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1. Inleiding 

 

Liberein voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van 

haar medewerkers en haar cliënten. Zoals elke grote organisatie heeft ook Liberein 

vandaag de dag te maken met alcohol- en drugsgebruik onder de medewerkers. Het 

gebruik van dergelijke middelen kan zowel voor de organisatie, haar cliënten als voor de 

medewerkers ernstige gevolgen hebben.  

Dit beleid is niet alleen gericht op het bestrijden van het gebruik van deze middelen 

vanuit het oogpunt van veiligheid en productiviteit. Ook vanuit gezondheid en welzijn is 

dit beleid gericht op voorlichting van haar medewerkers en het begeleiden van 

medewerkers die er problemen mee hebben.   

In dit document staat aangegeven welke regels er gelden bij Liberein met betrekking tot 

alcohol en drugsgebruik en hoe medewerkers en leidinggevenden moeten handelen als 

alcohol- en drugsgebruik geconstateerd wordt.  

De Raad van Bestuur heeft dit reglement na goedkeuring van de OR vastgesteld en wordt 

ter informatie met de CCR gedeeld. Dit beleid levert direct of indirect een bijdrage aan de 

cliëntveiligheid, daarom kan in voorkomende gevallen ter bevordering van de 

cliëntveiligheid worden afgeweken van dit reglement. Achteraf zal aan de OR een melding 

worden gemaakt van die afwijking en de daaraan ten grondslag liggende argumenten. De 

regels gelden ook voor vrijwilligers, stagiair(e)s en ingehuurd personeel zoals 

uitzendkrachten en ZZP’ers.  

De richtlijnen dienen te worden toegepast als er een gegrond vermoeden* is van alcohol 

en/of drugsgebruik en er aanwijzingen zijn in functioneren en/of gedrag op het werk dat 

mogelijk sprake is van alcohol- en/of drugsproblematiek.  

* Bij een concrete verdenking dat een medewerker onder invloed is, dienen twee 

personen (bij voorkeur leidinggevend) meerdere symptomen zoals beschreven in bijlage 

2 te bevestigen. Dat leidt tot een gegrond vermoeden.  

2. Uitgangspunten  

  

 

Alcohol en drugsbeleid 

 

1. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen alcohol of 

drugs genuttigd worden. 

 

2. Bij aanvang van de werkzaamheden dan wel gedurende de werktijd 

mag geen alcoholpromillage in het bloed aanwezig zijn. 

 

3. Bij aanvang van de werkzaamheden dan wel gedurende de werktijd 

mogen geen sporen van (werkzame bestanddelen) van verdovende 

middelen in het lichaam aanwezig zijn. 

 

4. Medewerkers mogen tijdens het werk niet in het bezit zijn van 

alcohol of drugs. 
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Representatief gebruik alcohol 

Uitsluitend op verzoek van en geautoriseerd door het MT is het gebruik van licht 

alcoholische dranken zoals bier en wijn in beperkte mate bij recepties, 

personeelsbijeenkomsten of na afloop van vergaderingen toegestaan. Het gebruik is 

toegestaan na 16.30 uur en in niet-openbare ruimten. Voor medewerkers die na de 

bijeenkomst nog werkzaamheden moeten uitvoeren is het gebruik van alcohol niet 

toegestaan.  

Ook voor het in bezit hebben van alcoholhoudende dranken dient men toestemming 

te hebben van het MT.   

Van medewerkers die, voor de functie, deelnemen aan zakenlunches en diners, 

verwacht Liberein dat zij terughoudend zijn met het gebruiken én aanbieden van 

alcohol.  

De sanctiemaatregelen op overtreding van bovenstaande regels worden per incident 

vastgesteld door de leidinggevende in overleg met HR advies.   

 

3. Procedure  

 

In eerste instantie is het beleid gericht op signalering, het bespreekbaar maken van 

alcohol- en drugsproblematiek en het aanbieden van hulpverlening.  

Wanneer de hiervoor onder 2. genoemde regels worden overtreden, wordt het 

sanctiebeleid van Liberein gevolgd. Daarbij geldt dat alcohol- en/of drugsgebruik en bezit 

aangemerkt wordt als een ernstige overtreding welke kan leiden tot ontslag (op staande 

voet).  

De hierna volgende procedure en toepasselijke maatregelen gelden ook in het geval er 

reeds een hulpverleningstraject en/of een contract bijlage 1 is gestart. In alle gevallen 

wordt HR advies ingeschakeld.  

3.1 Gesprek medewerker 

Of iemand alcohol of drugs heeft gebruikt, kun je vaak niet met het blote oog zien. Als de 

leidinggevende en/of HR advies een gegrond vermoeden van alcohol- en/of drugsgebruik 

heeft en er aanwijzingen zijn in functioneren en/of gedrag op het werk, dan zal de 

leidinggevende in het bijzijn van een derde en bij voorkeur HR advies met de 

medewerker in gesprek gaan. Een gegrond vermoeden kan worden gestaafd door gebruik 

te maken van de lijst van symptomen die in bijlage 2 is toegevoegd.  

