
Themabijeenkomst

Alcohol & Drugs
Themabijeenkomst



Even voorstellen:
• Lisa Sanders

– Adviseur Studentparticipatie Hogeschool Utrecht
– Bestuurslid geweest bij OSHU en in medezeggenschapsorganen

• Lennart van Wageningen
– Beleidsmedewerker afdeling studentzaken Universiteit Utrecht
– Bestuurslid geweest bij Studievereniging AKT en VIDIUS 

studentenunie



Mentimeter

www.menti.com

Code: 82 42 86 

http://www.menti.com/


Waarom organiseren we deze 
bijeenkomst?

• Welzijn van onze studenten
• Verantwoordelijkheid (ook moreel)
• Inclusiviteit: iedereen moet zich thuis- en welkom 

voelen bij de UU/HU (diversiteitsbeleid, 
internationalisering)

• Reputatie + Media aandacht
• Gezamenlijk nadenken over omgang met thema



De UU en HU
anno 2019

1. Hanteren landelijke en gemeentelijke regelgeving;

2. De UU en HU hebben regels omtrent alcohol en drugs;

3. De UU heeft een Code of Conduct. De HU heeft een studentenstatuut. 

4. De UU en HU hebben de Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties

5. Kennen wel specifieke regels & afspraken voor specifieke situaties 



Regelgeving
- Drank en Horecawet (landelijk) 

- Nix 18  geen alcohol/tabak 

- Horecaverordening (gemeentelijk beleid) 

- Evenementenvergunning  site gemeente

- Verenigingskamer/Besloten ruimten

- Enkel eigen leden, geen introducees, familie etc. 

- Geen commerciële verkoop alcohol 



Alcoholbeleid UU & HU 
anno 2019

• Sinds 1 september 2019 alcoholbeleid gelijk getrokken
– Alleen alcoholvrije dranken voor 17 uur m.u.v. Academiegebouw, Universiteitmuseum, Botanische 

Tuinen en Parnassos
– Geen sterke drank (15% of meer) m.u.v. Faculty Club
– UU-evenement op externe locatie gelden de regels van de desbetreffende exploitant
– Op werkdagen voor externe verhuringen voor 17 uur geen alcohol. Op weekenddagen bepaalt de 

evenementorganisator 

• UU-cateraars verstrekken geen alcohol bij evenementen voor 17u om te handhaven

• HU-cafés mogen schenken vanaf 16u 



UU- Code of Conduct
• “De Code of Conduct is het kader voor gedrag en 

reflectie voor medewerkers en studenten van de 
Universiteit Utrecht. Deze code beschrijft de waarden 
die richting geven aan het werken en studeren aan 
de universiteit. 

• De code stelt hen in staat zelfstandig op een 
verantwoorde manier te handelen naar de waarden 
en normen van de universiteit en biedt ruimte om 
elkaar daarop aan te spreken (…).”



Regels op het Utrechts Science Park

• Evenement volgens de UU = als er meerdere personen bij 
elkaar zijn en er risico’s zijn op enige vorm van schade. 

– Voorbeeld: een BBQ is met vuur en kan mogelijk schade veroorzaken aan het terrein. Je 
moet dus toestemming vragen bij het Facilitair Service Centrum. Zie volgende slide voor 
gegevens. 

– Voor een picknick heb je geen vergunning nodig. Tenzij je bijvoorbeeld harde muziek 
gaat draaien. 

• Organiseer je iets met alcohol op universiteitsterrein? Meld 
dit dan ook via een FSC-meldformulier! 

– Als het besloten setting heeft (alleen voor leden (geen introducees) en geen 
commerciële verkoop dan heb je geen vergunning nodig. 

– Regel je het via Sodexo? Sodexo beschikt over een drankvergunning. Let wel op de 
andere regels m.b.t. een evenementenvergunning. 



Contactgegevens FSC

• Doe een melding via het FSC Meldformulier (ook wel 
Topdesk genoemd).

• Bel 030-253 95 95.
• App je vraag en Solis-id naar 06-10 03 44 93 (Je kunt 

niet bellen naar dit nummer).

https://meldformulier.fsc.uu.nl/


UU & HU - Handreiking Omgangsvormen 
Studentenorganisaties

• In september 2019 verstuurd naar organisaties
• Hulpmiddel voor studentorganisaties bij bewustwording van hun rol 
• Gesprek voeren over eigen mores en tradities in licht van de huidige 

maatschappij 
• Advies of incident? Licht de contactpersonen 

• Voor studieverenigingen kunnen er aanvullende afspraken gelden 



Specifieke regels of afspraken
Beleidskader studentenorganisaties

(Financiële) ondersteuning kan worden ingetrokken als:
• (….)
• De organisatie de wet overtreedt;
• De organisatie zich niet houdt aan afspraken met de colleges van bestuur 

zoals een Gedragscode Introductietijd; en/of
• De organisatie en/of de activiteiten van de organisatie en/of de leden (naar 

buiten toe tredend als onderdeel van de organisatie) schade berokkent of 
berokkenen aan de goede naam, het relatienetwerk en/of de reputatie van 
een of beide onderwijsinstellingen.



