
Duurzaam. Verbindend. Circulair.

Datum: 25-05-2018
Tijd: 09:30 - 18:00
Locatie: Technische Universiteit Eindhoven, 
Groene Loper 1, 5612 AZ Eindhoven
Gebouw 1: Auditorium



Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO18) 
Duurzaam. Verbindend. Circulair. 
08.30 - 09.30 Inloop & registratie

09.30 - 09.40 Opening & welkom - Jo van Ham en Anwar Osseyran

09:40 - 10.05 Keynote - Cécile van Oppen Copper8

10.05 - 10.20 Pitches

10.20 - 10.50 SustainaBul - een stimulans voor duurzaamheid in het HO

10:50 - 11.15 Pauze & Markt

Track 1:  
Naar een 
circulaire ICT
Locatie: 
Collegezaal 14

Track 2: 
Studenten en 
circulariteit: het 
is (ook) ONS 
belang
Locatie: 
Blauwe Zaal

Track 3: 
Gebouw van nu 
en de toekomst: 
energieneutraal 
Locatie: 
Collegezaal 14

Track 4: 
Duurzaamheid 
in het HO - 
anders belicht
Locatie: 
Senaatzaal

 11.15 - 11.55 Workshop 1.1   
Handvatten voor 
Maatschappelijk 
verantwoord 
inkopen van ICT 
 
Sprekers: 
Lisa Brouwer 
& Jurre Laven, 
SURFmarket 
 
Referenten: 
Maarten Rauws, 
inkoper, Provincie 
Utrecht & Ingrid 
Bevers, hoofd 
inkoop, TU/e  
Voorzitter: Gerard 
Verwoolde, HU

Workshop 2.1.                  
Lanx: hoe 
studenten hun 
Societeit 
verduurzaamden 

Sprekers: 
Joost Soomers, 
Groene Pint en 
Jeroen 
Rijssenbeek & 
Mathijs Barendse, 
Lanx 

Voorzitter: 
Luc de Vries, 
Studenten voor 
Morgen

Workshop 3.1                         
Atlas: het meest 
duurzame 
onderwijsgebouw 
ter wereld   

Spreker: Thijs 
Meulen, TU/e 
 
Referenten: 
Marieke 
Versteijlen, Avans 
Hogescholen en 
Hans 
Scherpenzeel, 
RVO 
 
Voorzitter: 
Alfred van Kessel, 
RVO

Workshop 4.1       
ENGLISH UK         
Radicaal 
innovatieve 
manieren 

Blockchain: 
opportunity 
or threat for 
circularity and 
sustainability? 
 
Speaker: 
Harald Vranken, 
Open University 
and Radboud 
University
 
Referents: 
Fardau van der 
Galiën, Vande-
Bron and Wilfried 
Hoffman, Tymlez
 
Chairman: Jaak 
Vlasveld GreenIT

11.55 - 12.05 Wissel

Track 1:  
Naar een 
circulaire ICT
Locatie: 
Collegezaal 14

Track 2: 
Studenten en 
circulariteit: het 
is (ook) ONS 
belang 
Locatie: 
Blauwe Zaal

Track 3: 
Gebouw van nu 
en de toekomst: 
energieneutraal 
Locatie: 
Collegezaal 14

Track 4: 
Duurzaamheid 
in het HO - 
anders belicht
Locatie: 
Senaatzaal

Side-Track 5:  
Lokale 
activiteit TUe 
/ rondleiding / 
experience



12.05 - 12.45 Workshop 1.2                   
Meerrr grip op 
E-Waste: 
Spreker: 
Timmy de Vos, 
SURFsara
 
Referenten: 
Jan-Paul Kimmel, 
RecoverE en 
Jeroen van der 
Tang, Nederland 
ICT
 
Voorzitter: 
Rene Frielink, 
HAN

Workshop 2.2     
ENGLISH UK            
The impact of 
Green Offices on 
circularity and 
sustainability   
in Higher 
Education
 
