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Vous trouvez ci-dessous les
documents du colloque du 23/1/2014:
A votre santé?
Une politique de prévention « alcool
et drogues » à la fonction publique
Cette journée est le résultat d’une
collaboration entre le SPF ETCS et le SPF
P&O. Elle était destinée aux conseillers en
prévention, aux personnes de confiance,

aux responsables P&O et à toute
personne intéressée par la prévention et
le bien-être au travail.

Hieronder vindt u de documenten van het
colloquium van 23/1/204:
Op uw gezondheid?
Een preventief Alcohol- en drugsbeleid
bij de overheid

Deze dag is het resultaat van een
samenwerking tussen de FOD WASO en de
FOD P&O. Hij richtte zich tot de
preventieadviseurs, vertrouwenspersonen,

P&Overantwoordelijken en alle personen
geïnteresseerd door preventie en welzijn op
het werk.
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Voor de Nederlandstalige versie, zie volgende pagina

INTRODUCTION au colloque 23.01.2014 - Bruxelles
A votre santé?
Une politique de prévention «alcool et drogues» dans les services publics
La consommation d’alcool ou de drogues dans un contexte professionnel peut avoir une influence négative sur le bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Des préoccupations en termes de sécurité, de santé mais aussi de
dysfonctionnements au travail peuvent être à l’origine d’une politique de prévention en matière d’alcool et de drogues dans votre

organisation ou institution.
Dans le secteur privé, les mesures de prévention concernant l’alcool et les autres drogues sont réglementées par la convention
collective de travail (CCT) 100. Pour les employeurs du secteur public, cette CCT ne s’applique pas, la politique de prévention en
matière d’alcool et de drogues se base essentiellement sur la législation relative au bien-être au travail. Mais il va de soi que les
dispositions de la CCT 100 peuvent être une source d’inspiration.
Ce colloque démontre la nécessité de la prévention dans les services publics et ce à partir de la perspective d’une politique en
matière de bien-être. Les conditions nécessaires pour mettre en place une politique efficace sont également abordées.
Les rôles du conseiller en prévention, de la personne de confiance, du médecin du travail, du dirigeant, du responsable des
ressources humaines et du délégué syndical sont abordés par différents orateurs et avec des exemples pratiques.
Le colloque se termine par une discussion en panel interactif au cours duquel différentes propositions sont soumises aux
panelistes. La salle est impliquée activement dans le débat.
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Pour la version en français, voir page précédente

INLEIDING colloquium 23.01.2014 - Brussel
Op uw gezondheid?
Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de openbare diensten
Het gebruik van alcohol of drugs in de werkcontext kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van werknemers bij de

uitvoering van hun werk. Zowel overwegingen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid, als overwegingen inzake disfunctioneren
kunnen aan de basis liggen van een preventief alcoholen drugsbeleid in uw organisatie of instelling.
In de privésector worden de preventiemaatregelen aangaande alcohol en andere drugs geregeld via cao 100. Voor werkgevers
uit de publieke sector is deze cao niet van toepassing maar is de welzijnswetgeving de basis voor een preventief alcohol- en
drugsbeleid. Dit belet uiteraard niet dat de bepalingen van cao 100 een bron van inspiratie kunnen zijn.
Dit colloquium licht de noodzaak van preventie in openbare diensten toe en dit vanuit het perspectief van een welzijnsbeleid.

Ook de voorwaarden van een efficiënt beleid komen aan bod. De rollen van de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de
arbeidsgeneesheer, de leidinggevende, de HR-verantwoordelijke en de vakbondsafgevaardigde worden besproken door diverse
sprekers en met praktijkvoorbeelden.
Het colloquium wordt afgerond met een interactief panelgesprek waarbij de panelleden verschillende stellingen voorgeschoteld
krijgen. De zaal wordt actief betrokken bij het debat.
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Een preventief alcohol- en
drugbeleid in de openbare
diensten.
Op uw gezondheid?
DG OPO, Ben SMEETS, DG a.i.

Waarom ?
In een modern HR-beleid mag een preventie-beleid
rond drugs en alcohol, maar ook medicijngebruik
niet ontbreken.
Het gaat immers om (NAR):
» Het functioneren van werknemers

» Het voorkomen van risico’s
» Het imago van de organisatie
» Het welzijn van de werknemers
8

Is er een probleem ?

Teruglopende kwaliteit van het werk
9

Of een taboe ?
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• In 2009 dronk de Belg gemiddeld 8,1 liter pure alcohol. Het totale
alcoholgebruik in België daalt, maar alcohol blijft het meest gebruikte
genotmiddel. Ruim 5% van de Belgen drinkt dagelijks meer dan
gezond is voor hen en zijn probleemdrinkers. In totaal zijn dat meer
dan 500.000 Belgen.
• 14% van alle Belgen gebruikten ooit in hun leven cannabis. 3%
gebruikte de afgelopen maand cannabis. 4% gebruikte minstens
eenmaal een andere drug. 1% van de bevolking heeft de afgelopen 12
maanden cocaïne, amfetamines of xtc gebruikt.
• 14% van de Vlamingen heeft de afgelopen twee weken psychoactieve

geneesmiddelen gebruikt. Vooral slaapmiddelen (9%), maar ook
kalmeringsmiddelen (5%) en antidepressiva (5%).
(gezondheidsenquête van 2008)
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Invloed op het werk ?
lichamelijk

geestelijk

sociaal

fysische werkomstandigheden

gezondheid

arbeid

groepssfeer

sociale relaties
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Als leidinggevende:
•

hoe aan een werknemer zeggen dat hij
disfunctioneert ?

•

hoe de verschillende reacties aanpakken die

ontstaan door de confrontatie met het
disfunctioneren ?
•

het in de praktijk brengen van de aangewezen
communicatietechnieken voor elke situatie

•

de rol van iedereen kennen ?
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Als werkgever:
•

Werknemers aanspreken obv functioneren

•

Kaderen in globaal welzijns- en personeelsbeleid

•

Beleid voor alle niveau’s

•

Nadruk op preventie ipv sanctie

Werkcontext:
•

Werkomgeving

•

Werkorganisatie

•

Arbeidsmiddelen

•

Arbeidsrelaties

doel van vandaag is het disfunctioneren op het

werk ten gevolge van alcohol- of druggebruik in
onze overheidsorganisaties bespreekbaar te
maken, het te voorkomen en te verhelpen,
omwille van de nadelige gevolgen er aan
verbonden zowel voor werkgevers als werknemers.
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Het programma
• Het welzijnsperspectief (bescherming van het personeel
- gebruiker inbegrepen, privacy)

• Efficiënt preventiebeleid (management/rol
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer/BOC/tucht)

• Praktijkervaringen (invalshoek externe preventiedienst
SPMT - procedures)

• Rol van de preventieadviseur psychosociale
aangelegenheden en de vertrouwenspersonen:
casestudy uit de private sector (Veerle Devriendt)
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Het programma (2)

• Getuigenis (in ‘t FR ondertitelde film)
• Het preventiebeleid van de Federale politie

