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Voorwoord
De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is al 25 jaar een begrip in Utrecht. Dit evenement biedt de kans aan
nieuwe (master)studenten om kennis te maken met elkaar en alles wat de stad te bieden heeft. Waar
de UIT vroeger het beeld uitstraalde dat het hoofdzakelijk om feesten draaide is daar de afgelopen
jaren verandering in gekomen. Het bestuur maakt zich sterk om een breder aanbod te bieden aan de
UITlopers waardoor het nog meer een UIT voor iedereen is geworden.
Deze maatschappelijke verschuiving hebben we de afgelopen jaren ook gezien in de kijk op het
onderwerp duurzaamheid. De omgeving (de gemeente Utrecht, politiek, Utrechters) en onze
opdrachtgevers (Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU)) verlangen naar en verwachten
dat de UIT verduurzaamt. Dit wordt mede kenbaar door de speerpunten die zij in ons startkader
hebben meegegeven, waarin staat dat het het doel is blijvend te streven naar een duurzame UIT in
combinatie met het creëren van bewustzijn onder UITlopers en vrijwilligers.
Als UITbestuur zetten wij ons elke dag in om met vernieuwende ideeën te komen om de UIT verder te
verduurzamen, omdat wij hier ook de noodzaak van inzien. Hierbij proberen we altijd de balans te
vinden tussen wat goed is voor het karakter van de UIT en welke doelstellingen ook daadwerkelijk
haalbaar zijn. Ons doel is om zo binnen de grenzen van ons budget het maximale uit de UIT te halen.
Het verduurzamen van de UIT is een proces waar je meerdere jaren in moet investeren. Na afgelopen
twee jaar waarin corona helaas de gang van zaken bepaalde in de evenementenbranche, hopen wij
de draad weer op te pakken en voort te bouwen op de kennis en ontwikkelingen die in 2019 door het
bestuur zijn opgedaan. Door hierop voort te bouwen willen wij continuïteit binnen het
duurzaamheidsbeleid en verdere vooruitgang op dit gebied stimuleren. In dit proces komen baten en
lasten voorbij waarbij er altijd kritisch gekeken moet worden naar of de UIT deze alleen zou moeten
dragen. Door lange termijn doelen te stellen hopen wij duurzame ontwikkelingen binnen de UIT in
gang te zetten.
De UIT hoopt dat we mede door dit duurzaamheidsbeleid samen met de verantwoordelijke partijen
kunnen kijken waar zij ons in kunnen ondersteunen doormiddel van kennisoverdracht, onderzoek,
manuren en financiële tegemoetkoming. Wij willen namelijk graag voorUIT om één van de
duurzaamste evenementen van Utrecht te worden.

Inleiding
De Utrechtse Introductie Tijd is samen met haar opdrachtgevers al een aantal jaren bezig om de UIT
duurzamer te maken. Het UITbestuur neemt hier een leidende rol in.
Het UITbestuur en de opdrachtgevers van de UIT geloven in het belang van een duurzame UIT. Gezien
het grote bereik onder de nieuwe studenten is de UIT een van de belangrijkste momenten om
bewustwording over dit onderwerp bij de studenten te creeëren.
Daarnaast is de UIT ook belastend voor de stad en haar inwoners. Vanuit een maatschappelijk oogpunt
is het dus van belang om de week zo duurzaam mogelijk te organiseren, zodat de UIT voor de
bewoners zo min mogelijk belastend is en daarbij de relatie tussen de UIT, de opdrachtgevers en de
bewoners van de gemeente Utrecht zo goed mogelijk blijft. De UIT neemt hierin, net zoals haar
opdrachtgevers, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In 2018 en 2019 is er meegedaan aan A Greener Festival Award (AGF) waarbij kritisch is gekeken naar
de duurzaamheid van de UIT. Hierbij kwamen zowel positieve als verbeterpunten naar voren. Dit jaar
heeft de UIT besloten mee te doen aan het in Nederland gevestigde Duurzame Barometer
Evenementen.
Verder doet de UIT mee aan de Duurzame Introductie Tijd (DIT). Dit is een ranglijst van de
duurzaamheidsprestaties van introductieweken, om zo hen aan te moedigen een duurzame levensstijl
onder studenten te promoten en zo bewustwording rondom dit thema te vergroten.
In dit document worden de behaalde resultaten met betrekking tot een verduurzaming van de UIT
verder toegelicht. Daarnaast worden de doelstellingen voor dit jaar verder uitgewerkt. Tot slot worden
lange-termijn suggesties gegeven.

