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De UGent heeft de uitdrukkelijke
ambitie om oplossingen aan te reiken
voor de grote ecologische, sociale en
economische uitdagingen waar we
vandaag voor staan. Meer dan ooit
blijkt die ambitie uit ons onderwijs en
onderzoek, maar ook uit onze eigen
bedrijfsvoering. In dit verslag tonen
we welke maatregelen de UGent
neemt om de transitie naar een
duurzame samenleving mee vorm te
geven én te versnellen. Welke
resultaten we daarbij boeken. En hoe
we onze duurzaamheidsvisie de
komende jaren verder willen
concretiseren in nieuw acties.
_ Rik Van de Walle, rector UGent
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GRI-indicatoren
Met dank aan

Dit zijn de drie krachtlijnen binnen de duurzaamheidsvisie waarachter de UGent zich eind 2013 schaarde. Sindsdien kwam
heel wat in beweging. Het duurzaamheidskader vormt een leidraad en zorgt voor een positieve uitstraling, waardoor
steeds meer mensen zich willen engageren en steeds meer initiatieven opgestart worden.

Dit verslag geeft een stand van zaken weer, volgt evolutie op van de vooropgestelde doelstellingen en stelt nieuwe
engagementen voor de komende jaren voor. De rapportage geldt voor de UGent als geheel en is gebaseerd op
gegevens van 2016 en 2017.
Het rapport volgt de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een internationale organisatie die richtlijnen
voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt.
Een uitgebreide versie vindt u op www.ugent.be/duurzaam > duurzaamheidsverslag

Universiteit Gent (UGent),
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
www.ugent.be/duurzaam
duurzaam@ugent.be
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KRACHTLIJN 1

CREËREN VAN
SUBSTANTIEEL
DRAAGVLAK VOOR
DUURZAME
ONTWIKKELING
Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent, hoe groter het
draagvlak wordt. Er zijn verschillende gelegenheden en manieren waarop personeelsleden en studenten
kunnen participeren. Naast verschillende sensibiliseringscampagnes roept het Duurzaamheidspact
vakgroepen op om actief engagementen aan te gaan op het vlak van duurzaamheid. De studenten worden
uitgedaagd om mee te dingen naar de duurzaamheidsawards 'de Groene Ruijter' of 'The Big questions' en
met het project 'Making Tomorrow' werken studenten concrete acties uit rond de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
Daarnaast houdt de denktank Transitie UGent op een enthousiaste en constructieve manier druk op de ketel.
Zij is samengesteld uit geëngageerde personeelsleden, onderzoekers, studenten, experten en
beleidsmedewerkers en fungeert als een open vernieuwingsnetwerk dat heel wat nieuwe suggesties
aanbrengt. De deelnemers proberen de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een
duurzame samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige
experimenten, acties, ...
Het Duurzaamheidskantoor verzorgt de dagelijkse werking van het duurzaamheidsbeleid. Hierin
coördineren en initiëren studenten en personeel heel wat duurzaamheidsprojecten. Het
duurzaamheidskantoor is het aanspreekpunt waar iedereen met vragen en suggesties over duurzaamheid
terecht kan. Het kantoor wil voornamelijk verbinden en versterken door samenwerkingen op te starten
tussen beleidsmedewerkers, onderzoekers, studenten, vrijwilligers, de stad, … De Commissie
Duurzaamheidsbeleid zorgt voor de sturing en opvolging.
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CREËREN VAN SUBSTANTIEEL DRAAGVLAK
VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Transitie UGent is een mooi voorbeeld van
'hokjesoverschrijdende' samenwerking tussen
geëngageerde studenten, onderzoekers, docenten en ATPmedewerkers. Bottom-up betrokkenheid vóór beslissingen
genomen worden creëert de perfecte voedingsbodem voor
een breed draagvlak. Transitie UGent toont aan dat échte
participatie de motor is van échte verandering.
_ Jeroen Ongenae, ATP-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
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Agenda
VERSTERKEN VAN HET DUURZAAMHEIDSBELEID IN DE ORGANISATIE
LOPENDE
Het duurzaamheidskantoor krijgt een fysieke locatie, zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk voor studenten, en
met een creatieve en duurzame uitstraling. De locatie kan transformeren tot een Green Hub waar ook andere
duurzaamheidsinitiatieven (bv. stadsacademie, D'URGENT, Mizuna, …) kunnen aansluiten.
NIEUW
De UGent proﬁleert zich als duurzame universiteit in algemene communicatie.
NIEUW
Het Duurzaamheidskantoor wordt versterkt.
VERSTERKEN VAN INTERN NETWERK
LOPENDE
De facultaire milieucommissies, duurzaamheidswerkgroepen, duurzaamheidspact, studentenwerking, …
worden verder versterkt.
LOPENDE
Het Duurzaamheidskantoor wordt verder uitgebouwd en initieert en ondersteunt bottom-up initiatieven.
NIEUW
Er wordt een platform opgericht waar studenten, onderzoekers en externen elkaar kunnen vinden rond
duurzaam onderzoek.
VERSTERKEN VAN EXTERN NETWERK
LOPENDE
De relaties met andere Green Ofﬁces, The Shift, International Sustainable Campus Network, U4, … worden
verder uitgebouwd.

< p. 6, v.b.n.o v.l.n.r.: Parking make-over op de Muinkschelde / Het Gala van de Duurzame Universiteit / Stand van Duurzaamheidskantoor op de
student kick-off / Welcome days: Buitenlandse studenten maken kennis met het duurzaamheidsbeleid van de UGent / De studentenvereniging
AIESEC op bezoek bij Koningin Mathilde, waar ze samen met andere jongerenverenigingen hun initiatieven rond de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen mochten toelichten / Op de 12-urenloop werd voor het eerst met herbruikbare bekers gewerkt / University For You,
het slotevent van 200 jaar UGent, werkte rond de thema's duurzaamheid, glocalisering, diversiteit en werkbaar werk en gaf Jan Rotmans, Erik
Swyngedouw, Bea Cantillon en Dirk Geldof het podium.
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KRACHTLIJN 2

INTEGRATIE VAN
DUURZAME
ONTWIKKELING IN
ONDERWIJS &
ONDERZOEK
1 / ONDERWIJS
Het hoger onderwijs wordt beschouwd als een belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkeling, onder
meer via haar onderwijsopdracht. Jaarlijks 40.000 jonge mensen vormen, kan en moet het
duurzaamheidsdenken versterken. Daarom wil de UGent via het onderwijs bijdragen aan een duurzamere
samenleving en haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, ecologische en economische
duurzaamheidsproblemen en mogelijke oplossingen.
In dit kader zijn er meer en meer opleidingsonderdelen met een duurzaamheidsfocus, zoals de nieuwe
keuzevakken 'duurzame chemie' en 'duurzame steden'. In verschillende projecten worden de duurzame
ontwikkelingsdoelen gebruikt om duurzaamheidsthema's een plaats te geven in het onderwijs.
Om duurzaamheid te integreren in het volledige onderwijsaanbod werden enkele piloottrajecten opgezet.
Een reeks workshops en seminaries in 2 opleidingen resulteerde in een opleidingsspeciﬁeke visietekst over
de integratie van duurzaamheid én in een actieplan voor de implementatie ervan. Deze piloottrajecten
bieden inspiratie en inzichten in de te hanteren methodologie voor de verdere uitrol in de gehele instelling.

Met het MOCCA-meetnetwerk bestudeert de UGent het
stadsklimaat in Gent en het stedelijke hitte-eiland-effect.
Studenten en leerlingen secundair onderwijs kunnen met
deze data aan de slag gaan voor projecten, thesissen,
STEM,... De data kunnen bijdragen tot de bewustwording
rond stadsklimaat.