• Voorbeeld van beleid uit de private sector
(Premed)
• Panelgesprek met discussie in de zaal
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Het preventief alcohol- en
drugsbeleid vanuit
welzijnsperspectief

Toepassing in de openbare sector

Nadine Gilis
FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Tweesporenbeleid
Alcohol- en drugsbeleid

=
Onderdeel van een welzijnsbeleid

Onderdeel van een functioneringsbeleid

Onderdeel van het welzijnsbeleid
Focus op risicoanalyse en preventie

Nagaan welke de elementen zijn die het welzijn van werknemers bij de uitvoering
van hun werk in het gedrang kunnen brengen

• Gebruik van A&D is een risico dat verhoogd wordt door de
aard van de functie of activiteit
– A&D = aanwezig gevaar
• Horeca, brouwerij
• Sommelier, wijnbouwer

• Gebruik van A&D is een risicofactor die de bestaande
risico’s verhoogt
– Risicofuncties (KB 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers)
• Veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid

• Gebruik van A&D wordt aangemoedigd o.w.v. de
psychosociale belasting eigen aan de aard van het werk
(troost, ontspanning,…)
– Spanning, gevaar eigen aan functie
• Soldaten in oorlogsgebied, matrozen op schip, hulpverleners

• A&D = aanwezig gevaar
– Focus op informatie over gevaren, hoe omgaan met het middel

• A&D = mogelijk gevolg van arbeidsomstandigheden,
arbeidsorganisatie
– Focus op niveau van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud,
arbeidsritme, arbeidsorganisatie,..

• A&D = risicofactor
– Focus op werkomgeving, arbeidsorganisatie, arbeidsmiddelen,
arbeidsrelaties,…
– Belang van fitheid.
– Specifieke oorzaak/oorzaken van secundair belang

Specifiek voor veiligheidsfuncties/functies met verhoogde
waakzaamheid
• Herkennen van signalen van ‘onfitheid’
– Ruimer dan alcohol- of drugprobleem

• Belang van open sfeer
• Belang van het zich kunnen wenden tot deskundigen
– spontane raadpleging bij preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Preventief alcohol- en drugsbeleid
• deel van welzijnsbeleid, verankerd in wet welzijn werknemers
van 4 augustus 1996 + uitvoeringsbesluiten
• verantwoord beleid met sociale consensus
– Informatie en vorming, regels inzake beschikbaarheid,
procedures
– Duidelijke rol voor de betrokken actoren

• werkgever : eindverantwoordelijke welzijnsbeleid
– structurele aanpak preventie d.m.v. opstellen dynamisch
risicobeheersingssysteem
– opleiding aanbieden aan HL en WN’s
– bij onthaal : WN’s inlichten over risico’s en PM – info over
alcohol- en drugsbeleid

• leden HL : voeren beleid uit – elk binnen
bevoegdheid en op hun niveau
– opleiding : herkennen problemen (algemeen : gebrek aan
fitheid)
– vaststellen probleemsituaties

• Bevoegde (interne –externe) preventiedienst
– bijstand bij de uitwerking van een alcohol- en drugsbeleid
• meewerken aan de identificatie van gevaren
• deelnemen aan studie van factoren die van invloed zijn op
het ontstaan van ongevallen of incidenten
• advies verlenen over maatregel of middel waarvan de
werkgever de toepassing overweegt en dat gevolgen kan
hebben voor het welzijn van de werknemers
• actief meewerken bij voorlichtings- en vormingsinitiatieven
• …

Wat is de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?
• onafhankelijk t.o.v. werknemer en werkgever
• beroepsgeheim
• enkel medische onderzoeken en tests die hem worden
toevertrouwd in kader van arbeidsgeneeskunde voor
risicovolle functies
– KB 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
– wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen
het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd

• werkgever kan PA-AG niet opvorderen wanneer hij
probleem vaststelt op werkvloer
• PA-AG kan enkel alcohol -en drugprobleem vaststellen bij
gezondheidsbeoordelingen ikv KB gezondheidstoezicht
• alcohol- en drugtest
– indien nodig voor de opsporing van afwijkingen en contra-indicaties
om de werkpost in te nemen of de activiteit daadwerkelijk uit te
oefenen
– akkoord werknemer

• enkel mededeling geschikt/ongeschikt
– Geen briefing over resultaat test

• spontane raadpleging mogelijk

• (Overleg)comité
Art. 65 welzijnswet : actief bijdragen tot alles wat wordt
ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk te bevorderen
- betrokken bij uitwerken preventiebeleid
- info ontvangen en voorafgaand advies geven over alle voorstellen
en maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk
- belangrijk voor welslagen alcohol- en drugbeleid dat er
consensus is over uitgangspunten en doelstellingen
- voorstellen formuleren omtrent beleid – evalueren van de
toepassing van het beleid en nagaan of doelstellingen bereikt
worden

Onderdeel van het functioneringsbeleid
• Belang van uitgewerkt functioneringsbeleid –
functioneringsgesprekken
• Definieer ‘disfunctioneren’
• Focus op disfunctioneren zelf en niet op oorzaak
hiervan

Wat met het testen op het gebruik
van alcohol en drugs?
• CAO nr. 100
– WG > vaardigheidstesten + niet-geijkte ademtesten > alcohol
– PA-AG > biologische testen (wet Mahoux)
• Ademtest ??
• Ademanalysetest
• Urinetest
• Bloedafname
• Speekseltest…?

Wat met testen in de openbare sector ?

Alcohol-en drugtesten
INTERFERENTIE van verschillende WETGEVINGEN
• Wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die
binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd
– Biologische test < PA-AG i.k.v. arbeidsgeneeskunde
• geen definitie in wet
• Memorie van toelichting : deel van lichaam wegnemen en onderzoeken

– ratio legis : selectiegeneeskunde vermijden

Recht op privacy
= grondrecht
< art. 12 Universele Verklaring voor Rechten van Mens
< art. 8 EVRM
< art. 17 BUPO-verdrag
< art. 22 GW
Geldt ook bij het uitoefenen van het gezag door een werkgever

Recht op privacy
= niet absoluut
Inmenging moet voldoen aan :
- legaliteitsbeginsel : bij ‘wet’ voorzien
- finaliteitsbeginsel : legitiem doel nastreven
Goede reden nodig om tot inmenging over te kunnen gaan
bv naleving van verplichting van werkgever om veiligheidsen gezondheidsrisico’s in de onderneming te beperken

Recht op privacy
– Relevantie- en proportionaliteitsbeginsel : is inmenging
nodig met het oog op verwezenlijken legitiem doel –
zoeken naar minst ingrijpende vormen van inmenging

DUS beperken tot minst ingrijpende test
- eenvoudige ademtest is minder ingrijpend dan een
ademanalysetest
- te verantwoorden voor risicovolle functies

Alcohol- en drugtesten
• Wet bescherming persoonsgegevens van
8 december 1992
verwerking = ruim : verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, raadplegen, gebruiken,…
– persoonsgegevens : info betreffende de persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd
– gezondheidsgegevens : geen definitie

Wet 8 december 1992 –verwerking persoonsgegevens
• afnemen van ademtest – bewaren resultaten in
persoonlijk dossier van de WN
= verwerking persoonsgegeven
= verwerking gezondheidsgegeven?

