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Alcohol aan de 
Universiteit

Wie bij de borrel na afloop van de Dies-viering een glas wijn 
verwachte kreeg een assortiment aan mocktails gepresenteerd:
het nieuwe alcoholbeleid van de UvA. Vanwaar het nieuwe be-
leid? Wat houdt het in? De bijeenkomst van 14 februari opende 
met een introductie door prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar 
psychopathologie. Reinout praatte ons bij over de Nederlandse 
drankcultuur, verslavingsrisico’s en de effecten op het geestelijk 
en lichamelijk welzijn van onze studenten. Als we kijken naar 
het buitenland dan zien we dat onze manier van omgaan met 
alcohol niet vanzelfsprekend is. Als we het anders willen, dan 
kunnen we dat.

Nadat Reinout de aanleiding en noodzaak van een universitair 
alcoholbeleid had toegelicht, heeft Karin Walstra-Timmer-
mans, beleidsmedewerker integrale veiligheid, de ‘ins and outs’ 
van het nieuwe alcoholbeleid gepresenteerd. De UvA sluit zich 
aan bij het landelijke preventieakkoord en zet zich in voor (1) 
het doorbreken van de norm dat alcohol vanzelfsprekend is, (2) 
het vergroten van de bewustwording van de negatieve gevolgen 
van overmatig alcoholgebruik en (3) het prominenter beschik-
baar stellen van alternatieven. Het uiteindelijke doel van het 
beleid is om zowel vanuit intrinsieke motivatie bij studenten 
en medewerkers als vanuit gemeenschappelijke waarden een 
volgende stap te kunnen zetten richting het denomaliseren van 
alcohol. Dit doet de UvA voornamelijk via communicatiecam-
pagnes en duidelijke afspraken met verenigingen en cateraars.

Dat er iets moet veranderen is duidelijk, maar er ligt ook nog 
veel open. Moeten we de landelijke trend volgen of zou de uni-
versiteit een ander pad moeten belopen? Hebben medewerkers 
speciale verantwoordelijkheden tegenover studenten? En wat 
is nu precies de verantwoordelijkheid van de studieverenigin-
gen?Op 14 februari zijn de leden van het UniversiteitsForum 
over onder meer deze vragen in gesprek gegaan. De uitkomsten 
van die gesprekken leest u hier.



In Nederland wordt alcohol steeds minder vanzelf-
sprekend, een ontwikkeling die we eerder al bij roken 
hebben gezien. Moet de UvA meebewegen met die 
ontwikkeling, of heeft een instituut als een universiteit 
een grotere verantwoordelijkheid? Of juist niet?
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Is ‘dry january’ een passend instrument om overmatig 
alcoholgebruik tegen te gaan? Waarom wel/niet? 
En eventueel: wat zouden andere manieren zijn?

Stelling: de UvA zou ook voor andere aspecten van ge-
zondheid preventie-beleid moeten maken, zoals …

Stelling: studieverenigingen moeten een actieve rol 
spelen in het terugdringen van alcoholgebruik.
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Stelling: Bij gezamenlijke activiteiten met medewer-
kers en studenten hebben medewerkers een voor-
beeldfunctie op het gebied van alcoholgebruik.
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& Stellingen



In Nederland wordt alcohol steeds 
minder vanzelfsprekend, een 
ontwikkeling die we eerder al bij 
roken hebben gezien.

Moet de UvA meebewegen met die 
ontwikkeling, of  heeft een instituut 
als een universiteit een grotere 
verantwoordelijkheid?