Speakers: Anne 
Spira, Rootability 
and Anne Munich, 
GO Green Office 
Eindhoven

Referent: 
Geert Vergoossen, 
GO Green Office 
Eindhoven

Voorzitter: 
Britte Rijk, 
Studenten voor 
Morgen

Workshop 3.2             
Verduurzaming 
gebouwen             
Solar Decathlon, 
Selficient 
 
Spreker: 
Laudi van Leiden,  
Hogeschool 
Utrecht  
Intelligent Beton; 
de onverwachte 
mogelijkheden van 
ICT bij verduurza-
ming gebouwen
 
Spreker: 
Gerard Verwoolde, 
Hogeschool 
Utrecht
 
Voorzitter: 
Rob de Vrind, 
Duurzaam MBO

Workshop 4.2                               
Naar een energie-
transitie in de  
HO-sector: kiezen 
voor ECHTE 
duurzame energie                     
                            
Spreker: 
Bert Schutte, 
Hogeschool Van 
Hall Larenstein
 
Referent:  
Marien Boonman, 
Studenten Voor 
Morgen 

Voorzitter: 
Wouter Wienk, 
RVO

Rondleiding 
40 minuten 
 
Duurzame 
Highlights TU/e 

Wat doet de TU/e 
allemaal aan 
duurzaamheid? 
 
Max 20 mensen  
 

12.45 - 13.45 Lunch & Markt & Pitches

Track 1:  
Naar een 
circulaire ICT

Track 2: 
Studenten en 
circulariteit: 
het is (ook) 
ONS belang 

Track 3: 
Gebouw van nu 
en de toekomst: 
energieneutraal 

Track 4: 
Duurzaamheid 
in het HO - 
anders belicht

Side-Track 5:  
Lokale 
activiteit TUe 
/ rondleiding / 
experience

13.45 - 14.25 Workshop 1.3   
ENGLISH  UK                                  
Assessing 
sustainability of 
software 
 
Speakers: 
Bernard van 
Gastel, Open 
University and  
Erik Jagroep, 
Centric
 
Referents: Frank 
Verhagen, Cer-
tiosand 
Jan Willem, 
Schuijtvlot CGI 
 
Chairman: 
Anda Counotte, 
Open University

Workshop 2.3                
Keuzedeel 
duurzaamheid 
en ICT studenten 
MBO 
 
Spreker: 
Harrie Karis, 
Koning Willem I 
College 
 
76 lesmodules 
over duurzame 
bouw en techniek
   
Spreker: 
Rob de Vrind, 
Duurzaam MBO 
 
Voorzitter: 
Rene Visser, 
Rendabel Groen

Workshop 3.3        
Onderwijs-
gebouw van nu 
en de toekomst: 
energieneutraal. 

Spreker: 
Marcus 
Boesenach, Royal 
HaskoningDHV 
 
Referent: 
Jesper 
Juffermans, exlid 
GO Green Office 
Eindhoven 

Voorzitter: 
Bert Schutte, 
Hogeschool Van 
Hall Larenstein

Workshop 4.3                     
Living lab: 
De Circulaire 
speelplaats 
 
Spreker: 
Libby van den 
Besselaar, Living 
Lab Green Office 
Utrecht

Voorzitter: 
Emily de Boer, 
Studenten voor 
Morgen

Rondleiding 
40 minuten  
 
Duurzame 
Highlights TU/e 

Wat doet de TU/e 
allemaal aan 
duurzaamheid? 
 
Max 20 mensen

14.25 - 14.35 Wissel

14.35 - 15.35 7 Minutes Sessie + Muzikaal intermezzo

15.35 - 15.55 Pauze & Markt

15:55 - 16.15 Keynote - Willem Vermeend

16.15 - 16.45 Feestelijke uitreiking SustainaBul

16.45 - 17.00 Afsluiting

17.00 - 18.00 Netwerkborrel



Gedurende de hele dag presenteren duurzame organisaties zich op de markt. De 
koffie/thee pauzes en de lunch bieden dé uitgelezen kans om te ontdekken wat er 
staat. De lunch is van 12:45 tot 13:45. De lunch is plantaardig met vegetarische opties.
 

