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Externe opleidingen

Doelstellingen
• De gevolgen van alcoholmisbruik op de werkvloer 

zijn groot, zowel voor het bedrijf als de medewerker 
in kwestie. Deze kosten komen o.a. tot uiting in 
het verhoogd aantal arbeidsongevallen, verhoogd 
absenteïsme, productieverlies en werkloosheid. 
Daarnaast heeft alcoholmisbruik ook een invloed  
op de werksfeer. De relaties met collega’s verzuren.

• Nog maar weinig Belgische ondernemingen hebben 
momenteel een alcoholbeleid. Een investering in 
preventie kan nochtans leiden tot een aanzienlijke winst. 
Op lange termijn wordt hierdoor de sfeer verbeterd en de 
gezondheid van de medewerkers bevorderd, waardoor 
het ziekteverzuim verlaagd wordt. Sinds 1 april 2009 
is er een nieuwe CAO 100 van kracht waarin van elke 
onderneming verwacht wordt te voorzien in een  
alcohol- en drugsbeleid tegen 1 april 2010.

• De opleiding ‘alcohol en drugs’ voorziet dan ook in  
een basiskader waarin de cursisten zicht krijgen op  
de algemene problematiek van alcohol en drugs en op 
de verschillende bouwstenen die van belang zijn in de 
uitbouw van een goed preventiebeleid rond dit thema.

Wijze van uitvoering
• Interactieve opleidingssessie waar volgende onderwerpen 

aan bod komen:
 – Begripsafbakening: Wanneer is er sprake van problematisch 

gebruik? Wat zijn de oorzaken, de symptomen en de gevolgen?

 – Belangrijkste bouwstenen voor een goed alcohol- en 
drugsbeleid: vorming en voorlichting, regelgeving met oog 
voor de juridische aspecten, procedures en hulpverlening.

• Duur van de opleiding: 4 uur.

• Aard van de opleiding:
 – Bedrijfsintern voor groepen van minimum 5 personen  

(max. 18 personen).

 – Open opleiding voor groepen van 8 tot 18 personen.

Resultaat
• U bent in staat de problematiek van alcohol en drugs  

op een effectievere en beleidsmatigere manier aan  
te pakken.

• U bent in staat signalen van mogelijk misbruik vroeger  
te onderkennen.

• U heb zicht op hoe u op een meer gestructureerde 
manier een medewerker kan ondersteunen die een 
alcohol- of drugprobleem heeft.

Voordelen

 Op een efficiënte wijze een drugs– en alcoholbeleid binnen de onderneming opzetten.

 Vroegtijdig signalen van mogelijk problematisch gebruik herkennen.

 Proactief ingrijpen op dit problematisch gebruik.

Alcohol en drugs, handvaten voor 
de opstart van een preventiebeleid