Wet 8 december 1992 –verwerking persoonsgegevens
• gezondheidsgegevens :
– principieel verbod met talrijke uitzonderingen :
» schriftelijke toestemming
» volksgezondheid
» vitaal belang
» concreet gevaar,…
– verwerking enkel door beroepsbeoefenaars
gezondheidszorg

• Arrest nr. 150.861 van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van
27 oktober 2005
– Afname ademtest = verwerking gezondheidsgegeven
– Afname kan enkel door beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg

• Advies nr. 36/2012 van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
betreffende een voorontwerp van wet voor wat
betreft het uitvoeren van een alcohol- en
drugstest bij het operationeel
brandweerpersoneel
– WVP van toepassing op de verwerking van de testresultaten
– Verwerking gezondheidsgegeven : wijze waarop resultaten
gebruikt worden is belangrijk

• Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de
gezondheidsberoepen
– Wat is onwettige uitoefening van de geneeskunde?
• gewoonlijk verrichten door een persoon (die niet het diploma
bezit van dr. in de genees-, heel- en verloskunde) van elke
handeling die tot doel heeft of wordt voorgesteld tot doel te
hebben, bij een menselijk wezen:
– onderzoeken van de gezondheidstoestand
– opsporen van ziekten en gebrekkigheden
– stellen van een diagnose
– instellen of uitvoeren van een behandeling van een
fysische of psychische, werkelijke of vermeende
pathologische toestand
– inenting

Niet nadruk op aard van de handeling, maar op
diagnostisch of therapeutisch doel dat de handeling
heeft

Toegepast op de ademtest uitgevoerd door een
werkgever :
– niet de bedoeling een diagnose te stellen;
– enkel de bedoeling na te gaan of er afwijking is t.o.v.
wettelijke alcohollimiet (0, 5 promille).
DUS geen medische handeling als deze voorwaarden
vervuld zijn

Wettelijke regeling in kader van
tuchtsancties
• Personeelsleden van de politiediensten
– Alcoholtest
– Art. 25 wet 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de
personeelsleden van de politiediensten
• Koninklijk besluit van 26 november 2001

• Operationeel personeel van de Brandweer
– Alcohol- en drugtest
– Art. 106/1 van de wet van 15 mei 2007 (ingevoegd bij wet
van 21 december 2013)

In kader van algemeen veiligheidsbeleid – compatibel met
preventief welzijnsbeleid

Voorwaarden voor een efficiënt
preventief A&D-beleid op het werk

Marie-Claire Lambrechts, colloquium Op uw Gezondheid? Brussel, 23/1/14

•

VAD: vzw –
koepelorganisatie (1982) –
70-tal leden.

•

Convenant met Vlaamse
overheid.

•

+ federale en Europese
projecten.

•

Schaarbeek: 40
personeelsleden –
vrijwilligers.

•

Alcohol, illegale drugs,
psychoactieve medicatie,
gokken, internet en gamen
+ tabak (VIGeZ).

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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•

Studie, preventie en
hulpverlening

•

Perspectief werking:
gezondheidspromotie en
welzijn.

•

Collega’s: onderzoek,
professionalisering
hulpverlening, preventie
diverse sectoren (beleid en
campagnes),
gespecialiseerde bib.

•

Sector arbeid (ism met

regionale preventiewerkers CGG)

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Voorwaarden
1. Schoenmaker blijf bij uw leest: beste
devies
•

Een A&D-beleid is geënt op een bestaand
functioneringsbeleid en niet omgekeerd.

•

Een goed werkend personeelsbeleid is een
must.. Opvolging van arbeidsgedrag moet
vaak intensiever en frequenter.

•

Denk na over omschrijving ‘goed
functioneren’.
© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Voorwaarden
2. Don’t copy paste: organisatiecultuur
•

Groot/klein

•

Voorbeeldfunctie

•

Veiligheid

•

Stijl leidinggeven

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Voorwaarden
3. Je kan geen omelet maken zonder eieren
te breken.
•

Tijd

•

Mensen (werkgroep)

•

Initiatieven (actieplan)

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Voorwaarden
4. Met passen en meten wordt de meeste
tijd versleten

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Voorwaarden
•

Visie op A&D

•

Visie op preventiebeleid

•

Wettelijke context

•

Voorbereiding, analyse en draagvlak

•

Pijlers A&D-beleid

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Om wat alcohol en drugs doen

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Alcohol belangrijkste risicofactor

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Niet-problematisch gebruik

Meerderheid bevolking

(VAD, 2002)

Minderheid bevolking

Problematisch gebruik
Niet-problematisch
gebruik
Sociaal gebruik
Geïntegreerd gebruik

Situationeel

Chronisch gebruik

(veiligheid/gezondheid)

Proces naar
afhankelijkheid

Riskant

(vooral gezondheid;

Occasioneel excessief
gebruik

impact op omgeving)

treatment
workers
who are
dependent
counselling
self-assessment

workers beginning to
experience problems
(occasional excessive
/inadequate use)

workers without problems

information
education

© ILO, 2002

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Voorwaarden
•

Wettelijke context

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Cao 100: private sector!
Advies
Nationale Arbeidsraad:
werk analoge regeling uit
voor:
• Publieke sector
• Gesubsidieerd personeel
van het vrij onderwijs

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Voorwaarden
•

Voorbereiding, analyse en draagvlak

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Hoe aanpakken?

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Gevolgen problematisch
alcohol- en druggebruik
Ziekteverzuim

43 %

Te laat komen

42 %

Onregelmatig presteren
Ongepast gedrag (onbeleefd zijn, pesten, brutaal zijn, agressief)

41 %

Regelmatige, kortdurende afwezigheden

41 %

Slecht uitgevoerde taken

39 %

Afwijkend werkpatroon

26 %

Conflicten met collega’s

29 %

Klachten van klanten, imagoproblemen

16 %

Bron: VAD/Q-ADO 28sept13 (n=879)/meerdere antwoorden mogelijk
© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Factoren die alcoholgebruik in
de hand werken
Contacten met klanten en leveranciers

26 %

Beschikbaarheid van alcohol op het werk

24 %

Stress

20 %

Voorbeeldgedrag van collega’s

18 %

Te soepel reglement inzake alcoholgebruik

13 %

Voorbeeldgedrag van leidinggevenden

12 %

Veel werk (werkdruk)

12 %

Bron: VAD/Q-ADO 28sept13 (n=1253)/meerdere antwoorden mogelijk
© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Voorwaarden
•

Werken aan de diverse pijlers alcohol- en
drugbeleid, ook in de uitvoering

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Om doelgericht te kunnen
handelen

Rollen verduidelijken

© VAD_colloquium Op uw
Gezondheid_23/01/14
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Rolbepaling: wat
Collectieve rol
•

Plaatsen thema op de
agenda
–
–

vanuit preventieve taak
vanuit confrontatie met
probleemgebruik

•

Creëren draagvlak voor
beleidsmatige aanpak.

