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In de aanloop van de klimaattop in Glasgow bouwde
Green Office Gent een Raretijdenkabinet, waar dele-
gaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen
van de UGent konden discussiëren over de betekenis
van de hoogdringendheid van de klimaatproble-
matiek, maar ook over hun eigen verantwoor-
delijkheden.

Voor een universiteit komen de conclusies uit het nieuwe
klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC niet als
een verrassing. Ook de bevinding dat "we nu echt moeten
gaan handelen, gezien de urgentie” werd al in september
2020 bevestigd door de Raad van Bestuur.

Maar betekent die urgentie niet dat er crisisberaad nodig
is? Dat alle beleidsorganen, raden en commissies moeten
nadenken over de uitdagingen, nieuwe voorwaarden en
noodzakelijke transities die zich op korte termijn op-
dringen?

Met het Raretijdenkabinet gaven we de aanzet: 10 raden
en commissies vergaderden over de betekenis van de
hoogdringendheid van de klimaatproblematiek, over
eigen verantwoordelijkheden en deze van hun commissie
of raad, over welke koerswijziging nodig is en waar te
beginnen, over welke punten dringend op de agenda
moeten komen, …

Tijdens die vergaderingen werden een aantal ‘open
stoelen’ ingenomen door studenten, experten, leden van
de denktank Transitie UGent en activisten. Op die manier
willen we de crisis op vlak van klimaat, biodiversiteit,
milieu, … veel sterker laten doorwegen in de strategie van
de UGent.

Topoverleg in
het Raretijden-
kabinet

De UGent schaart zich achter de EU-ambitie om
klimaatneutraal te zijn tegen 2050 en maakt dit
traject voor de komende 10 jaar concreet met een
Klimaatplan.

Op 11 september 2020 greep de Raad van Bestuur de
vraag om de klimaatnoodtoestand uit te roepen aan om
de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek te
erkennen en hiernaar te handelen met bijkomende
concrete en effectieve maatregelen. Ze ging akkoord om
alle relevante beleidsplannen af te stemmen op de
klimaatdoelstellingen en het geheel te bundelen in een
klimaatplan met korte-, middellange- en langetermijn-
beleidsdoelstellingen, waarvan de realisatie tussentijds
wordt gemonitord.

Het klimaatplan behandelt drie grote aspecten: klimaat-
mitigatie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Met mitigatie concentreren we ons op manieren om de
netto uitstoot van broeikasgassen te reduceren, voor-
namelijk door sterk in te grijpen op ons energieverbruik,
het inzetten op hernieuwbare energie en het reduceren
van vliegtuigreizen en het autogebruik. Dit werd al ge-
concretiseerd in een energietransitieplan en een tran-
sitieplan duurzaam reizen. Het transitieplan voor woon-
werkverkeer en dienstverplaatsingen is in opmaak.

Met adaptie werken we aan aanpassingen aan de gevol-
gen van klimaatverandering (bijv. hevige regenval, meer

hittegolven en langere periodes van droogte). De UGent
heeft intussen een biodiversiteitsplan en het transitieplan
circulair waterbeheer.

Omdat onze consumptie- en productiepatronen ook een
grote invloed hebben op de CO

2
-uitstoot maken we werk

van circulaire economie. Hiervoor is er al een transitie-
plan faire en circulaire ICT en ook het transitieplan
circulair waterbeheer valt hieronder. Nu wordt werk
gemaakt van transitieplannen rond afvalarme en
circulaire resto’s, cafetaria’s, laboratoria,…

Het klimaatplan beoogt dus meer dan enkel een CO
2
-

reductie. Zo zorgt het biodiversiteitsplan voor actie op
vlak van klimaatadaptatie, maar moet het actieplan ook
het biodiversiteitsverlies aanpakken. Het bedrijfsvervoer-
plan streeft dan weer naar minder auto’s op fossiele
brandstof, maar moet ook leiden tot beter bereikbare
campussen en leefbare steden. De focus in het klimaat-
plan op CO

2
-reductie is noodzakelijk, maar mogen we dus

niet loskoppelen van het bredere duurzaamheidsbeleid
aan UGent dat tweejaarlijks wordt opgevolgd met een
Duurzaamheidsverslag.

Geïnteresseerd in het klimaatplan, de afzonderlijke
transitieplannen en de voortgang? Neem een kijkje op
www.ugent.be/duurzaam > klimaatplan UGent

UGent geeft concrete invulling
aan klimaatplan

Rare
tijden
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Hoe gaan we heel die ecologische transitie
financieren, op een manier dat het sociaal recht-
vaardig blijft? Over dit brak men zich het hoofd in
het Raretijdenkabinet van de commissie Financiën.

Het wordt zaak om de vooropgestelde ambities van het
klimaatplan waar te maken en hiervoor een overeen-
komstig investeringsbudget te voorzien. Dit wordt een
huzarenstuk, niet in het minst door de structurele
onderfinanciering door de overheid van het UGent-
patrimonium: de jaarlijkse subsidie is beperkt tot 25 %
van de (meest dringende) noden. De overheid moet hier
blijvend over aangesproken worden, maar het wordt on-
vermijdelijk dat de UGent ook op zoek zal moeten gaan
naar extra kapitaal (via leningen - cofinancieringen - sub-
sidies - …) om haar ambities inzake duurzame investerin-
gen waar te kunnen maken.

No significant harm principle

“We moeten radicaler neen durven zeggen tegen
praktijken die de klimaatdoelstellingen niet dienen, zelfs
al doen we die praktijken al jaren.” Het Europese ‘do no
significant harm' principe kan hiervoor gebruikt worden.
Dit is een toets die ervoor zorgt dat een investering geen
significante schade toebrengt aan milieudoelstellingen.

Activeer beschikbaremiddelen!

We moeten ook durven kijken naar de beschikbare
budgetten. Via doorrekening van kosten bij verhoogd
‘verbruik’ creëren we zonder verbod of ‘stok’ reeds een
begin van sturend beleid. Een eventuele keuze voor
hogere CO

2
-productie, energieverbruik of milieuvoetaf-

druk betekent dan automatisch een verhoogde zelf te
dragen kost, om zo de meest klimaat- en milieu-
vriendelijke opties te stimuleren.

