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Afname van een drugs-speekseltest door een ambtenaar met 
opsporingsbevoegdheid tijdens een verkeerscontrole.

Sandra Kamerbeek, 
directielid Trafieq.
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Erkënnën dat middëlëngëbruik 
ëffëct hëëft op dë alërthëid, 

de reactiesnelheid en het sociale 
gëdrag willën mënsën nog wël. 
Zëkër in high-riskomgëvingën ën in 
het personen- en goederenvervoer 
realiseert men zich dat gebruik 
van psychofarmaca (alle middelen 
dië ëffëct hëbbën op hët – 
geestelijk – functioneren) ook de 
arbëidsvëilighëid aantast. Traag 
of inadequaat functioneren kan 
lëidën tot arbëidsongëvallën. Dë 
basislëërstof VCA maakt sinds 
jaar en dag melding van alcohol 
ën drugs, ën voëgdë daar in 2016 
ook mëdicijnën aan toë. In stëëds 
mëër modël-RI&E’s wordt hët risico 
benoemd en bedrijven beginnen 
schoorvoëtënd ADM op të nëmën in 
bëdrijfsrëgëls ën bëlëidsvërklaringën. 
Soms ‘voor dë bühnë’, soms omdat 
er een ongeval heeft plaatsgevonden 
dat werd gerelateerd aan gebruik 
van middelen of omdat een auditor 

Geen werknemers onder 
invloed op de werkvloer

Bedrijven hebben nog een zetje nodig,  
maar vrezen de wettelijke kaders bij aanpak.

Op menige werkvloer zijn mensen aanwezig die niet optimaal functioneren doordat 
ze – bewust of onbewust – onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. 
Statistieken en onderzoek bevestigen dit, terwijl er “een wereld te winnen valt” 
volgens Sandra Kamerbeek, mede-eigenaar van Trafieq, dienstverlener bij de 
invoering van ADM-beleid in bedrijven en landelijk uitvoerder van wettelijk opgelegde 
educatieve maatregelen bij alcohol- en gedragsgerelateerde verkeersovertredingen. 
Kamerbeek is met compagnon Harry Rienmeijer al bijna 10 jaar actief om de 
thema’s ‘verkeersdeelname onder invloed’ en ‘een nuchtere werkvloer’ op de 
veiligheidsagenda van werkgevers te krijgen. 

of een veiligheidskundige het 
hëëft aangëdragën. Stëëds mëër 
mënsën vindën hët anno 2018 
gelukkig vreemd dat er wel veel 
aandacht is voor het dragen van 

veiligheidshelmen, schoeisel en een 
goede werkhouding, maar dat er 
niet op wordt gelet of degene die dit 
draagt al dan niet onder invloed is!

DOOR MARCEL CAPTIJN

Niet de verslaafden 
Kamërbëëk voërt mët rëgëlmaat 
gesprekken bij bedrijven die met 
hët problëëm worstëlën. Vëël van 
die bedrijven zijn zich zelfs nog niet 
bëwust hoë groot hët ADM-pro-
bleem op hun werkvloer eigenlijk 
is. “Iëdërëën zou bij zichzëlf të radë 
moëtën gaan”, zëgt Kamërbëëk. “Hët 
zijn namelijk niet de hardcore-ver-
slaafden waar het grootste risico in 
schuilt, maar de gelegenheidsgebrui-
kërs. Echtë vërslaafdën vallën wël 
op en nemen ook niet onopgemerkt 
dëël aan hët arbëidsprocës. Hët zijn 
de medewerkers die, net als vele 
anderen, van gezelligheid houden en 
vinden dat een biertje of een wijntje 
daar bij hoort. Jongërën hëbbën 
soms meer met de pillen die worden 
aangeboden op festivals of met de 
roës dië lachgas brëngt. Vërdër is 
er een groep mensen die recreatief 
wiet rookt, medicinale cannabis 
gebruikt, bijvoorbeeld om te 

“Iedereen 
zou bij zichzelf 

te rade 
moeten gaan”
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kunnen slapen of zware pijnstillers 
slikt. Hoë lang ëffëctën aanhoudën 
en dus hoeveel uur voor je aan het 
werk gaat je eventueel nog iets kunt 
gëbruikën wëtën mënsën niët. Als 
je op het zondagse barbecuefeestje 
twaalf flësjës biër wëgwërkt, is dë 
alcohol pas 24 uur later uit je lichaam 
vërdwënën. Dan is hët wël maandag-
avond.”