8:30 - 9:30 | Inloop & registratie 

9:30 - 9:40 | Opening & welkom
Jo van Ham, Vice President of the Executive Board van de Technische Universiteit 
Eindhoven en Anwar Osseyran, lid directieraad SURF; voorzitter Green IT Amsterdam 
en hoogleraar Universiteit van Amsterdam heten je welkom en openen NDDHO18.

9:40 - 10:05 | Keynote
Spreker: Cécile van Oppen, directeur Copper8

10:05 - 10:20 | Pitches
Innovatieve onderzoeken en spraakmakende projecten. Je vindt het tijdens de pitches! 
Laat je inspireren door bijvoorbeeld bevlogen duurzaamheidsstudenten en onderzoek-
ers die hun project of onderzoek presenteren. 

10:20 - 10:50 | SustainaBul - een stimulans voor duurzaamheid in het HO
De SustainaBul is dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het 
gebied van duurzaamheid. En is een initiatief van Studenten voor Morgen. Hun doel? 
Met de SustainaBul duurzaamheid binnen hogeronderwijsinstellingen te stimuleren.

De SustainaBul: nu en de toekomst
 
Wat is het belang en de impact van de SustainaBul? 
•       Wat is er binnen instellingen gedaan naar aanleiding van de SustainaBul?
•       Wat is het belang voor de HO-sector?
•       Hoe bijzonder is het dat studenten dit doen?
•       Voorbeelden uit de praktijk

https://nddho.surf.nl/over-nddho/markt/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/opening/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/opening/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/keynotesprekers/index.html


Wat is de toekomst van de SustainaBul?
•       De SustainaBul gaat veranderen.
•       Wat betekent dat in technische zin en in praktische zin?
•       Wat kunnen jullie ermee?
•       Een sneak-preview
 
Sprekers: Britte Rijk, Denny van der Vlist, Antoine Heideveld
Moderator: Luc de Vries

10:50 - 11:15 | Pauze & Markt
Tijdens deze pauze geniet je van de met zorg uitgekozen biologische dranken (warm/
koud) en een lekkere biologische, vegan versnapering. Neem ook kijkje op de markt! 
Deze staat vol met duurzame initiatieven en de posterpresentaties.

11:15 - 11:55 | Sessieronde 1
Tijdens deze breakout ronde kun je een sessie kiezen uit één van de volgende 
thema’s.

1.1. Handvatten voor Maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT
Thema: Naar een circulaire ICT
Spreker: Lisa Brouwer & Jurre Laven, SURFmarket
Referenten: Maarten Rauws, inkoper Provincie Utrecht en Ingrid Bevers, 
hoofd inkoop Technische Universiteit Eindhoven
Voorzitter: Gerard Verwoolde, HU

Inhoud: In de snel veranderende wereld van ICT ligt het zwaartepunt vaak op innovatie, 
functionaliteit of stabiliteit. De laatste jaren wordt echter meer en meer gekeken de effecten van 
ons ICT-gebruik op mens en milieu. Dat begint al bij inkoop. Sterker nog, zonder goede afspraken 
over de dienstverlening, het energieverbruik en recycling is het lastig om daar later in de keten op 
in te springen. Maar waar let je op, en welke eisen stel je? Hoe werkt dit in de publieke sector? 
In deze presentatie bespreken we deze vragen, en geven we tips om hiermee op een laag-
drempelige manier mee te starten.

https://nddho.surf.nl/over-nddho/markt/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html


2.1. Lanx: Hoe studenten hun sociëteit verduurzaamden
Thema: Studenten en circulariteit: het is (ook) ONS belang
Sprekers: Joost Soomers, Groene Pint en Jeroen Rijssenbeek & Mathijs Barendse, 
Lanx
Voorzitter: Luc de Vries, Studenten voor Morgen