1

De omvang van de verantwoordelijkheid van de universiteit 
is van verschillende dingen afhankelijk. Om te beginnen zijn 
er redenen om te denken dat de verantwoordelijkheid van de 
organisatie wat alcohol betreft kleiner is dan bijvoorbeeld bij 
roken, omdat de schadelijkheid van gematigd alcoholgebruik 
zich in vergelijking met roken meer beperkt tot het individu 
en daarmee de verantwoordelijkheid ook meer bij het individu 
ligt. De negatieve effecten van excessief alcoholgebruik hebben 
wel een grotere impact op de omgeving, zoals de veiligheid. Dat 
maakt de verantwoordelijkheid van de universiteit om daar iets 
aan te doen duidelijk groter. Die verantwoordelijkheid neemt 
ook toe naarmate de afstand tot de universiteit kleiner wordt. 
Studenten en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk buiten 
werktijd en buiten de campus, maar van verenigingen kan wel 
worden gezegd dat deze indirect onderdeel uitmaken van de 
universiteit. Over de verantwoordelijkheden van verenigingen 
volgt bij deelvraag 4 meer. Bij borrels die worden georganiseerd 
door de UvA, zeker wanneer deze op de campus plaatsvinden, 
is er al helemaal een grote verantwoordelijkheid om excessief 
alcoholgebruik te voorkomen. 

Over het belang van het voorkomen van excessieve alcoholcon-
sumptie twijfelt niemand, maar het wordt ingewikkelder wan-
neer we ons moeten afvragen of de UvA ook iets moet doen 
aan gematigd alcoholgebruik. Er zijn verschillende redenen om 
dat wel te doen. Het doel van personeelsborrels is het creëren 
van een gezellige, informele sfeer. Alcohol kan daarbij helpen, 
maar is niet de enige optie. Het is een goede zaak dat het nieu-
we alcoholbeleid het belang van alternatieven onderstreept. Zo 
zorgen we er ook voor dat niet-drinkers zich welkom voelen op 
borrels. Die uitsluitingsdimensie van het alcoholbeleid wordt 
nog weleens over het hoofd gezien. 



Verder heeft het schenken van alcohol op UvA-evenemen-
ten een normaliserend effect. Alcoholmisbruik vindt vrijwel 
altijd buiten de universiteit plaats, maar via dat normalise-
rende effect kan de universiteit er wel indirect invloed op 
uitoefenen. Dat de normale status van alcohol geen abso-
luut gegeven is, blijkt uit de grote culturele verschillen tussen 
UvA’ers uit verschillende landen in hoe zij naar alcohol kij-
ken. In die zin heeft de universiteit als internationale orga-
nisatie een goede uitgangspositie om met iets meer afstand 
kritisch te kunnen kijken naar de Nederlandse alcoholcul-
tuur.

Is ‘dry january’ een passend instru-
ment om overmatig alcoholgebruik
tegen te gaan? Waarom wel/niet? 
En eventueel: wat zouden andere 
manieren zijn?
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Om de effectiviteit van Dry January te beoordelen is het belang-
rijk om eerst te bedenken wat precies de doelgroep is. Het doel 
voor de UvA lijkt voornamelijk het terugdringen van overmatig 
alcoholgebruik te zijn, maar verslavingsdeskundigen benadruk-
ken dat een campagne als ‘Dry January’ veel te frivool omgaat 
met zoiets serieus als alcoholisme. Het plaatst een bloedserieus 
probleem in hetzelfde hokje als nieuwjaarsvoornemens. 

Dat maakt de campagne overigens niet direct een slecht idee, 
want voor de grote groep drinkers zonder een echte versla-
ving kan een dergelijke campagne aanzetten tot een reflectie 
op de eigen consumptie, iets waar men anders niet bij stil zou 
staan. Hoeveel drink ik precies? Is dat teveel? Zou ik daar wat 
aan moeten doen? Het maakt alcoholconsumptie een gesprek-
sonderwerp en dat heeft mogelijk meerwaarde voor deze doel-
groep. Daarbuiten kunnen we niet veel effect verwachten, het 
is immers niet een maatregel die duidelijk inzet op structurele 
gedragsverandering, terwijl dat precies is wat er nodig is. 

Helaas kunnen we niet de effectiviteit van de UvA-campagne 
goed empirisch beoordelen wanneer het aantal deelnemende 
studenten zo beperkt is. We zullen moeten nagaan of dat lag 
aan de bekendheid of dat het animo onder studenten niet groot 
genoeg is.