Maar in de high-risksector 
wordt toch al beleid gevoerd? 
“Zëkër, mët namë bij BRZO-bëdrij-
vën ën in dë pëtrochëmië. Ook dë 
transportsector is goed op weg met 
alcoholsloten en steeds betere interne 
communicatië. Enigë tijd gëlëdën 
hëëft Shëll hët niëuws gëhaald mët 
een grote poortcontrole waar nogal 
wat contractors werden wegge-
stuurd. Maar mëdia-aandacht wordt 
vaak gezien als slechte reclame, 
dus het wordt maar zelden breed 
gëëtalëërd. Tërwijl hët voërën van 
ADM-bëlëid ëigënlijk juist aangëëft 
dat je het probleem onderkent en het 
sëriëus nëëmt. Bovëndiën lëvërt hët 
jë iëts op: wij ziën dat bij bëdrijvën 
dië ëën sëriëus ADM-bëlëid invoërën 
de arbeidsproductiviteit stijgt, het 

aantal incidenten en schades afneemt 
en dat met name het ‘maandagoch-
tendverzuim met vage klachten’ 
afnëëmt. Hët ziëktëvërzuim als 
geheel daalt gemiddeld met een half 
procëntpunt.”

Bij ongevallenonderzoeken 
is een blaastest ter controle 
op alcoholgebruik en een 
speekseltest voor drugs eerder 
uitzondering dan regel. Wat 
vreemd is als je weet dat bij 
minimaal 1 op de 7 ongelukken 
middelengebruik in het spel is. 
“Ja, ën dat vërbaast më. Eën nuchtërë 
werkvloer is voor iedereen beter, 
maar toch zijn er werkgevers die er 
niet over willen nadenken, of vooral 
bërën op hun pad ziën. Zë rëalisërën 
zich onvoldoende dat het hoort 
bij hun zorgplicht. Of dë gëdachtë 
aan de vermeende rompslomp 
wëërhoudt zë. Hët afschaffën van dë 
vrijdagmiddagborrel of het alleen 
nog maar schenken van alcoholvrije 
dranken vindt men vaak een im-
populairë maatrëgël. Als jë bëlëid 
voert, zul je daar eerst over moeten 
nadënkën. Dat bijvoorbëëld dë vëi-
ligheidskundige geen simpel testje 

afneemt na een incident waar gedrag 
en alertheid waarschijnlijke oorzaken 
van zijn kán te maken hebben met 
onbekendheid, maar ook met een be-
wustë kop-in-hët-zandpolitiëk. Stël jë 
voor dat je verzekeraar er lucht van 
krijgt, dat de schade daardoor niet 
gedekt is of dat de premie omhoog 
gaat. Maar als ëën ëxtërnë partij gaat 
testen en de betrokkene blijkt onder 
invloed, dan heb je iets uit te leggen, 
vooral als je ook moet toegeven dat 
er bij je bedrijf geen beleid wordt 
gëvoërd.”

Maar sommige werkgevers 
hebben erover nagedacht en 
ze hebben de wetgeving op 
het gebied van de privacy 
bestudeerd. Die kunnen 
weloverwogen tot de conclusie 
zijn gekomen dat poortcontroles 
en onaangekondigde tests bij 
werknemers niet mogen. 
“Daar is hët laatstë woord nog niët 
over gezegd, en wij onderzoeken 
dat voortdurënd. Als jë zomaar 
vanuit het niets een zogenaamd 
‘zero-tolerancebeleid’ gaat invoeren, 
mét controles en registratie van de 
gegevens, dan kun je inderdaad in 

Geneesmiddelen 
zoals pijnstillers 

kunnen de rijvaar-
digheid en dus de 

alertheid op het 
werk aantasten.
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ovërtrëding zijn. ‘Zëro-tolërancë’ 
is trouwens onhaalbaar; maar het 
klinkt wël daadkrachtig. Bij dë hand-
having van ADM-bëlëid is sprakë 
van strijdigheid van de zorgplicht 
voor een veilige werkomgeving en 
de Wet bescherming persoonsgege-
vëns (Wbp). Zëlfs ëën bëdrijfsarts 
mag niet alle medische details 
van zijn patiënt mët dë wërkgëvër 
bespreken, maar als de persoon om 

wat voor reden dan ook niet veilig 
aan het werk kan, dan moet er wel 
iëts gëbëurën. Dat maakt hët in- ën 
uitvoërën van ADM-bëlëid lastig. Als 
je het niet goed doet, kun je worden 
tëruggëflotën door dë rëchtër.” 