Duurzaamheidsvisie
Het UITbestuur 2022 heeft voor de komende periode de volgende visie opgesteld met betrekking tot
duurzaamheid. Het UITbestuur 2022 heeft in grote lijnen de visie overgenomen van 2019. Dit omdat
het UITbestuur achter de plannen staat om één van de meest duurzame evenementen van Utrecht te
worden. Verder vinden wij continuïteit over het onderwerp duurzaamheid erg belangrijk en zijn wij
voorstander van een lange termijn visie:
De Utrechtse Introductie Tijd wil in 2022 één van de meest duurzame evenementen in Utrecht zijn.
Daarbij willen we focussen op de bewustwording bij studenten in Utrecht. Het UITbestuur wil dit doen
door duurzame initiatieven van de onderwijsinstituten en Utrechtse instellingen samen te brengen met
de startende student. Daarnaast zal het UITbestuur bij alle organisatorische processen duurzaamheid
verbeteren. Het doel daarbij is om, overeenkomstig met de doelstellingen van de Gemeente Utrecht,
in 2030 klimaatneutraal te opereren.
In de rest van dit beleidsdocument staan er maatregelen die het UITbestuur kunnen helpen om de
hierboven beschreven visie te realiseren. Deze maatregelen zijn gesplitst op twee pijlers:
duurzaamheid gericht op de bedrijfsvoering en duurzaamheid gericht op de bewustwording.

Resultaten afgelopen jaren (UIT 2018 en UIT 2019)
De UIT heeft de afgelopen jaren al een aantal keer gekeken naar het verduurzamen van de UIT. In
2018 en 2019 deed de UIT voor het eerst mee aan AGF.* Met behulp van dit rapport kunnen de
behaalde resultaten van de afgelopen jaren worden vergeleken en kan hierop worden voortgebouwd,
zodat we hopelijk een stijgende lijn in de verduurzaming van de UIT kunnen bewerkstelligen. De
toelichting over de resultaten is aan de hand van het AGF rapport opgesplitst in
bewustwordingsactiviteiten en bedrijfsvoering.
* De afgelopen twee jaar (2020 en 2021) heeft de UIT niet meegedaan aan AGF door corona. In 2020
was het programma namelijk volledig online en in 2021 hadden uit voorzorg de hygiënemaatregelen
prioriteit om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
A Greener Festival Award (AGF)
De percentages in de tabel hieronder geven aan hoe de UIT scoorde op verschillende onderdelen van
de bedrijfsvoering. De beoordeling is tot stand gekomen door observaties van een tutor die aanwezig
was op het festival en de verzamelde gegevens die het UITbestuur moest aanleveren. Wat naar voren
kwam is dat op sommige onderdelen er één of meerdere gegevens misten waardoor niet de volledige
score kon worden toebedeeld, terwijl hier wel degelijk een duurzaam beleid werd gevoerd. De
gegevens scores zijn daarom niet helemaal representatief te noemen.
Om een goed overzicht te krijgen van waar de verbeterpunten liggen is het essentieel om de juiste
gegevens te verzamelen. Dit is een tijdrovende klus, maar door dit ieder jaar bij te houden aan de
hand van een duurzaamheidsplan wordt dit een geautomatiseerde taak voor komende jaren. Dit is
belangrijk voor continuïteit binnen het beleid en voor de vooruitgang zodat er een nog beter beleid
kan worden gevoerd.
Topic
Local ecosystem impacts
Local Community impacts
Travel & Transport
Power
Procurement
Solid waste & Recycling
Water Usage
Waste water and sewage
Legal compliance/
management systems
External Reach & behavioural
Change
CO2 Analysis

2018
69%
75%
65%
63%
35%
63%
38%
22%
61%

2019
50%
70%
67%
22%
22%
33%
43%
38%
41%

46%

36%

0%

0%

Hieronder worden de maatregelen toegelicht die de UIT ondernam in 2018 en 2019 om deze score te
behalen die ook dit jaar weer toegepast zullen worden.