Duurzaamheid in hart en hoofd leidt tot duurzaamheid in
de samenleving. Laat het ons als universiteit via onderwijs,
onderzoek en dienstverlening volop zaaien. De oogst zal
weelderig zijn.
_ Mike Nachtegael, academisch beheerder
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Agenda
INHOUDELIJKE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID IN OPLEIDINGSAANBOD
BEREIKT
Via een centraal onderwijsinnovatieproject werd een traject met docenten, studenten en experts doorlopen in
2 opleidingen (Handelswetenschappen en Werktuigkunde-elektrotechniek) om te zoeken hoe een coherente
leerlijn 'duurzaamheid' ingebed kan worden in die speciﬁeke opleiding.
LOPENDE
Via een tweede centraal onderwijsinnovatieproject werden gelijkaardige oefeningen opgestart in de
opleidingen Rechten en Electromechanica. Tevens loopt een traject binnen de faculteit Economie en
Bedrijfskunde om te onderzoeken welk ondersteunend beleid nodig is om duurzaamheid te integreren in àlle
opleidingen van de faculteit.
LOPENDE
Via een lerend netwerk worden individuele docenten geholpen om duurzaamheid te integreren in hun vak.
NIEUW
De integratie van duurzaamheid in de opleidingen/faculteiten wordt structureel en substantieel ondersteund
(als opvolging van het huidige centraal onderwijsinnovatieproject).
PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN
NIEUW
Er wordt een aanbod 'duurzaamheid en multiperspectivisme' uitgebouwd binnen het reguliere
professionaliseringsaanbod voor docenten en assistenten, als vervolgopleiding van de basisdocententraining.
VERANKERING VAN DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN IN HET ONDERWIJSBELEID
NIEUW
De directie Onderwijsaangelegenheden en duurzaamheidsexperten (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling,
Duurzaamheidskantoor) overleggen geregeld over de onderwijsinitiatieven van de UGent met een
duurzaamheidsfocus en de inbedding hiervan in het beleid.

2 / ONDERZOEK
De UGent wil de mogelijkheden voor onderzoek met het oog op een sociaal rechtvaardige, ecologische en economisch
haalbare duurzame toekomst verder stimuleren. Dergelijk onderzoek past een grote verscheidenheid aan
wetenschappelijke benaderingen toe, vaak door middel van multi-, inter- en transdisciplinaire modi en vertrekt vanuit een
grote maatschappelijke relevantie.
Binnen een internationale tendens naar 'Open Science' wil de UGent de komende jaren dan ook blijvend investeren in het
stimuleren en ondersteunen van inter- en transdisciplinaire onderzoekssamenwerking en maatschappelijke valorisatie om
op die manier een context te creëren waarbinnen initiatieven rond duurzaamheidsonderzoek bottom-up kunnen groeien.

Duurzaamheid is niet één van de vele domeinen van
innovatie, het is een premisse voor elk innovatief project.
_ Wim Van Camp, General Manager UGent TechTransfer

Agenda
MULTI- EN INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK STIMULEREN
LOPENDE
Met de tweejaarlijkse BOF-oproep 'Interdisciplinaire projecten' en de ﬁnanciering van onderzoekscoördinatoren die Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia (IDC's) ondersteunen, wordt interdisciplinair
onderzoek en samenwerking gericht op maatschappelijke impact gestimuleerd. In 2018 werden ook 21 nieuwe
ZAP-posities toegewezen aan onderzoeksprojecten met een duidelijke focus op interdisciplinariteit en
maatschappelijke valorisatie.
LOPENDE
In het kader van het GISMO-project zal een inventarisatie gebeuren van onderzoeksgroepen en consortia
binnen UGent en zal de wetenschappelijke expertise van UGent-onderzoekers raadpleegbaar zijn.

STUDENT-LED-EDUCATION
NIEUW
Samen met geëngageerde studenten worden experimenten met 'Student-led-education' uitgebouwd (evt. in
kader van het actieplan 'activerend leren').
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NIEUW
Via verschillende initiatieven en experimenten wordt duurzaamheid geïntegreerd binnen de Doctoral Schools.
NIEUW
Er wordt een brede denkoefening opgestart over expliciete en structurele steun voor interfacultair
duurzaamheidsonderzoek (al dan niet via geijkte kanalen).
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TRANSDISCIPLINAIR WERKEN ROND DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN
NIEUW
Oprichting en ondersteuning van een Stadsacademie, waar studenten, professoren, Gentse beleidsmakers,
bedrijven en middenveldorganisaties samen kennis over strategische en complexe Gentse maatschappelijke
uitdagingen ontwikkelen. Dat gebeurt via masterproefateliers, interne en open seminaries, lezingen, living lab
onderzoek, etc.
NIEUW
Er wordt een overkoepelend platform en een centraal aanspreekpunt gecreëerd voor zowel interne UGentactoren die maatschappelijke opgaves, onderzoeksdata, cases of externe partners zoeken, als externe spelers
die academische expertise, studenten of andere UGent-actoren zoeken rond maatschappelijk relevante
thema's en duurzaamheidskwesties. Hierdoor kunnen bestaande maar relatief kleinschalige projecten, zoals
de Wetenschapswinkel, Big Questions, Living Labs, de Stadsacademie,… meer zichtbaar worden en ondersteund
worden. Het platform kan zorgen voor een betere informatiedoorstroom, kennisdeling tussen de verschillende
initiatieven, een aantrekkelijke 'UGent-vitrine' en andere synergieën.
NIET BEREIKT
De wetenschapswinkel nam geen nieuwe start.
MAATSCHAPPELIJKE VALORISATIE VAN ONDERZOEK
BEREIKT
Er werd een online toolbox ontwikkeld, waar onderzoekers een overzicht van good practices, ﬁnancieringsmogelijkheden, plannings- en evaluatiemethodes, … kunnen vinden. Daarnaast wordt er training en
begeleiding voorzien via workshops voor onderzoekers.
LOPENDE
Er wordt een universiteitsbrede ondersteuningsstructuur opgezet.
LOPENDE
In het H2020-project ACCOMPLISSH worden tools ontwikkeld om co-creatie, impact en valorisatie te
ondersteunen.
LOPENDE
In het GISMO-project zullen onderzoekers op termijn ook activiteiten in het kader van impact en valorisatie
kunnen registreren, naast onderzoeksmethodes en -infrastructuur.
NIEUW
Maatschappelijke valorisatie wordt ingebed in onderzoeksevaluatie en ﬁnanieringssleutels zodat voldoende
waardering en incentives gecreëerd worden voor onderzoekers die investeren in maatschappelijke valorisatie.