Zo vloeit nu al een deel van de CO
2
-taks terug naar

subsidies voor treintickets en naar living labs i.k.v. het
klimaatplan. Via een heffing of doorrekening van kosten
gekoppeld aan ruimte- of energiegebruik kunnen de
verschillende faculteiten, vakgroepen en diensten
gestuurd worden in de richting van een efficiëntere
benutting van de UGent-sites. Of roepen we een milieu-
en klimaattax in het leven en maken we heel zichtbaar
wat we met die extra inkomsten doen?

Hoe kunnen faculteiten meer wegen op het centrale
duurzaamheidsbeleid?Hoe kunnen ze het versterken
en vooruit duwen? Hier werd op gewerkt in het
Raretijdenkabinet van de decanen.

Zelf het voortouw nemen met kleinschalige duur-
zaamheidsmaatregelen

Soms geraken kleine duurzaamheidsmaatregelen
moeilijk ingevoerd. Niet omdat ze een zwaar investerings-
budget vergen (want dat doen die ‘kleine’ maatregelen
niet), wel omdat ze ‘politieke moed’ vragen. Denk aan het
wegnemen van de drankautomaten. Of de ‘bring your
own cup’ koffiecorners. Of het vergroenen van een hand-
vol parkeerplaatsen. Een faculteit kan hier het voortouw
nemen en gewoon aan de slag gaan. En kan zo een voor-
beeld vormen voor de andere faculteiten en uiteindelijk
het centrale beleid.

Nood aanmeer afdwingbaremaatregelen

De faculteiten hebben nood aan meer structurele lijnen,
aan een top-down-beleid. Zonder een meer dwingend
kader is de impact verwaarloosbaar, of gaat het alleszins
veel te traag.

Sturend leiderschap

Maar is het niet juist door vertegenwoordigers uit de

faculteiten dat de meer dwingende maatregelen worden
geschrapt in beleidsinstrumenten? Wellicht wel, maar hier
kunnen de decanen hun rol spelen. Door het opzetten van
participatieve processen én sturend leiderschap. Door heel
goed uit te leggen waarom en in welk kader meer
radicale maatregelen nodig zijn. Weerstand zal er altijd zijn
wanneer maatregelen een impact hebben op individueel
comfort, vrijheid, … Maar dit mag ons niet verlammen.

Duurzaamheidstoets in faculteitsraad

Vooraleer een beslissing genomen kan worden, is een
duurzaamheidstoets nodig. Maar dit mag geen papieren
proces worden. We moeten op de faculteitsraad telkens
opnieuw het debat voeren over wat een bepaalde maat-
regel betekent naar duurzaamheid toe.

Samenwerken over de faculteiten heen

Faculteiten zijn geen kokers. We moeten meer samen-
werken. Om ruimtes en onderzoeksinfrastructuur over de
faculteiten heen te delen. Om samen te werken aan nieuwe
beleidsinstrumenten op vlak van duurzaamheid. Om
bepaalde duurzaamheidskwesties vanuit meerdere
perspectieven te onderzoeken. Of om studieprogramma’s
te verrijken met cursussen van andere faculteiten. Decanen
kunnen hier het initiatief nemen of hun schouders zetten
onder de opborrelende bottom-up-ideeën.

Hogere overhead

“De overhead op (onderzoeks)projecten moet omhoog om
de simpele reden dat deze nu, in een aantal gevallen, van
geen kanten de kosten dekken.” Als beslist wordt tot een
gedifferentieerde, verhoogde overhead, is het van
essentieel belang dat de extra inkomsten vooral ingezet
worden voor duurzame initiatieven.

Versterk verder het duurzameUGent-beleggingskader

De UGent heeft via haar initiatief van enkele jaren geleden
om een duurzaam beleggingskader af te dwingen voor
haar beleggingsportefeuilles, de markt mee in beweging
gebracht. Het moment is aangebroken voor de UGent om te
kijken of er verdere stappen kunnen genomen worden:
micro-financiering - financiering duurzame projecten in
het Zuiden …

Opportuniteiteninvesteringsplan

Het geld van het investeringsplan ligt vast gebetonneerd
voor periodes van 10 jaar. Alle middelen zijn tot de laatste
euro bestemd. We kunnen dus maar heel moeilijk inspelen
op nieuwe opportuniteiten. Zou het niet slim zijn 2
investeringsplannen op te maken? Enerzijds is er dan een
‘nood’investeringsplan, waardoor budgetten vastgelegd
worden om die zaken aan te pakken die moeten gebeuren

om de gebouwen bruikbaar te houden. En anderzijds een
‘opportuniteiten’investeringsplan. Elk jaar kunnen we dan
de opportuniteiten t.o.v. elkaar afwegen en nieuwe
projecten in gang trekken. En hierbij moeten we geen
schrik hebben om veel verder te gaan dan de op vandaag
beschikbare middelen. De kosten nu maken betekent
immers hogere kosten ‘niet maken’ in de toekomst. Hier-
voor leningen aangaan betekent niet ‘kosten verschuiven
naar de toekomst’, maar ‘kosten vermijden voor de
toekomst’.

Lenen en alternatieve financiering

De nieuwe zonnepanelen financieren we via een interne
lening. Deze installaties hebben een bepaald rendement,
waardoor een interne lening kan worden opgezet die de
benodigde investeringsmiddelen tijdelijk ter beschikking
stelt. De terugbetaling kan dan gebeuren met de inkomsten
uit exploitatie.

De nieuwe windmolen zou deels gefinancierd worden via
een coöperatie, waar ook de personeelsleden in kunnen
investeren.

Bij een terugverdieneffect zouden de kosten nooit in de
budgetten mogen worden opgenomen, zodat deze zo veel
mogelijk gevrijwaard blijven.

