
Creëer een 
Gezonde omgeving

Wij dragen bij aan een gezonde aarde 
en vitale mensen, en werken aan 
een gezondheidsbevorderende 
omgeving op onze campus én 
in de keten.

Ga voor 
Klimaatneutraal 

Wij gaan voor schone lucht en een gezond 
klimaat, en reduceren onze uitstoot.  

We dragen bij aan inzicht en oplossingen  
op het gebied van complexe en 

discipline-overstijgende klimaat- 
gerelateerde vraagstukken.

Werk mee aan 
Circulariteit 

Wij minimaliseren het gebruik van primaire 
grondstoffen en gaan verspilling tegen.  
We ontwikkelen en delen kennis over circulaire 
en biobased oplossingen en de systeem-
verandering die daarmee samenhangt.

Vier richtinggevende ambities

Onderwijs 
Wij ondersteunen studenten optimaal in 
hun ontwikkeling tot kritisch denkende 
academici en bereiden hen voor om 
verantwoordelijke posities in te nemen in 
de maatschappij.

Facts & figures

24.000
studenten 

16.000
medewerkers 

100.000
patiënten 

Waar

in de regio          landelijk            internationaal

Zorg voor Gelijke kansen 
voor iedereen 

Wij streven participatie en diversiteit 
na. We zijn een open en toegankelijke 
campus en gaan voor duurzame 
ketens door maatschappelijk 
verantwoord in te kopen.

Onderzoek 
Wij dragen bij aan de Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde  
Naties en aan de veranderingen die de  
wereld de komende decennia nodig heeft. 

Patiëntenzorg 
Wij verduurzamen onze zorg zodat deze  
houdbaar is op de lange termijn.

Aanpak

Kernactiviteiten

Bedrijfsvoering 
Wij werken aan een groene campus 
waar een gezonde levensstijl 
gestimuleerd wordt. 

Meer informatie:  ru.nl/duurzaamheid  |  radboudumc.nl/duurzaamheid

• Continu proces   

• Samen met partners   

• Focus op de juiste onderwerpen 

• Vertaald binnen de eigen invloedssfeer

Duurzaamheidsbeleid 2021 - 2025



Create a 
Healthy environment

We contribute to a healthy earth and 
vibrant people, and work on a 
health-stimulating environment 
on our campus and in our 
chain of organisations.

Combat 
Climate Change

We strive for a clean sky and a healthy 
climate, and reduce our emissions.  

We contribute to insight and solutions  
to complex climate-related issues  

that transcend individual disciplines.

Scale up 
Circularity

We are minimising the use of primary 
commodities and reduce waste. We develop 
and share knowledge about circularity and 
biobased solutions and the accompanying 
systemic changes.

Four guiding ambitions

Teaching 
We support students optimally in their 
development into critical academics and 
prepare them to take on responsible 
positions within society.

Facts & figures

24.000
students 

16.000
staff members 

100.000
patients 

Where

regional             national             international

Provide Equal 
opportunities for all

We aim for participation and diversity. 
We are an open and accessible campus 
and strive for sustainable chains of 
cooperation by making societally 
responsible purchases.

Research 
We contribute to the United Nations’ 
Sustainable Development Goals and to the 
changes that the world will require in the 
coming decades. 

Patient care 
We make our care sustainable so 
that it is tenable in the long term.

Approach

Core activities

Operations 
We are working towards a green 
campus, where a healthy lifestyle  
is stimulated.

More information:  ru.nl/sustainability | radboudumc.nl/duurzaamheid

• Continual process

• Together with partners

• Focus on the right topics

• Interpreted within personal spheres  

of influence

Sustainablility policy 2021 - 2025