Inhoud: De studentenwereld verduurzaamt in rap tempo. Dit zien we in het ontstaan van meer 
duurzame studentenorganisaties en de onderwijsinstellingen zelf. Lang leek het of de studentenv-
erenigingen enigszins achterbleven met de rest, maar de studenten verenigingen zijn zelf hard 
bezig met een inhaalslag. Dit jaar start voor het eerst de Groene Pint, een competitie gericht op 
de Studentenverenigingen. Is de wereld van Studentenverenigingen nu eindelijk in beweging? 
Hier zal studentenvereniging Lanx op doorgaan. De Amsterdamse Studentenvereniging haalde 
meerdere malen het nieuws voor de verduurzaming van de Sociëteit. Maar hoe hebben ze het 
aangepakt? Wat ging goed, en wat niet?

3.1. Atlas: het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld
Thema: Gebouw van nu en de toekomst: energieneutraal 
Spreker: Thijs Meulen, Technische Universiteit Eindhoven
Referenten: Marieke Versteijlen, Avans Hogescholen en Hans Scherpenzeel, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Voorzitter: Alfred van Kessel, RVO

Inhoud: Het Atlas-gebouw van de Technische Universiteit Eindhvoen (TU/e) voldeed niet meer 
aan de eisen van deze tijd. TUe koos ervoor om het Atlasgebouw niet te slopen, maar grondig te 
renoveren. De uitgelezen kans om het gebouw te voorzien van verschillende duurzame 
innovatieve technieken. Resultaat? Het Atlas-gebouw is uitgeroepen tot het meest duurzame 
onderwijsgebouw ter wereld! Is het een geschikt voorbeeld voor andere universiteiten en 
hogescholen? En kan het de komende jaren ook blijven voldoen aan de veranderende 
onderwijsvraag?
 
4.1. Blockchain: opportunity or threat for circularity and sustainability? 
Thema: Duurzaamheid in het HO - anders belicht  
Speaker: Harold Vranken, Open University and Radboud University 
Referents: Fardau van der Galiën, VandeBron and Wilfried Hoffman, Tymlez
Chairman: Jaak Vlasveld, GreenIT

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html


Description: Blockchain technology clearly offers many new opportunities, by leveraging 
distribution to its fullest, by promoting and enabling transparency and security in novel ways and 
by re-distribution of power and ownership. However, its environmental impact is debated - and in 
some cases questionable. Energy consumption resulting from bitcoin mining is staggering, and 
data duplication threatens to turn distribution into wasting storage space.

During this session, we will explore the following questions:
•  How does blockchain enable innovation through promoting values of transparency, consensus 

and trust? How do we start if we want to capitalize on this innovation?
•  What causes the arms race in energy consumption through mining of bitcoin and related coins? 

How large is this energy consumption and what is being done to mitigate it?
•  What if we deploy blockchain technology to support the energy transition? Will the energy 

sector embrace this technology - and its values of transparency, consensus and trust?
 

11.55 – 12.05 Wissel

12:05 - 12:45 | Sessieronde 2
Tijdens deze breakout ronde kun je een sessie kiezen uit één van de volgende thema’s.

1.2. Meerrr grip op E-Waste
Thema: Naar een circulaire ICT
Spreker: Timmy de Vos, Surfsara 
Referenten: Jan-Paul Kimmel, RecoverE en Jeroen van de Tang, Nederland ICT
Voorzitter: Rene Frielink, HAN

Inhoud: In afgelopen anderhalfjaar inventariseerden we behoeften, publiceerden twee rapporten 
en zijn er concrete stappen gezet op het gebied van e-waste binnen hoger onderwijsinstellingen. 
Maar hoe gaat het nu? Wat is de voortgang op het gebied van het verduurzamen van e-waste-
beleid en de praktijk bij de verschillende hoger onderwijsinstellingen? 
In deze sessie delen we de stappen uit het meest recente rapport ‘Grip op e-waste: handvatten 
voor duurzame afvoer van ICT’ en de concrete stappen die enkele instellingen al hebben gezet. 
Dit varieert van slimme beleidsmaatregelen tot praktische inzamelacties. 

