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Intentieovereenkomst 'Verantwoord Alcoholgebruik door Delftse studenten' 

Inleiding 

Alcohol is onlosmakelijk verbonden met de studentencultuur. Die speelt zich in Delft voor een belangrijk 

deel buiten de reguliere horeca af, binnen studie- en studentenverenigingen, studentenhuizen en 

studentenevenementen. De afgelopen periode is door verschillende partijen geconstateerd dat bovenmatig 

alcoholgebruik door studenten in Delft meer aandacht vraagt. Dr. Van der Lely van de alcoholpoli van het 

Reinier de Graaf ziekenhuis constateert bijvoorbeeld aanzienlijk hogere alcoholpromillages bij 17-jarigen 

dan een aantal jaar geleden. Studentenverenigingen constateren onder meer dat studenten die tijdens hun 

studie de 18-jarige leeftijd bereiken een risicogroep vormen. Studentenverenigingen hebben behoefte aan 

best practices en beginnen met enige regelmaat te vragen om alcoholvoorlichting. Het Rode Kruis 

constateert een toenemende behoefte aan opleiding en/of inzet van EHBO-ers bij studentenfeesten en -

evenementen. Ook voor de TU Delft is het alcoholgebruik van studenten een punt van aandacht. De TU 

Delft heeft zich recentelijk een aantal keer genoodzaakt gezien in te grijpen na alcohol gerelateerde 

incidenten. Uit de Gezondheidsenquête 2015 van de GGD, die in april 2018 is uitgekomen, blijkt dat Delft 

het hoogste percentage zware drinkers binnen de regio Haaglanden heeft. 

Regelmatig bovenmatig gebruik van alcohol door studenten met een vaak nog jonge leeftijd veroorzaakt 

aanzienlijke risico's voor de gezondheid. Daarnaast kan het leiden to t nadelige gevolgen voor hun omgeving 

in de vorm van overlast en fysieke schade, effect op studieresultaat, maar ook imagoschade voor studenten 

in het algemeen en de studentenverenigingen in het bijzonder. Dit kan vervolgens afstralen op de stad Delft 

en de TU Delft, waar veel van de studenten aan verbonden zijn. 

De bij deze intentieovereenkomst betrokken partijen hebben verschillende verantwoordeli jkheden, 

belangen en ervaringen voor wat betreft bovenmatig alcoholgebruik door studenten. Het onderwerp is 

evenwel een belangrijk aandachtpunt waarvan alle betrokken partijen de noodzaak zien om er iets aan te 

doen. Afhankelijk van de partij ligt de focus bijvoorbeeld op preventie, handelen bij of naar aanleiding van 

alcoholincidenten, regelgeving en handhaving van regels. Partijen kunnen met een goed samenspel de 

opgave effectiever en efficiënter aanpakken; samen bereiken we meer. Daarom worden in deze 

intentieovereenkomst afspraken gemaakt om samen te werken aan een betere, integrale aanpak van het 

gebruik van alcohol door studenten. Via deze intentieovereenkomst verbinden de betrokken partijen zich 

aan een gezamenlijke integrale aanpak voor het komende jaar en het aantrekken van andere partijen zoals 

andere studentenorganisaties, voorlichters, (regionale of rijks)overheden, horeca etc. Dit met de intentie 

om over een jaar met zoveel mogelijk betrokkenen binnen Delft een convenant te sluiten en een structurele 

samenwerking aan te gaan. De betrokken verenigingen, het OWee-bestuur en het Rode Kruis 

studentenbestuur hebben het initiatief to t deze intentieovereenkomst genomen. Hierin worden zij 

gesteund door de gemeente en de TU Delft. 

Vanzelfsprekend zal waar mogelijk en gewenst ook reeds komend jaar de samenwerking worden uitgebreid 

met andere partijen zoals andere studentenorganisaties, voorlichters, (regionale of rijksjoverheden, horeca 

etc. En wordt er met instemming van alle betrokkenen mogelijk aangesloten op andere 

preventieprogramma's, zowel lokaal/regionaal als nationaal. Een andere omgang met alcohol kan naar 

verwachting tevens bijdragen aan bredere doelen en ambities, zoals die van de studentenverenigingen om 

meer focus te leggen op trots op en bijdragen aan de vereniging, het student-zijn, de TU Delft en de stad. 