KRACHTLIJN 3

IMPLEMENTATIE VAN
DUURZAME
ONTWIKKELING IN
BEDRIJFSVOERING
1/ DUURZAME CAMPUSONTWIKKELING
Naast de typische milieu-thema's gaat meer en meer aandacht naar een toekomstgerichte organisatie van
onze instelling. De UGent is immers een dynamische universiteit waar de vraag naar ruimte constant wijzigt:
steeds meer studenten en personeelsleden, nieuwe noden voor onderzoek door nieuwe technologieën of
nieuwe speerpunten, nieuwe lesvormen, … Om dit op te vangen kwamen er heel wat nieuwe gebouwen bij,
maar de ruimte wordt steeds schaarser en wordt niet altijd optimaal benut. Daarom engageerde de UGent
zich in het onroerend beleidsplan 2019-2028 om een compacte universiteit te realiseren met een efﬁciënt en
zuinig ruimtegebruik. Het functioneel zoneren en groeperen van bv. gelijkaardige activiteiten levert winsten op
naar gebouwbeheer, procesbeheer en toegangscontrole (in geval van risicovolle activiteiten), is energieefﬁciënter, bevordert samenwerking en ﬂexibiliteit, … Bovendien is er de druk om de CO2-uitstoot tegen 2050
met 80-95% te verminderen ten opzichte van 1990, om niet alle open ruimte die nog rest op te souperen, om
slimmer om te gaan met mobiliteit, …
Daarom is er nood aan een langetermijnvisie voor het UGent-patrimonium. Welke campussen zetten we in
voor verdere ontwikkeling van de UGent? Beperken we het aantal universiteitscampussen? Welke gebouwen
hebben nog voldoende kwaliteit om gerenoveerd te worden? Welke gebouwen stoten we af? Welke breken we
af? Hoe vullen we de beschikbare ruimte optimaal in? Hoe kan de kwaliteit en de energieprestatie van het
gebouwenpatrimonium van de UGent verbeteren? Hoe kan het gebouw- en procesbeheer verbeteren? Waar
halen we de warmte en elektriciteit in de 'post-fuel city' vandaan? Door deze vragen te onderzoeken, samen
met beleidsmedewerkers, bestuurders, experts en de Stad Gent, tekenen we de richting uit voor de verdere
ontwikkeling van onze campussen en vermijden we investeringen die de duurzame ontwikkeling later in de
weg zouden staan.

VERSTERKING BASISFINANCIERING
NIEUW
Er wordt een brede denkoefening opgestart rond de mogelijkheden om de basisﬁnanciering te versterken (bv.
naar analogie met het BOF-startkrediet).
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Indicator
De evolutie van het netto aantal m² gebouwen sinds 2013. De evolutie van de ecologische voetafdruk van de gebouwen
kan nog niet worden opgevolgd. Deze wordt pas sinds 2018 geregistreerd.
900.000 m²

700.000 m²

2013

2014

2015

2016

2017

2018

767.132 m² 804.977 m² 809.106 m² 815.024 m² 855.596 m² 876.509 m²

Agenda
DE PERFORMANTE, COMPACTE EN INSPIRERENDE UNIVERSITEIT

Voor de creatie van een performante, compacte,
inspirerende universiteit zijn al heel wat ideeën,
richtlijnen en projecten uitgewerkt. Met de opmaak van
een Masterplan voor het gebouwenpatrimonium 2050
willen we een langetermijnvisie uitwerken, die het
gebouwniveau overstijgt en die handvaten biedt voor de
doordachte ontwikkeling van een duurzaam
toekomstbeeld.

LOPENDE
Om de UGent-voetafdruk te beperken en efﬁciënter om te gaan met ruimte werd de oppervlaktenorm voor
kantoren aangepast (12 m² per persoon), is er een centraal auditoriumbeheersysteem, zijn er pilootprojecten
rond 'Anders Werken' en zijn er enkele mooie voorbeelden van samengebruik van infrastructuur (bv. serres van
UGent-ILVO, buurtpark Farmacie, ﬁetsenstalling met Vooruit etc.).
NIEUW
Er wordt een masterplan voor het gebouwenpatrimonium opgemaakt waarin de gebouwen en campussen
worden beoordeeld en afgetoetst met beleidskeuzes en duurzaamheidsdoelstellingen (CO2-neutraal,
samengebruik, mobiliteit, …). Op basis hiervan wordt het renovatiebudget voor de komende jaren toegewezen
en kan het investeringsplan evt. bijgestuurd worden.

_ Els Van Damme, directeur Gebouwen en Facilitair beheer

De faculteit Geneeskunde werkt een 'Core facility' uit, waar verschillende groepen infrastructuur, materiaal en diensten kunnen delen. Een 'Core
facility manager' zal dit coördineren.
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Afstappen van fossiele brandstoffen wordt dé uitdaging.
Een uitdaging die we met vertrouwen tegemoet gaan in
samenwerking met UGent en al haar spin-offs.
_ Jorn Verbeeck, directeur Milieu en Klimaat Stad Gent

Indicatoren
Brandstof voor verwarming (kWh)
De verwarming van de gebouwen gebeurt hoofdzakelijk met aardgas, warmte van het warmtenet van SPE en stookolie.
Verwarming via warmtepompen, WKK en biomassa gebeurt nog minimaal.
Aardgas: 79% (70.703.031 kWh)
Warmte (UZ - IVAGO): 2% (1.350.000 kWh)
Warmte (Ham - Luminus): 17% (15.673.877 kWh)
Stookolie: 2% (1.659.890 kWh)

2/ ENERGIE- &
WATERVERBRUIK

Electriciteit (warmtepomp): 0% (261.043 kWh)
Biomassa (houtsnippers): 0% (97.110 kWh)

De UGent engageerde zich om het energiegebruik van het
gebowenpatrimonium tussen 1998 en 2009 met 20% te reduceren.
Extra gebruik voor de nieuwe gebouwen sinds 2009 moet
gecompenseerd worden door eigen energieopwekking.
Het totale gecorrigeerde energieverbruik daalde intussen met 16%
t.o.v. 1998, de nieuwe gebouwen sinds 2009 buiten beschouwing
gelaten. Maar het meerverbruik van de nieuwe gebouwen (ca.
19.756 MWh) wordt niet meer gecompenseerd door de eigen
groene energieproductie (ca. 11.180 MWh). Energiemaatregelen zijn
nochtans goed geïmplementeerd in het gebouwenbeleid en de
UGent investeert in groene energie. Maar door de constante
uitbreiding van het gebouwpatrimonium, een toename van
personeel en studenten, strengere eisen op vlak van comfort en
onderzoek, … is meer nodig. Via nieuwe beleidsinstrumenten wil
de UGent meer inzetten op een efﬁciënter gebruik van de
beschikbare infrastructuur (verdichting, samengebruik, …).

Verdeling elektriciteitsgebruik
De afgenomen elektriciteit bestaat uit aangekochte
groene stroom (79%), elektriciteit opgewekt door drie
windturbines op campus Proefhoeve (18%), elektriciteit
geproduceerd door WKK's op campus Coupure en campus
Ledeganck (3%) en zonnepanelen (0,34%).

Herkomst van het gebruikte water
91% stadswater
4% regenwater
3% grondwater
2% grijswater
(hergebruikt na zuivering)

Aangekocht groene stroom:
78% (42.361.019 kWh)
Windturbines Melle:
19% (10.188.093 kWh)
WKK:
3% (1.608.646 kWh)
Zonnepanelen:
0% (182.313 kWh)

In oktober 2017 werd een zonnepaneelinstallatie van
120 kWpiek op het dak van het S8-gebouw op campus
Sterre in gebruik genomen.
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Evolutie brandstofverbruik & kosten

Evolutie elektriciteitsverbruik & kosten

Het gecorrigeerde brandstofverbruik daalde sinds 1998
met 18%, terwijl de brandstofkost steeg met 77% (van 2,1
mio tot 3 mio €/jaar). T.o.v. 2016 steeg het
gecorrigeerd verbruik met bijna 4%. Deze nieuwe stijging
is te wijten aan de verschillende (ver)nieuwbouwen die in
gebruik werden genomen.

Het elektriciteitsverbruik steeg sinds 1998 met 50%; de
elektriciteitsfactuur steeg met 69% (van 3,4 mio tot 5,8
mio €/jaar). T.o.v. het voorgaande jaar steeg het verbruik
met 1%. Dit is grotendeels te wijten aan S10, door de
buitengebruikstelling van de Vlaamse Super Computer,
waardoor de efﬁciëntie van de randapparatuur (koeling)
door het lager gebruik daalde.
60.000
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BEREIKT
Op campus Coupure en campus Ledeganck zijn sinds eind 2014 warmtekrachtkoppelings-installaties
operationeel. In de nieuwbouw iGent van Tech Lane Ghent Science Park wordt d.m.v. warmtepompen warmte
van het datacentrum gebruikt voor een gedeelte van de gebouwverwarming. Op Campus Coupure staat een
biomassa-installatie. Deze wordt gevoed met onbehandeld afvalhout afkomstig uit gebieden binnen een straal
van 250 km van de campus. De installatie is voorzien van ﬁlters, waardoor de emissies van ﬁjn stof veel lager
liggen dan de toegelaten norm. De installatie werkte door problemen in de opstartfase tot nog toe zeer
beperkt.