•

Uitwerken beleid in
werkgroep.

•

Rol bij de uitvoering beleid
(vorming, voorlichting).

Individueel gerichte rol
• Iedereen neemt rol op zoals
in het beleid geconcretiseerd
werd: consequent, objectief,
vanuit kansenbeleid.
• Iedereen handelt als mens:
kan zeer divers zijn. Beleid
kan mensen stimuleren te
handelen conform visie
beleid.

© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14

Wie doet (best) wat bij
functioneringsprobleem?
Functioneringsprobleem


Collega’s: niet
toedekken



Hiërarchische lijn: focus
op functioneren

Alcohol- of drugprobleem


Interne bedrijfshulpverleners:


motiveren tot aanpak;
verwijzen naar externe
hulpverleners.

Vraag naar feedback
Beroepsgeheim en
vertrouwelijkheid van gegevens

ondersteunende diensten / personen
© VAD_colloquium Op uw Gezondheid_23/01/14
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Hoe kunnen we helpen?

Hoe informeren we?

© Colloquium Op uw gezondheid? 23 januari 2014
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Info

Marie-Claire Lambrechts
VAD, coördinator sector arbeid
KU Leuven, Center for Environment & Health
marie-claire.lambrechts@vad.be
02 423 03 51 - www.qado.be
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De la préparation à la mise en place
d’une politique de prévention des
assuétudes : retour d’expériences

C. CARTON

23 janvier 2014

Consommation d’alcool et de drogues : c’est un fait…
Etude de l’observatoire européen des conditions de travail (27 Etats
membres de l’UE+ Norvège)
38 % des travailleurs consomment de l’alcool une à trois fois par
semaine.
En Belgique, 13 % des travailleurs consomment de l’alcool de façon
dangereuse

Chiffres 2011 de l’Observatoire européen des drogues

En 2009, 6,7 % des européens âgés de 15 à 64 ans ont consommé
du cannabis, 1,2 % de la cocaïne, et 1,1 % des amphétamines

Nous sommes tous concernés
Un conducteur de véhicules est adressé par l’employeur
au CP - médecin du travail, car il a eu deux accidents en
moins de six mois. L’employeur suspecte une
consommation d’alcool.
Un CP psychosocial reçoit une infirmière dans le cadre de
problèmes relationnels au travail.
Dans le décours des entretiens, cette dernière confie une
consommation excessive d’alcool pour gérer son anxiété.
Lors d’une visite de lieu de travail, le CP- sécurité
découvre un lot de boissons alcoolisées dans le
frigo d’un
atelier.
Un employeur interpelle le CP-psysoc
car il souhaite instaurer des alcootests
chez ces chauffeurs.

Aspects règlementaires

4

 Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail

 AR du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être
 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de santé
des travailleurs
 Arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la
charge psychosociale occasionnée par le travail dont la
violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.
5

Convention collective de travail n°100 (CCT100)
du 1er avril 2009 concernant la mise en œuvre
d’une politique préventive en matière d’alcool et
de drogues dans l’entreprise
Objectif : prévenir les risques en lien avec une
consommation d’alcool ou de drogues sur le lieu de
travail

6

2.2. Principe de la CCT 100
Politique, adressée à
l’ensemble des travailleurs
(secteur privé) visant à
prévenir tout
dysfonctionnement au
travail occasionné par la
consommation d’alcool ou
de drogues et à y
remédier.
7

Application pratique
Mise en œuvre d’une procédure

C. CARTON

CP psychosocial
8

Ne propose pas une
politique préventive
toute faite

Mais

Pose les limites d’une
politique préventive

 Dysfonctionnement ;
 Applicable à tous ;
 Spécificité des substances, partir d’une donnée objective ;

 Prévention, signalement rapide et remédiation.

9

Conception
du projet

Suivi et
évaluation

Mise en
œuvre de la
procédure

10

Groupe de
travail et
Etat des
lieux

Elaboration
d’une
procédure

2.1. Des partenaires…

11

 Mise en place un groupe de pilotage :
 Représentants de l’employeur
 SIPP
 SEPP
 Experts ou personnes ressources (en santé, au niveau
juridique, …)
 Partenaires sociaux
 Etc.
Pour être opérationnel :
 Désignation d’un pilote (en charge aussi de l’animation)
 Fixation d’un calendrier, ordre du jour et PV de réunion
 Idéalement, ne pas dépasser 10 participants

2.2. Sur quoi travailler ?
Permettre à chacun d’appréhender la problématique
Alcool, drogues, médicaments, …
Mettre un terme aux préjugés
Cerner le contexte + risques spécifiques liés à l’activité
Comprendre et détecter les effets (dommages pour la santé,
dysfonctionnements, co-alcoolisme, etc.)
Compiler des documents utiles
Balises réglementaires propres à l’entreprise / ROI/ etc.
Procédures mises en place ailleurs
= Bases pour la réflexion à mener
12

2.3. Objectif(s)
Accord entre partenaires sur un/des objectif(s) commun(s)
Permet de lever les résistances
Evite les instrumentalisations
Permet un réel dialogue
Garantie quant aux moyens réservés à ce projet
Engagement des partenaires

!!! Démarche collective PREVENTIVE à mettre en
place + volet PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE
13

2.4. Des questions…vers un état
des lieux dans l’entreprise
Consommation d’alcool tolérée ? Oui – Non // Culture interne
Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle quantité ? Soumis à
accord ?
Des problèmes soulevés par le passé?
Des problématiques toujours bien présentes ? Effets ?
Des groupes plus concernés ?
Actions déjà entreprises ?
Sensibilité et formation des lignes hiérarchiques ?
Etc.

14

Etre au clair sur les objectifs !  PREVENTION >< SANCTION
Notion centrale = DYSFONCTIONNEMENT(S) lié(s) au travail

2.5. Politique – 2 niveaux
 Des balises pour tous = charte :
Utilisation, présence d’alcool, niveau de consommation acceptée,
fonction pour lesquelles aucune tolérance n’est acceptée
//niveau collectif
 Intervention en cas de dysfonctionnements = procédures
Situations aigues (incapacité à assurer le poste, mise en danger)
Dysfonctionnements chroniques (potentiellement liés à une
assuétude)
// niveau(x) individuel et/ou groupal

15

2.6. Charte
 Définir une ligne de conduite :
Tolérance
Type d’intervention et délai (récidive)
Suivi, prise en charge, retrait de poste, modalités de retour au
domicile, dépistage, contrôle, etc.
 Clarifier le rôle de chacun :
Employeur, ligne hiérarchique, travailleurs, personnes ressources,
SIPP, CP-MT, CP-psysoc, etc.
 Elaborer les outils
Rédaction de la charte, formulaire d’écartement, du contrat
d’engagement, établir un listing des structures d’aide, etc.
16

 Dysfonctionnements aigus

 Dysfonctionnements chroniques

17

3.2. Des procédures spécifiques…
Dysfonctionnements aigus
Etapes

Mesures de suivi

1er constat
Le supérieur
hiérarchique*
-constate
l’incapacité à
travailler
-remplit le
formulaire
d’écartement