Het beeld bestaat dat de situatie omtrent alcoholgebruik in andere studentensteden vergelijkbaar is. De 

beoogde samenwerking en integrale gezamenlijke aanpak zijn voor zover bekend uniek in Nederland. 

Daarom worden ze als pilot aangemerkt. Omdat de ondertekenende partijen uit verschillende geledingen 

komen (gemeente, ziekenhuis, universiteit, studentenverenigingen en onafhankelijke landelijke 

noodhulporganisatie) kan, na gebleken succes, een landelijke uitrol plaatsvinden. 
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Ondergetekenden: 

Studentenverenigingen: 

• Delftsche Studenten Bond, vertegenwoordigd door CW. Ouwehand 

• Delftsch Studenten Corps, vertegenwoordigd door P.T. van Royen 

• D.S.R. Proteus-Eretes, vertegenwoordigd door T.R. van Woudenberg 

• D.S.V. Sint Jansbrug, vertegenwoordigd door L. de Kluijver 

• K.S.V. Sanctus Virgilius, vertegenwoordigd door L.D. Houwing 

Organisaties: 

• Stichting Jeugd en Alcohol vertegenwoordigd door Dr. N. van der Lely, hier na te noemen de 
"Alcoholpoli". 

• Rode Kruis Afdeling Delft en Midden-Delfland, waaronder Studentenbestuur Delft, 

vertegenwoordigd door ir. K.J. den Drijver hierna te noemen het Rode Kruis. 

• Technische Universiteit Delft, waaronder de Ontvangstweek Delft Organisatie (OWee) 

vertegenwoordigd door Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen hier na te noemen de TU Delft. 

• Gemeente Delft, vertegenwoordigd door J.M. van Bijsterveldt hierna te noemen de Gemeente. 

Nemen in aanmerking dat: 

• Partijen het eens zijn over de noodzaak om meer aandacht te besteden aan bovenmatig 

alcoholgebruik door studenten in Delft. 

• Partijen zich realiseren dat een cultuurverandering nodig is, om ervoor te zorgen dat studenten to t 

hun 18e jaar geen alcohol drinken en er vanaf hun 18e verantwoord mee om gaan en dat dit t i jd 

vraagt. 

• Partijen het belang onderschrijven van een structurele gezamenlijke aanpak gericht op 

bewustwording en gedragsverandering. Om gezondheidsrisico's voor studenten terug te dringen, 

als ook de daaraan gerelateerde overlast voor hun omgeving en imagoschade voor 

studentenorganisaties en -evenementen, de TU Delft, de stad en de gemeente. 

• De breedte van de samenwerking in Delft waar mogelijk en nuttig verder uitgebreid wordt. 

Komen overeen: 

• Samen te werken, met de intentie om na een jaar een structurele samenwerking aan te gaan. 

• Zich in te spannen om gezamenlijk bewustwording en gedragsverandering onder studenten te 

bewerkstelligen en streven hierbij naar een gezamenlijke integrale aanpak. 

• Dat partijen zelf besluiten, binnen de grenzen van de Drank- en Horecawet vergunning, over hun 

eigen (alcohol)beleid en uitvoeringervan en hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. 

Uitvoering 

• Er wordt een kernteam gevormd met afvaardiging vanuit alle partijen. Dit team komt regelmatig 

bijeen. 

• Dit kernteam neemt het voortouw om gezamenlijk de integrale aanpak te ontwikkelen, voortgang 

te bewaken, te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

• De integrale aanpak zal naar verwachting de volgende activiteiten bevatten: 

O Delen en uitwisselen van kennis, expertise en ervaring op het gebied van de effectieve 

aanpak van (bovenmatig) alcoholgebruik door studenten. 

O Voorlichting aan nieuwe bestuursleden van de betrokken (studenten)verenigingen en de 

OWee-organisatie gericht op bewustwording, noodzaak voor gedragsverandering en 

samenwerking met andere partijen. 

O Voorlichting aan OWee-mentoren. Naast bewustwording gaat het hier ook om praktische 

handvatten, do's en don'ts voor de begeleiding van de eerstejaars studenten. 

