
Thema:   Energie: De energiezuinige campus 
Trekker:   Hidde Feenstra (SSH)  

Samen met Hogeschool Utrecht 

Context: 
De klimaatverandering heeft al gevolgen voor de hele wereld. Extreme weersomstandigheden 
zoals droogte, hittegolven, zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen komen steeds 
vaker voor, ook in Europa. Daarnaast hebben verschillende landen te maken met de gevolgen 
van zeespiegelstijging, verzuring van de oceanen en afnemende biodiversiteit. 

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius - een drempel die veilig is 
volgens het IPCC, het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties - is het 
essentieel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Ook deze doelstelling is gesteld. in het 
klimaatakkoord van Parijs, dat werd ondertekend door 195 landen, waaronder de EU. 

Utrecht zet zich actief in voor een duurzamere stad en ziet de transitie naar duurzame energie en 
duurzaam energiegebruik als een van de grote opgaven voor de komende jaren (https://
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/utrecht-stad-van-gezond-stedelijk-leven-voor-iedereen/
#c344425). Bij de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP) zijn de beschikbaarheid van 
duurzame energie en het terugbrengen van het gebruik van gas belangrijke veranderingen. Maar 
naast de technische transitie maken we ook werk van een sociale energietransitie; in het 
energiegebruik van studenten van het USP. 

De SSH biedt goede en betaalbare huisvesting voor studenten waarbij het samenwonen en 
elkaar ontmoeten centraal staat. Duurzaamheid speelt daarbij een rol die steeds belangrijker 
wordt. De SSH streeft naar het terugdringen van de CO2-uitstoot en heeft als doelstelling om in 
2050 CO2-neutraal te zijn. Deze doelstelling is in overeenstemming met de ambitie van de 
corporatiesector en de gemaakte afspraken daarover. In ons ondernemingsplan staat beschreven 
hoe wij hier invulling aan geven. (https://www.sshxl.nl/nl/organisatie/belangrijke-documenten) 

Bewustwording en gedragsbeïnvloeding: 
Duurzaamheid en het zijn van CO2 neutraal zien wij niet enkel als een technische 
aangelegenheid. Duurzaamheid vertaalt zich ook in bewustwording en gedrag. Bij de SSH 
beschouwen wij onze doelgroep als jong, sociaal betrokken, slim, digitaal, ambitieus, met een 
eigen levensstijl en nog een heel leven voor zich.  

Onze rol als ‘startmotor’ vullen we het beste in door ons te richten op slimme systemen en 
technieken, bijvoorbeeld met betrekking tot energiemanagement, in combinatie met 
bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Naar verwachting heeft dit zowel op de korte als op de 
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lange termijn een relatief groot effect en een herkenbare meerwaarde voor de sector en de 
samenleving. 

Voorbeelden van maatregelen die we al hebben genomen of nog gaan nemen zijn 
bewustwordingscampagnes, de Student-Energy Race, experimenten van duurzame maatregelen 
in een gemeentelijk monument bij Tuindorp West Complex, inkoop van groene stroom, het 
aanbrengen van ledverlichting, het beschikbaar stellen of toegankelijk maken van collectieve 
was- en droogmachines en van duurzaam witgoed en het betrekken van de doelgroep bij verdere 
innovatie. (https://www.sshxl.nl/nl/duurzaamheid/zosimpelishet) 

Vanuit de SSH weten we dat studenten duurzaamheid een belangrijk thema vinden. Echter, zien 
wij dat het effect van onze acties vaak slechts van tijdelijke aard is. De Student Energy Race 
(SER) is hier een voorbeeld van: een jaar lang strijden studentenhuizen tegen elkaar om de 
meeste energie te besparen. Zo hadden de winnaars van verleden jaar ruim 60 procent 
energiebesparing en was de gemiddelde energiebesparing 35 procent. Dat is een fantastisch 
resultaat, ware het niet dat na de challenge deze besparing niet constant blijft en de besparing 
weer afneemt.  

Daarnaast hebben wij ervaren dat een financiële prikkel een grote motivator van duurzaam 
gedrag, dit was namelijk het geval bij de SER waarbij er ook een geldprijs te winnen was. Als 
studenten het direct in hun portemonnee voelen, is dat vaak een goede motivatie. Maar we zijn 
ook benieuwd of er andere drijfveren zijn als stimulans voor duurzaam gedrag in combinatie met 
slimme (digitale) technieken. Daarnaast hebben we ook postercampagnes, waarbij het de vraag 
is wat dat nu eigenlijk oplevert. Daarom zijn we als SSH op zoek naar wat nu de juiste motivator 
is voor bewustwording en duurzaam gedrag van studenten in combinatie met slimme 
oplossingen/technieken. 