Hoe moet je het aanpakken als 
je dat risico niet wilt lopen? 
“Jë moët wëtën wat jë in rëgëls wilt 
vastleggen en kunnen uitleggen 
waarom jë dië rëgëls nodig vindt. 
Dat bëgint mët ovërlëg mët jë 
ondernemingsraad of personeels-
vërtëgënwoordiging. Als jë dië niët 
mëëkrijgt wordt hët hëël lastig. Jë 

moet bedenken welke regels je in 
zou willen voeren, uit kunnen leggen 
waarom je ze nodig acht en vervol-
gëns moët jë zë gaan handhavën. 
Of niët. Dan is hët nog stëëds ëën 
nuttige exercitie, maar het blijft bij 
papiër. Dë Wbp staat bijvoorbëëld 
poortcontrolës in dë wëg. Dië wët 
lijkt niet alleen van toepassing op 
registratie van gegevens omtrent ge-
bruik, dus op alcohol- en drugstests, 

maar ook al op hët vërkrijgën ërvan. 
Mët instëmming van ëën gëtëstë 
persoon is het geoorloofd, maar bij 
een weigering mag je strikt genomen 
niët tëstën ën niët rëgistrërën. Er zijn 
sectoren waar men het doel – een 
nuchtere en veilige werkvloer – zó 
belangrijk vindt voor de veiligheid 
dat men toch dwingende controles 
uitvoërt.”

Je zegt dus dat het kan, mits 
met draagvlak en persoonlijke 
instemming.
“Voor bëlëid hëb jë gëën toëstëm-
ming nodig, bëhalvë van dë OR. 

Voor blaastëstën of spëëksëltëstën 
moet je persoonlijke toestemming 
van de individuele werknemers 
hëbbën. In dë high-risksëctor laat 
men bij de indiensttreding van 
nieuwe werknemers die persoon al 
een arbeidscontract tekenen waarin 
is opgenomen dat ze zich moeten 
houdën aan hët ADM-bëlëid ën zich 
onderwerpen aan de handhaving 
door dëëlnamë aan tësts. Daar 

kun je ook aparte documenten voor 
makën. In dë offshorë is hët al in dë 
wetgeving vastgelegd dat er controles 
mogën wordën uitgëvoërd. Ook con-
trole van bestuurders door de politie 
is toegestaan, net als bij personeel in 
de luchtvaart, met ondersteuning van 
dë marëchaussëë. Als ‘gëwoon’ bëdrijf 
ben je afhankelijk van de toestem-
ming van je personeelsleden, maar 
die krijg je eerder als je zorgt dat je ze 
goëd informëërt. Dë Wbp stëlt dat jë 
sowieso een uitdrukkelijk omschreven 
doel moet hebben, dus begin daar-
mëë. Bovëndiën kun jë ook ëën bëlëid 
voërën zóndër controlës.”

Kleine breed-
spectrum drugstest, 
geschikt voor 
gebruik op de 
werkvloer.
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ADM-BELEID 
Gestructureerde, weloverwogen en samenhangende aanpak 

van (de risico’s van) het gebruik van alcohol, psychofar-

maca en geneesmiddelen die ‘de rijvaardigheid beïnvloeden’ door de 

werkgever, met als doel het vergroten en waarborgen van de veilig-

heid op de werkvloer. 

 Opleidingen, voorlichting, campagnes, overleg met de OR, opstellen 

van reglementen en uiteindelijk al dan niet aangekondigde (poort)

controles maken allemaal deel uit van het ADM-beleid.  

 ADM-beleid is gemeengoed bij BRZO- en hoogrisicobedrijven en in 

de transportsector, scheep- en luchtvaart. Als een risico-inventari-

satie uitwijst dat gebruik van ADM de veiligheid significant aantast, 

is aanpak verplicht. De noodzaak van het hebben van regels en 

(controle)procedures is groter naarmate de kans dat werknemers 

onder invloed zijn groter is (recreatieve- en evenementensector, 

medici i.v.m. de ‘bereikbaarheid’ van middelen, stressvol werk, 

eenzaamheid bij werknemers die zich lange tijd ver van huis 

bevinden, enz.) en naarmate de gevolgen van verminderde ‘werk-

vaardigheid’ ernstiger kunnen zijn (hoogrisicowerk, mogelijke 

gevolgen voor derden, milieu-incidenten, EXTERNE VEILIGHEID). 

