankoop van certificaten van het Fair Climate Fund van 

ICCO.  

Mobiliteit  

28. Duurzaam vervoersbeleidNIEUW - Heeft de instelling maatregelen genomen 

om het woon-werkverkeer en zaken- of dienstenverkeer te verduurzamen? 

(5 punten)  
 

 Ja, namelijk de volgende maatregelen (+ bewijs) 
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat het gebruik van fietsen, OV en elektrisch vervoer 

stimuleert, het gebruik van de auto destimuleert en maatregelen genomen heeft 

verkeersstromen te verminderen. NB: Als in het verleden al grote stappen zijn 

gemaakt betreffende duurzaam vervoersbeleid, kan dat ook als bewijs worden 

aangedragen. 

 

 

 



 

Onderdeel 4. Integrale benadering (35 punten) 

29. Communicatie – Heeft de instelling een centraal communicatie platform 

met betrekking tot duurzaamheid binnen de onderwijsinstelling? (3 

punten) 
 

 Ja (+ bewijs van communicatieplan/-platform) 
 Ja, maar niet centraal (+ bewijs van communicatieplan/-platform of media van 

communicatie) 
 Nee  

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen wanneer de 
communicatie manieren contact leggen tussen werknemers, studenten en 
bestuurders, centraal zijn en twee-richtingscommunicatie toestaan (zowel 
zenden als ontvangen). Ook met communicatie met eenrichtingsverkeer of 
communicatie versnipperd per studie of faculteit zijn punten te verdienen.  

Participatie  

30. Studentenparticipatie – Betrekt de onderwijsinstelling studenten bij 

duurzaamheidsinitiatieven of -beleid? (4 punten)  
 

 Ja op verschillende manieren (+ bewijs van participatie studenten) 
 Ja op een enkele manier 
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling studenten actief laten participeren via de website, fysieke plek in de 

onderwijsinstelling en een studentennetwerk. Een fysieke plek, zoals een Green 

Office, vormt meerwaarde ten opzichte van een website.  

 

31. Medewerkersparticipatie – Betrekt de onderwijsinstelling medewerkers bij 

duurzaamheidsinitiatieven of -beleid? (4 punten)  
 

 Ja op verschillende manieren → bewijs van medewerkers door bv. fysieke plek, 
ureninzet, digitale of schriftelijke informatie.  

 Ja op een enkele manier.  
 Nee. 

  

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling medewerkers actief laten participeren via de website, fysieke plek in de 

onderwijsinstelling en ureninzet.  

 

 



 

32. Samenwerking relevante partners – Is de instelling onderdeel van 

samenwerkingsverbanden die lokaal, nationaal of internationaal de 

doelstelling hebben om een duurzame transitie teweeg te brengen? (2 

punten) 
 

 Ja, van meerdere samenwerkingsverbanden 
 Ja, van een enkel samenwerkingsverband  
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling aangeeft van meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van 

duurzaamheid onderdeel te zijn op meerdere niveaus.  

 

Sociale duurzaamheid  

33. Duurzaam personeelsbeleidNIEUW -  Heeft de instelling maatregelen 

genomen om het personeelsbeleid te verduurzamen? Denk aan 

mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit, gezondheids- of 

diversiteitsbeleid of beleid op social return (4 punten)  
 

 Ja, de instelling houdt zich op meerdere manieren bezig met duurzaam 
personeelsbeleid (+bewijs) 

 Ja, de instelling houdt zich op een enkele manier bezig met duurzaam 
personeelsbeleid (+bewijs) 

 Nee 
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling drie voorbeelden van maatregelen kan geven om het personeelsbeleid 

te verduurzamen. Bij voorkeur in de verschillende categorieën.  

 

34. Duurzame leer- en werkomgevingNIEUW -  Heeft de instelling maatregelen of 

projecten om een duurzame leer- en werkomgeving te creëren? Denk aan 

anti-discriminatie- of pestbeleid of beleid ter bevordering van inclusiviteit 

(4 punten)  
 

 Ja, de instelling houdt zich op meerdere manieren bezig met het bevorderen van 
een duurzame leer- en werkomgeving (+ bewijs) 

 Ja, de instelling houdt zich op een enkele manier bezig met het bevorderen van 
een duurzame leer- en werkomgeving (+bewijs) 

 Nee 

 

 



 

 
Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling drie voorbeelden van maatregelen kan geven om het personeelsbeleid 

te verduurzamen. Bij voorkeur in de verschillende categorieën. 

 

35. Maatschappelijke betrokkenheidNIEUW -  Stimuleert de instelling actief 

maatschappelijke betrokkenheid en participatie bij zowel haar studenten 

als medewerkers? (4 punten)  

 

 Ja, structureel met de volgende maatregelen/projecten (+ bewijs) 
 Ja, incidenteel met de volgende maatregelen/projecten (+ bewijs)  
 Nee 

 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 

instelling kan aantonen dat het structureel maatschappelijke betrokkenheid en 

participatie stimuleert bij zowel haar studenten als medewerkers. Er zijn ook 

punten te verdienen bij stimulatie van studenten dan wel medewerkers en bij 

incidentele stimulatie. 

36. Successen– wat zijn de best practices en succesfactoren van de instelling bij 

de integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en 

bedrijfsvoering? (4 punten)  

 

 Open vraag:  
 
 

 
 
 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling drie concrete best practices geeft op het gebied van duurzaamheid in 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en daarnaast de succesfactoren kunt 
identificeren.  
 

37. Gebreken & uitdagingen– Wat zijn de grootste gebreken en uitdagingen bij 

de integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en 

bedrijfsvoering? (4 punten)  
 

 Open vraag:  
 
 

 
 

 



 

Toelichting puntentoekenning: Volledig aantal punten is te verdienen als de 
instelling drie voorbeelden van gebreken kan aangeven bij het integreren van 
duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en daarnaast 
identificeert wat de belangrijkste uitdagingen/hordes zijn om succesvol te 
worden.  

 
Einde vragenlijst, bedankt voor uw bijdrage. Voor ondersteuning of hulp kunt u mailen 
naar sustainabul@studentenvoormorgen.nl 