Niet alle projecten hebben een direct terugverdienmodel.
Toch is het mogelijk en zelfs wenselijk dat ook voor die in-
vesteringen gekeken wordt of er geïnteresseerde partners
zijn die mee kunnen investeren in projecten. Naast deze al-
ternatieve financieringsbronnen moet ook ‘extra lenen’
deel uitmaken van de strategie van de UGent, want “we
moeten kunnen doen wat we moeten doen.”

Mobiliseer extra kapitaal voor
duurzame investeringen
Verslag Raretijdenkabinet Financiën

Faculteiten als stuwende kracht
voor een sterker duurzaam-
heidsbeleid
Verslag Raretijdenkabinet Decanen

Sociaal én duurzaam, niet sociaal
óf duurzaam
Verslag Raretijdenkabinet Sociale Raad

“Hiervoor leningen aangaan
betekent niet ‘kosten verschuiven
naar de toekomst’, maar ‘kosten
vermijden voor de toekomst’.”

De Sociale Raad geeft advies aan bestuursorganen
over huisvesting, maaltijdvoorzieningen en sociale
voorzieningen. Studenten zwaaien er de plak. Sociaal
beleid voeren binnen de ‘planetary boundaries’, een
moeilijke evenwichtsoefening, zo bleek in het Rare-
tijdenkabinet.

Plantaardig eten zal de maaltijdprijzen doen stijgen. Om-
dat bijna-energieneutrale en fossielvrije homes meer
kosten, werden 10-tallen kamers geschrapt in de nieuw-
bouwprojecten. Een waardevol bosje moet wijken voor
een studentenhome. Hoe maken we er een én-én-verhaal
van?

Duidelijke doelstellingen

In het klimaatplan proberen we alle relevante beleids-
domeinen te aligneren met de klimaatuitdagingen, doel-
stellingen te formuleren, grenzen af te bakenen en een
actieplan uit te werken. Ook voor de resto’s en cafetaria
hebben we dringend zo’n plan nodig, zowel voor het aan-
bod als voor het afvalarm en wegwerpvrij uitbaten,
zonder daarbij de sociale aspecten te vergeten. Op die
manier is de richting duidelijk, werken we samen
obstakelsweg en dwingenwe onszelf omcontinu stappen
vooruit te zetten.

Zelf voorloper zijn, en andere voorlopers inhalen

De helft van de maaltijden in onze resto’s zijn vegetarisch.
De VUB biedt enkel nog take-away aan in herbruikbare
potjes met waarborg. Aan de Universiteit van Utrecht
worden geen vleesmaaltijden meer geserveerd. Mooie
voorbeelden die we zoveel mogelijk van elkaar moeten
kopiëren. Of beter, we moeten ons er door laten in-
spireren, ze aanpassen aan de eigenheid van onze
werking en ze zo snel mogelijk invoeren. Want als we alle-
maal kwaad en bezorgd zijn, dan moeten er ook extra
maatregelen genomen worden, die misschien wat buiten
onze comfortzone liggen.

Duurzamemaaltijd = goedkoopstemaaltijd

De gezonde vegetarische en plantaardige maaltijden
zouden de goedkoopstemoeten zijn. Zo sturenwemensen
naar de duurzaamste keuze. En maken we de prijs wat
eerlijker. We kunnen de werkelijke milieukost niet blijven
negeren… Of moeten we die minst duurzame maaltijden
niet gewoon van het menu halen?

Structureel duurzaamheidsoverleg

Vanaf nu zullen dossiers die naar de Sociale Raad gaan
vooraf doorgesproken worden in een operationele
werkgroep. Hierin zullen studenten, experten en technici
zetelen om samen te zoeken naar duurzame oplossingen.

“Wat vandaag bruuskeren heet, is volgende week het normaal. Doe het
gewoon, en je kan nog altijd terug als het niet werkt.”

Ook in het Raretijdenkabinet van de faculteitsraad
van Letteren en Wijsbegeerte ging het over de
mogelijkheden die faculteiten hebben om sterker te
wegen op het duurzaamheidsbeleid.

Agendapunt duurzaamheid

Door de milieucommissie een meer (pro)actieve rol toe te
bedelen en ze te laten rapporteren aan de faculteitsraad,
i.p.v. ze in de luwte enkel haar decretaal vastgelegde taken
te laten vervullen, zouden we ervoor kunnen zorgen dat
duurzaamheid een permanent aandachtspunt van de
faculteit wordt. We zouden ook de milieucoördinator van
de universiteit één keer per jaar kunnen uitnodigen op de
faculteitsraad om ons bij de les te houden. Op die manier
zou de facultaire gemeenschap beter en blijvend
geïnformeerd worden over het waarom, de context en het
pad dat we samen moeten bewandelen, en zouden we een
breder draagvlak kunnen creëren voor moeilijke maar
noodzakelijke beslissingen.

Duurzame campus

We hoeven niet gewoon te volgen. Soms kunnen we
frontrunner zijn. Zo beslisten wij om de drankautomaten
uit onze gebouwen te verwijderen omdat een centraal
beleid daaromtrent uitbleef. Kan dat ook op andere
vlakken? Misschien is het een idee om voortaan per
doctoraatsverdediging nog maar 1 extern jurylid uit te
nodigen fysiek naar Gent te komen? Of bannen wij het
vlees en wegwerp uit de cafetaria in de Blandijn? We
zouden ook kunnen ijveren voor een grotere fietsen-
stalling en erop aandringen dat de Blandijn energie-
zuiniger wordt gemaakt. We moeten durven te over-
wegen verregaande maatregelen te nemen, bijv. geen
vliegtuigreizen meer laten subsidiëren door de CWO, ook
al weten we dat daar verzet tegen gaat komen. We moeten
er wel over waken dat de duurzaamheidstransitie geen
verhaal wordt van louter bestraffing van ongewenst
gedrag, want daar lopen mensen niet warm voor.