Mesures
immédiates
-Stop travail
-Si poste sécurité
/vigilance : info
SIPP et CP-MT
-Contacts pour
retour domicile
Complications :
-si l’agent refuse
l’écartement(…)
-si l’agent est
violent (…)

2ème constat
(dans les 6 mois)

Idem 1er constat

Idem 1er constat +
-Info sur suite procédure (sanction
si nelle récidive)
-Info DRH + DG

Formulaire
d’écartement
transmis DRH+DG
Si poste de sécu/
vigilance : copie au
SIPP et CP-MT

Idem 1er constat

Idem 2ème constat +
Entame procédure dyfct chronique
Contact personnes ressources

Idem + info quant à
l’entame de la proc
dysfct chronique

idem 1er constat

3ème constat
(dans les 6 mois)
18

Conséquences
administratives
Dès la reprise du travail par l’agent : Le supérieur
-Entretien et mise au point
hiérarchique
-Copie du formulaire d’écartement
conserve le
-Rappel ses devoirs
formulaire
-Informations quant aux csqces en
d’écartement
cas de récidive
Si trouble occasionné :
- Actions auprès des collègues (…)

3.1. Des procédures spécifiques…
Dysfonctionnements chroniques

19

Etapes
Constat par la
LH de dysfts
chroniques

Mesures immédiates
-contact avec les
personnes ressources
–entretien avec l’agent
(confrontation
constructive)+ contrat
d’engagement (fixation
obj)
–Info agent procédure +
existence des personnes
ressources
Si poste de sécu/vigilance
:info SIPP et CP-MT

Mesures de suivi
Fixe une date pour l’entretien de suivi
(durée : 1 à 3 mois)
du contrat
d’engagement

Conséquences admin.
Contrat d’engagement
conservé par le supérieur
hiérarchique

1er entretien
de suivi

-Entretien de bilan avec
l’agent – quid objectifs ?

Si obj atteints = procédure suspendue
mais vigilance de la LH
Si obj pas atteints :
- info risques de sanctions poss.
- fixation d’un nouvel entretien de suivi
(durée : 1 à 3 mois)

Sans récidive ds l’année :
procédure prescrite
Si récidive : processus
reprend
-Contrat d’engagement
conservé par le supérieur
hiérarchique + copie DRH
et DG

Entretiens de
suivi
(2ème ou les
suivants )

Idem 1er entretien de suivi

Si obj atteints : idem 1er entretien
Si obj pas atteints :
-introduction dossier disciplinaire
- fixation nvel entretien (durée : 1 à 3
mois)

Sans récidive dans
l’année : procédure
prescrite
Si récidive : procédure
disciplinaire

3. Mise en œuvre
 Information et diffusion de la procédure
 Sensibilisation des travailleurs
 Formation des membres de la ligne hiérarchique
 Application
 Procédures d’adaptation du poste de travail
 Procédures de réintégration
…
 Sans oublier son évaluation
20

et ses éventuelles adaptations

Démarche à visée préventive (levier d’intervention)
Importance de la conscientisation
Démarrage essentiel (temps, moyens, objectifs clairs)
Ethique, déontologie
Consensus et cohérence
Partenariat, interdisciplinarité
Ouverture et engagement de tous (travailleurs, ligne
hiérarchique, syndicats, etc.)

21

Comme dans toute démarche de prévention
Utile si
adaptée
à l’entreprise

Rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten en de
vertrouwenspersoon in het alcohol-en drugbeleid van de
organisatie: een casestudy
Donderdag 23 januari 2014

Kapstokken om problematisch gebruik van alcohol
en andere drugs aan te pakken




De welzijnswetgeving van 4 augustus 1996
CAO 100 betreffende preventief alcohol –
en drugbeleid in een onderneming
Het functioneringsbeleid: het alcohol en /of
druggebruik behandelen zoals andere
functioneringsproblemen

Dus…
Het preventief alcohol- en drugbeleid
zit dus op twee beleidssporen : het
moet enerzijds deel uitmaken van een
integraal gezondheids- en
veiligheidsbeleid en het moet
anderzijds kaderen in een globaal
personeelsbeleid waarbij werknemers
worden aangesproken op hun
functioneren.

Preventie…
De vier mogelijke pijlers van een efficiënt
alcohol- en drugbeleid zijn :
 voorlichting en vorming
 regels ( beschikbaarheid, binnenbrengen
van alcohol en drugs, alcohol- en
druggebruik op het werk)
 procedures bij acuut en chronisch misbruik
 hulpverlening.

De organisatie






1400 personen
In Brussel gelegen
Grotendeels administratieve diensten
met contact met burgers en bedrijven,
ook buitendiensten
Beschikt over een eigen medische- en
sociale dienst

Uitgangspunten…






Beter voorkomen dan genezen…
nadruk op PREVENTIE en constructieve
aanpak!!!!
Op een eerlijke en open manier naar de
organisatie durven kijken om tot verandering
te komen
Iedereen, ongeacht zijn niveau, heeft
verantwoordelijkheden en bepaalt mee het
welslagen van dit project

Hoe het begon…








Risicoanalyse psychosociale belasting in de
organisatie toont aan dat er situaties zijn waar
sprake is van alcohol en druggebruik
Intern preventieadviseur psychosociale aspecten en
interne verpleegdienst signaleren aantal situaties
Preventieadviseur psychosociale aspecten en
vertrouwenspersonen worden betrokken in de
risicoanalyse psychosociale belasting
Preventieadviseur psychosociale aspecten en
vertrouwenspersonen geven signalen dat er sprake
is van situatie van drank of drug gebruik/misbruik

Oprichten van een werkgroep…
Voorgezeten door een stuurgroepcoordinator worden
betrokken geadviseerd door de extern preventieadviseur
psychosociale aspecten:

Intern preventieadviseur veiligheid

Verpleegdienst

Algemeen beheer

Sociale dienst

Mess

Personeelsdienst

Vertrouwenspersonen en intern preventieadviseur
psychosociale aspecten

Syndicaal vertegenwoordigers
=> Deelname aan de werkgroep van de preventieadviseur
psychosociale aspecten en vertrouwenspersonen

De werkgroep op volle toeren…








Opstellen en uitvoeren enquete: hoe groot is
het probleem in de organisatie?
Opstellen van een charter
Opstellen van beleidsdocument met
procedure acuut gebruik en chronisch
gebruik
Voorstellen omtrent beschikbaarheid alcohol
Voorleggen beleidsdocument aan directie

De werkgroep op volle toeren…




Informeren en opleiden van de
leidinggevenden
Deelname aan al deze actiepunten
van de preventieadviseur psychosociale aspecten
en vertrouwenspersonen

Informatie en opleiding leidinggevenden met vervolgsessies
Samen met personeelsdienst, PA veiligheid, PA psychosociale
aspecten, interne hulpverleningsstructuur en in aanwezigheid van de
vertrouwenspersonen

Inhoud:
- informatie over alcohol en drugs
- bewustwording van de problemen rond alcohol en
druggebruik
- beleidsdocument en de procedures
- rol van medico-sociale dienst, preventieadviseurs en
vertrouwenspersonen
- rol van leidinggevenden en oefenen constructieve gesprekken met
werknemers

Opgelet: Vergeet de nieuw leidinggevenden niet!
=> Meewerken aan opleiding, aanwezigheid bij opleidingen opdat de
drempel om vertrouwenspersonen en preventieadviseurs te
contacteren verlaagt


Opleiding werknemers






Samen met personeelsdienst, PA veiligheid, PA psychosociale
aspecten, interne hulpverleningsstructuur en in aanwezigheid
van de vertrouwenspersonen
Inhoud:
- bewustwording van de problemen rond alcohol en
druggebruik
- beleidsdocument en de procedures
- hoe omgaan met collega’s met alcohol en/of drugproblemen
- rol van medico-sociale dienst, PA’s en vertrouwenspersonen
Opgelet: Vergeet de nieuwe werknemers niet!