O Een symposium (naar verwachting in oktober/november): Uitwisseling van kennis en 

ervaring met wet- en regelgeving, best practices op het gebied van alcoholbeleid, 

handhaving op de borrelvloer en tijdens evenementen, cultuurverandering etc. Hiervoor 
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zullen niet alleen bestuursleden van de betrokken partijen worden uitgenodigd, maar ook 

andere (studenten)organisaties en betrokkenen bij studentenactiviteiten. Hierbij kan 

gedacht worden aan barpersoneel, OWee-mentoren, commissieleden 

introductiecommissies, etc. 

O Voorlichting aan eerstejaars studenten tijdens de kennismakingstijd van de 

studentenverenigingen. 

O Ontwikkeling van praktische, bruikbare producten specifiek voor studenten(organisaties) 

met informatie over gevolgen van alcoholgebruik, preventie, cultuurverandering, hoe te 

bereiken dat studenten to t hun 18e jaar geen alcohol drinken en er vanaf hun 18e 

verantwoord mee omgaan etc. Doel is bundeling van de samengebrachte kennis en ervaring, 

zodat deze geborgd en toegankelijk is voor alle partijen ook zij die zich later aansluiten. 

• Alle betrokken partijen dragen actief bij aan en treden op als ambassadeur voor de aanpak. Ze zijn 

mede-initiator en zoeken bredere verbindingen: 

O Alcoholpoli: het Ministerie van VWS, nationaal preventieakkoord alcohol. 

O De gemeente: andere lokale/regionale preventie initiatieven en programma's, regiegroep 

Zorg en Wel etc. 

O De betrokken (studenten)verenigingen, OWee-organisatie en Rode Kruis Studentenbestuur: 

andere studentenorganisaties. 

O Het Rode Kruis: horeca. Rode Kruis afdelingen en hun studentenbesturen in andere 

studentensteden. 

O De TU Delft: studieverenigingen en andere onderwijsinstellingen 

• De Alcoholpoli draagt bij aan medische voorlichtingen van de studentendoelgroepen. 

• De Alcoholpoli draagt bij via meting van de effecten van de gezamenlijke aanpak binnen het Reinier 

de Graaf ziekenhuis. 

• De gemeente draagt bij aan voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, regelgeving en 

handhaving. 

• De betrokken (studenten)verenigingen, de OWee organisatie en het studentenbestuur van het 

Rode Kruis dragen bij aan het actief uitwisselen van best practices en scherpstellen welke 

maatregelen (niet) effectief zijn en waarom (niet). 

• Het Rode Kruis draagt bij als onafhankelijk procesmanager. Dit behelst onder meer het bij een 

brengen van partijen, organiseren van de kernteambijeenkomsten en vastlegging van de 

gehanteerde integrale aanpak en de ontwikkeling van producten. 

• Het Rode Kruis draagt bij aan (voorlichting omtrent) inzet en/of opleiding van EHBO'ers bij 

studentenfeesten en -evenementen. 

• De TU Delft draagt bij aan het verzamelen van best practices bij de TU Delft en andere c.q. 

onderwijsinstellingen. 

Werkingsduur en wijzigingen 

• Deze intentieovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan 

voor een periode van 1 jaar, met de intentie om daarna een breed convenant te sluiten. 

• Het is mogelijk voor alle partijen om tussentijds wijzigingen in te dienen. Na instemming door alle 

partijen worden wijzigingen schriftelijk vastgelegd en verwerkt in deze intentieovereenkomst. 

• Met instemming van alle partijen kan een nieuwe partij aansluiten en de intentieovereenkomst 

ondertekenen. 
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Ondertekening, Delft, 11 jul i 2018 

Delftsche Studenten Bond Delftsch Studenten Corps D.S.R. Proteus-Eretes 

CW. Ouwehand P.T. van Royen T.R. van Woudenberg 

D.S.V. Sint Jansbrug K.S.V. Sanctus Virgilius 

L de Kluijver 

Stichting Jeugd en Alcohol 

Dr. N. van der Lely 

/ 
Ir. K.J. den Drijver 

Gemeente Delft Technische Universiteit Deift 
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