Universiteitsbrede beleidskeuze

Duurzaamheid is niet bij de universiteitsbrede beleids-
keuzes waarop de faculteit heeft ingetekend, maar dat mag
ons er niet van weerhouden er volop werk van te maken,
want dit moet in feite sowieso voor elke faculteit een prior-
iteit zijn.We zouden bijv. een traject kunnen opstarten rond
duurzaamheid in het onderwijs, naar het voorbeeld van
enkele andere faculteiten, en meer ondersteuning bieden
aan de environmental humanities, zowel op het vlak van
onderzoek (door er een facultair speerpunt van te maken)
als op dat van onderwijs (bijv. Erasmus Mundus-aanvraag
in dit domein; jaarthema voor het universiteitsbrede keuze-
vak van onze faculteit). Klimaat-verandering is tenslotte
geen louter wetenschappelijke, technische of economische
aangelegenheid maar roept ook diepgaande vragen op met
betrekking tot betekenis, waarden en rechtvaardigheid. De
humanities zijn goed geplaatst om dat soort vragen te
beantwoorden.

Humanities Academie

Kan de Humanities Academie geen rol spelen in de
vertaalslag van de klimaatproblematiek naar de bredere
samenleving? We zouden bijv. dit thema kunnen kiezen
voor de HA-activiteiten volgend academiejaar en een
"curator van de humanities" aanstellen die er affiniteit mee
heeft.

Duurzaamheid als facultaire
beleidskeuze
Verslag Raretijdenkabinet Faculteitsraad Letteren &Wijsbegeerte

“Als we allemaal kwaad en
bezorgd zijn, dan moeten er ook
extra maatregelen genomen
worden, die misschien wat buiten
onze comfortzone liggen.”
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Internationalisering staat synoniemmet reizen. Voor
wetenschappelijke uitwisseling, capacity building en
de vorming van studenten moet gereisd worden. De
UGent heeft intussen een duidelijk kader omminder
te reizen, duurzaam reizen binnen Europa te stim-
uleren en de CO

2
-uitstoot deels te compenseren. Maar

volstaat dit? En bovendien, duurzame international-
isering gaat over veel meer dan enkel over duurzaam
reizen. Hieroverwerdgereflecteerd inhetRaretijden-
kabinet.

Duurzaam reisbeleid

Met het duurzaam reisbeleid stelt de UGent een duidelijke
doelstelling voorop: minstens 30% minder CO

2
-uitstoot

door vliegreizen tegen 2030. Maar genereren de beleids-
instrumenten uit het actieplan voldoende effect om deze
doelstelling te behalen? Is er niet meer (financiële) onder-
steuning nodig voor duurzaam reizen en de organisatie
van hybride conferenties? Moet het beleid niet meer gaan
sturen ofwachtenwenog op eenmentaliteitswijziging bij
het personeel? Zijn internationale verplaatsingen van een
of twee dagen nog aanvaardbaar? De commissie
Ontwikkelingssamenwerking en de Interfacultaire Raad
voor Internationalisering hebben alleszins een belang-
rijke rol in het uitdragen en het verder versterken van het
duurzaam reisbeleid.

Studenten ‘on themove’

Studenten ontwikkelen belangrijke competenties door
andere culturen te leren kennen, door zich onder te
dompelen in een andere cultuur tijdens een langdurig
verblijf in een ander land. Maar er zou ook meer aandacht
moeten gaan naar duurzaamheid als onderdeel van inter-
culturele competenties, of meer specifiek naar de
duurzame alternatieven voor een verplaatsing.

Werken aan duurzaamheid door internationaliser-
ing

Internationalisering biedt mogelijkheden om samen te
werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis en andere
duurzaamheidsuitdagingen. Dit zijn immers globale
vraagstukken die alleen globaal en door internationale en
interdisciplinaire samenwerking kunnen aangepakt
worden. De UGent zou via haar eigen financierings-
kanalen zoals ITN’s (International Thematic Networks) of
Global Minds gericht projecten gelinkt aan de SDGs
moeten stimuleren. Hiervoor moet ook de inter-
disciplinaire samenwerking binnen de UGent versterkt
worden. Ook bij de goedkeuring en beoordeling van
universitaire projecten en reisbeurzen zou duurzaamheid
als parameter opgenomen moeten worden.

Van COS naar CDS

Ook de naam van de commissie Ontwikkelingssamen-
werking (COS) kwam ter sprake tijdens de vergadering. Zou
een verandering in ‘commissie voor Duurzame Samen-
werking’ (CDS) de werking van de commissie niet
adequater weergeven en helpen om een verouderde visie
op de samenwerking tussen het globale Noorden en Zuiden
af te schudden?

Duurzame samenwerkingskeuzesmaken

De UGent heeft al een mensenrechtenclausule voor inter-
nationale akkoorden, maar zou ook kunnen beslissen om
duurzaamheidmee te nemen in dit proces. “Zo gaanweniet
meer in zee met onderzoekspartners of bedrijven die
problematisch zijn op vlak van duurzaamheid”.

Urgentie integreren in de agenda

De urgentie van klimaat- en duurzaamheidskwestie
vertaalt zich op dit moment nog niet in de agenda’s van de
verschillende commissies. De klimaatkwestie zou een vast
agendapunt op vergaderingen moeten worden.

Internationalisering betekent
reizen
Verslag Raretijdenkabinet Internationalisering

De vakorganisaties zitten in vele raden en commissies
en kunnen zo op verschillende vlakken voorstellen
op tafel leggen en dingen in vraag stellen. “Moet rood
vlees écht nog op het menu?” “Waarom hebben
sommige personeelsleden nog steeds een bedrijfs-
wagen?” “Waarom moet je op basis van je rang en
stand voorrechten krijgen in het parkeerbeleid?”
Daarnaast kunnen vakorganisaties ook mee helpen
met het creëren van een draagvlak onder de
personeelsleden. Een geanimeerd gesprek in het
Raretijdenkabinet.

Sociale en duurzame check

Ecologische maatregelen dienen steeds sociaal-recht-
vaardig te zijn. Maar we moeten ook werken naar een
‘ecologische check’ voor sociale maatregelen. “We moeten
voorbij de tegenstelling van het sociale versus het ecolo-
gische gaan”.