=> Meewerken aan opleiding, aanwezigheid bij opleidingen opdat
de drempel om vertrouwenspersonen en preventieadviseurs
verlaagt

Verder…
Werkgroep blijft voortgang project opvolgen
 Beslissing tot vrijwilligersgroep van ex-gebruikers
 Link maken gedragscode “hoe met elkaar om te
gaan als collega” en project alcohol en drugs
 Beslissing intervisie interne hulpstructuur, PAPS en
VP
 Na 2 jaar evaluatie van het
beleid/project/procedures…
=> Deelname aan al deze actiepunten van de
preventieadviseur psychosociale aspecten en
vertrouwenspersonen


Na 2 jaar: Evaluatie…
Aan de hand van een vragenlijst bij leidinggevenden
(elektronische afname) over procedures, algemene vragen,
hulpverlening, beschikbaarheid van alcohol

Conclusies van de bevraging geven input voor de verdere
uitbouw, verfijning, aanpassing van het alcohol-en drugsbeleid:
- rolverwarring leidinggevenden
( “mens” tegenover “chef”)
- rol van de hulpverlening verduidelijken
- heropfrissen opleiding en informatie personeel
- aanpassingen procedures,…
=> Deelname aan de evaluatie en aanpassingen van de
preventieadviseur psychosociale aspecten en
vertrouwenspersonen


De hulpstructuur in de organisatie…










Luistert naar de moeilijkheden die men ondervindt
en helpt zo te voorkomen dat men naar de drank
grijpt als “oplossing”
Probeert een vertrouwensrelatie op te bouwen
Helpt bewust te maken van het probleem
Helpt te motiveren om therapeutische hulp te
zoeken
Helpt naar externe organisaties te sturen die het
best zijn
Onderhoudt contact met werknemer tijdens
afwezigheid ( eventueel huisbezoeken)
Helpt bij de terugkeer en de reïntegratie van de
werknemer na afwezigheid

De hulpstructuur in de organisatie…




Nadruk ligt op het aanpakken van de onderliggende
problemen die leiden tot drankmisbruik en niet op
het functioneringsprobleem die door de
leidinggevende dient aangepakt te worden
Is tussenschakel tussen interne en externe
contacten

Rol van vertrouwenspersonen …
Na het volgen van de nodige opleidingen
besloten ze:




Signaalfunctie naar leidinggevenden,
preventieadviseurs veiligheid en
psychosoiale aspecten,…
Verwijzen naar interne procedures en
verantwoordelijkheden

Rol van vertrouwenspersonen …
Na het volgen van de nodige opleidingen
besloten ze:
 Luisterend oor
 Problemen identificeren
 Bewustzijn verhogen
 Doorverwijzen naar interne (of externe)
hulpstructuren
 Telefonisch contact onderhouden tijdens
afwezigheid en bij terugkeer als persoon dat
wil

CAO 100




HOOFDSTUK VI - ROL VAN DE PREVENTIEADVISEURS Artikel 13 De
werkgever ziet er op toe dat in zijn onderneming het kader wordt gecreëerd
waarin de preventieadviseurs op optimale wijze hun rol binnen het preventief
alcohol- en drugsbeleid van de onderneming kunnen opnemen. - 19 - cao nr.
100
Commentaar:Een preventieadviseur die bij gelegenheid van om het even welk
contact met de werknemers risico’s vaststelt bij het uitvoeren van het werk en
die vermoedt dat deze het gevolg kunnen zijn van het gebruik van alcohol of
drugs : 1. informeert de werknemer over de mogelijkheden tot bijstand die
bestaan op het niveau van de onderneming;
2. informeert de werknemer over de mogelijkheid zich te wenden tot
zijn behandelend geneesheer of gespecialiseerde diensten
3. kan zelf contact opnemen met een externe hulpverlener, indien hij
oordeelt dat de werknemer niet in staat is zich tot externe
hulpverleners te wenden en onder voorbehoud van het akkoord van
die werknemer

CAO 100…

De diensten, bedoeld in artikel 33 van de wet welzijn, zijn
respectievelijk de interne en externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk. - Meer in het bijzonder hebben de
preventie- en beschermingsdiensten overeenkomstig artikel 5 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk de volgende opdrachten
die relevant zijn voor het voeren van een preventief alcohol- en
drugsbeleid in de onderneming :
deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op
het ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie van de
oorzaken van doorslaggevende aard van elk ongeval dat een
arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad
advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende de
toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk
gevaar

CAO 100…
medewerken aan de uitwerking van de interne
noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te
nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de
vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake
de maatregelen in verband met het welzijn van de
werknemers en medewerken aan de maatregelen en de
uitwerking van propagandamiddelen die in dat verband door het
comité voor preventie en bescherming op het worden vastgesteld
aan de werkgever en het comité voor preventie en bescherming
op het werk advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel of
middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die
gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers

Rol van preventieadviseur psychosociale
aspecten









Luisterend oor
Problemen identificeren
Bewustzijn verhogen
Doorverwijzen naar interne of externe
hulpstructuren
(Telefonisch) contact onderhouden met
werknemer tijdens afwezigheid en bij
terugkeer als persoon dat wil
Verwijzen naar interne procedures en
verantwoordelijkheden ( veiligheid,…)

Rol van preventieadviseur psychosociale
aspecten








Doorverwijzen naar procedure arbeidsongevallen
indien nodig
Bijstaan leidinggevenden bij vragen/advies omgaan
met personeelsleden met alcohol en/of
drugproblemen
Signaalfunctie naar directie via jaarlijks verslag
CPBW,…
Indien gewenst door werknemer contact met
arbeidsgeneesheer, behandelend geneesheer,
externe hulpstructuur, leidinggevende,
preventieadvisuer veiligheid,…
Meehelpen deze materie “levendig” te houden

Rol van preventieadviseur psychosociale
aspecten







Bijstaan vertrouwenspersonen wanneer
confrontatie met alcoholproblemen
De aanpak rond alcohol-en drugproblemen
ook meenemen naar de andere projecten
rond psychosociaal welzijn
Zijn of haar expertise toevoegen aan de
werkgroep en de verdere uitwerking
Bewaakt en bevordert de samenwerking
tussen de interne en externe diensten