30.000
3
20.000
2
10.000

1

0

2014 2015 2016 2017

0
1998 1999 2000

Gecorrigeerd brandstofverbruik (MWh)
Brandstofkosten (mio EURO)

2014 2015 2016 2017

Evolutie waterverbruik & kosten

INVESTERINGEN IN GROENE ENERGIE
BEREIKT
Het aandeel van zonne-energie in de energiemix nam toe door grotere PV-installaties aan de gevel van het
iGent-gebouw en op het dak van S8 (campus Sterre). Op het dak van de GUSB wordt in 2018 een installatie
geïnstalleerd.

1,2

450.000
400.000

1,0
350.000

LOPENDE
In de loop van 2018 wordt een projectontwikkelaar gezocht om een extra windturbine op campus Proeftuin te
plaatsen.
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300.000
250.000

Waterverbruik (m³)

200.000
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50.000
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Waterkosten (mio EURO)

0,6

Waterverbruik (m³)
Waterkosten (mio EURO)

LOPENDE
Voor de renovatie van de stookplaatsen voor GUSB en Farmacie wordt gezocht naar de duurzaamste
verwarmingstechniek.
NIEUW
Er wordt een warmtekaart opgemaakt voor alle campussen zodat we weten waar in de toekomst warmte kan
worden gehaald; op de campus, in de omgeving of via warmtepompen.

Elektriciteitsverbruik (MWh)
Elektriciteitskosten (mio EURO)

Het waterverbruik daalde sinds 1998 met 42%; de
kostprijs is sindsdien gestegen met 119%, evenwel deels
te wijten aan de saneringsbijdragen die worden
verrekend via de factuur terwijl dit vroeger via een
afzonderlijke hefﬁng gebeurde (van 0,42 mio tot 0,92
mio €/jaar). T.o.v. 2016 daalde het waterverbruik opnieuw
met 4,5%.

LOPENDE
Voor de renovatie van Dunant 1 en Blok I en een gedeelte van Blok II van het Technicum wordt gestreefd
naar NZEB.

5
4

Brandstofkosten (mio EURO)

Brandstofverbruik (MWh)

2,5

BEREIKT
De nieuwe resto op campus Merelbeke is een NZEB. Intussen is de resto 1 jaar in gebruik zonder
comfortproblemen.

ENERGIEZUINIGE VERWARMINGSSYSTEMEN

40.000

3,0

80.000

BIJNA-ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN EN RENOVEREN (NZEB)

6

Elektriciteitskosten (mio EURO)

100.000

Agenda

2014 2015 2016 2017

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2018

/ 10

OPTIMALISATIE VAN BEZETTING EN BENUTTING VAN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR
LOPENDE
· De roostering van auditoria wordt geoptimaliseerd.
· Er wordt gekeken hoe de verschillende verouderde practicumlokalen op de campus Sterre kunnen worden
buiten gebruik gesteld, aangezien een inventarisatie wees op een zeer lage bezettings- en de
benuttingsgraad.
· De kosten worden gevisualiseerd in een aantal pilootgroepen voor het gebruik van werkplekken.
· Er werd een nieuwe oppervlaktenorm voor labo's vastgelegd.
· Er werd een duidelijke visie geformuleerd over het samengebruik van infrastructuur (ingeperkte ruimte voor
hoog-risico-biotechactiviteiten, animalaria).
· Het 'Anders Werken'-concept wordt in nieuwe projecten toegepast.
NIEUW
Om te komen tot een efﬁciëntere bezetting en benutting van de infrastructuur wordt sterker centraal gestuurd
en waar nodig geresponsabiliseerd.
GOED GEBOUWBEHEER
LOPENDE
Er wordt een ‘commissioning agent’ aangesteld voor de resto Diergeneeskunde om gebouwsystemen (o.m.)
nauwgezet te monitoren en telkens te optimaliseren.
NIEUW
In de komende bestekken worden meer eisen gesteld naar het testen van systemen en naar het documenteren
van resultaten. Daarnaast wordt een 'commission agent' aangesteld voor elk (ver)nieuwbouwproject
gedurende de eerste jaren.

3/ MOBILITEIT

De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de
campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid verhoogd
wordt en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel
en studenten gereduceerd wordt. Door een sturend beleid wil de
UGent tegen 2020 het autogebruik voor woon-werkverkeer
reduceren tot 35% en het autogebruik voor studentenverplaatsingen reduceren tot 10%.
Naast de vele maatregelen om duurzaam woon-werkverkeer te
stimuleren, besliste de UGent om bij nieuwbouw- en
renovatieprojecten geen nieuwe parkeerplaatsen te voorzien als er
nog capaciteit is in bestaande parkings op minder dan 15 minuten
wandelafstand.

De parking Rectoraat kreeg tijdens de zomermaanden
een andere invulling. Personeelsleden
transformeerden hem tot een pop-up-tuin en toonden
zo hoe open ruimte op een aantrekkelijkere manier
kan worden ingevuld.
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Dat Gent in 2018 voor de tweede keer op rij tot Fietsstad is
uitgeroepen, kan niet los gezien worden van het UGentmobiliteitsbeleid. Studenten, onderzoekers, professoren en
decanen op de ﬁets!
_ Gita Deneckere, decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte

100%

Carpool

80%

LOPENDE
De maaiveldparking op campus Dunant en een gedeelte van de parking Gontrode werd omgevormd tot
groene zitruimte.

1.200
1.000

Auto

70%

800

60%

Trein

50%

Tram/bus

600

40%

Fiets

400

30%

P

NIEUW
De overbodige maaiveldparking op campus Sterre, Rectoraat en Muinkschelde omvormen tot groen,
waarbij auto's geleid worden naar beschikbare parking in de nabije omgeving.
NIEUW
De gehuurde plaatsen in Centerparking afstoten bij verhuis van faculteit Politieke en Sociale
wetenschappen naar het Technicum.

Te voet

20%

NIEUW
Op enkele campussen elektrische dienstwagens ter beschikking stellen die na de werkuren ook kunnen
ingezet worden als deelwagen voor buurtbewoners.

EFFICIËNTER GEBRUIK VAN BESCHIKBARE PARKINGS ZODAT VRIJGEKOMEN (MAAIVELD)PARKING ANDERS
KAN INGERICHT WORDEN (GROEN, FIETSENSTALLING, …)

Parkeerplaatsen
Motor/bromﬁets

90%

NIET BEREIKT
Een autoremmend parkeerbeleid waarbij personeelsleden die dichtbij hun werkplek wonen (< 3 à 5 km) niet
standaard een parkeerkaart krijgen, werd niet ingevoerd. Hier wordt verder aan gewerkt.

NIEUW
Geen kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van minder dan 3 km en geen terugbetaling van
parkeertickets in de binnenstad.

Indicatoren
Vervoerskeuze personeel

ONTMOEDIGEN VAN AUTOGEBRUIK

200

10%
0%

0

2008

2015

2018

2020

Vervoerskeuze van personeel voor hoofdtraject van hun
woonwerkverplaatsing in 2008 (begin van telling), 2015,
2018 en 2020 (ambitie).

2011

2017

Aantal UGent-parkeerplaatsen binnen de kleine ring
(binnenstad) in 2011 en 2017.

