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Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke
verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen
op duurzaamheidsontwikkelingen.
Niet alleen in haar dagelijks handelen, ofwel

Verduurzamen
en veranderen
met impact.
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bedrijfsvoering, maar ook in haar onderwijs en
onderzoek. We zetten in op een CO2-neutrale
bedrijfsvoering (in 2030), op louter gebouwen met
energielabel A (in 2023), eigen energieopwekking
en 75% gasloos in 2030. Maar ook op gezonde
gebouwen en circulair inkopen. We willen een
voorbeeld zijn voor onze omgeving.
Daarom leiden we huidige en toekomstige
generaties op om proactief bij te dragen aan
een duurzame samenleving.
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ENERGIE
EN KLIMAAT

GEZONDE
GEBOUWEN EN
OMGEVING

4 thema’s
De Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (H&F) heeft een ambitieuze
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Duurzaamheidsagenda 2020-2023 opgesteld, die we hier beknopt
presenteren. Het eigen duurzaam handelen van Fontys zal ook een opstap
vormen naar het implementeren van duurzaamheids ontwikkelingen in het
onderwijs en onderzoek. Ook dat zien we als onze maatschappelijke

THEMA’S

verantwoordelijkheid.
We geven de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs) een
centrale plek in onze Duurzaamheidsagenda. Op basis van 7 geselecteerde
SDGs formuleerden we vier duurzaamheidsthema’s.

CIRCULAIR
INKOPEN EN
BEWUSTER
KIEZEN

ONTWIKKELING
DUURZAME
DIENSTEN
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ENERGIE
EN KLIMAAT

We gaan voor een jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3% en
gemiddeld 5% en werken toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in
2030. Daarnaast ontwikkelen we uiterlijk 2023 een plan om in 2030
voor 75% gasloos te zijn. We wekken straks 5% van ons energieverbruik
zelf duurzaam op, door plaatsing van 2.700 zonnepanelen in de periode
2020-2023. En in 2023 zijn al onze gebouwen bovendien voorzien van
ten minste energielabel A.

Dit betekent voor Fontys concreet dat de bestaande Fontys-gebouwen
energiezuiniger moeten worden en dat bij einde levensduur van de
klimaatinstallaties, deze worden vervangen door gasloze varianten.
Ook het merendeel van de elektriciteit die we inkopen moet duurzaam zijn
opgewekt. We gaan daarnaast sturen op het verduurzamen van bijvoorbeeld
het woon-werk-verkeer. Met deze mix aan maatregelen zal de CO2-footprint
van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.
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GEZONDE
GEBOUWEN EN
OMGEVING

We streven ernaar dat de gebouwen
en ruimtes de samenwerking en
verbinding tussen gebruikers gaan
stimuleren en dat we gebruikers
stimuleren de ruimte zo te gebruiken
dat deze optimaal en efficiënt presteren.
Om hierin snel stappen te zetten zullen
we Fontys Vitaal een adviesrol geven
bij verbouw en nieuwbouw.
We gaan meer nog dan eerder belang
hechten aan de gebruiksvriendelijkheid
en toegankelijkheid van gebouwen.

De verblijfskwaliteit van onze fysieke omgeving laat zich minder SMART
in kaart brengen dan bijvoorbeeld energie en klimaat. Daarmee is het

Het meetbaar maken van onze doelen
is een eerste stap in dit proces.

niet minder belangrijk. Binnen de Duurzaamheidsagenda werken we aan
een fysieke omgeving die gezond is en bijdraagt aan de vitaliteit van
medewerkers en studenten. Zo willen we bijdragen aan het werkgeluk
en de productiviteit van studenten en medewerkers en zorgen voor
meer tevredenheid bij de gebruikers van een ruimte.
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CIRCULAIR
INKOPEN EN
BEWUSTER
CONSUMEREN

De routekaart richting volledige inbedding van duurzaamheid binnen
inkoop is in 2023 gereed. Met een Fontysbreed duurzaam inkoopbeleid
kan Fontys als semi-overheid aanjager zijn in de transitie naar een
circulaire economie. Nederland wil circulair zijn in 2050; Fontys wil
daarin haar rol pakken.
We willen in 2030 bij onze inkoop volledig sturen op bewuste
duurzame keuzes van producten en diensten. Dat vraagt wat.
Want bij circulair inkopen zijn niet alleen de producten die worden
ingekocht anders, maar ook het inkoopproces zelf verschilt van
reguliere inkoopmodellen.
Met leveranciers gaan we het gesprek aan over ambities en haalbaarheid.
Eén ding is daarbij duidelijk: er gaat hier iets veranderen. Nu nog
gebruiken we bijna drie keer meer dan de aarde ons geeft, wat ook leidt
tot grondstoftekorten op niet al te lange termijn. Fontys wil minder

Als we de aarde niet onherstelbaar uit

consumeren en reststromen niet als afval zien, maar als grondstof voor

willen putten en de CO2-uitstoot verder

de toekomst.

willen verminderen, moet duurzaamheid
(en circulair inkopen) in 2030 bij de volledige
inkoop een prominente rol gaan spelen.
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ONTWIKKELING
DUURZAME
DIENSTEN

Werken aan
een betere toekomst
zit in ons DNA.