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html


2.2.  The impact of Green Offices on circularity and sustainability  
in Higher Education
Thema: Studenten en circulariteit: het is (ook) ONS belang 
Speaker: Anne Spira, RootAbility and Geert Vergoossen, Go Green Office Eindhoven

Description: Do you want to engage more staff and students on circularity in your university? Or 
are you a student or member of staff, who wants to learn more about circularity and what concrete 
actions to take on campus? But you don’t know how and what to do? Then, come along to our 
workshop! By means of the award-winning Green Impact programme and Green Office model, we 
are going to outline different ways to mobilise people and break down the principles of circularity 
into actions they can implement. In groups, you will also have the opportunity to come up with 
your own actions.”

3.2. Verduurzaming gebouwen: “Solar Decathlon, Selficient” en “Intelligent 
Beton; de onverwachte mogelijkheden van ICT bij verduurzaming gebouwen”
Thema: Gebouw van nu en de toekomst: energieneutraal
Voorzitter: Rob de Vrind, Duurzaam MBO

“Solar Decathlon, Selficient”
Spreker: Laudi van Leiden, Hogeschool Utrecht

Inhoud: “Did we run out of time?” - No! We can still change for the better, for our planet. How? 
With a house that uses solar energy and can also store and share the energy. The main goal was 
to create a house that is self-sufficient, modular, affordable, attractive and built out of circular 
materials. We represented Europe in the Solar Decathlon 2017 in Denver. We also signed up to 
participate in the Solar Decathlon Europe 2019 in Hungary.

“Intelligent Beton; de onverwachte mogelijkheden van ICT bij verduurzaming 
gebouwen”
Spreker: Gerard Verwoolde, Hogeschool Utrecht
De onverwachte mogelijkheden van ICT bij verduurzaming gebouwen en de mogelijk-
heden om met behulp van ICT het gebruik van onderwijs gebouwen vérder te verdu-
urzamen. Door diverse geïsoleerde gegevensverzamelingen te ontsluiten en te 
correleren, ontstaat nieuwe verrassende informatie om gebouwen duurzamer te 
gebruiken.

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/gebouw-toekomst-energieneutraal/index.html


4.2. Naar een energietransitie in de Hoger Onderwijs-sector: kiezen voor échte 
duurzame energie 
Thema: Duurzaamheid in het HO - anders belicht
Spreker: Bert Schutte, Hogeschool Van Hall Larenstein
Referent: Marien Boonman, Studenten Voor Morgen 
Voorzitter: Wouter Wienk, RVO

Inhoud: Met inkoop van (echt) groene energie kun je verschil maken. Naast het zelf opwekken 
van duurzame energie, kun je door het inkopen van duurzame energie de energietransitie 
versnellen. Wat doet de Hoger Onderwijs-sector al en welke kansen ligger er nog? En wat is écht 
groen?

5.2. Rondleiding Duurzame Highlights TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven geeft bezoekers van Nationale Dag voor 
Duurzaamheid een rondleiding over de campus. 
Wat doet de TU/e allemaal aan duurzaamheid? Krijg uitleg over Atlas-gebouw, 
Warmtekoudeopslag - van het gas los hoe zit dat, natuurlijk gebied, e-waste. 
Max 20 mensen. 40 minuten. 
 

12:45 - 13:45 | Lunch | Markt | Pitches
Tijdens deze pauze geniet je van een uitgebreide lunch. Uiteraard duurzaam dus 
biologisch en vegetarisch of vegan.
Dit is ook dé uitgelezen kans om alle posters eens rustig te bekijken en vragen te 
stellen aan de maker(s). Vergeet ook niet een bezoek te brengen aan de markt. Hier 
staan verschillende partijen die zich bezighouden met duurzaamheid. Ga langs, ga in 
gesprek en laat je inspireren door alle initiatieven op de markt. 

