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INTERNATIONALISERING
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MOBILITEITSCIJFERS
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1.900

6.200

Studenten naar het buitenland / jaar (credit mob.)

[23,5% van alle afgestudeerden heeft buitenlandervaring]

Buitenlandse studenten aan de UGent

(waarvan 1600 uitwisselingsstudenten)

(CIJFERS: 2018)

17.057 Trips van medewerkers naar het buitenland / jaar 

(“geregistreerde dienstverplaatsingen van +1 dag”)
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HEEL WAT BOTTOM-UP INITIATIEVEN
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VERZOENBAAR?

PRAKTIJK AAN DE UGENT
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GRENSOVERSCHRIJDENDE DUURZAAMHEID
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DUURZAAM REISBELEID VOOR MEDEWERKERS
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Bwa...

Ja

Is de meeting een grote 

meerwaarde voor je 
werk?

Is een videoconferentie/
skypemeeting mogelijk?

Ja

Bevindt de bestemming 

zich in een gekleurde 
zone op de kaart?

Nee

Ja

Ga naar b-europe.com of
bahn.com

Is de kost minder dan 
300 euro ?

Gebruik een 

videoconferentieruimte
helpdesk .ugent.be/extra/

videoconf.php

Er werken aan de 
UGent ook veel mensen 

om ideëen mee uit te 
wisselen

Neem de trein

Ga naar eurolines.be of
megabus .com 

Is de kost minder dan 

300 euro?

Neem de bus

Is het vliegtuig 25 % 

goedkoper dan de trein 
of bus?

Compenseer de uitstoot 
van je vliegtuigreis
greentripper .org

Kan je met de auto gaan?

Vul de auto met

kennissen of maak 
nieuwe vrienden via

blablacar.nl of 
eurostop.be

Reistijd met de 
trein vanuit 

Brussel 

(schatting )

Tip:

brei een vakantie 
aan je 

business trip

Duurt de treinrit minder 

dan 10u?

Duurt de busrit minder 
dan 7u?

Ja

Nee

JaJa

Ja Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

ST
AR

T

Richtlijnen voor 

duurzame 

internationalisering 

opgemaakt door de 

Groene Locomotief 

voor het pilootproject 

met 7 UGent-

onderzoeksgroepen



BESLISSING BESTUURSCOLLEGE (18 MEI 2018)

̶ Inzetten op betere dataverzameling

̶ Betere sensibilisering / “vliegtuig”-vrije communicatie

̶ Alternatieven voor vliegreizen (ingebed in raamcontract met 

reisbureau):

̶ “Groene steden” = verplicht gebruik van alternatief (enkel 

afwijking na grondige motivering

̶ “Gele steden” = aangewezen gebruik van alternatief  

(keuze ligt bij werknemer)

̶ Compensatie voor CO2-uitstoot van vliegreizen
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GROENE STEDEN (FR – DU – NL – LU - VK)
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Aken 
Amersfoort 
Amsterdam 
Arras 
Ashford 
Birmingham 
Bochum 
Bonn 
Bordeaux 
Breda 
Brighton 
Bristol 
Calais 
Cambridge 
Cardiff 
Delft 
Den Haag 
Dortmund 
Düsseldorf 

Egmond aan Zee 
Eindhoven 
Enschede 
Frankfurt 
Grenoble 
Groningen 
Heidelberg 
Julich 
Keulen 
Leeds 
Leiden 
Lille/Rijsel 
London 
Luxembourg 
Lyon 
Maastricht 
Mainz 
Marseille 
Metz 

Montpellier 
Münster 
Nancy 
Nantes 
Nijmegen 
Noordwijkerhout 
Oxford 
Parijs 
Reims 
Rennes 
Rotterdam 
Sheffield 
Southampton 
Strasbourg 
Stuttgart 
Tilburg 
Trier 
Tübingen 
Utrecht 

̶ Reistijd met trein <6u of vergelijkbaar met reistijd met 

vliegtuig (= duur vlucht + 2u)