Bedrijfsvoering
-

-

-

-

-

Veel drukwerk is vervangen door de digitale app (waaronder het programmaboekje (4200
stuks), medewerkersboekje (700 stuks) en de strippenkaart (5000 stuks) en het magazine
(4000 stuks).
Al het overige drukwerk wordt zoveel mogelijk gedrukt op duurzamer papier. We gebruiken
dit jaar Silk papier met een FSC keurmerk.
Voedselrestanten die daarvoor in aanmerking komen worden gedoneerd aan de voedselbank
voor hergebruik. Dit zijn alle producten die niet zijn geopend tijdens de lunch (volle potten
pindakaas e.d.) .
Merchandise dat wordt verkocht door de UIT heeft zoveel mogelijk een algemeen logo zodat
de producten bij tegenvallende verkoop het jaar daarna opnieuw verkocht kunnen worden.
Er wordt veel samengewerkt met de Green Offices van de UU en de HU om te kijken hoe de
bedrijfsvoering duurzamer kan worden gemaakt. Zo gaat er dit jaar waarschijnlijk een student
meelopen die de uitvoering van het beleid tijdens de UIT gaat evalueren.
Tasjes die we weggeven aan deelnemers zijn gemaakt van stevig materiaal zodat ze ook na de
UIT nog gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt ook veel, de tasjes van afgelopen jaar worden
nog steeds veel gezien in en rondom Utrecht.
Tasjes- en kledingrestanten worden weggegeven aan een goed doel, zodat ze een tweede
bestemming krijgen.

Bewustwording
-

-

Afgelopen jaar is er tijdens de stadsintroductie aandacht gericht aan duurzaamheid door
middel van verschillende activiteiten. Dit wordt de komende jaren verder doorgezet en er
worden in samenwerking met de Green Office duurzame activiteiten en workshops
georganiseerd.
Er zijn gescheiden afvalbakken zodat UITlopers afval kunnen scheiden.
In het online UIT-magazine wordt er geschreven over de duurzame maatregelen die de UIT
heeft genomen.

Duurzaamheidsplan 2022
De UIT heeft, zoals hierboven beschreven, al veel duurzame maatregelen genomen. Om de UIT verder
te verduurzamen zijn hieronder enkele verduurzamingsslagen beschreven die de UIT deze editie
(2022) gaat doorvoeren. Het doel van dit duurzaamheidsplan is dan ook om de behaalde resultaten
van 2019 te evalueren en hier verdere verduurzamingen aan toe te voegen.
Deze verduurzamingskansen zijn ook nu gesplitst in bewustwording en bedrijfsvoerige verduurzaming.
Bedrijfsvoering
Evaluatie en beleid
➢ Het beleid van 2019 evalueren en de verbeterpunten die uit het AGF rapport kwamen
implementeren. Ook de dagelijkse feedback van de duurzaamheidsmanager verwerken.
Deze heeft tijdens de UIT 2019 iedere dag gekeken naar verbeterpunten en wat er juist wel
goed ging, op onder andere het vlak van signing, eten en papiergebruik. We kijken naar de