Als er een gegrond vermoeden is dat de medewerker onder invloed van alcohol en/of 

drugs is, dan kan de leidinggevende in afstemming met HR advies een test initiëren. Dit 

gebeurt uitsluitend door een daartoe wettelijk bevoegde partij en met toestemming van 

de medewerker. Indien de medewerker erkent dat hij/zij alcohol en/of drugs heeft 

gebruikt, dan is een test niet nodig. De medewerker wordt dan ook naar huis gestuurd en 

er zal worden beraad hoe verder te handelen.  
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3.2 Sancties 

Alcohol- en drugsgebruik en bezit is verboden en geldt als zeer ernstige overtreding. 

Hierbij kan mogelijk zonder voorafgaande waarschuwing overgegaan worden tot ontslag 

op staande voet.  

Zorgmedewerkers die ingeschreven staan in het BIG register en die zich schuldig maken 

aan drankmisbruik of van misbruik van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de 

Opiumwet kunnen tuchtrechtelijk worden vervolgd en zelfs geschrapt worden uit het BIG-

register. 

3.3 Hulpverlenging bij alcohol- of drugsverslaving 

Indien de leidinggevende een gegrond vermoeden heeft dat de medewerker een alcohol 

en/of drugsprobleem heeft, dan wijst hij/zij de medewerker op de mogelijkheden van 

hulpverlening. Alle medewerkers komen in aanmerking voor het in gang zetten van 

deskundige hulpverlening, zo nodig via de Bedrijfsarts. Het accepteren van de 

aangeboden hulpverlening in het kader van een door de medewerker te volgen re-

integratietraject bij ziekte is verplicht.  

Als de medewerker het probleem erkent en akkoord gaat met een behandeltraject zal HR 

advies (of Bedrijfsarts) dit met de betrokken medewerker bespreken en als 

contactpersoon voor de hulpverlening optreden. Over de behandeling worden concrete 

afspraken gemaakt, waaraan de medewerker zich dient te houden. De afspraken worden 

door HR advies in een overeenkomst vastgelegd.  

Doel hulpverleningstraject  

Als er sprake is van verslavingsproblematiek zal er via Liberein een hulpverleningstraject 

worden ingezet. Het doel is het verslavingsgedrag te beëindigen en de gezondheid van 

de medewerker te verbeteren.  

 

Niet naleven afspraken hulpverlening 

Indien de medewerker de gemaakte afspraken niet nakomt, dan leidt dit tot een 

vertrouwensbreuk en kan dit arbeidsrechtelijk consequenties hebben. De sancties uit het 

geldende sanctiebeleid zijn dan van toepassing. 

  

 

4. Aanvullende regels 

 

4.1 Strafbare feiten 

Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een bedrijfsauto van Liberein te 

besturen. De wet stelt hierbij een grens en bij overschrijding van die grens pleegt de 

medewerker een misdrijf. Om die reden kan Liberein de afhandeling van deze 

overtreding aan de politie overdragen.  

 

Het handelen in verdovende middelen op de werkvloer en/of werktijd en/of met collega’s 

is een delict dat Liberein overdraagt aan de politie. De medewerker die op de werkvloer 

en/of onder werktijd en/of met collega’s handelt in verdovende middelen zal 

arbeidsrechtelijke maatregelen ondervinden, waarbij ontslag op staande voet niet 

uitgesloten is. De formele afhandeling van dit ontslag wordt verzorgd door HR advies 

overeenkomstig het geldende sanctiebeleid.  

https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cc87e534-42c1-480b-8fe4-fccc7bbedc30
https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=03a53e31-fc12-439b-824b-8d7ecd8c1079
https://kwalisofie.liberein.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=03a53e31-fc12-439b-824b-8d7ecd8c1079
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4.2 Bedrijfsongeval onder invloed 

Indien bij een bedrijfsongeval het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken 

medewerker mogelijk onder invloed van alcohol of drugs was ten tijde van het ongeval, 

zal in afstemming met HR advies en door de daartoe bevoegde partij een test uitgevoerd 

worden. Het onderhavige beleid is dan onverkort van toepassing. Als er sprake is van een 

positieve test, valt dit onder strafbare feiten en zal de politie worden ingeschakeld.  

Indien de medewerker bij een bedrijfsongeval waarbij een gegrond vermoeden van 

alcohol- en/of drugsgebruik bestaat, weigert een test af te leggen, dan wordt een sanctie 

opgelegd conform het sanctiebeleid, waarbij ontslag op staande voet niet uitgesloten is. 