Problemen identificeren…





Alcohol en/of drugproblemen worden pas ter
sprake gebracht als persoon er zich voor
open stelt
Persoon zelf laten nadenken over
alcoholconsumptiegedrag of druggebruik
Samen zoeken naar onderliggende
problemen en hun mogelijke oorzaken
- samenhangend met werk
- samenhangend met persoonlijke
geschiedenis

Bewustmakingsproces…








Adviezen geven
Voor en nadelen afwegen van het
gebruik..mogelijke gevolgen en risico’s
Gebruiken van externe druk die uitgaat van
werk en familie
Verschillende opties van hulpverlening
aanreiken
Geloof in het kunnen van de persoon en oog
blijven hebben voor hun welzijn
Financiële ondersteuning van de therapie
( sociale dienst)

Rol van tussenschakel…




Interne contacten met collega’s en/of
chef als persoon dit wenst en
vertrouwelijkheid garanderen
Externe contacten met de familie en/of
de externe hulpverleningsdienst

Voorbereiden van de herintegratie





Helpen bij het overwinnen van de angst
om terug te keren
Een eerste contact voorbereiden met
de chef
Mogelijke dienstverandering voorzien
of nieuw dienstrooster
Nieuwe situatie evalueren

Tot slot …
Informatie / contact :
Veerle Devriendt
GSM: 0498- 52 53 21
veerle.devriendt@skynet.be
www.veerledevriendtconsulting.be

Politique intégrale en matière d’alcool
et de drogue à la police fédérale

Commissaire-divisionnaire Michaël Jonniaux
Porte-parole de la police fédérale

Contenu
 Contexte
 Points de départ et finalité
 Explication des choix de la
politique
 Les 4 piliers
 Rôle des dirigeants
 Ancrage et évaluation

Contexte
 Inspirée de la CCT 100 (CNT 2009)
 Initiative proactive police fédérale
 Différentes phases:
 Groupe de pilotage 2011
 Déclaration de la politique à suivre (mars

2012)
 Groupe de pilotage et groupes de travail
 Développement de 4 piliers
 Note de politique– fin 2012

Points de départ et finalité
 Pas la reconnaissance d’un problème
au sein de la police fédérale
 Objectifs:
 Prévention- Approche stimulante!
 Permettre une réaction appropriée

 Bien – être au travail
 Responsabilité de l’employeur



Approche planifiée et structurée de la prévention
Une réelle politique du bien-être

 Concept de gestion des risques

Points de départ et finalité
 Politique intégrale
 Approche multidirectionnelle

Schéma basé sur le schéma VAD/sector arbeid

Points de départ et finalité
 4 piliers <-> 3 types de prévention
 Dysfonctionnement au centre du débat
 Conséquence d’une possible

consommation




Aiguë
Répétée
Chronique

 Discuter – Prévenir -Y remédier

Explication des choix de la politique
 Risques potentiels
 Internes
 Collaborateurs
 Prestations
 Environnement de travail
 Externes
 Légitimité et confiance
 Fonction d’exemple – image
 Vision sociétale

Explication des choix de la politique
 Public cible
 Utilisation liée à l’exercice de la
fonction
 Seuils de tolérance
Interdiction absolue
Tolérance zéro

Interdiction de principe
Sous condition

Tolérance
Non-politique

4 piliers: la réglementation
 Drogues illégales: interdiction absolue
 Alcool: interdiction sauf dérogation
(occasions exceptionnelles)
 Interdiction de consommation avant son

service, en service, dans les installations…
 Dérogation:





par le comité de direction
sur base d’une demande « validée » par le
dirigeant
Consommation limitée
36 demandes (fin octobre 2013)-> 6 accordées

4 piliers: les procédures
 Outil permettant d’intervenir lors de
problèmes de fonctionnement
 Intervention:
 En cas de drogues illégales
 Problèmes de fonctionnement liés à la

consommation de drogues/ alcool:



Consommation aiguë (événement unique)
Consommation répétée ou chronique

 Constatation d’une infraction à la

réglementation

4 piliers: Assistance interne
 Tâches et responsabilités acteurs clés
internes
 Prévention- Information- sensibilisation
 Accueil- Prise en charge- assistance

 Acteurs:
 Médecin curatif/ Médecin du travail
 Conseiller en prévention psychosocial-

Personne confiance
 Stressteam- Service relations internes
 Service social de la police

4 piliers: Information et formation
 Importance d’informer tous les
collaborateurs
 Information, sensibilisation, formation:
 Pour tous
 Groupes cibles spécifiques (dirigeants,

assistants internes,…)
 Sur réglementation- procédures- assistance

 Plan de communication global

Rôle des dirigeants
 La politique comme levier et
instrument préventif
 Engagement formel et intrinsèque
 Fonction d’exemple

 Reconnaître, admettre et discuter
du dysfonctionnement
 Stimuler les collaborateurs

Ancrage et évaluation
 Qu’apporte cette politique?
 Briser le tabou
 Connaissance des limites et du rôle

de chacun
 Collaboration des différents acteurs
 Aide aux collaborateurs
 Prévention à différents niveaux

 Processus continu et dynamique

Evaluation
 Evaluer et assurer le suivi de la mise en
œuvre de la politique et des expériences
acquises
 Evaluation par le comité de direction en
novembre 2013
 Dérogation au niveau des mandataires et chefs

de service des grandes entités
 En tenant compte de certaines « exclusions »
 En informant la cellule intégrité 10 jours à
l’avance (= cohérence)
 D’application àpd 01/04/14

Notre capital le plus important…
…des collaborateurs sains, motivés et
compétents
Merci pour votre attention

De uitbouw van een alcohol- en
middelenbeleid:
praktijkvoorbeeld uit de privé-sector

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorstelling organisatie
Uitgangspunten
Voorbereidende stappen
Pijler 1: regelgeving
Pijler 2: procedures
Pijler 3: hulpverlening
Pijler 4: vorming
Obstakels en valkuilen
Take home

Voorstelling organisatie
• Opgericht in 1995
• 700 vaste werknemers
• Heel wat contractors en
uitzendkrachten
• Volcontinue productie (5
ploegen)
• Recente overname door Kellogg
(2013)

• Productie van chips voor CEMEA
• Sinds 2013: productie van
crackers

Uitgangspunten
• Risicoanalyse:

– Problemen rond A&D zijn realiteit
• Incidenten op het werk
• Gesprekken VP en medische dienst: ± 8 meldingen/jaar
– Eigenheden van de organisatie
• Volcontinu systeem  WN komen op alle momenten
binnen
• Buiten kantooruren: geen management aanwezig
• Organisatie recent overgenomen: nood aan duidelijke
richtlijnen
• In de toekomst veel rekrutering van nieuwe WN

Uitgangspunten
• CAO nr. 10: wettelijke verplichting
– 4 pijlers
Regels

Hulpverlening

Procedures

Vorming

CAO 100:
A POLICY FOR ALCOHOL &
DRUG (AB)USE AT WORK

Do we assume that problems stop at the
entrance of this site?

