onderneem duurzaam!

Arizona State University opent eerste van drie kenniscentra ter wereld in onze provincie

Hoofddorp hét duurzaamheidcentrum
van de

wereld!
De Noord-Hollandse plaats Hoofddorp heeft de primeur! Daar is in januari het eerste kenniscentrum voor duurzaamheidvraagstukken ter wereld
geopend! Dit Global Sustainability Solution Center (GSSC) is straks een
van de drie platformen voor duurzaamheidvraagstukken en –oplossingen
in de wereld en mag als centrum voor heel Europa worden beschouwd.
Waar een telefoontje van bevlogen Haarlemmermeer-wethouder John
Nederstigt toe leidde…
Initiatiefnemer is het Global Institute of Sustainability van de staatsuniversiteit
van Arizona (ASU) in samenwerking met de gemeente
Haarlemmermeer.
Marta
Hulley Friedman, programmamanager van het GSSC,
vertelt vanuit Arizona wat
het centrum voor de Haarlemmermeer, Nederland en
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Europa kan betekenen en waarom de
universiteit koos voor Hoofddorp als
satellietstad.
Kennisuitwisseling is één van de doelen van het GSSC. Maar ook het opbouwen van een internationaal duurzaamheidsnetwerk en het oplossen
van
duurzaamheidsvraagstukken
zijn ambities. ‘Vanuit onze School of
Sustainability, een faculteit met een
breed onderwijsprogramma over

duurzaamheid aan de Arizona State
University, willen we contact leggen met lokale organisaties uit alle
branches’, legt Marta Hulley Friedman uit. ‘We willen de kennis die wij
hebben met hen delen. Ook willen we
een wisselwerking creëren tussen
het bedrijfsleven in de Haarlemmermeer, onze faculteit en onze studenten.’
Specifiek vraagstuk
Het GSSC richt zich met name op
organisaties die met een specifiek
duurzaamheidsvraagstuk worstelen.
Studenten en de faculteit van ASU
kunnen zich op zo’n vraagstuk focussen en een bijdrage leveren aan het
vinden van oplossingen. Op het GSSC
zullen van tijd tot tijd ook workshops
of andere educatieve evenementen
op het gebied van duurzaamheid
voor verschillende belanghebbenden worden georganiseerd. Friedman: ‘Ons doel is om onze studenten
en de faculteit de gelegenheid te

geven hun kennis en vaardigheden op het gebied van
duurzaamheid wereldwijd
in de praktijk toe te passen.
Daarbij weten wij dat veel
organisaties geïnteresseerd
zijn om gebruik te maken
van dergelijke kennis. Wat
is er mooier dan deze twee
aspecten samen te brengen
en in teams te werken aan
een duurzamere toekomst?
Wij zijn ervan overtuigd dat
onze studenten veel kunnen
leren van Nederlandse en
andere Europese initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zij doen ervaring
op en groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.’
Platform
Het GSSC in Hoofddorp is de
fysieke locatie voor Europa.
Het legt zich toe op projecten die voor organisaties in
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onderneem duurzaam!
de regio en voor Nederland
interessant zijn. ‘Daarnaast
zullen ook andere locaties
in Europa bediend worden’,
vertelt Friedman. ‘Het centrum in Hoofddorp vormt
een platform voor duurzaamheidsvraagstukken
en –oplossingen in heel Europa.’
Op termijn worden nog
twee centra geopend: één in
Azië en één in Latijns Amerika. De drie centra worden
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aangestuurd door het hoofdkantoor
van de Walton Initiatives in Tempe,
Arizona.
Gedrevenheid
Dat de Global Institute of Sustainability koos voor Hoofddorp als vestigingsplaats in Europa, komt door de
gedrevenheid van John Nederstigt,
wethouder van de Haarlemmermeer.
‘Hij nam contact met ASU op met de
vraag of we op het gebied van duurzaamheid konden samenwerken. In
de maanden die volgden ontwikkelde
het contact zich zodanig dat we het

eerste GSSC in de gemeente Haarlemmermeer wilden vestigen. We
zijn erg onder de indruk van de toewijding die de gemeente laat zien op
het gebied van duurzaamheid, en van
de diverse initiatieven en plannen die
er op dit vlak zijn. De gemeente is een
ideale partner voor ons om samen
dit initiatief te lanceren. De centrale
ligging, dichtbij luchthaven Schiphol,
is een pluspunt, want dit vereenvoudigt het reizen van en naar Arizona.’
Oplossingsgericht
Het GSSC ziet zichzelf als onderneming, dat universitaire kennis in
de praktijk brengt en oplossingsgericht werk doet met organisaties uit
elke branche. Het centrum in Hoofddorp is het eerste in zijn soort. De
ervaringen die het Global Institute
of Sustainability hier opdoet in de
samenwerking met bedrijven en andere organisaties, kunnen later op
de andere locaties worden toegepast. Friedman: ‘Als alle drie de locaties in bedrijf zijn, denken we dat er
synergie ontstaat in onderwerpen,
vraagstukken en oplossingen die
we uitwisselen, waardoor we sneller toewerken naar een duurzamere
wereld.’

Meer weten over GSSC?
Geïnteresseerd in de activiteiten
van GSSC in Hoofddorp? Check
www.sustainabilitysolutions.asu.
edu/programs/globalcenters voor
het laatste nieuws.
Als je via e-mail op de hoogte wilt
worden gehouden, kun je jezelf aanmelden bij fonz@fonzdekkers.nl.
Hij is de Nederlandse vertegenwoordiger van het GSSC in Hoofddorp.
Samenwerken met GSSC?
Ondernemers, medewerkers van bedrijven of andere organisaties, met
specifieke uitdagingen ten opzichte
van duurzaamheid, die dit aan het
GSSC willen voorleggen, kunnen
contact opnemen met Fonz Dekkers, fonz@fonzdekkers.nl.
De constructie
De School of Sustainability van de
Arizona State University biedt een
breed onderwijsprogramma met
een transdisciplinaire focus op
duurzaamheid aan. Dit is de eerste
universitaire faculteit met een dergelijk integraal programma. De Global Insitute of Sustainability (GIOS)
is aan deze faculteit gekoppeld.
Dankzij de Walton Family Foundation kan het GIOS onder andere de
Global Sustainability Solutions Centers (GSSC) ontwikkelen.
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