Daarnaast wordt, net zoals in het Raretijdenkabinet rond
internationalisering, ook hier gepleit voor een sociale en
ecologische check bij samenwerkingsverbanden met
bedrijven, zoals nu al gebeurt met ethische aspecten en
de mensenrechtenclausule.

Vertrekken vanuit de noden van het personeel

Het is de rol van vakorganisaties om de (verworven)
rechten van het personeel te verdedigen. Daarom moeten
we noden van personeelsleden detecteren die ook duur-
zaamheidswinst opleveren, zoals goed geïsoleerde
gebouwen om in te werken, elektrische fietsen voor
woon-werkverkeer, telewerk, … Maar soms is het nodig
om te springen en een bepaalde richting in te slaan. Dan
moeten we durven kiezen voor maatregelen die goed zijn
voor het collectief, maar niet noodzakelijk voor elk
individu. Het parkeerbeleid is daar een voorbeeld van.

Resto’s als symbooldossier

In de resto’s kruisen duurzaamheid, gezondheid en
betaalbaarheid elkaar. Een sociaal-ecologische lange-
termijnvisie uitwerken kan een goed startpunt zijn voor
een nieuw, duurzamer, gezonder en socialer beleid. Zo’n
visie dwingt ons vervolgens om duidelijke stappen
vooruit te zetten. Enkele van die stappen kwamen al naar

boven: “Herverdeel de middelen en maak van de duur-
zaamste en gezondste maaltijd de goedkoopste”. “Rood
vlees afschaffen is een quick-win”. “Installeer een
experimentele keuken, waar nieuwe producten en prak-
tijken kunnen uitgeprobeerd worden om eventueel erna
opgeschaald te worden naar de andere resto’s”.

Opzet van verdere dialoog

We zoeken verder naar sociale en ecologische raakpunten,
en proberen daar mooie samenwerkingen en coalities uit te
laten voortvloeien.

Ecolo�sche en sociale transitie
Verslag Raretijdenkabinet vakorganisaties

“Er is nood aan sociaal-
ecologische verandering.”

“Wat gedacht van een nieuwe 12de faculteit? Daarin worden geen
academici aangesteld - deze komen uit de andere 11 faculteiten -, maar
wordt wel een sterke structuur en cultuur ontwikkeld voor inter- en
transdisciplinaire praktijken op vlak van onderwijs, onderzoek en
dienstverlening.”

“Is het echt nodig dat studenten
zich steeds verder specialiseren via
het vak ‘beton 6’?”

“Hoe ‘onverschillige studenten’
meekrijgen als klimaat en duur-
zaamheid enkel aan bod komen in
keuzevakken?”

“Wij studenten hebben tijd. Wij
willen echt wel meewerken!”

“Onze opleiding behandelt duur-
zaamheid al voldoende? Deze zelf-
genoegzame houding stoort me
enorm. Er is nog veel werk aan de
winkel.”

Hoewel de UGent zich in haar duurzaamheidsvisie
engageerde om studenten voldoende vertrouwd te
maken met sociale, ecologische en economische
duurzaamheidsproblemen en met mogelijke
oplossingen, vraagt de urgente klimaatkwestie om
verdere en snellere koerswijzigingen. Bieden de
bestaande onderwijsstructuren en -culturen vol-
doende kansen om deze complexe uitdaging
adequaat aan bod te laten komen? Waar en hoe kan
het onderwijsbeleid een transformatie ondergaan?
Het Raretijdenkabinet liet toe deze uitdagingen in
een open dialoog te bespreken.

Investeren om opleidingen ‘future-proof’ te maken

Uiteraard dienen universitaire opleidingen met meerdere
uitdagingen rekening te houden, maar de klimaatcrisis is
dermate urgent en cruciaal dat ons onderwijs het zich
niet meer kan permitteren om dit voornamelijk in de
marge te behandelen. De klimaatkwestie raakt aan veel
opleidingen. Bestaande onderwijspraktijken en -compe-
tenties zullen dan ook plaats moeten ruimen voor nieuwe.
Daarbij kan het model van een ‘T-shaped professional’ als
inspiratie dienen: studenten verwerven dan zowel diep-
gaande kennis binnen de eigen discipline (verticale lijn),
maar evenzeer vaardigheden omals een generalistmee te
denken met andere disciplines (horizontale lijn).

Complexe klimaatvraagstukken vragen inter- en
transdisciplinaire benaderingen

Op vlak van onderzoek wordt meer en meer
geëxperimenteerd met inter- en transdisciplinariteit,
terwijl dit binnen onderwijs nog te weinig aandacht en
kansen krijgt. De zoektocht naar oplossingen voor
klimaatvraagstukken hebben echter veel baat bij verschil-
lende invalshoeken, ervaringen en expertises. Uit enquêtes
blijken ook studenten vragende partij om geconfronteerd
te worden met andere disciplines. En het succes van
bijvoorbeeld de Summer School Klimaat smaakt naar meer.
De UGent moet dan ook meer investeren in inter- en trans-
disciplinaire onderwijspraktijken, ook voorbij samen-
werkingsvormen met voornamelijk industriële partners.

Complexe klimaatvraagstukken vragen ‘challenge-
based learning’

Studenten moeten kennis verwerven over de klimaat-
kwestie via allerlei werkvormen, maar leren rond de
complexe en urgente klimaatkwestie en zelf aan de slag
gaan met de verworven kennis lukt bijzonder goed via
methoden zoals probleemgestuurd onderwijs, onder-
zoekend leren of ‘challenge-based learning’. UGent moet
dan ook verder nadenken over het stimuleren van onder-
wijsinitiatieven die dit soort actieve werkvormen hanteren
en focussen op actuele ‘real world problems’ buiten de
klassieke leslokalen.