In de ontwikkeling van het Utrecht Science park is er aandacht voor een duurzame en gezonde 
leefomgeving. Tijdens deze challenge willen we jullie daarom uitdagen om het duurzame gedrag 
van de bewoners op het USP positief te beïnvloeden zodat er een zichtbare en constante afname 
is van het energieverbruik. Hierbij zijn we op zoek naar een realistische en praktisch toepasbare 
oplossing. 

Hoofdvraag: 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat we een blijvende 
gedragsverandering op het USP teweegbrengen waardoor 
studenten op een duurzame, bewuste manier omgaan met 

energieverbruik? 

Uitgangspunten en randvoorwaarden: 
Houd bij jullie onderzoek en oplossingen rekening met een aantal uitgangspunten: 

- We zoeken naar oplossingen die het gedrag blijvend beïnvloeden 
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- Hierbij zijn we bereid geld te investeren, echter dient het concept financieel realistisch/
haalbaar te zijn 

- Zorg dat het toepasbaar is en niet blijft steken op een innovatief idee 
- Slimme technieken en systemen zijn een middel, niet een doel op zich 

 
En met een aantal randvoorwaarden: 

- Onderzoek de behoefte van de doelgroep. 
- Maak zelf een keuze voor welke specifieke doelgroep studenten je onderzoek doet. Alle 

studenten die het USP bezoeken, alleen studenten die op het USP wonen of zowel de 
studenten die het USP bezoeken als de studenten die op het USP wonen. 
We zijn op zoek naar oplossingen op het Science Park die voor studenten bruikbaar zijn, 
zowel studenten die op de campus wonen als die niet op de campus wonen. 

- Gebruik de binnen en buitenruimte van de wooncomplexen van de SSH en andere 
gebouwen van het USP, en zoek de verbinding met de plekken waar mensen al zijn. 

- In het concept staan duurzaam gedrag, samenwonen en verbinding centraal. 
- Maak in het concept waar mogelijk de verbinding met de andere duurzame thema’s 

(mobiliteit, circulariteit en gezondheid). 
- Maak eventueel gebruik van digitale technieken om de doelgroep te bereiken. 

Uitkomst: 
Ontwikkel een concept voor de bewoners van de SSH op het Utrecht Science Park in een 
omgeving die duurzaam gedrag bevordert. Ga op zoek naar realistische toepasbare oplossingen 
om bewust en /of onbewust bewoners te motiveren om duurzaam gedrag te vertonen in 
combinatie met slimme/digitale technieken en systemen. Techniek is hierbij een middel, geen 
doel op zich. Denk hierbij vooral aan creatieve mogelijkheden in zowel de binnen als buitenruimte 
van de wooncomplexen en de groene omgeving. 

- Een toekomstverkenning: verbeeld en leg uit hoe jullie een duurzame, energiezuinige 
campus in de toekomst voor je zien 

- Een concept, waarin duidelijk wordt gemaakt: 
o Hoe dit een concrete bijdrage levert in het aangaan van de uitdaging/oplossen 

van het probleem 
o Hoe dit past bij de leefwijze/denkwijze van studenten 
o Hoe dit concept bijdraagt aan een duurzamer gedrag van studenten 

- Een presentatie van jullie concept, waarbij jullie het concept uitleggen en daarbij ingaan 
op:  

o De aantrekkelijkheid en meerwaarde (de energiewinst)  
o De haalbaarheid: is het mogelijk en wat is daarvoor nodig? 
o Is het levensvatbaar: wie zou dit helpen en hoeveel gebruik zou ervan gemaakt 

worden?  
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Theme:   Energy: The energy efficient campus 
Theme owner:  Hidde Feenstra (SSH)  

together with University of Applied Sciences Utrecht (HU) 

Context: 
Climate change is already affecting the entire world. Extreme weather events such as drought, 
heat waves, heavy rainfall, floods and landslides are increasingly becoming more common, also 
in Europe. In addition, several countries are dealing with the consequences of the sea level 
rising, acidification of the oceans and declining biodiversity. 

To limit global warming to 1.5 degrees Celsius - a threshold that is safe according to the IPCC, 
the United Nations' scientific climate panel - it is essential to be CO2 neutral by 2050. This goal 
has also been set in the Paris climate agreement, which was signed by 195 countries, including 
the EU. 

Utrecht is actively committed to being more sustainable city and sees the transition to sustainable 
energy and the use of sustainable energy as one of the major challenges for the coming years 
(https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisation/utrecht-stad- of-healthy-urban-life-for-everyone / # 
c344425). During the development of the Utrecht Science Park (USP), the availability of 
sustainable energy and the reduction of the use of gas are important changes. But in addition to 
the technical transition, we are also working on a social energy transition; in the energy 
consumption of USP students. 