GELE STEDEN (CH - FR – DU – NL –VK)
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̶ Reistijd met trein <8u of vergelijkbaar met reistijd met 

vliegtuig (= duur vlucht + 2u)



DUURZAME INTERNATIONALISERING VOOR 
STUDENTEN – VOORBEELDEN UGENT AI
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̶ Informatie naar mobiele studenten over alternatieven 

voor vliegtuigreizen

̶ “Vliegtuig”-vrije communicatie

̶ Geen fysieke brochures meer die jaarlijks naar alle 

(+700) partners gestuurd worden

̶ “Green Guide” voor alle nieuwe internationale studenten

̶ Maar vooral: inzetten op I@H / IvC als volwaardig 

alternatief voor mobiliteit



COMMUNICATIE NAAR MOBIELE STUDENTEN
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COMMUNICATIE NAAR MOBIELE STUDENTEN
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I@H / IVC ALS ALTERNATIEF VOOR MOBILITEIT

̶ Volwaardig alternatief

̶ Dus ingebed in ruimer beleid:
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WAT BRENGT DE TOEKOMST?
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VERDERE PLANNEN EN AMBITIES (1)

̶ Workshops om videoconferentie-ruimtes te leren gebruiken

̶ Draaiboek opstellen om congressen met een lage milieu-

impact te leren organiseren

̶ “Top 10” van UGent-wetenschappers publiceren met de 

hoogste h-index gedeeld door hun CO2-uitstoot

̶ Via de Vlaamse, Europese en internationaal netwerken een 

voorbeeldrol opnemen op vlak van duurzame 

internationalisering
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Uit de nota (d.d. 6/11/2017) opgesteld door de projectgroep ‘De Groene Locomotief’ en het 

duurzaamheidskantoor als bijlage bij de beslissing van het Bestuurscollege



VERDERE PLANNEN EN AMBITIES (2)

̶ Samenwerken met de EU om duurzaam reizen te 

integreren in Erasmus programma’s 

̶ Beperken van het aantal vluchten voor conferenties 

waar geen presentatie wordt gegeven (max. 1/jaar)

̶ Afschaffen vluchten van en naar de UGent voor een 

gesloten doctoraatsverdediging

̶ Minimumduur bepalen voor studentenstages in een 

ander continent (minstens twee à drie weken?) 
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Uit de nota (d.d. 6/11/2017) opgesteld door de projectgroep ‘De Groene Locomotief’ en het 

duurzaamheidskantoor als bijlage bij de beslissing van het Bestuurscollege



UITDAGINGEN

̶ Interne discussies niet laten ontsporen

̶ “Geen studenten meer buiten Europa”

̶ Duurzaamheid staat internationalisering in de weg

̶ Randvoorwaarden vervullen voor volwaardige alternatieven

̶ Kwaliteitsvolle voorziening voor bv. videoconferencing

̶ Prijzen treinreizen

̶ Rol buitenlandse ervaring in promotiebeleid

̶ … 
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Naam presentatie –
Naam maker en/of 
presentator -
12/09/2005
Faculteit Naam
Faculteit – Dienst of 

Conlusies
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CONTACT
Frederik De Decker, Afdelingshoofd Internationalisering

‘Het Pand’, Onderbergen 1, BE-9000 Gent, België

E-mail: Frederik.DeDecker@UGent.be

Tel.: +32 9 264 70 11

@FrederikDD



DISCUSSIEPUNTEN

̶ Duurzaam reisbeleid focust tot nu vooral op medewerkers. 

Moeten ook studenten meer betrokken worden / geviseerd 

worden (‘Green Erasmus’)?

̶ Botst duurzaam reisbeleid niet met de autonomie van 

academici?

̶ Hoe kunnen we de noodzakelijke randvoorwaarden om 

volwaardige alternatieven voor mobiliteit uit te werken vervullen?

̶ Hoe kunnen we de acceptatie van “volwaardige alternatieven” 

verhogen?
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