VLIEGTUIGREIZEN
BEREIKT
Reizen naar bestemmingen op minder dan 6u bereikbaar per bus/trein, gebeuren niet meer per vliegtuig. De
CO2-uitstoot van elke vliegtuigreis wordt (deels) gecompenseerd.
LOPENDE
Personeelsleden en studenten worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over duurzame alternatieven voor
vliegreizen.

Agenda
DUURZAME VERVOERSKEUZES STIMULEREN
LOPENDE
Een mobiele ﬁetshersteldienst, voorbehouden ﬁetsenstalling aan het station voor pendelaars,
ﬁetsvergoeding en terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, dienstﬁetsen en deelauto's, leensysteem
voor e-bikes, uitbreiding van ﬁetsenstalling en aanpassen aan nieuwe noden voor ﬁetskarren, bakﬁetsen,
e-bikes, … : diensten en voorzieningen die continu verder worden uitgebreid.
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Op campus Merelbeke is er een waterzuiveringsinstallatie, waarbij het gezuiverde water (grijswater) opnieuw gebruikt
wordt voor het reinigen van de stallen. Op de andere sites gebeurt de lozing in de openbare riolering waar het pas na
zuivering geloosd wordt in het oppervlaktewater. Hierdoor is de milieu-impact op het ontvangende oppervlaktewater
gering. Enkel op de campus Proeftuinstraat wordt nog huishoudelijk en bedrijfsafvalwater geloosd op oppervlaktewater.
De aanpassingswerken hiervoor zijn ingepland in 2019.

4/ LUCHT- &
WATEREMISSIES

We maken werk van een beter kwantitatieve opvolging van onze
uitstoot. Luchtemissies van de UGent zijn afkomstig van de
verbranding van fossiele brandstoffen:

Het track record aan acties waarin de UGent de drie
dimensies van duurzaamheid – economisch, sociaal en
ecologisch – integreert oogt stilaan indrukwekkend. Meer
en meer worden we door andere organisaties als
inspiratiebron aanzien. Ik denk daarbij in de eerste plaats
aan het verduurzamen van het maaltijdaanbod in de
studentenrestaurants, het ambitieniveau voor onze
beleggingsportefeuille en de eerste stappen in ons
reisbeleid. Daarmee geven we niet enkel de UGent vleugels
maar laten we ook anderen vliegen.

- voor de verwarming van de gebouwen, de zelf geproduceerde
elektriciteit en voor de dienstwagens (scope 1);

_ Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder

- voor het opwekken van aangekochte elektriciteit of stadswarmte
(scope 2);
- voor het woon-werkverkeer, de dienstverplaatsingen met
privéauto's, per trein en vliegtuig, de verplaatsingen van en naar de
campus door de studenten, het waterverbruik, het afval, de
vervaardiging van alle goederen die de UGent aankoopt, … (scope 3).
De UGent maakte voor het eerst een inschatting van haar CO2emissies voor scope 1 en scope 2. Voor scope 3 is enkel informatie
voorhanden van het woon-werkverkeer, de dienstverplaatsingen,
het waterverbruik en een deel van het afval.

Dankzij een goede samenwerking van
bestuurders, beleidsmedewerkers, experten
en geëngageerde studenten, kon de UGent
als eerste universiteit uitpakken met een
ambitieus duurzaamheidsniveau voor de
aandelen en bedrijfsobligaties van haar
beleggingsportefeuille. Op het gala van de
duurzame universiteit werd dit beloond.
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Indicator
De geschatte CO2-voetafdruk van de UGent (totaal: 42.850 ton CO2 in 2017)
WATER (1%)
VLIEGTUIGREIZEN (14%)
TREINREIZEN (0%)

Wateremissies worden opgevolgd met meetcampagnes op de
verschillende labo-sites. Bij overschrijdingen van de
emissiegrenswaarden wordt samen met de vakgroepen op zoek
gegaan naar de oorzaak.

DIENSTVERPLAATSINGEN
AUTO (1%)
WOON-WERKVERKEER (32%)

AFVAL (0%)
BRANDSTOF VERWARMING
GEBOUWEN (50%)
ELEKTRICITEIT (2%)

2017
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Agenda
REDUCTIE VAN DE LUCHTEMISSIES
Zie hoofdstukken ‘Energie- & waterverbruik’ & ‘Mobiliteit’.
UGENT FOSSIL FREE
LOPENDE
De 3 portefeuillebeheerders van de UGent hebben tot eind 2018 de tijd om zich te aligneren met het
ambitieniveau van de UGent (desinvestering uit fossiel brandstof, wapen-, kansspel-, tabaks- en
pornograﬁe-industrie en actieve investering in hernieuwbare energie én bedrijven met een lage CO2impact). Eén van de huidige portefeuillebeheerders heeft als eerste een voorstel gedaan om onze
portefeuille aan te passen. Zij maken een nieuw fonds (dat waarschijnlijk ook in de markt kan worden
gezet) dat nog bij alle ﬁnanciële controle-organen moet passeren. Kort na de zomer zal dit fonds naar alle
waarschijnlijkheid starten en tekent de UGent in.
LOPENDE
De UGent is voortrekker en informeert en ondersteunt andere instellingen om mee te stappen in dit
nieuwe duurzame beleggingskader.

5/ AANKOOP- &
MATERIAALBELEID

De UGent streeft naar een duurzaam aankoopbeleid. Bij nieuwe of
hernieuwde raamovereenkomsten worden, waar relevant,
duurzaamheidscriteria geïntegreerd. Maar sociale, ecologische en
economische criteria moeten meespelen in àlle fasen van het
aankoopproces. De eisen naar bv. 'on-desk-delivery', snelheid van
levering, vrijheid om te bestellen waar en bij wie we willen, …
genereren een hoge (milieu)kost. Er loopt een onderzoek hoe de
bestel- en leveringsprocessen optimaler en duurzamer kunnen
verlopen.
Om de transitie naar een circulaire economie mee in gang te
trekken, ondertekende de UGent, net zoals veel andere
bedrijfsleiders, de Green Deal Circulaire Aankopen. Hiermee
engageerde de UGent zich om bedrijven die meer kennis willen
vergaren rond circulaire aankopen te ondersteunen en zelf, binnen
de organisatie, pilootprojecten op te starten.

Op de jaarlijkse ecomarkt maken studenten en
personeelsleden kennis met tal van duurzame
producten.
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Steeds meer afvalstromen worden uit de restfractie gehouden.
Zacht en hard plastic worden nu afzonderlijk ingezameld en
verwerkt en in verschillende gebouwen wordt GFT ingezameld.
Plastic bekertjes zijn betalend in de resto's en afgedankt meubilair
wordt waar mogelijk door verkocht. In het kader van de campagne
'WegMetWegwerp' worden studentenverenigingen aangespoord en
ondersteund om o.a. herbruikbare bekers te gebruiken op events.
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De perceptie dat 'duur'zame producten een extra hap uit de
begroting nemen is stilaan aan het verdwijnen. Enderzijds
door alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en het
gebruik van ingekochte goederen en diensten te
visualiseren. Anderzijds door een aantal geslaagde
realisaties waar duurzaamheid en kostenbesparing hand in
hand gingen.
_ Geert Van de Gucht, directeur Financiën

Agenda
ONDERSTEUNEN VAN CIRCULAIRE ECONOMIE
LOPENDE
Er werd een subsidie verkregen van Vlaanderen Circulair voor het project ReDESign, om duurzamere en
beter circulaire alternatieven te zoeken voor courant gebruikt communicatiemateriaal.
NIEUW
Reeds bestaande circulaire producten en diensten zullen (experimenteel) worden toegepast aan de UGent,
zoals circulair bureaumeubilair, IT-materiaal, bouwmateriaal (gyproc, beton met gerecycleerde materialen)
en 'light as a service'.
NIEUW
Er wordt een deelplatform uitgewerkt voor herbruikbaar materiaal, o.m. uit studentenkamers.
DUURZAAMHEIDSCRITERIA TOEVOEGEN IN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Indicator

LOPENDE
Duurzaamheidscriteria (zowel ecologische als sociale aspecten) spelen steeds meer mee in de beoordeling
van offertes (schoonmaak, groenbeheer, bureaumateriaal, drukwerk, …). Voor het ecologisch groenonderhoud
van campus Coupure, campus Rommelaere en het gebouw voor Divergent aan de Begijnhoﬂaan werd gekozen
voor sociale tewerkstelling. Het raamcontract voor schoonmaak en drukwerk zet sterk in op ecologische
duurzaamheid. Er is een raamcontract voor een koerierdienst in de binnenstad per ﬁets.