13:45 - 14:25 | Sessieronde 3
Tijdens deze breakout ronde kun je een sessie kiezen uit één van de volgende 
thema’s.

1.3. Assessing sustainability of software 
Thema: Naar een circulaire ICT
Sprekers: Bernard van Gastel, Open University and Erik Jagroep, Centric
Referenten: Frank Verhagen, Certios and Jan Willem, Schuijvlot CGI
Voorzitter: Anda Counotte, Open University

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/duurzaamheid-in-hoger-onderwijs/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/markt/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html
https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/circulaire-ict/index.html


Description: While ICT is an enabler for sustainability, the energy consumption of ICT solutions is 
also rising. As hardware operates based on instructions provided by software, software is often at 
the core of these solutions. However, studies have shown that up to 15% of the energy is used for 
computational work. This means a saving of 1% with software potentially scales up to a factor 7 or 
higher on datacenter level. With green software products, the main topic of this presentation, 
software producing organizations gain control over this qualitative aspect and thereby the ability to 
realize more optimized ICT solutions.
 
2.3. “Keuzedeel duurzaamheid en ICT-studenten MBO” en “76 lesmodules over 
duurzame bouw en techniek” 
Thema: Studenten en circulariteit: het is (ook) ONS belang 
Voorzitter: Rene Visser, Rendabel Groen

“Keuzedeel duurzaamheid en ICT-studenten MBO”
Spreker: Harrie Karis, Koning Willem I College 
Duurzaamheid van en door ICT is belangrijk. Met name duurzaamheid door ICT. 
Tijdens deze sessie krijg je inzicht in hoe het Koning Willem I College dat vorm geeft in 
het keuzedeel duurzaamheid. Daarvoor is een praktische opdracht uitgedacht. 
Wanneer je naar de sessie komt, ontdek je wat deze opdracht is.  
 
 “76 lesmodules over duurzame bouw en techniek”
Spreker: Rob de Vrind, Duurzaam MBO
Inhoud: In 2020 wordt nul op de meter bouwen verplicht voor nieuwbouw. Daarom 
moeten 70.000 mensen in de bouw worden bijgeschoold. Dat kan nu gratis en online 
op je smartphone. Ook ideaal voor het reguliere MBO onderwijs.

3.3. Onderwijsgebouw van nu en de toekomst: energieneutraal
Thema: Gebouw van nu en de toekomst: energieneutraal
Spreker: Marcus Boesenach, Platform Duurzame Huisvesting en Royal HaskoningDHV
Referent: Jesper Juffermans, ex-lid GO Green Office Eindhoven
Voorzitter: Bert Schutte, Van Hall Larenstein

Inhoud: Voor welke uitdagingen staan HO-instellingen als het gaat om verduurzaming van hun 
gebouwen? Ze willen toewerken naar energieneutrale gebouwen, maar waar staan we nu 
eigenlijk en wat vraagt deze ontwikkeling van de vastgoedorganisatie? In deze sessie vragen we 
aandacht voor de conclusies uit enkele onderzoeken bij vastgoedorganisaties van Universiteiten 
en Universitair Medische Centra naar de doelmatigheid van de organisatie. Welke lering trekken 
we daaruit? Met een self-assessment-tool, gemaakt door Platform Duurzame Huisvesting kunnen 
alle Hogescholen, Universiteiten en academische ziekenhuizen de doelmatigheid van hun 
vastgoedorganisatie kritisch onder de loep nemen. Iedereen aan de slag?