Voorbereidende stappen
• Enquête leidinggevenden (oktober 2012)
–
–
–
–

45 personen bevraagd
In contact geweest met een WN onder invloed? > 50%
Iedereen kent ‘een procedure’, maar verschillende invulling
Iedereen weet dat er hulpverlening is, maar ongekend wie
wat doet
– Iedereen is vragende partij voor opleiding over dit topic

• Statistieken VP en medische dienst (november 2012)
– Jaarlijks 10-tal WN die worden geholpen o.w.v. A&Dproblematiek

Pijler 1

Regels

• Behouden:
– Binnenbrengen en gebruik tijdens de uren: nultolerantie
– Aanvang van het werk in nuchtere toestand
– Geen beschikbaarheid alcohol op het werk

• Gewijzigd:
– Sinterklaasfeest en burenreceptie: alcoholvrij geworden voor
werknemers (vanaf 2013)
– Teamevents: momenteel budget voor 2 consumpties per
persoon
• Dient nog verder te worden uitgewerkt
• Nood aan versterking rol LG

• Regels ter advies voorgelegd aan OR en CPBW (maart 2013)

Pijler 2

Procedures

• Oprichting werkgroep
–
–
–
–

LG uit alle lagen
HR
IDPBW
VP

• Uitwerking procedures (voorjaar 2013)
– acuut misbruik
– chronisch misbruik
– gecheckt met juridisch adviseur
• Voorstelling procedures aan directie, OR en CPBW (voorjaar
2013)

Pijler 3 Hulpverlening
• Aanwezige kanalen:
– Medische dienst
– Vertrouwenspersonen
– Preventieadviseur psychosociaal welzijn
– ICAS (employee assistance program)
– …
• Vaststelling: kanalen zijn op zich gekend, maar ruim aanbod
 wie doet wat?
• To do: duidelijkere definiëring van de verschillende kanalen via
bedrijfskrantje (februari 2014)

Pijler 3 Hulpverlening

Rol arbeidsgeneesheer
• Raadgevende – adviserende rol
Preventieve geneeskunde Niet curatief
Geen diagnostiek

Algemene gezondheidstoestand
intern
Doorverwijzen
extern

Pijler 3 Hulpverlening

Rol arbeidsgeneesheer
• Bepalen van geschiktheid / functionering
enkel binnen het gezondheidstoezicht
bv. Werknemer met veiligheidsfunctie
grenzen:

Beroepsgeheim

Pijler 3 Hulpverlening
• Rol VP / PAPA
– Opvang en sensibilisering
– Doorverwijzing
– Evt. actief tussenpersoon zijn tussen WN en gespecialiseerde
hulpverlening
 Specifieke opleiding in 2013

• Rol ICAS
– Telefonische bereikbaarheid 7/7, 24/24
– Onbeperkte telefonische counselling
– 5 face-to-face consultaties mogelijk

Pijler 4

Vorming

• A&D-beleid (ruimer: gezondheidspromotie) in aanwervingsen onthaalprocedure (sinds 2013)
• Sensibilisatie voor het personeel via affiches en infobrochures
(start half 2013, verder uit te werken 2014)

• Opleiding LG (2014)
– Hoe A&D-problemen vaststellen? Correct gebruik checklist
– Gespreksvoering rond het thema: praktische training
– Tussentijds (2013 – 2014): systematisch individuele toelichting
aan nieuwe LG

Obstakels en valkuilen
• Beleid positioneren
 onderdeel van organisatiecultuur
• Focus op functioneren, gedrag, veiligheid
• Juridische vragen
• Evaluatie van het beleid via PDCA

Take home
Uitwerking en implementatie beleid vergt tijd
 Rome wasn’t built in a day
Primaire focus = veilig en efficiënt functioneren
≠ welk product heeft WN genomen
Beleid verankeren in organisatiecultuur

Vragen?

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Contactgegevens
Dr. Jan Geens – preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Premed
jan.geens@premed.be
Annelies Geuens – preventieadviseur psychosociale aspecten Premed
annelies.geuens@premed.be
Annelies Stuer – bedrijfsverpleegkundige Pringles
annelies.stuer@kellogg.com

Albert travaille en tant
qu’attaché auprès d’un Service
public fédéral. En raison de sa
consommation d’alcool
pendant la pause de midi, il
n’est plus en état de
fonctionner l’après-midi. Il
s’endort souvent devant son
ordinateur. C’est la
responsabilité du médecin du
travail de résoudre ce
problème.

0 Oui
0 Non
0 Ne sais pas

Albert werkt als attaché bij een
Federale Overheidsdienst.
Wegens alcoholgebruik tijdens
de middagpauze, is hij in de
namiddag niet meer in staat
om te functioneren. Hij valt
vaak in slaap voor zijn
computer. Het is de
verantwoordelijkheid van de
arbeidsgeneesheer om dit op
te lossen.

0 Ja
0 Neen
0 Weet het niet

Liesbeth travaille en tant
qu’assistante sociale pour une
société de transport en commun.
Elle aime sortir et fume
régulièrement du cannabis
lorsqu’elle sort avec des amis.
Pendant son travail, elle ne
consomme jamais et elle insiste
là-dessus. L’employeur ne doit
pas se préoccuper de la vie privée
de ses travailleurs.

0 Oui
0 Non
0 Ne sais pas

Liesbeth werkt als sociaal
assistente voor een openbare
vervoersmaatschappij. Ze zet
graag een stapje in de wereld en
rookt regelmatig cannabis met
vrienden als ze uit gaat. Tijdens
haar werk gebruikt ze nooit en
daar staat ze op. De werkgever
hoeft zich niet te moeien met het
privéleven van zijn werknemers.

0 Ja
0 Neen
0 Weet het niet

Un hôpital de CPAS veut une
politique efficace relative à
l’alcool. Le service du personnel
propose de reprendre des
règles claires dans le règlement
du travail. La tolérance zéro estelle la seule option possible
pour avoir une politique
efficace ?

0 Oui
0 Non
0 Ne sais pas

Een OCMW-ziekenhuis wil een
krachtdadig alcoholbeleid. De
personeelsdienst stelt voor om
duidelijke regels in het
arbeidsreglement op te nemen. Is
nultolerantie de enige optie voor
een efficiënt beleid?

0 Ja
0 Neen
0 Weet het niet

Lors de la fête de Noël annuelle
pour le personnel d’une
commune, on boit une grande
quantité de vin. Walter monte
dans sa voiture
immédiatement après la fête.
En route vers son domicile, il
heurte un arbre et est
gravement blessé. La police
constate l’intoxication
alcoolique. L’employeur doit-il
payer les frais d’hôpital ?

0 Oui
0 Non
0 Ne sais pas

Op het jaarlijks kerstfeest voor
het personeel van een gemeente
wordt er flink wat wijn
gedronken. Walter stapt
onmiddellijk na het feestje in
zijn auto. Op weg naar huis rijdt
hij tegen een boom en is zwaar
gewond. De politie stelt
alcoholintoxicatie vast. Moet de
werkgever de ziekenhuiskosten
betalen?

0 Ja
0 Neen
0 Weet het niet