Het aantal m³ restfractie, PMD en papier/karton
35.000
32.500
30.000
27.500

LOPENDE
Er wordt onderzocht hoe aankopen optimaler kunnen verlopen (bv. gegroepeerde bestellingen, centrale
leverpunten, 'last mile' op een duurzame manier, …). De actiepunten die uit die studie komen, moeten
geleidelijk aan verankerd worden in het aankoopbeleid.

25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500

NIEUW
Duurzaamheidscriteria worden steeds meer opgenomen als minimale eis (in plaats van als gunningscriteria)
en er wordt meer tijd voorzien om in de voorbereidende fase marktonderzoek te doen.

10.000
7.500
5.000
2.500

WEG MET WEGWERP

0
2011

TOTAAL AANTAL M³

2012

M³ RESTAFVAL

2013

M³ PAPIER

2014

M³ PMD

2015

2016

2017

BEREIKT
Plastic bekers kosten nu 10 cent in de studentenresto's. Steeds meer UGent'ers kiezen daardoor voor een
drinkbus of een KeepCup.
BEREIKT
Plastic folie en harde plastics worden selectief ingezameld. Sinds 1 juni 2018 is dit verplicht.
LOPENDE
Het Duurzaamheidskantoor lobbyt bij de Vlaamse Overheid om sponsordeals met verplichte afname van
wegwerkdrankverpakkingen te verbieden. De dranksectoren worden verplicht om herbruikbare bekers aan te
bieden, …
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NIEUW
Er wordt geëxperimenteerd met herbruikbare bekers op events.
NIEUW
Er wordt geen nieuw wegwerpmateriaal geïntroduceerd.
NIEUW
Er worden alternatieven uitgewerkt voor wegwerpmateriaal gebruikt aan de UGent (bekers aan
kofﬁeautomaten, 'salad bowls', plastic bestek, …).
REDUCTIE VAN RESTAFVAL
LOPENDE
De inzamelpunten voor GFT worden verder uitgerold.
NIEUW
Op publieke plaatsen worden afvaleilanden voorzien.

6/ VOEDING

De UGent zet in op duurzame voeding. Een duurzaam
voedingsbeleid streeft naar een gezond, betaalbaar en ecologisch
verantwoord voedingspatroon, met minder vlees- en nietduurzame visconsumptie. Elke dag serveert de UGent één
vegetarische maaltijd en enkele vegetarische klassieke gerechten
in resto De Brug. Elke donderdag (de zogenaamde 'omgekeerde
dag') staan drie vegetarische gerechten op het menu, naast één
vlees- of visgerecht. Ook het aanbod vegetarische broodjes is
uitgebreid en de eerste plantaardige opties, waaronder een vegan
spaghetti, werden intussen opgenomen in de programmering.
Om het aanbod in de toekomst verder te kunnen verruimen werd
bij de nieuwe marktraadpleging gepolst bij de leveranciers naar
duurzame varianten op de gevraagde maaltijdcomponenten (bv.
minder rundsgehakt in spaghetti bolognese, veganistische
gerechten, …) of nieuwe creatieve gerechten (bv.
eenpansgerechten). Hierop worden ze beoordeeld.
Daarnaast werd een tool ontwikkeld om vakgroepen te helpen om
te kiezen voor een duurzame catering wanneer ze een vergadering
of een event organiseren.
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Appels uit Nieuw-Zeeland en bosbessen uit Chili ... Is het
werkelijk zo belangrijk dat de consument op elk moment
van het jaar elk type groente of fruit moet kunnen
consumeren? Vanuit duurzaamheid geredeneerd zeker niet.
Want één zaak wordt in de internationale handel maar al te
graag vergeten: de milieukost van het transport. Die wordt
maar al te graag op de gemeenschap afgeschoven... Als
UGent moeten we hier weerwerk tegen bieden.

Agenda
50% VEGETARISCH AANBOD TEGEN 2025
BEREIKT
Op donderdag staan 3 vegetarische gerechten en 1 vis- of vleesgerecht op het menu. Dit is het omgekeerde
van een andere dag.
LOPENDE
Een marktbevraging naar duurzame varianten op de gevraagde maaltijdcomponenten moet leiden tot een
groter aanbod duurzame maaltijden.
NIEUW
Er wordt een extra dag ingevoerd waarop het aanbod uit 2 vlees-/visgerechten en 2 vegetarische
/plantaardige gerechten bestaat.
NIEUW
Op donderdag veggiedag is enkel vegetarische spaghetti verkrijgbaar. Dit wordt later geëvalueerd.

_ Patrick Van Kenhove, decaan faculteit Economie en Bedrijfskunde

NIEUW
Er worden geen nieuwe niet-duurzame gerechten gelanceerd (bv. nieuwe rundsvleesgerechten).

Indicatoren

NIEUW
Het subsidiesysteem wordt aangepast waardoor duurzame gerechten extra kunnen gesubsidieerd worden.

% van totaal aantal verkochte maaltijden

Aantal maaltijdopties

(excl. jul/aug/sep)

uit 124 roterende opties

VEGETARISCH

Vegetarisch

42

VEGAN

2

124
49
VLEES

21,1%

31

Vlees
62,7%

VIS

% van totaal aantal verkochte maaltijden
op de Omgekeerde Dag (excl. jul/aug/sep)
Vegetarisch

518.299

Vis
16,2%

40,1%

Vis
13,6%

verkochte maaltijden

108.298

verkochte veggie maaltijden
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Vlees
46,3%

MEER PLANTAARDIGE GERECHTEN
BEREIKT
De vegetarische spaghetti is veganistisch.
NIEUW
Het aanbod veganistische gerechten wordt geleidelijk aan uitgebreid in functie van het aanbod op de markt.
CONSUMENT VERLEIDEN OM DUURZAMER TE ETEN
LOPENDE
De aangeboden maaltijden krijgen gezondheids- en ecologische impactscores.
LOPENDE
Via nudging wordt de klant verleid, zoals het eerst vermelden van veggie-gerechten op de menuborden, ...
BEPERKEN VAN VOEDSELOVERSCHOTTEN
LOPENDE
De voedseloverschotten in de resto's worden geanalyseerd.
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Niets doen voor een meer duurzame wereld omdat de eigen
bijdrage een verwaarloosbaar effect zou hebben is een foute
redenering. De inspanning moet je leveren vanuit een puur
moreel oogpunt zodat het effect van de bijdrage volstrekt
ondergeschikt wordt. Daarenboven geloof ik dat de 21ste
eeuw in het teken zal staan van de groeiende kracht van
steeds grotere aantallen geëngageerde individuen die zich
voor gerichte doelstellingen als collectiviteiten zullen
gedragen en een echte game changer zullen worden voor
politieke besluiteloosheid. Alles begint bij onszelf.
_ Sas van Rouveroij, voorzitter Raad Van Bestuur

7/ GROEN

De UGent heeft ongeveer 250 hectare terrein in gebruik. Daarvan
is ongeveer een kwart verhard, de rest bestaat uit gras, bos, water,
struiken en landbouwgrond. Hiervan geniet het Aelmoeseneiebos
van campus Gontrode en een deel van campus Proeftuinstraat
ofﬁciële bescherming. De waardevolle graslanden op campus
Sterre, de groenzone van Tweekerken, de Plantentuin en een
groenzone van campus UZ worden beschermd door het RUP Groen.
Verschillende groenprojecten kwamen er op initiatief van
geëngageerde personeelsleden en studenten: een bloemenweide,
bloembollen in een gazon, een moestuin, bijenkasten op het dak,
plantenbakken op een stenen koer, een parking-make-over, … In
Melle werd met 300 UGent'ers een klimaatbos aangeplant van 2,5
ha op een stuk landbouwgrond van de Proefhoeve.
Daartegenover staat dat nieuwbouwprojecten, zoals de nieuwe
homes op campus Sterre en campus Heymans of de nieuwbouw op
de campus Proeftuin, in open groene ruimte zullen worden
geplaatst.