Studenten doen het zelf wel

Voortbouwend op ervaringen binnen bijvoorbeeld de
Summer School Klimaat en de Jokerweek aan UGent of
CEMUS aan Uppsala University (Zweden) kunnen stu-
denten een meer prominente rol spelen in het ontwikkelen
en aanbieden van onderwijs rond duurzaamheid en
klimaat. Deze ‘student led’-initiatieven bieden niet alleen
mogelijkheden om klimaatthema’s sterker te integreren in
de curricula, maar geven ook meer leerrijke autonomie aan
de studenten. Kunnen we dit sterker verankeren of verder
opschalen naar andere faculteiten of zelfs de hele
universiteit?

Docenten naar de les!

Sommige docenten geven aan over onvoldoende bagage te
beschikken om les te geven over complexe duurzaamheids-
vraagstukken zoals de klimaatkwestie. Tegelijkertijd kla-
gen studenten over de vaak enge benadering van docenten
die wel deze vraagstukken behandelen. Tijdens het
Raretijdenkabinet werd dan ook gewezen op het belang
van verdere professionalisering en onderwijsondersteun-
ing van lesgevers. En hoe bestaande docententrainingen en
onderwijstips van DOWA beter in de kijker zetten?

Beteremonitoring, voorbij louter ‘quick scans’

De bestaande studentenbevragingen en -evaluaties geven
een eerste beeld in welke mate duurzaamheid aan bod
komt in de opleiding, maar grondiger onderzoek (bijv. via
uitgebreidere surveys, masterproefonderzoek en UBK-
trajecten binnen opleidingen) toont systematisch een grote
kloof tussen wat aanwezig is en wat studenten wensen.
Aanvullende en meer diepgaande studentenbevragingen
voor geïnteresseerde opleidingen moet dan ook worden
uitgewerkt.

Duurzaamheid integreren in
onderwijs
Verslag Raretijdenkabinet Onderwijs
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De stem van
de studenten
Verslag Raretijdenkabinet Student van de Straat-raad

Parallel aan de delegaties in het Raretijdenkabinet,
konden ook studenten hun ideeën en ambities bij ons
kwijt. We organiseerden twee acties waarbij diverse
studentenprofielen reflecteerden over klimaat-
verandering, hun eigen rol hierin én die van de
universiteit.

(Vegan) brownies 4 climate

Tijdens de aftrap van het Raretijdenkabinet verzamelden
we input vanmaar liefst 216 studenten. De actie verliep als
volgt: in ruil voor een (vegan) brownie, vroegen we hen
om na te denken over een manier waarop de UGent kan
verduurzamen. Simpel, maar effectief!

De suggesties waren erg gevarieerd, gaande van meer on-
line lesmateriaal tot het gebruik van uitsluitend
hernieuwbare energie. De meest voorkomende
antwoorden hadden betrekking op de verduurzaming
van de resto's, het reduceren van plastic en meer groen op
de campussen. Andere ideeën zijn ecologisch ver-
antwoord cursusmateriaal, afvalopruimacties, een
duurzaam investeringsbeleid, campus-ontharding,
alsook samenwerkingen met De Lijn en de NMBS om
goedkoper openbaar vervoer aan te bieden.

Bovendien gaat duurzaamheid niet enkel over ecologie en
klimaat, het sociale aspect is evenzeer belangrijk. Zo
waren er even goed voorstellen om buddy-programma’s
te organiseren voor alle studenten, bindende en meetbare
inclusie- en diversiteitsdoelstellingen op te stellen en
belang te hechten aan mentale gezondheid.

"Student van de Straat"-raad

Onze tweede actie was de "Student van de Straat"-raad:
een brainstormsessie met een 15-tal studenten over welke
duurzame maatregelen zowel zij als de universiteit
kunnen nemen. It's in the name,want deze studentenwer-
den als het ware willekeurig van de straat (i.e. hun
campus) geplukt.

Een algemene opmerking is dat de klimaat- en duurzaam-
heidsthema's te weinig aan bod komen in de huidige
curricula. Een vast opleidingsonderdeel zou een
oplossing kunnen zijn, zoals ‘een inleiding tot klimaat en
duurzaamheid’. Daarnaast mag het verband tussen
klimaatverandering en consumptiepatronen, alsook de
link met historische uitbuiting en kolonialisme, meer in
de verf worden gezet.

Verder kwamen zaken zoals voeding (bijv. een voor-
namelijk vegetarisch aanbod in de resto's, minder auto-
maten, geen wegwerpverpakkingen voor take-away),
renovatie (bijv. energieneutraliteit, isolatie van cam-
pussen) en informatie delen (bijv. duurzame afstudeer- of
onder-zoeksbeurzen, universiteitsbrede infosessies, e-
books en tweedehands lesmateriaal) ter sprake.

Een topic dat leeft

Hoewel we onmogelijk de volledige studentenpopulatie
konden bereiken, kwam bij deze steekproef op een crea-
tieve manier een diverse set ideeën tot stand. We merken
dat de urgentie van het probleem breed doordringt en dat
studenten open staan voor duurzame en klimaat-
vriendelijke veranderingen. Beter nog, ze eisen deze
duurzame ambitie in het belang van hun toekomst.
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Wevroegende deelnemers vanhet Raretijdenkabinet
wat de conclusies van het laatste IPCC-rapport van
het VN-klimaatpanel deden met hen. Nagenoeg
iedereen ervaarde kwaadheid, machteloosheid, ver-
driet, frustratie. Hoe zit dit met jou?

Hans Verbeeck Als klimaatwetenschapper werk ik mee
aan de modellen die door het IPCC worden gebruikt, dus
de inhoud van het rapport was voor mij helemaal geen
verrassing. Maar op het moment dat het hele rapport dan
aan de buitenwereld bekend gemaakt wordt, ben ik als
mens toch telkens weer heel bezorgd over de wereld
waarin mijn kinderen de komende decennia moeten
leven, en over hoe de maatschappij nu eens eindelijk de
switch zal kunnen maken naar een andere aanpak.