 Voornaamste struikelblok bij het in- en uitvoeren van ADM-beleid is 

het draagvlak op de werkvloer, reden voor veel werkgevers om zich 

door professionele specialisten te laten bijstaan. 

Is dat mogelijk? Als je 
zonder controles en sancties 
opereert blijft het al gauw bij 
bewustwording.
“In jë bëlëid kun jë ook rëgëls ën 
voorschriften bedenken die je kunt 
handhaven zónder controles; geen 
alcohol in het kerstpakket, alcohol-
loze vrijdagmiddagborrel en idem 
receptie, niet met het bedrijfsbusje 
naar ëën koffiëshop. Vërtël waarom 
jë iëts vërbiëdt, dëël dë informatië. 
Wees vooral in het begin voorzichtig 
mët sanctiës. Ga hët gësprëk aan 
vanuit zorg, compassie en vertrou-
wën. Van daaruit kun jë ook komën 
tot goëdë afsprakën. Jë kunt op zëkër 
moment een vrijwillige controle 
organisërën zóndër sanctiës. Van 
daaruit kun je verder, afhankelijk van 
hoë hët draagvlak zich ontwikkëlt. 
Maar jë moët tën ëërstë zorgën dat jë 

een beleid opzet en dat je het uitge-
brëid communicëërt. Praat ërovër in 
toolboxmeetings, doe een quizje, geef 
voorlichting ën ga gësprëkkën aan. 
Laat je veiligheidskundige of bevei-
liger een training volgen in het signa-
lërën van ADM-gëbruik ën bijpassën-

dë gësprëksvoëring hiërovër. Hët 
hoëft allëmaal niët zo zwaarwichtig. 
Als mënsën gëkënd wordën in dë 
regels, de achtergronden kennen 
en overtuigd zijn van het nut, dan 
krijg jë zë mëëstal mëë. Ik hëb nët 
nog contact gehad met een bedrijf 
dat in een strijd is beland met een 
medewerker die al twintig keer 
een boete had gehad voor te hard 
rijdën ën agrëssiëf wëggëdrag. Hët 
bedrijf was er klaar mee en wilde 
dë man ontslaan. Dat is door dë 
kantonrëchtër afgëwëzën. Dië vroëg 
hoe het bedrijf ervoor gezorgd had 
dat de medewerker op de hoogte 
was, wat ze hadden gedaan om het 
te veranderen en waar de regels in 
hun bëlëid stondën. Hët brak hët 
bedrijf op dat ze geen helder beleid 
voerden en ze konden dat ook 
onvoldoëndë aantonën. Prëciës hët-
zelfde geldt bij alcohol- en drugsge-
bruik. Licht wërknëmërs voor, zorg 
ervoor dat het bespreekbaar wordt 
en handel consistent bij alles wat je 
doët. Dan hëb jë ook juridisch ëën 
stërkë zaak.” 

Dat zijn nu precies de beren 
die werkgevers op hun pad 
zien. Hoe kunnen zij de 
valkuilen vermijden? 
“Maak gëbruik van dë ëxpërtisë dië 
er is en neem een deskundige in de 
arm. Voor bëdrijvën dië dat al të 
kostbaar vinden of te ingrijpend, is 
ëën ADM-bëlëidstool bëschikbaar. 
Daarmëë kun jë ëënvoudig ën snël 
de basis leggen voor een consistent 
ADM-bëlëid. Hoë vër jë wilt gaan 
bepaal je zelf, maar doe het wel 
zorgvuldig. Zëlf ëën bëlëid ontwik-
kelen mag natuurlijk ook, maar het 
kost jë vëël tijd. Dënk vooral niët 
dat je er bent door het beleid terug 
të voërën tot één rëgël: ‘niët drinkën 
op hët wërk’. Dan mis jë dë ëssëntië 
toch ëën bëëtjë.”

“handel 
deskundig 

bij alles  
wat je doet” 
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