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Aan de ondertekenaars, 

Graag reageren wij op uw brief waarin u aandacht vraagt voor het thema duurzaam bankieren 
en verzekeren.   

Wij danken u voor dit signaal en wij omarmen uw oproep. Uw brief helpt ons om nóg kritischer 
naar onze bedrijfsvoering te kijken. 

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. De Hogeschool van Amsterdam heeft hierin een 
voorbeeldfunctie naar studenten, en onze studenten zijn zelf ook zeer begaan met  
dit onderwerp.  

We willen bijdragen aan de grote maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid. 
Daarom komt dit belangrijke thema terug in ons onderwijs, onderzoek, onze bedrijfsvoering en 
de manier waarop we ons maatschappelijk uiten. 

Als kennisinstelling inspireren wij studenten om met creatieve oplossingen en duurzame 
innovaties aan te toekomst te werken. Daarom heeft Kate Raworth, de eerste Professor of 
Practice in duurzaamheid in het hoger onderwijs in Nederland, zich aan Hogeschool van 
Amsterdam verbonden. Bij ons zegt ze ‘de energie en bereidheid om de maatschappij te 
veranderen’ te vinden.  

Hogeschool van Amsterdam heeft doelen gesteld voor de verduurzaming van haar 
bedrijfsvoering. We zijn begonnen met daar waar we het meest direct invloed kunnen hebben. 
Op onze eigen keuzes op het gebied van energiegebruik, mobiliteit, voedsel en dergelijke.  
U roept op een stap verder te gaan, namelijk richting de partijen waarvan wij diensten afnemen. 
We begrijpen de noodzaak van uw oproep en nemen uw signaal serieus. Wat betekent dit  
nu concreet? 

Duurzaamheid is in de praktijk al langere tijd een criterium bij inkoop. Een goed voorbeeld is 
ons afvalcontract. Dit is de eerste stap die we hebben gezet in de realisatie van onze circulaire 
grondstoffenvisie. Naast het inzamelen en verwerken speelt ook de aanschaf van duurzame 
materialen een grote rol. We hebben hierbij gemerkt dat we als grote afnemer de markt kunnen 
uitdagen om te innoveren. De volgende stap is om duurzaamheid als criterium voor diensten 
nog beter te verankeren in ons aanbestedingsbeleid. Daar werken we aan. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Samen met de UvA zijn we gestart met de voorbereiding van een aanbestedingstraject voor het 
(huis) bankieren. Hierbij is het uitgangspunt dat de bank zoveel mogelijk voldoet aan onze 
criteria t.a.v. duurzaamheid. In onze keuze voor een bank zijn we echter wel gebonden aan een 
bank die voldoet aan de voorwaarden van het Ministerie van Financiën in verband met 
‘schatkistbankieren’[1] en met de wet- en regelgeving. 
 
Geïnspireerd door uw oproep gaan wij, als onze contracten aflopen, onze verzekeringen onder 
de loep nemen en kritisch kijken naar de selectiecriteria en richtlijnen voor onze verzekeraars. 
 
In onze branche zijn we inmiddels met elkaar in gesprek over onze rol op het gebied van 
duurzaamheid en het door vertalen van onze ambities naar onze leveranciers en 
dienstverleners. Wij zullen bij onze collega hogescholen en binnen de Vereniging Hogescholen 
de noodzaak van onze invloed in de maatschappij benadrukken, en ook vragen de eigen 
banken publiekelijk aan te spreken op deze investeringen. Zodat we gezamenlijk grote 
veranderingen kunnen realiseren.   
 
Wij danken u hartelijk voor uw brief. Deze heeft ons aan het denken gezet en gesterkt in  
onze ambities. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 
 
 
 
 
Jopie Nooren, voorzitter 
Hanneke Reuling, vice voorzitter 
Geleyn Meijer, rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Schatkistbankieren | DSTA.nl 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Ficthva.sharepoint.com%2Fsites%2FBS_ORG_Communicatie_Communicatie%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F19d7c8a499194ab4803b5b37b21e76d0&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=e0ba34a8-aec8-4754-a4ed-404627288463.0&uih=teams&uiembed=1&wdlcid=nl-nl&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6bcb68a6-0170-4c60-8442-70be9c19cb0c&usid=6bcb68a6-0170-4c60-8442-70be9c19cb0c&newsession=1&sftc=1&uihit=UnifiedUiHostTeams&muv=v1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&rat=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&halh=1&hch=1&hmh=1&hsh=1&hwfh=1&hsth=1&sih=1&unh=1&onw=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.office.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.aggregatefiles.aggregate&wdhostclicktime=1674817797049&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-nl&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Ficthva.sharepoint.com%2Fsites%2FBS_ORG_Communicatie_Communicatie%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F19d7c8a499194ab4803b5b37b21e76d0&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=e0ba34a8-aec8-4754-a4ed-404627288463.0&uih=teams&uiembed=1&wdlcid=nl-nl&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6bcb68a6-0170-4c60-8442-70be9c19cb0c&usid=6bcb68a6-0170-4c60-8442-70be9c19cb0c&newsession=1&sftc=1&uihit=UnifiedUiHostTeams&muv=v1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&sat=1&rat=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&halh=1&hch=1&hmh=1&hsh=1&hwfh=1&hsth=1&sih=1&unh=1&onw=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.office.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.aggregatefiles.aggregate&wdhostclicktime=1674817797049&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://www.dsta.nl/schatkistbankieren