Rik Van de Walle Men leest en hoort her en der dat op
basis van het jongste IPCC-rapport actie moet worden on-
dernomen om het klimaatprobleem op te lossen. Alsof dat
voordien nog niet geweten was! Alsof we voordien nog
niet wisten dat we álle zeilen zouden moeten bijzetten! In
die context begrijp ik overigens niet dat sommigen voor-
alsnog blijven vasthouden aan een principieel en zelfs
wettelijk vastgelegd verbod op mogelijk toekomstig in-
zetten op kernenergie. Ook dat maakt mij kwaad. Ik zal
mij tegen dergelijke veto’s blijven verzetten, ook al is niet
iedereen het daarmee eens.

Stef Craps Het uitblijven van een adequate reactie op dat
alarmerende klimaatrapport vind ik eigenlijk nog veel
beangstigender en verontrustender dan het rapport op
zich. Ik sta echt te kijken van het bedroevende niveau van
het maatschappelijke debat omtrent klimaatverandering
en het gebrek aan een gevoel van extreme urgentie. We
zijn als samenleving griezelig bedreven in ontkenning,
ontwijking en minimalisering van de ernst van het prob-
leem.

Mieke Van Herreweghe De conclusies kwamen niet
direct als nieuwe informatie, dus het is niet zo dat ik
erdoor verrast was. Niettemin drukt het rapport ons nog
maar eens met de neus op de feiten. Als beleidsmaker
maak ik me wel grote zorgen of we een evenwicht zullen
kunnen vinden tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.
We zijn nu eenmaal een universiteit met veel campussen
verspreid in de stad. Dat is een deel van de charme en de
eigenheid van de UGent, maar het verouderde patrimo-
nium zorgt er natuurlijk wel voor dat het bijna
energieneutraal maken van onze gebouwen een bij-
zonder dure aangelegenheid is. Daar ben ik zeer bezorgd
om.

Roel Baets Samen met vele anderen zie ik niet in hoe de
volkeren en hun leiders van deze wereld voldoende snel
op grote schaal solidair zullen reageren op een uit de
hand lopende klimaatcrisis. Dat stemt pessimistisch,
maar toegeven aan pessimisme mag geen optie zijn.

We hoorden dit vaak: pessimisme mag geen optie
zijn, de alarmerende berichtgevingmag ons niet ver-
lammen. We moeten hoopvol blijven en manieren
vinden omdie confronterende gevoelens om te zetten
in engagement en verbondenheid. Hoe blijven jullie
in deze tijd van verwarring en verandering staande?

HelenaVanTichelen Erwerdme vroeger zo vaak gezegd
dat ik nog te jong was om de wereld te veranderen. Na een
tijdje geloof je dat ook. Toen de klimaatmarsen begonnen,
kon ik eindelijk iets betekenen. Door steeds opnieuw te
moeten uitleggen waarom ik weer ‘klimaatspijbelde’, had
ik meer impact dan effectief te staan roepen in Brussel. Ik
begon in mijn eigen omgeving spreekbeurten en later
lessen te geven over de klimaatverandering en de weg-
werpmaatschappij. Zo merkte ik dat ik mensen
weldegelijk kon aanzetten tot gedragsverandering.

Koen Schoors Ik probeer mijn expertise als econoom in
te zetten door me actief te engageren in Trividend, het

Wil je meer weten? Wil je je engageren?
Ga naar www.ugent.be/duurzaam, mail naar
duurzaam@ugent.be of kom langs in de Green Hub
(Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33).

Schreven mee aan de Raretijden Courant: Brent Bleys,
Thomas Block, Stef Craps, Benedikte De Baets,
Ishka Desmedt, Emmie Dierickx, Femke Lootens,
Andreas Niehaus, Erik Paredis, Johannes Spaas,
Niko Vandebos, Geert Van de Gucht & Riet Van de Velde.

Met dank iedereen die plaats nam in het Raretijden-
kabinet, Michelle Geerardyn en Guillaume Lagane.

Realisatie van het Raretijdenkabinet en de vormgeving
van deze krant: Wim Dewitte, Green Office Gent.

Deze krant is een uitgave van Green Office Gent en
Denktank Transitie UGent.

Vlaamse Investeringsfonds in de sociale economie, de
Gentse coöperatie Energent en de duurzame bank Triodos.

Stef Craps In plaats van te roepen tegen mijn TV, zoals ik in
het verleden wel eens placht te doen, probeer ik mijn
negatieve emoties m.b.t. de stand van het klimaatdebat
tegenwoordig op een wat meer constructieve manier te
kanaliseren. Enerzijds door onderzoek te doen en les te
geven over klimaatfictie en ecologische gevoelens; ander-
zijds door ondersteuning te bieden aan relevante
activistische initiatieven binnen en buiten de UGent, zoals
de open brief over de klimaatnoodtoestand, het Raretijden-
kabinet, Extinction Rebellion en het boek ‘Over over
morgen: Andere verhalen over de toekomst’. Het geeft vol-
doening zo toch iets van impact te hebben, of althans die
illusie te kunnen koesteren.

Wat bleef je bij van de vergadering in het Raretijden-
kabinet?

Roel Baets Langzaam maar zeker rijpen de geesten om in
te zien dat er een bijzonder urgente crisissituatie ontstaan
is die maakt dat de geëigende methodes en werkwijzen van
‘Gewonetijden’ doorbroken zullen moeten worden. Raden
en commissies zullen niet meer kunnen besturen op basis
van de regels, de reglementen en de gewoontes van
‘Gewonetijden’, laat staan op basis van de belangen van de
geledingen die hun leden vertegenwoordigen, maar zullen
moeten overgaan tot crisismanagement waarbij vele
nobele ambities voor enige tijd futiel worden ten opzichte
van die ene vraag: hoe lossen we de klimaatcrisis en haar
vele neveneffecten op?

Stefaan De Smedt Ik had het geluk van gedachten te
mogen wisselen met enkele studenten en was opnieuw on-
der de indruk van hun frisse ideeën, motivatie en kracht
waarmee ze de zaak opnemen. Het is hartverwarmend en
het sterkt mijn overtuiging dat er nog een toekomst zal zijn.