Agenda
ECOLOGISCH GROENBEHEER
BEREIKT
Alle terreinen worden ecologisch beheerd.
GROENUITBREIDING & GROENBEHOUD
LOPENDE
Samen met personeel en studenten worden ideeën om kleine groenelementen te voorzien op een campus
uitgewerkt, zoals gevelbeplanting op de binnenkoer van de Universiteitsstraat, mospanelen op het gebouw
Economie, ...
NIEUW
Het klimaatbos wordt uitgebreid.
NIEUW
Bij nieuwe bouwprojecten wordt grondig overwogen om het aanwezige groen te vrijwaren en te kiezen voor
inbreiding. Indien groen moet aangesneden worden, gebeurt steeds een onderzoek naar de mogelijkheden
voor groencompensatie op de campus of op een ander UGent-terrein.
OPWAARDEREN VAN WATERPARTIJEN

Bloemenweide op de campus Merelbeke.
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GROEN

NIEUW
De vijver op campus Merelbeke wordt opgewaardeerd.
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Co-creatie en samen invulling geven aan duurzaam HR, dat
is onze uitdaging van de komende jaren. Het verankeren
van duurzaamheid hangt samen met de motivatie en inzet
van de medewerkers. Door in te zetten op vertrouwen,
autonomie en talentontwikkeling geven we medewerkers
alle zuurstof en draagt dit bij tot een succesvol UGent.
_ Els Verhoye, afdelingshoofd Loopbaan, begeleiding en vorming

Agenda
DUURZAME LOOPBANEN STIMULEREN

8/ WERKEN
AAN DE
UGENT

In de provincie Oost-Vlaanderen is de UGent met ongeveer 9.000
personeelsleden veruit de grootste werkgever. In het UZ Gent zijn
ook nog eens 6.100 mensen werkzaam.
De UGent wil een betrokken en zorgzame werkgever zijn die
maximale talentontwikkeling nastreeft. Ze wil een inspirerende en
stimulerende werkomgeving creëren waarin naast resultaten ook
de mens centraal staat. Een open organisatiecultuur is prioritair.
De UGent draagt tevens de ontwikkeling en de begeleiding van
haar personeel hoog in het vaandel. Permanente opleiding wordt
gestimuleerd en de begeleiding van nieuwe personeelsleden staat
hoog op de agenda. Talentontwikkeling is een rode draad bij
werving en selectie, loopbaanontwikkeling, opleiding en vorming,
en interne en externe mobiliteit.
Met een psychosociaal welzijnsbeleid wil de UGent psychosociale
risico's zoals stress en relationele moeilijkheden op het werk
zoveel mogelijk voorkomen. Niet alleen veiligheid en gezondheid
hebben immers een invloed op hoe medewerkers zich voelen op
de werkplek. Ook psychosociale factoren zoals
arbeidsverhoudingen en arbeidsorganisatie kunnen het
welbevinden op het werk positief of negatief beïnvloeden.

BEREIKT
Er werd een nieuw ATP-beleid uitgewerkt. In concreto ging het om een nieuw beleid inzake werving &
selectie, het omzetten van contracten van bepaalde duur in contracten van onbepaalde duur, het voorzien
van 'implacement' in geval de tewerkstelling in het gedrang komt en het toekennen van een aanvullend
pensioen aan alle contractuele ATP-medewerkers.
LOPENDE
Er wordt gewerkt aan een fair loopbaanplan en correcte arbeidsvoorwaarden voor contractueel
Wetenschappelijk Personeel, meer bepaald contracten van onbepaalde duur, een functionele loopbaan en
aanvullend pensioenplan en een aangepaste vorm van loopbaanbegeleiding.
NIEUW
De functionele loopbaan van het ZAP wordt herzien om die talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en in te
zetten die de UGent als instelling nodig heeft voor excellent onderwijs, onderzoek, institutioneel en
maatschappelijk engagement. Het nieuwe bevorderingsbeleid stapt af van a priori gepersonaliseerde
doelstellingen per ZAP-lid, maar is geënt op wederzijds vertrouwen i.p.v. controle. Het is een concrete
realisatie vanuit zorgzaam werkgeverschap, talentgericht 'people management' én het biedt een antwoord
op de signalen van toenemende druk op de huidige invulling van het ambt van het ZAP.
EVALUATIE- EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN BIJSTUREN
LOPENDE
Binnen het loopbaanbeleid wordt gewerkt aan een evaluatiemodel dat meer vertrekt vanuit een
vertrouwensrelatie tussen de werknemers en hun leidinggevenden.

Yogalessen tijdens de middagpauze in de faculteit
Psychologische en Pedagogische wetenschappen.
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VERDERE UITBOUW VAN EEN PSYCHOSOCIAAL WELZIJNSBELEID
LOPENDE
Samen met focusgroepen uit de verschillende personeelscategorieën en interne en externe experten
werden beleidslijnen en actieplannen opgesteld. Deze worden nu uitgewerkt.
NIEUW
Er wordt een centraal meldpunt 'Grensoverschrijdend Gedrag' opgericht, zowel voor personeel als
studenten. Dit meldpunt zal zich zowel focussen op beleidsvorming, preventieve campagnes en
behandelen van meldingen.
ADMINISTRATIEVE PROCESSEN VEREENVOUDIGEN
NIEUW
Er wordt een elektronisch personeelsdossier (EPD) uitgewerkt met een verzameling gedigitaliseerde
documenten voor alle UGent-medewerkers.

9/ MENSENRECHTEN &
SOCIALE
UITSLUITING

De UGent voert een actief diversiteitsbeleid voor studenten en
medewerkers. Omgaan met diversiteit is het benutten van
kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle
studenten en medewerkers, rekening houdend met de
gelijkenissen en verschillen tussen individuen en groepen binnen
de universiteit.
Het (pro-)actief op zoek gaan naar talent in de samenleving en
strategieën ontwikkelen om dat talent te laten ontplooien staat
centraal in het diversiteitsbeleid. Het heeft dan ook tot doel om
een evenredige en evenwaardige participatie van studenten en
personeelsleden te stimuleren en te realiseren.
Ook mensenrechten vormen een cruciale pijler in het
maatschappelijk en internationaal engagement van de UGent. Een
mensenrechtencharter moet kandidaat-promotoren helpen om de
impact van hun project- of samenwerkingsidee inzake
mensenrechten te veriﬁëren. Een mensenrechtenclausule in
samenwerkingsovereenkomsten stelt de UGent in staat om de
overeenkomst te beëindigen wanneer er duidelijke aanwijzingen
zijn dat de partnerinstelling betrokken is bij een ernstige
overtreding van mensenrechten.
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Diversiteit is een meerwaarde voor de UGent (en andere
instellingen of organisaties), geen “probleem”. Integendeel,
we moeten vertrekken vanuit een visie waarin diversiteit
als norm beschouwd wordt. Zo'n visie krijgt pas betekenis
wanneer iedereen aan de universiteit ervan doordrongen is
en ze toepast in de praktijk, startend vanuit een integrale
benadering. Het is alleen op die manier dat we een
veralgemeende cultuur met aandacht voor en
ondersteuning van diversiteit doorheen de universiteit
zullen kunnen laten ontstaan.
_ Mieke Van Herreweghe, vicerector UGent

