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Duurzaamheidmissie Universiteit Twente 
 

De Universiteit Twente is een ondernemende universiteit die door innovatieve 

oplossingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 

duurzaamheid. Onze benadering is uniek door de combinatie van technische en 

maatschappij wetenschappen: high tech/human touch. Ontwikkelen en toepassen van 

duurzame innovaties doen wij in nauwe samenwerking met onze omgeving. Studenten 

en medewerkers hebben hierin een actieve rol. Onze groene campus biedt een living lab 

voor onderzoek en onderwijs en inspireert ons tot een duurzame bedrijfsvoering. Het 

zwaartepunt ligt voor zowel onderwijs en onderzoek als bedrijfsvoering bij milieu en 

klimaat. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

De core-business van de Universiteit Twente is onderzoek, onderwijs en valorisatie. In 

curricula en onderzoeksprogramma’s is duurzaamheid een belangrijk thema. Met name in 

het onderzoek is de UT hierin een duidelijke voorloper en onderscheiden wij ons door dit 

praktisch toepasbaar te maken. Dit komt duidelijk tot uiting in de samenwerking met 

Kennispark Twente, waar bedrijfsleven en wetenschap samensmelten. Ook onze 

bedrijfsvoering willen wij zoveel mogelijk duurzaam organiseren. Dit is in lijn met onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. We streven ernaar hierbij zoveel mogelijk 

bevindingen uit ons eigen onderzoek toe te passen.  

 

Onderzoek 

High tech/human touch: technische oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken 

krijgen betekenis voor mens en maatschappij door gedrags- en 

maatschappijwetenschappelijk onderzoek. De UT is sterk op het gebied van onderzoek 

naar maatschappelijke transitieprocessen. Onmisbaar bij het toepassen en initiëren van 

nieuwe, duurzame technologieën. Daarnaast onderscheiden wij ons door excellent 

onderzoek o.a. op het gebied van duurzame energie en water. Hoogstaand onderzoek 

wordt uitgevoerd met een scherp oog voor maatschappelijke toepassingen en 

kennisvalorisatie.  

 

Onderwijs 

Onze studenten worden opgeleid tot professionals, die hoogwaardige kennis ontwikkelen 

en combineren en dit vertalen naar praktische toepassingen. Bewustwording van 

duurzaamheid is hier een vanzelfsprekend onderdeel van. Studenten die aan de UT 

studeren ontwikkelen een breed blikveld. Zij hebben oog voor hun omgeving en 

maatschappelijke dilemma’s en zijn in staat om hier op een adequate manier mee om te 

gaan. Het multidisciplinaire karakter van onze opleidingen draagt hier aan bij. 

Duurzaamheid krijgt in elke opleiding systematisch aandacht zodat iedere student bij het 

afstuderen op een zinvolle manier hiermee in aanraking is geweest en dit in zijn/haar 

professionele leven kan uitdragen. Buitenlandse studenten nemen deze hoogwaardige 

kennis mee naar hun eigen land.  

 

Campus 

De unieke, groene campus nodigt de UT uit tot goed huisvaderschap. Zij ziet het als haar 

taak om duurzaamheid in haar beleid en bedrijfsvoering terug te laten komen, met zorg 

voor de campus en haar omgeving. Dit komt onder andere tot uiting in de activiteiten die 

op en rond de campus worden ontplooid. De bedrijfsprocessen zijn erop gericht om 

verantwoord om te gaan met grondstoffen en emissies te beperken. De UT ambieert een 

voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam ondernemen voor haar omgeving. De 

campus biedt een stimulerende studie- en werkomgeving voor studenten en 

medewerkers. Het vormt tevens een Living Lab waar wetenschappers duurzame 

onderzoeksoplossingen demonstreren en studenten onderzoek doen.  

 