Specifieke regels of afspraken 
Gedragscode KMT

“Het bestuur of de senaat is verantwoordelijk voor het handhaven 
van de regel dat gebruik van alcohol voor de aspirant-leden 
verboden is. Het bestuur of de senaat is tevens verantwoordelijk 
voor een restrictief alcoholgebruik van de leden van de 
introductiecommissie, haar subcommissies en de overige leden van 
de vereniging”



Specifieke regels of afspraken
Introductietijd (UIT)

http://www.utrechtseintroductietijd.nl/137/welkom_bij_de_uit_2016/alcohol-_en_drugsbeleid
http://www.utrechtseintroductietijd.nl/137/welkom_bij_de_uit_2016/alcohol-_en_drugsbeleid


Wat doen de UU en de HU verder?

Doen:
• Inzet studentenpsychologen (ook i.v.m. drugsgebruik)
• Huurovereenkomsten met studieverenigingen en/of studentenorganisaties in UU-

en HU-panden
• Meer alternatieven voor alcohol bieden  cultuurverandering



Wat is er buiten de UU en HU?
• Jellinek (https://www.jellinek.nl)

– IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)
– Voorlichtingen/Lezingen
– UIT-dagen
– Spreekuur en chatservice (via www.jellinek.nl )
– Testservice uitgaansdrugs
– Peerprojecten Unity (uitgaan) & LOS (studenten) 
– Preventieve behandeling

• Trimbos (https://www.trimbos.nl/) 
– Onderzoeken
– Landelijke inspiratiebijeenkomst

• Buurtteams

https://www.jellinek.nl/
https://www.trimbos.nl/


Tafelsessies

• In samenwerking met VIDIUS

• Falco van Netten – voorzitter VIDIUS
• Denise Smulders – algemeen bestuurslid 

VIDIUS



Tafelsessies

• Tafel 1: Alcohol/Drugsbeleid (Lennart)
• Tafel 2: Alcohol/Drugsbeleid (Denise)
• Tafel 3: Verantwoordelijkheid & rol als 

bestuurder (Falco)
• Tafel 4: Cultuur binnen de vereniging (Lisa)



Tafel 1: Alcohol/Drugsbeleid

• Wat houdt je alcohol/drugsbeleid in?
• Hoe ga je om met minderjarigen die geen 

alcohol mogen drinken? 
• Heb je al te maken gehad met dit aspect in je 

bestuursjaar? 



Tafel 2: Alcohol/Drugsbeleid

• Wat houdt je alcohol/drugsbeleid in?
• Hoe ga je om met minderjarigen die geen 

alcohol mogen drinken? 
• Heb je al te maken gehad met dit aspect in je 

bestuursjaar? 



Tafel 3: Verantwoordelijkheid en rol als 
bestuurder

• Waar vind je dat de verantwoordelijkheid van 
jezelf als bestuurslid begint en eindigt? 

• Wat houdt deze verantwoordelijkheid in 
vinden jullie? 



Tafel 4: Cultuur binnen de vereniging

• Hoe is de cultuur binnen je vereniging?
• Hoe groot is de rol van alcohol binnen je 

organisatie/activiteiten? 
• Waar wil je als organisatie voor staan op het 

gebied van alcohol?
• Wat kan je als bestuur hier aan doen? 



Pauze



Mentimeter

www.menti.com

Code: 82 42 86 

http://www.menti.com/


Tafelsessie deel II 

• Hoe ga je in de praktijk om met leden die 
(overmatig) drugs of alcohol gebruiken? 
– Spreek je iemand aan? 
– Hoe bepaal je sancties? 
– Wat doe je als je enkel een vermoeden hebt?
– Hoe wil je handelen als er iets gebeurd? 



Bedankt voor jullie aanwezigheid!

• Mocht je nog vragen hebben, mailen kan altijd

• Lisa Sanders: lisa.sanders@hu.nl
• Lennart van Wageningen: 

l.j.vanwageningen@uu.nl

mailto:lisa.sanders@hu.nl
mailto:l.j.vanwageningen@uu.nl
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