
NHL Stenden:

‘Samen het 
verschil maken’
Samen het verschil maken. Dat is de ambitie van Directeur Facility Management NHL Stenden Mathijs Rutten. 
“Door oog te hebben voor elkaar, de omgeving en de tijd waarin we leven, willen we samen met onze 
24.000 studenten deel uitmaken van oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals de opwarming 
van de aarde. Door op een onvergetelijke manier en in een inspirerende omgeving samen te werken.” Deze 
omgeving creëert NHL Stenden met 2.200 medewerkers op en rond twaalf vestigingen in binnen- en 
buitenland. “Mijn wens is dat studenten hier met hun diploma op zak het gebouw uitlopen en trots zijn op 
alle mooie dingen die ze met medestudenten en het bedrijfsleven hebben bedacht, ontwikkeld of bereikt. En 
deze ervaring meenemen naar de volgende stap in hun loopbaan.”
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Het is al lang geen trend meer binnen 
NHL Stenden, maar de norm. “Duurzame 
keuzes maken in de dagelijkse praktijk: 
wij vinden dit noodzakelijk en zien onze 
eigen medewerkers en studenten hierin als 
drijvende kracht”, aldus Rutten. “Nadenken 
bij alles wat je doet: daar begint het mee. 
Wat betekent dit voor mijn omgeving, school 
en stad? Wat betekent het voor toekomstige 
generaties? Hoe kunnen we richting geven 
aan een duurzamere toekomst?  
Binnen onze onderwijsinstelling hebben 
we de ‘Green Wave’. Dat is een beweging 
van studenten en medewerkers. Zij geven 
vorm aan diverse duurzaamheidsacties. 
Van praktische tips over het aanschaffen 
van een duurzame kerstboom tot een 

coronawastechallenge die oproept samen 
mondkapjes van de straat op te ruimen”, 
aldus de directeur.  “In de Green Office vindt 
de beweging vervolgens een fysieke plek om 
projecten zichtbaar te maken”, zo vervolgt 
Rutten. “De zogenoemde Sustainable 
Development Goals (SDG’s), de opvolgers van 
de millenniumdoelen, vormen de leidraad 
bij dier projecten. Wij faciliteren en geven 
ondersteuning. Zo kunnen studenten een 
workshopserie volgen over wat SDG’s nu 
precies inhouden en vooral: wat je hier zelf in 
je dagelijkse leven aan kunt bijdragen.” 

Niet zomaar een hotel
Ook in het Notiz Hotel, het ‘leerhotel’ van 
NHL Stenden, worden elke dag opnieuw 
beslissingen genomen op basis van kwaliteit, 
duurzaamheid, innovatie en cultuur. Dat zijn 
vier van de vijf basisprincipes van het Dutch 
Cuisine concept die bijdragen aan een beter 
milieu en toekomstbestendig klimaat. “We 
spreken liever niet van een ‘leerhotel’”, legt 
Rutten uit. Want, benadrukt hij, dit is niet 
zómaar een hotel: “Dit 4 sterren-hotel, dat 
gerund wordt door onze Hotel Management 
School-studenten, behaalt sinds 2010 al de 
Green Key Gold certificering; het hoogst 
haalbare internationale keurmerk voor 
duurzame bedrijven.” Onder het motto “We 
notice you” kan de gast hier dus onbezorgd 
genieten in een duurzame omgeving waar 
de juiste keuzes zijn gemaakt. Rutten: “Dat 
is uiteraard een doorlopend proces. De 
studenten bedenken voortdurend nieuwe 
oplossingen. Een voorbeeld: iedereen die 
weleens een hotel bezoekt, weet dat de 
stukjes zeep bij de wasbak, na vertrek, lang 
niet op zijn. Daarom liggen in het Notiz Hotel 
bij elke wasbak hele kleine zeepbolletjes: 
prima geschikt om tijdens je verblijf je 
handen mee te wassen. We hoeven nagenoeg 
niks meer weg te doen.” De gerechten in het 
bijbehorende Restaurant Wannee worden 
samengesteld volgens het Dutch Cuisine 
concept, vertelt Rutten: “We serveren 
gerechten die passen bij het seizoen, met 
de juiste ingrediënten ingekocht voor een 
eerlijke prijs en bereid zonder kunstmatige 
E nummers. Ze zijn minder belastend 
voor het milieu, doordat we het aantal 
voedselkilometers beperken en groenten de 
hoofdrol spelen. Vlees en vis worden gebruikt 
als garnituur. Dit concept passen wij toe in 
alle catering outlets van NHL Stenden.” 

Real-life vraagstukken
Creativiteit is volgens de visie van NHL 
Stenden de motor voor slimme, duurzame 
oplossingen. Rutten: “We zijn natuurlijk 
een Hbo-school en daarmee op toepassing 
gericht. We bedenken concrete oplossingen 
en toetsen die aan de praktijk. Van nature 
is onze hogeschool een omgeving waar 
creativiteit alle ruimte krijgt.”  Gezegd 
moet worden dat de faciliteiten van NHL 
Stenden daarbij indrukwekkend zijn. Zo 
krijgen innovatieve creaties vorm in het 
X-lab: de huiskamer van X-Honours waar 
ook een 3D printer staat voor het maken van 

prototypes. Hier werken studenten naast hun 
opleiding vanuit verschillende disciplines 
aan innovatieve oplossingen voor real-life 
vraagstukken van opdrachtgevers. Rutten: 
“Zo ontwikkelden studenten een solar taxi 
voor het Welcome to the Village-festival in 
Leeuwarden. En een student slaagde erin 
om van gerecycled materiaal duurzame 
plafondplaten te maken in de vorm van 
akoestische panelen.” 

Externe medewerkers horen er helemaal bij
Zo’n 150 externe medewerkers zijn betrokken 
bij NHL Stenden. Wat Rutten betreft horen 
ook zij bij de club: “Dat dragen wij ook uit. Zo 
zijn medewerkers van schoonmaakpartner 
CSU heel zichtbaar. Op hun kleding, die 
overigens circulair geproduceerd is, dragen 
zij naast hun eigen logo ook het logo van 
NHL Stenden.” Uiteraard is duurzaamheid een 
gezamenlijke norm. Het berekenen van de 
CO2-footprint binnen de schoonmaakketen 
was dan ook een logische stap. Het grootste 
deel van de CO2-footprint bleek afkomstig 
van gereden kilometers door personeel en 
plastic afvalzakken. Rutten: “Daarom zetten 
we de medewerkers op die locaties in, 
waarvoor ze zo weinig mogelijk hoeven te 
reizen. En plaatsen we minder afvalemmers. 
Hiermee beperken we het aantal 
vuilniszakken en stimuleren we mensen 
om regelmatig te bewegen. Kleine stappen 
hebben soms grote gevolgen.” 

‘Duurzame keuzes 
maken in de 
dagelijkse praktijk:  
wij vinden dit 
noodzakelijk en  
zien onze eigen  
medewerkers en 
studenten hierin als 
drijvende kracht’

‘Van nature is  
onze hogeschool 
een omgeving  
waar creativiteit  
alle ruimte krijgt’
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