Agenda
INSTROOM VAN STUDENTEN UIT DOELGROEPEN VERHOGEN
LOPENDE
De rolmodellenwerking (groepsgesprekken met rolmodellen in het secundair onderwijs) werd verder
ontwikkeld en uitgebreid tot een inclusief project met aandacht voor alle kansengroepen. Een nieuwe
samenwerking met de Arteveldehogeschool, HoGent LUCA-School of Arts en Odisee Technologiecampus moet
toegang geven tot een nog ruimere doelgroep.
NIEUW
Het project 'UGent in zicht: Talent op komst' wordt uitgebreid. Hiermee krijgen talentvolle leerlingen met een
migratieachtergrond een 10-delig traject op maat aangeboden. Deze laatstejaarsleerlingen kunnen zo onder
begeleiding een actief studiekeuzeproces doorlopen.
DOORSTROOM STUDENTEN UIT DOELGROEPEN VERHOGEN
LOPENDE
In een universiteitsbreed keuzevak 'Coaching en diversiteit' krijgen studenten een theoretische inleiding
waarin ze kennismaken met een aantal concepten zoals 'coaching', 'interculturele communicatie' en
'diversiteit'. Dit vak combineert theorie en wetenschappelijke kennis met maatschappelijk engagement. De
student fungeert een academiejaar lang als mentor van een eerstejaarsstudent.
VLUCHTELINGEN ZIJN WELKOM AAN DE UGENT

Indicatoren
Evolutie van de instroom van kansengroepen aan de UGent

Evolutie in het aandeel vrouwen
(2004 vs. 2018) onder de onderzoekers

LOPENDE
Met een voortraject wil de UGent anderstalige nieuwkomers voldoende taalondersteuning geven en hen
inhoudelijk voorbereiden op hun toekomstige opleiding.
LOPENDE
Er werd een aanspreekpunt voor vluchtelingen geïnstalleerd.

14%

50%

6%
4%
2%
0%

2010-2011
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2017-2018
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LOPENDE
Er worden infosessies georganiseerd voor vluchtelingen en begeleiders met info over de
toelatingsvoorwaarden, studieﬁnanciering, taalcursussen, voorbereidingsmogelijkheden en ondersteuning
tijdens de studies.

PREDOC
POSTDOC
DOCENT

40%

HOOFDDOCENT
HOOGLERAAR

ANDERSTALIGE STUDENTEN

STUDENT MET FUNCTIEBEPERKING

8%

STUDENTEN VAN OOST-EUROPESE ORIGINE

10%

ALLOCHTONE STUDENTEN

60%

STUDENTEN MET BIJZONDER STATUUT

12%

30%
(BUITEN)GEWOON
HOOGLERAAR

20%
10%

GENDERGELIJKHEID
BEREIKT
Transgender studenten en medewerkers kunnen ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam te gebruiken
in alle niet-ofﬁciële documenten en communicatie nog voor de juridische voornaamswijziging rond is. Zij
kunnen tevens op vraag een aparte kleedkamer gebruiken in het sportcomplex GUSB.

0%

2004

2018
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TOEGANKELIJKHEID VERHOGEN
LOPENDE
Personeelsleden met een functiebeperking worden begeleid bij het aanvragen van subsidies en redelijke
aanpassingen.

SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS
Employment opportunities: LA1, 2 www.UGent.be/duurzaamheidsrapport > jaarverslag 2017
Health, safety and psychosocial welfare: LA5, 6, 8, 16, HR3, 4, PR1 www.UGent.be/duurzaamheidsrapport > jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk 2017
Training and education: LA9 > 11 https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan
Diversity and equal opportunities: LA12, 13, HR3 p. 39-42, www.UGent.be/duurzaamheidsrapport > jaarverslag diversiteits- en genderbeleid 2017
Purchasing policy: LA14, HR1, 10, 11, SO9, 10 p.29, www.UGent.be/duurzaamheidsrapport > aankopen
Local community: SO1, 2 p.4-7
Complaints procedure: SO11 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > jaarverslag 2017
Evaluation: PR5 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > onderwijskwaliteitszorg
Marketing: PR6 p.4-7
Privacy: PR8 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > privacyregels

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
Purchasing policy: EN1, 2, 32 p. 27-30, www.UGent.be/duurzaamheidsrapport > aankopen
Energy and water: EN3, 6, 8 > 10 p. 16-20, www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > opvolging energiebeleidsplan 2017
Biodiversity: EN11 p. 34-35
Emissions: EN15, 16, 21 p. 24-26, www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > luchtemissiemetingen 2017
Waste water: EN22, 26 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > wateremissiemetingen 2017
Waste substances: EN23 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > afvalstoffenproductie 2017
Compliance: EN29 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > jaarverslag van de milieucoördinator 2017
Budget: EN31 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > jaarverslag 2017
Environmental complaints procedure: EN34 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > jaarverslag van de milieucoördinator 2017

SPECIFIC STANDARD INFORMATION PROVISION
ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS
Economic performance: EC1, 3 > 4 www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > jaarverslag 2017
Purchasing policy: EC9 p. 27-30, www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > aankopen

STANDARD INFORMATION PROVISION
p. 2, 4, www.UGent.be/duurzaamheidsverslag > algemene standaarden

GRI I-indicator referentie

LOPENDE
In navolging van de VN, startte de UGent een eigen HeForShe-campagne op. Alle decanen namen een
videoboodschap op met hierin een concreet engagement m.b.t. gendergelijkheid en kondigden
maatregelen aan op maat van de faculteit.
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Met dank aan
De commissie Duurzaamheidsbeleid, het duurzaamheidskantoor, het Centrum voor Duurzame
Ontwikkeling & de denktank Transitie UGent voor de input en de feedback en de vele collega's die de
gegevens bezorgden: Annik Leymans & Esther De Smet (directie Onderzoeksaangelegenheden),
Frederik De Decker & Ilse De Bourdeaudhuij (directie Onderwijsaangelegenheden), Katrien De Bruyn,
Sigried Lievens, Greet Persoon, Koen Houthoofd, An Van Goethem, David van der Ha,
Pieter Van Vooren, Mario Vaerewijck, Andy De Prez, Steven Dierickx, Nadine Aelbrecht,
Marie-Chantal Herteleer, Riet Van de Velde, Kristof De Moor, Sara Drieghe & Benny Vandenberghe
(directie Bestuurszaken), Vera Putteman & Femke Houtman (directie Studentenvoorzieningen),
Geert Van de Gucht, Stephen Moerdyck & Caroline Lievens (directie Financiën), Sylvie De Smet,
Ina Dambre & Els Verhoye (directie Personeel en Organisatie), Lina Avet, Benjamin Van de Velde, Jan
De Doncker, Ellen Lauwereys, Fabienne Van Overschelde & Els Van Damme (directie Gebouwen en
Facilitair Beheer), Dieter Roefs (directie Informatie- en communicatie-technologie),
Hilde Christiaens, Nic Vermeulen, het MOCCA-meetnetwerk & Isberg Design Company (fotograﬁe),
Aagje Monballieu (redactie), Isberg Design Company (vormgeving).

23 \

MET DANK AAN