Johannes Spaas Interessant aan het Raretijdenkabinet was
dat er telkens open stoelen werden ingenomen door exper-
ten, studenten en leden van Transitie UGent. Dit maakte de
discussies heel sterk en creëerde een setting die ons dwong
omverder te kijken dan het hier en nu. Dit zoumeermoeten
gebeuren!

Riet Van de Velde Het besef dat we dringend moeten
handelen en dat het tijdsvenster nu wel heel klein wordt,
was sterk aanwezig in het Raretijdenkabinet. Toch bleef je
tijdens de discussies vaak het spanningsveld voelen tussen
verleiden en belonen versus sturen, tussen wachten op
draagvlak versus draagvlak zelf creëren. Ik snap de argu-
mentatie voor de zachte en geleidelijke aanpak, maar dit
doen we al zovele jaren en rijmt nu niet meer met die hoog-
dringendheid.

Lionel Devlieger In het Raretijdenkabinet kwam snel naar
boven dat er dringend nood is aan een speciale zitting van
de Bouwcommissie waar over beleidsprincipes kan
gesproken worden: welke koers wil de UGent varen in het
aanschijn van de klimaat- en ecologische crisis, in haar
omgang met haar gebouwenpatrimonium? Bij de
gebruikelijke zittingen van de commissie worden de debat-
ten anders steevast beheerst door de urgentie van de vele
kleine beslissingen die te nemen zijn, de steeds tekort
schietende budgetten, de pogingen om billijk te zijn in de
behandeling van faculteiten en vakgroepen, enz. Ik ben blij
dat het kabinet ons deed inzien dat het tijd is de Bouw-
commissie eerst principieel te herijken.

Mieke Van Herreweghe Ik had er eerlijk gezegd een
dubbel gevoel bij. Enerzijds heb ik zeer veel bewondering
voor de jongeren die ons aanjagen om meer te doen. De
jongeren zijn er beter dan wie ook in geslaagd om de
klimaatproblematiek als hoogdringend op de agenda te
zetten. Ik heb veel respect voor hun drive hierover. Tege-
lijkertijd viel het me ook op dat veel van de klimaatstappen
die we als UGent in de afgelopen jaren al gezet hebben, niet

of te weinig gekend zijn en dat is jammer. Niettemin waren
er ookweer enkele zeer constructieve voorstellenwaarmee
we als bestuur zeker aan de slag kunnen gaan. Zo’n bottom-
up aanpak werkt dan ook zeer goed.

Stef Craps Ik stelde veel goodwill vast om schijnbare
evidenties fundamenteel te herdenken in het licht van de
klimaatcrisis, en een breed gedeeld geloof in de voorbeeld-
functie terzake van de universiteit als instelling. De deel-
nemers aan het Raretijdenkabinet waren misschien niet
representatief voor de hele universitaire gemeenschap,
maar toch: het draagvlak voor radicale klimaatactie lijkt
mij veel groter te zijn dan beleidsmakers vaak denken.

Tim JoossenVaakhoor je dat het sociale en het ecologische
niet te verzoenen zijn. Ik ben het daar niet mee eens en het
was goed dat in het Raretijdenkabinet veel anderen
diezelfde overtuiging uitdragen: duurzame ecologische
maatregelen kunnen perfect ook sociale maatregelen zijn.
Meer nog, op die manier krijgen ze meer draagvlak én zijn
ze effectiever. Vaak vraagt dit wel om middelen en geld om
alles correct uit te voeren. We deelden ideeën om ons daar-
rond nog beter te organiseren. We moeten een coalitie
bouwen om voluit te gaan voor een sociale en duurzame
omslag, zowel binnen als buiten de UGent.

Rik Van de Walle Het engagement en de passie van de
deelnemers stemt hoopvol. UGent’ers kunnen echt wel een
verschil maken. De universiteit verbindt ons, dus verbindt
ook het belang dat we hechten aan kennis, wetenschap en
wetenschappelijk verantwoord handelen ons. Dogma’s
hebben daarin geen plaats. Bereidheid om eigen stand-
punten bij te stellen en van mening te veranderen wanneer
wetenschappelijk inzicht daartoe noopt des te meer. Dat is
wat we als UGent’ers moeten aanmoedigen: durven.
Durven denken, spreken en doen. Mijn passage langs het
Raretijdenkabinet bevestigde wat ik eigenlijk al wist: wij
kunnen dat.

Over rare tijden

Meer weten?

Interviewmet Roel Baets (professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, zetelde in het Raretijdenkabinet van de Onderzoekscommissie), Stef Craps
(professor aan de faculteit Letteren enWijsbegeerte, zetelde in het Raretijdenkabinet van de faculteitsraad van Letteren enWijsbegeerte), Stefaan De Smedt (professor aan de
faculteit FarmaceutischeWetenschappen, zetelde in het Raretijdenkabinet van de Raad van Bestuur), Lionel Devlieger (professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen,
zetelde in het Raretijdenkabinet van de Bouwcommissie), Tim Joossen (personeels- en vakbondsvertegenwoordiger, zetelde in het Raretijdenkabinet van de vakorganisaties),
Koen Schoors (professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, zetelde in het Raretijdenkabinet van de Onderzoekscommissie en van de decanen), Johannes Spaas
(student Ingenieurswetenschappen, voorzitter van het Raretijdenkabinet), Riet Van deVelde (milieucoördinator UGent, zetelde in het Raretijdenkabinet van de commissie
Financiën, Onderzoeksraad, Sociale Raad, faculteitsraad Letteren enWijsbegeerte en Decanen), RikVan deWalle (rector UGent, zetelde in het Raretijdenkabinet van de
commissie Financiën),MiekeVan Herreweghe (vice-rector UGent, zetelde in het Raretijdenkabinet van de Raad Van Bestuur), HelenaVanTichelen (student Bio-ingenieurs-
wetenschappen, zetelde in het Raretijdenkabinet van de commissie Financiën en van de decanen) & HansVerbeeck (professor aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen,
zetelde in het Raretijdenkabinet van de commissie Financiën)