The SSH offers good and affordable housing for students, where living together and meeting 
each other is important. Sustainability plays a role that is becoming more important. The SSH 
strives to reduce CO2 emissions and aims to be CO2 neutral by 2050. This goal is in accordance 
with the ambition of the housing association sector and its agreements. Our business plan 
describes how we implement this. 
(https://www.sshxl.nl/nl/organisation/belangrijk-documenten) 

Awareness and behavioural change: 
We do not view sustainability and being CO2 neutral only as a technical matter. Sustainability 
also translates into awareness and behaviour. At the SSH we view our target group as young, 
socially engaged, smart, digital, ambitious, with an own lifestyle and their whole life ahead of 
them. The best way to ful fulfil our role as "igniter" by focusing on smart systems and techniques, 
for example with regard to energy management, in combination with awareness and behavioural 
change. This is expected to have a relatively large effect in both the short and long term and a 
recognisable added value for the sector and society. 
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Examples of measures that we have already taken or will be taking are awareness campaigns, 
the Student-Energy Race, experiments of sustainable measures in a municipal monument at 
Tuindorp West Complex, purchasing green electricity, installing LED lighting, making collective 
washing and drying machines available or accessible and involving the target group in further 
innovation. (https://www.sshxl.nl/nl/duurzaamheid/zosimpelishet) 

We at SSH know that students consider sustainability as an important theme. However, we see 
that the effect of our actions is often only temporary. The Student Energy Race (SER) is an 
example of this: student houses compete against each other for a year to save the most energy. 
Last year's winners, for example, had more than 60 percent energy savings and the average 
energy savings was 35 percent. That is a fantastic result, but after the challenge was completed 
this saving does not remain constant and the saving decreases again. 

In addition, we experienced that a financial prize was a great motivator of sustainable behavior, 
as this was the case with the SER, where a cash prize was also available. But we are also 
curious whether there are other motives such as an incentive for sustainable behavior in 
combination with smart (digital) techniques. We also have poster campaigns, where the question 
is what that actually yields. That is why we as SSH are looking for what is the right motivator for 
awareness and sustainable behaviour of students in combination with smart solutions / 
techniques. 

In the development of the Utrecht Science Park, attention is paid to a sustainable and healthy 
living environment. During this challenge we therefore want to challenge you to positively 
influence the sustainable behaviour of the residents at the USP so that there is a visible and 
constant decrease in energy consumption. We are looking for a realistic and practically applicable 
solution. 

Main question: 

How might we ensure a lasting behavioural change at the USP 
so that students deal with energy consumption in a sustainable, 

conscious way? 

Starting points and conditions: 
Take these starting points into account in your research and solutions: 

- We look for solutions that permanently influence behaviour 
- We are prepared to invest money, but the concept must be financially realistic / feasible 
- Make sure it is applicable and does not remain as just an innovative idea 
- Smart techniques and systems are a means, not an end in themselves 

And with a number of conditions: 
- Research the needs of the target group. 
- Make your own choice for which specific target group of students you will conduct your 

research. All students who visit the USP, only students who live on the USP or both the 
students who visit the USP and the students who live on the USP. We are looking for 
solutions at the Science Park that are useful for students, both students who live on 
campus and who do not live on campus. 
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- Use the indoor and outdoor space of the residential complexes of the SSH and other 
buildings of the USP and connect with the places where people already are. 

- Sustainable behaviour, living together and connecting are central to the concept. 
- Where possible, make the connection with the other sustainable themes (mobility, 

circularity and health) in the concept. 
- If necessary, use digital techniques to reach the target group. 

Result: 
Develop a concept for the residents of the SSH at the Utrecht Science Park in an environment 
that stimulates sustainable behaviour. Look for realistic applicable solutions to consciously and / 
or unconsciously motivate residents to exhibit sustainable behaviour in combination with smart / 
digital techniques and systems. Technology is a means, not an end in itself. Think in particular of 
creative possibilities in both the indoor and outdoor space of the residential complexes and the 
green environment. 

- A future exploration: imagine and explain how you envision a sustainable, energy-efficient 
campus in the future 

- A concept, in which it is made clear: 
• How this makes a concrete contribution to meeting the challenge / solving 

the problem 
• How this fits with the lifestyle / way of thinking of students 
• How this concept contributes to more sustainable behaviour of students 

- A presentation of your concept, in which you explain the concept and discuss: 
• The attractiveness and added value (the energy gain) 
• The feasibility: is it possible and what is needed for this? 
• Is it viable: who are you aiming for in this concept and how much will it be 

used?  

Energy