De agenda die er nu ligt, richt haar focus op de Diensten. Maar duurzaamheid
is letterlijk van iedereen. Daarom wordt er een structurele samenwerking
gerealiseerd tussen de diensten, onderwijs, onderzoek en het Fontys
Expertisecentrum voor Circulaire Transitie.

Daarom past een zeer
ambitieuze duurzaamheidsagenda bij Fontys.

Al in 2024 moet er een netwerk zijn voor duurzame projecten bedrijfsvoering,
onderwijs en onderzoek en kunnen we spreken van een Fontys-brede
transitie-agenda. Door middel van intensieve communicatie betrekken

We hebben vertrouwen dat de doelen en ambities breed
gedragen worden door de organisatie en weten ons in ieder

we iedere Fontys-medewerker en -student bij de duurzaamheids-

geval gesteund door het College van Bestuur. Het realiseren

doelstellingen. Vooral omdat dat nodig is voor het slagen daarvan.

van de doelen die we hier gesteld hebben, zal niet
makkelijk zijn, maar wel mogelijk en bovendien:
meer dan de moeite waard.





Bewuste, duurzame, keuzes maken is een
verantwoordelijkheid van iedereen.
De werkomgeving speelt hierin een belangrijke rol.
Iedereen die werkt of studeert kan vanaf zijn of
haar werk- of studieplek het verschil maken.
Ook terwijl je onderweg bent.

Gebruik vaker de trap ipv de lift
Een lift is een grote
energieverbruiker.
Dus vaker de trap betekent
minder CO2 uitstoot en je
conditie op peil houden.

SDG 3

SDG 17

Kies voor leveranciers die
ook duurzaam ondernemen
en MVO hoog in het
vaandel hebben hiermee
zet je sneller duurzame
stappen.
SDG 13

Rij wanneer
dat mogelijk is,
niet met de
auto tijdens de
spitsuren.

13
TIPS

SDG 6

Spoel nooit giftige
chemicaliën zoals
verf, chemische
stoffen of medicatie
door in het toilet.
Dit vervuilt meren
en rivieren en zorgt
voor gezondheidsproblemen voor zowel
het leven onder water
als voor mensen.

om duurzamer
bezig te zijn

SDG 6

Drink gewoon
leidingwater.

Beweeg elke dag mininmaal 30 minuten

Met water uit de kraan
is niets mis. Het is zuiver
en lekker en minder
belastend voor het milieu.

Probeer bij studie/kantoor-werkzaamheden die dat
toelaten te bewegen. Bijvoorbeeld staand vergaderen
(aan een in hoogte verstelbare zit/sta vergadertafel) of een
wandelend team/studie overleg bij droog weer.

SDG 3

SDG 7

Schakel de
verlichting uit.
in kamers die niet worden
gebruikt. Wanneer je je lichten
uitschakelt, zelfs voor enkele
seconden, bespaart dit meer
energie dan er nodig is voor
het inschakelen van het lampje,
ongeacht het type lamp.

SDG 11

Verhoog het bewustzijn van de ecologische
voetafdruk van de
werkomgeving en zoek
naar manieren om
deze te verminderen.
SDG 11

Gebruik het openbaar
vervoer, de fiets en
andere ecologisch
verantwoorde
transportmiddelen,
zoals
carpoolen.

SDG 17

Werk samen met
organisaties in Nederland
(en daarbuiten) die
dezelfde visie hebben en
met contractpartners voor
verduurzaming in de keten.
Deel succesverhalen en
beste praktijken.
SDG 12

Lunch biologisch
met producten
van dichtbij.
Biologisch is gezonder,
beter en lekkerder.
Ook streekproducten
verdienen de voorkeur
boven producten
die van ver worden
ingevlogen.

SDG 13
Koop alleen wat
je nodig hebt.
Eén derde van ons
eten belandt
in de vuilnisbak.

Wat draag jij bij?
SDG 12

Lever je oude
mobiele telefoon in
voor een goed doel.
Een zorgvuldig gebruikte
mobiele telefoon heeft
een langere levensduur dan
het gemiddelde abonnement
hem geeft. Hiermee draag je bij
aan het reduceren van de
afvalberg. Kapotte mobieltjes
gaan naar recycling bedrijven,
de edelmetalen worden
gescheiden en de overige
milieuvriendelijk afgevoerd.

SDG 7
Help Fontys haar
energiegebruik te reduceren
en mail besparingstips naar:
duurzamebedrijfsvoering@fontys.nl
Samen werken we aan een
duurzamer Fontys





Bij de realisatie van onze doelen
uit de Duurzaamheidsagenda is de inzet van
medewerkers en studenten en het commitment
van het College van Bestuur en de directeuren van
de diensten onmisbaar. Deze agenda is tot
stand gekomen door medewerking van meerdere interne
stakeholders zoals de directeur Gebouwbeheerders,
voorzitter Studentenfractie en medewerkers van het Fontys
Expertisecentrum voor Circulaire Transitie (FECT).
We zijn er van overtuigd dat deze agenda de
bedrijfsvoering van Fontys verder verduurzaamt.
Dat is waar we voor gaan; verduurzamen en
veranderen met impact.

MIX
Paper from
responsible sources

C114687

Deze agenda is gedrukt op een mix van FSC papier en op een CO2 neutrale drukpers.