feedback uit 2019 omdat dit het laatste jaar was voor corona waarin het evenement nog in
volledige vorm kon doorgaan en deze feedback dus het meest relevant is.
➢ We stellen ook dit jaar weer een student aan als duurzaamheidsmanager die tijdens de UIT
de benodigde gegevens voor de DIT en Duurzame Barometer verzamelt en controleert in
welke mate het beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd en wat er verbeterd kan worden.
Water
➢ Een duidelijk waterplan opstellen: waar, hoe en van wie het water afkomstig is, hoeveel er
wordt verbruikt en waarvoor en hoe het wordt afgevoerd.
➢ Zeep gebruiken bij o.a. de toiletten die geen chemicaliën bevat zodat die niet vervuilt.
➢ Meer water efficiëntie promoten bij de toiletten en barren via borden, duidelijker aangeven
waar waterpunten zijn om flesjes te vullen (dit is duurzamer dan iedere keer een nieuw flesje
kopen).
Stroom
➢ Een duidelijk stroomplan opstellen: hoeveel er verbruikt wordt, waar het voor nodig is en waar
het vandaan komt.
➢ Zoveel mogelijk gebruik maken van vaste stroompunten van bijvoorbeeld de gemeente
Utrecht of de UU/HU.
➢ Wanneer er gebruik moet worden gemaakt van aggregaten, de meest duurzame optie die op
HVO (duurzame brandstof) draait gebruiken.
➢ Investeren in accupakketten. Dit jaar zijn er al geen accupakketten meer beschikbaar omdat
het echt storm liep in de evenementenbranche. Daarom geven wij nu al mee aan het komend
bestuur dat dit een van de eerste dingen is die zij in hun jaar moeten regelen door dit duidelijk
te maken in de overdracht.
Transport
➢ Transport: bijhouden van wat voor vervoer er gebruikt wordt.
➢ Crew uitleg geven over hoe je energiezuiniger kan rijden.
➢ Nog meer aandacht besteden aan rijschema’s om zo min mogelijk met half lege bussen te
rijden en een zo efficiënt mogelijke route.
➢ Lokale partijen betrekken, bijvoorbeeld lokale foodtrucks, zodat die minder ver hoeven te
rijden.
➢ In de voorwaarden voor de verenigingsparade is sinds dit jaar een regel opgenomen dat
deelnemende voertuigen moeten voldoen aan de voorwaarden voor de milieuzone Utrecht.
Dit betekent dat ze minstens emissieklasse 4 of hoger moeten hebben wat betekent dat ze
een minder vervuilende uitstoot hebben. Dit is niet voor alle deelnemende verenigingen
haalbaar omdat sommigen al jaren hetzelfde voertuig gebruiken, maar we willen hiermee
verenigingen aanmoedigen een duurzame keuze te maken als zij nog een voertuig moeten
regelen.
➢ De UIT kan zelf helaas geen elektrische busjes huren omdat de UU een
samenwerkingsovereenkomst heeft met een bedrijf dat deze niet aanbiedt.
Afval / Recycling
➢ We zamelen afval gescheiden in zodat de gemeente Utrecht dit ook weer gescheiden kan
verwerken. De afvalstromen waarvoor wij aparte afvalbakken hebben zijn: Rest, GFT, Papier
en Glas. Plastic en metaal hoeft niet meer apart te worden ingezameld omdat de gemeente

➢

➢

➢

➢

Utrecht dit zelf scheidt. We hebben een duidelijke planning met hoe laat en op welke locatie
de afvalbakken worden geleverd, geleegd en opgehaald.
Betere (herkenbaardere en grotere) signing aanbrengen zodat het duidelijker is hoe het afval
moet worden gescheiden. Door hier in te investeren en dit goed te bewaren kan deze ook nog
komende jaren worden gebruikt.
Om papier te besparen wordt actief flyeren verboden. Alle informatie vanuit de UIT komt in
de app te staan en partijen op markten mogen alleen een flyer geven als UITlopers hierom
vragen. Zo worden er veel minder uitgedeeld en weggegooid. Alleen een aantal commerciële
partijen waarmee dat is afgesproken mogen nog een flyer in de tasjes doen.
De drinkbekers die gebruikt worden bij de barren zijn van het duurzame R-PET. Deze kunnen
opnieuw tot R-PET bekers worden verwerkt, mits goed ingezameld. Om dit te verzorgen
werken we met een statiegeld systeem. Deelnemers betalen bij het halen van een drankje
statiegeld tenzij ze ook een beker inleveren. Het is gebleken dat met dit systeem tot wel 90%
van de bekers weer wordt ingeleverd. Verder zijn belangrijk goede communicatie met het
publiek door middel van signing en instructies voor de crew
Dit jaar werken wij met een vernieuwd bandjessysteem wat tevens functioneert als
betalingssysteem. Door met deze chip te betalen hoeven we geen gebruik meer te maken van
wegwerpmuntjes
op
het
festival
bijvoorbeeld.