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/studenten-en-circulariteit/index.html
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4.3. Living lab: De Circulaire speelplaats
Thema: Duurzaamheid in het HO - anders belicht
Spreker: Libby van den Besselaar, Living Lab Green Office Utrecht
Voorzitter: Emily de Boer, Studenten voor Morgen

Inhoud: Het concept living lab biedt studenten de kans om met daadwerkelijke duurzame 
vraagstukken van een onderwijsinstelling aan de slag te gaan. Vanuit de SustainaBul ranking van 
vorig jaar kwam het living lab van Universiteit Utrecht als best practice uit de bus en was dan ook 
opgenomen in het Rapport Duurzaam Hoger Onderwijs 2017. Maar wat maakt de uitvoering van 
deze living lab van de Universiteit Utrecht zo goed? En wat kan het beteken voor een onderwijsin-
stelling of de student? Op deze vragen zal de living lab coordinator van Universiteit Utrecht, 
Libby van den Besselaar, ingaan!

5.3. Rondleiding Duurzame Highlights TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven geeft bezoekers van Nationale Dag voor 
Duurzaamheid een rondleiding over de campus. Wat doet de TU/e allemaal aan 
duurzaamheid? Krijg uitleg over Atlas-gebouw, Warmtekoudeopslag - van het gas los 
hoe zit dat, natuurlijk gebied, e-waste. Max 20 mensen. 40 minuten. 

14.25 - 14.35 | Wissel
Tijd om naar het Auditorium te lopen voor de plenaire sessies. 

14:35 - 15:35 | 7 Minutes Speeches
Tijdens deze 7 Minutes Speeches spreken zes mensen over circulariteit vanuit hun 
eigen expertise. Wat betekent circulariteit voor de bijvoorbeeld het hoger onderwijs 
of juist voor een studententeam? De sprekers krijgen ieder 7 minuten de tijd om jou te 
inspireren met hun visie op circulariteit. Pianiste Sofie Verheij begeleidt deze sessie 
muzikaal. 

Hoe leven we in 2050: een circulaire visie
Meike Go, Jonge Klimaatbeweging
De toekomst, 2050 lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Hoe leven we dan? Wat 
moeten we doen om ons leven meer circulair te maken? Meike neemt je mee in haar visie. 
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Werken aan de oplossingen van morgen
Antoine Heideveld, Het Groene Brein
De circulaire economie is een prachtig concept. Waarbij van gebruikte materialen weer nieuwe 
producten gemaakt worden en waarbij gebruik centraal staat in plaats van bezit. Het is een 
concept dat bijzonder geschikt voor mooi onderwijs. Studenten die bijvoorbeeld producten maken 
van koffiedrab. Antoine Heideveld neemt je mee met een aantal voorbeelden van mooi onderwijs 
rondom de circulaire economie. Want er moet meer van dit soort onderwijs komen!

De Circulaire Economie 
Antoinette van Schaik, MARAS
Nederland is ambitieus in de doelstellingen voor circulariteit. Maar wat is daadwerkelijk haalbaar 
en waar liggen de mogelijkheden en grenzen van recycling en circulariteit? Wat zijn de conse-
quenties voor de industrie van deze ambities? Antoinette van Schaik laat aan de hand van de 
recycling van de Fairphone zien wat er komt kijken bij de recycling van complexe producten zoals 
e-waste en auto’s.

Ze gaat in op de technische facetten en bespreekt hoe fysica, thermodynamica en onvermijdelijke 
complexiteit van producten beperkingen opleggen aan de terugwinning van grondstoffen en 
circulariteit. Ook de uitdagingen voor Design for Recycling komen aan de orde. Belangrijk punt 
van aandacht is de cruciale rol van technologie, kennis en kunde in het definiëren en realiseren 
van haalbare doelstellingen binnen de regelgeving voor circulaire economie.

ICT gebruikers: pak je rol!
Jan-Paul Kimmel, RecoverE
De transitie naar een circulaire economie vraagt om een systeemverandering: ander product 
design, andere business modellen en nieuwe rollen. Maar hoe doe je dat? Jan-Paul Kimmel deelt 
kennis en ervaring.