Stelling: de UvA zou ook voor andere 
aspecten van gezondheid
preventie-beleid moeten maken, 
zoals …
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Als we het belangrijk vinden om alcoholconsumptie terug te 
dringen vanwege de schadelijke gezondheidseffecten en versla-
vingsrisico’s, dan is het niet gek om ons af te vragen waarom 
we niet ook beleid maken voor bijvoorbeeld suiker. Ethische 
afwegingen spelen in rol in het UvA-beleid om vlees minder 
aantrekkelijk te maken als optie bij cateringaanvragen. Lang-
zaamaan wordt dergelijk beleid steeds belangrijker, maar het is 
momenteel nog ondenkbaar dat het uiteindelijk bijvoorbeeld 
verboden zou zijn om frisdrank te drinken op campus tijdens 
werktijd. Ergens ligt dus een grens waar de verantwoordelijk-
heid van de UvA ophoudt en die van het individu begint, maar 
waar precies? 

We hebben die grens in ieder geval nog niet bereikt, want de 
wens bestaat om in het kantineaanbod meer aandacht te geven 
aan gezondheid, allergieën en de impact van dierlijke produc-
ten. Een verbod op alles wat ongezond is zou te ver gaan, maar 
duidelijker labels zouden de consument helpen om betere keu-
zes te maken op een manier die niet betuttelend is. Daar kan de 
UvA eisen aan stellen in de aanbesteding.

Stelling: studieverenigingen moeten 
een actieve rol spelen in het 
terugdringen van alcoholgebruik.
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De verschillen tussen verenigingen zijn groot, maar over het 
algemeen speelt alcohol een belangrijkere rol bij studenten-
verenigingen dan studieverenigingen. Op studieverenigingen 
hebben we wel meer grip, omdat de band met de universiteit 
veel sterker is. Omdat veel van de excessieve alcoholconsumptie 
zich bij verenigingen afspeelt en we het belangrijk vinden dat 
studieverenigingen voor iedereen van de betreffende opleiding 
toegankelijk zijn, zouden studieverenigingen hun best moeten 
doen om alcoholmisbruik te voorkomen en de toegankelijkheid 
voor niet-drinkers te verbeteren. De UvA kan dat, indien no-
dig, afdwingen via de bestuursbeurzen. 



We hebben er echter alle vertrouwen in dat een goed gesprek 
met de besturen al veel winst kan betekenen. Het doel is daar-
bij niet het stoppen alcoholgebruik, maar het normaliseren van 
niet-drinken en het tegengaan alcoholisme. 

Iets waar het UniversiteitsForum het niet over eens kon worden 
is de vraag of nudging of een verbod (met tijdslot) het minst 
betuttelend is. Enerzijds laat nudging de uiteindelijke keuze 
aan de student of medewerker en respecteert daarmee de eigen 
verantwoordelijkheid, maar het niet-transparante karakter van 
nudging-maatregelen heeft ook iets denigrerends in zich. Dat 
zou een duidelijk verbod juist minder paternalistisch maken, 
hoewel dat op het eerste gezicht niet intuïtief is.

Stelling: Bij gezamenlijke 
activiteiten met medewerkers en 
studenten hebben medewerkers een 
voorbeeldfunctie op het gebied van 
alcoholgebruik.
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Medewerkers zouden in principe wel mogen drinken in aan-
wezigheid van studenten. Gematigd alcoholgebruik zonder 
niet-drinkers uit te sluiten en bij voorkeur buiten werktijd zou 
wat het UniversiteitsForum betreft moeten kunnen. De aan-
wezigheid van studenten én medewerkers brengt daar geen 
significante verandering in. 

In een gemengd gezelschap is die matiging wel van extra 
groot belang. Informele gelegenheden met zowel studenten als 
medewerkers hebben bij voorbaat al een wat groter risico op 
het vlak van sociale veiligheid. Dat risico neemt toe wanneer 
er ook alcohol wordt gedronken en al helemaal wanneer dat 
excessief gebeurt. Medewerkers hebben de verantwoordelijk-
heid om waakzaam te zijn voor sociaal onveilige situaties, iets 
wat moeilijker kan worden door alcohol. 

Buiten de UvA, bijvoorbeeld op excursies, zouden we moeten 
kunnen vertrouwen op de professionaliteit van onze mede-
werkers in plaats van nieuwe regels te introduceren.











Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