Omgeving
➢ De UIT is ook een belastend evenement voor de omwonenden. Om deze impact te
verminderen brengen we de omwonenden op de hoogt van het programma van de UIT door
middel van een bewonersbrief. Zo betrekken we hen in onze plannen. Ook willen we een
duidelijk aanspreekpunt creëren en alle klachten op een centrale plek verzamelen en
afhandelen. Hiervoor kunnen buurtbewoners terecht bij onze Centrale Post (CP). Dit wordt
duidelijk gecommuniceerd aan de buurtbewoners middels een bewonersbrief op welke
contactgegevens en locatie wij bereikbaar zijn.
Eten
➢ Dit jaar is al het eten dat door de UIT wordt aangeboden vegetarisch. Ook zullen er meer
veganistische en biologische/fairtrade opties zijn voor zover dit binnen het budget past.
➢ Plastic reductie op het eten doordat we met papieren bordjes en bestek werken die
gerecycled kunnen worden.
➢ Afgelopen jaren is er bijgehouden hoeveel eten er overbleef. Aan de hand hiervan kunnen we
dit jaar gerichter inkopen doen en we gaan dit dit jaar ook weer bijhouden.

Bewustwording
➢ We streven ernaar de deelnemers tijdens de UIT meer bewust te laten worden over het
onderwerp duurzaamheid en de kleine zaken die je zelf al zou kunnen veranderen, mede
door workshops, interactieve acties, lokale projecten en educatie.
➢ We bieden duurzame workshops aan, zoals de kanoactiviteit waarbij je afval uit de gracht
vist, dat wordt aangeboden door de Green Office.
➢ We willen de Afvalbutlers inhuren op het Cultureel Festival. Zij lopen rond en houden een
act rondom zwerfafval. Zo creëren we bewustwording en moedigen we UITlopers aan hun
afval weg te gooien.

➢ Informatie verspreiden door een pagina over dit onderwerp op de site te zetten en borden
van de Green Office op locaties zoals bijvoorbeeld de lunch te gebruiken om informatie over
duurzaamheid te verspreiden.
➢ We zamelen PET flesjes in door middel van een ludieke actie.
➢ Er is een programma opgezet voor een duurzaamheidsdag voor de verenigingen. Tijdens deze
dag geven we voorlichting aan de (commissie)besturen over hoe je een duurzame
introductieperiode kan organiseren en in samenwerking met de Green Office hoe je een
duurzaamheidsbeleid schrijft. Deze dag is vrijblijvend. Er zal gefocust worden op onder andere
thema’s zoals actief/ stroom en waterverbruik/ gadgets uitdelen. In verband met planningtechnische redenen zal deze komend jaar voor het eerst georganiseerd worden.

Lange Termijn Doelen
De UIT streeft er naar de meest duurzame introductieweek van Nederland te worden. Door mee te
doen aan de DIT kunnen wij ons beleid toetsen aan de hand van de vragen die zij aanleveren en
worden wij beoordeeld op de daadwerkelijke uitvoering van het beleid.
Deelname Duurzame Introductie Tijd (DIT, voorheen Duurzame Introductie Stunt (DIS))
De DIT is een nationale wedstrijd met als doelstelling introductieweken te stimuleren om zich in te
zetten voor duurzaamheid. Er wordt een ranglijst gevormd op basis van vragen. Sommige van deze
vragen zullen gesteld worden in een kort interview dat afgenomen zal worden met de deelnemende
introductieweken en andere vragen moeten door introductieweken zelf beantwoord worden, al dan
niet met aanvullend bewijs. Op basis van de antwoorden op alle vragen en aanvullend bewijsmateriaal
zal de ranglijst uiteindelijk opgesteld worden.
Deelname Duurzame Barometer Evenementen
Met deelname aan de Barometer Duurzame Evenementen wordt de UIT door een geclassificeerd en
onafhankelijke auditor beoordeeld over het duurzaamheidsbeleid, aan de hand waarvan een
certificaat wordt afgegeven. Er wordt gekeken naar de thema’s evenementenorganisatie en
duurzaamheid; energie; water, hygiëne en schoonmaak; en afval en grondstoffen. Deze beoordeling
draagt bij aan de continuïteit over het onderwerp en helpt in het opstellen van een lange termijn
visie. Komende jaren kan de UIT namelijk op het duurzaamheidsbeleid voortbouwen en aan de hand
van de verbeterpunten die uit de beoordeling naar voren kwamen de UIT nog verder verduurzamen.
De UIT streeft er naar het niveau brons te behalen.