Noah: ‘s werelds eerste circulaire auto
Cas Verstappen, Team Ecomotive 
In een wereld waar we wel efficiënter gaan rijden maar niet efficiënter gaan produceren, probeert 
het studententeam TU/ecomotive een verandering te maken met hun project Noah: ’s werelds 
eerste circulaire auto. Naast dat de (elektrische) auto ontzettend efficiënt is tijdens het rijden, 
wordt er ook extra nagedacht over de productie van de auto. En natuurlijk ook wat er mee gebeurt 
als hij zijn laatste kilometer heeft gereden en dus gerecycled moet worden. Tijdens het ontwerpen 
van Noah komen er verschillende uitdagingen om de hoek kijken die de studenten moeten 
oplossen voordat ze hun auto in juli gaan onthullen.

 



The Power of One
Peter Smith, Stichting Klean
Klimaatopwarming, overstromingen, verwoestende stormen, droogtes, oceanen vol plastic. 
Bij deze problemen denk je al snel: Wat ik er aan kan doen is te klein om een verschil te maken. 

Die gedachte is de grootste denkfout aller tijden.
Peter Smith van Klean (Klagen Loont Echt Absoluut Niet) laat in een meer dan boeiende 
presentatie zien dat juist dit geloof (je mag het ook paradigma noemen) funest is. Die grote 
problemen zijn niets meer dan symptomen hiervan. Peter werkt er hard aan om dit paradigma 
om te draaien. Mocht dit lukken, dan gaan we een prachtige toekomst tegemoet.

15:35 - 15:55 | Pauze | Markt
Tijdens deze pauze geniet je van de met zorg uitgekozen biologische dranken (warm/
koud) en een biologische, vegan versnapering. Neem ook kijkje op de markt! Deze 
staat vol met duurzame initiatieven en de posterpresentaties.

15:55 - 16:15 | Keynote “De economie van de toekomst is slim en groen”
Spreker: Willem Vermeend, internetondernemer, hoogleraar Open Universiteit en 
investeerder.

Op 12 December 2015 maakten 195 landen plus de EU in Parijs een historische afspraak om 
gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen. Deze gassen worden 
verantwoordelijk gehouden voor de stijging van de gemiddelde temparatuur in de wereld.
Alle landen zijn nu bezig met maatregelen die er toe moeten leiden dat aan het eind van deze 
eeuw de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celcius blijft. Veel landen maken 
daarbij gebruik van traditionele overheidsmaatregelen, zoals belastingheffing, subsidieregelingen 
en milieuvoorschriften.

Met deze maatregelen kunnen de doelstellingen van Parijs niet worden gehaald. Dat kan allleen 
als we wereldwijd gebruik gaan maken van innovatieve technologieën waarmee we de energie-
tranistie van fossiel naar duurzaam kunnen versnellen en een groene economie creëren.    
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16:15 - 16:45 | Feestelijke uitreiking SustainaBul
Wie wint de gouden bul? En wie gaat er met de zilveren, bronzen of groene bul naar 
huis? Je komt het te weten tijdens deze feestelijke uitreiking van de 7e editie van 
SustainaBul, de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied 
van duurzaamheid.

Energiecommissaris Ruud Koornstra vertelt het belang van duurzaamheid voor de 
HO-sector en de rol van de SustainaBul hierin. Vervolgens is er een interactieve 
uitreiking van de SustainaBul per instelling - met een highlight van elke instelling.
 

16:45 - 17:00 | Afsluiting
Spreker afsluitend woord: Anwar Osseyran, lid directieraad SURF; voorzitter Green IT 
Amsterdam en hoogleraar Universiteit van Amsterdam.
En dan, tijd voor de borrel. 
 

17:00 - 18:00 | Netwerkborrel
Kom in gesprek met andere NDDHO18-bezoekers onder het genot van de vele 
biologische en vega(n) hapjes inclusief een drankje.

https://nddho.surf.nl/over-nddho/sprekers/opening/index.html
http://www.greenitamsterdam.nl
http://www.studentenvoormorgen.nl
https://www.tue.nl
https://www.surf.nl