 

4.4 Medicijnen die de rijvaardigheid en veiligheid beïnvloeden 

Medicatie, voor zover op een voorgeschreven en verantwoorde manier gebruikt, valt niet 

onder de regels van dit alcohol- en drugsprotocol. Medicatie kan echter wel van invloed 

zijn op de rijvaardigheid als ook het veilig uit kunnen oefenen van de functie. De 

medewerker die  medicijnen gebruikt die op het voornoemde van invloed kunnen zijn 

moeten daar zelf alert op zijn.  Als een medewerker medicijnen krijgt voorgeschreven die 

het reactievermogen kunnen beïnvloeden (een zogenaamd geel of rood stikker medicijn), 

dient de medewerker informatie in te winnen om de veiligheid te borgen. Als de 

voorgeschreven medicatie het vermogen van een medewerker belemmert of kan 

belemmeren om zijn werk op een veilige manier uit te voeren, danwel van invloed is op 

de rijvaardigheid/besturen van een voertuig en/of deelname aan het verkeer moet de 

medewerker advies inwinnen bij de bedrijfsarts/arbodienst. Indien de medewerker hierin 

nalatig is, wordt dit aan de medewerker toegerekend en leidt dit tot een 

arbeidsrechtelijke gevolgen overeenkomstig het sanctiebeleid. 

4.3 Tot slot: Een taak voor iedereen 

Omdat de gevolgen van het gebruik van alcohol en/of drugs verstrekkend zijn, maar het 

gebruik niet altijd eenvoudig te signaleren is, ligt daar een taak voor iedereen die bij 

Liberein werkt. Als een medewerker ziet dat een collega de alcohol- en drugsregels 

overtreedt, dient hij/zij de leidinggevende te waarschuwen. Daarnaast kan hij/zij de 

medewerker hierop zelf aanspreken. Als een medewerker in kwestie een leidinggevende 

is, dient een hogere leidinggevende te worden gewaarschuwd. De hogere leidinggevende 

dient dan passende maatregelen conform het alcohol- en drugsbeleid te nemen.  
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Bijlage 1: Contract Liberein – medewerker ter aanpak van Alcohol- en/of 

Drugsverslaving 

 

Ondergetekenden,  

 

Liberein ten deze vertegenwoordigd door leidinggevende …… 

hierna te noemen Liberein en,  

 

Naam: 

Adres:  

Woonplaats:  

Geboortedatum 

Functie:  

Personeelsnummer:  

 

hierna te noemen betrokkene,  

 constateren dat er bij betrokkene sprake is van een probleem met betrekking tot 

alcohol en/of drugs; 

 zijn van mening dat uit oogpunt van gezondheid van betrokkene, de veiligheid 

van de werkomgeving van Liberein en het welzijn van betrokkene er een 

begeleidingstraject moet worden gestart; 

 zullen gezien het alcohol en/of drugsverleden van betrokkene onderstaande 

afspraken nakomen met als doel: herhaling te voorkomen; gezondheid en welzijn 

van de medewerker positief te beïnvloeden; te werken aan een verantwoorde 

invulling van de functie. 

Gemaakte afspraken:  

1. Betrokkene stelt zich onder behandeling van een instelling gespecialiseerd in het 

behandelen van alcohol en/of drugsproblemen. Als er al een behandeling loopt 

kan deze worden gecontinueerd; 

2. Betrokkene werkt mee aan de behandeling en houdt zich aan de aldaar gemaakte 

afspraken; 

3. Betrokkene machtigt hierbij Bedrijfsarts om gedurende de looptijd van de 

overeenkomst inlichtingen in te winnen bij de huisarts en/of behandelaars van de 

problematiek; 

4. Betrokkene gaat akkoord met het toezenden van een kopie van de overeenkomst 

aan de huisarts;  

5. Betrokkene is verplicht bij een eventuele terugval direct en persoonlijk de 

behandelende instelling en de bedrijfsarts in te lichten, zodat Liberein de 

mogelijkheid wordt geboden om verdiepende zorg aan te bieden. Het niet melden 

van een terugval leidt tot een vertrouwensbreuk; 

6. Betrokkene kent en houdt zich aan het Protocol Alcohol en Drugs van Liberein. 

Indien de leidinggevende een gegrond vermoeden heeft van alcohol en/of 

drugsgebruik, dan kan hij/zij de betrokken medewerker vragen een test te doen.  



7 

 

7. Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur voor de duur van de behandeling, 

ingaande per datum van ondertekening 

Aldus opgemaakt en getekend te Enschede d.d. ……………… 

 

Handtekening Liberein,       Handtekening betrokkene,  

 

 

 

Naam 

Functie 

 

 

 

 

 

cc. bedrijfsarts 
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Bijlage 2: Lijst van symptomen alcohol of drugsgebruik 

 

Het is meestal een combinatie van signalen die op alcohol en/of drugsgebruik duidt. Bij 

aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van alcohol- en/of drugsproblematiek in 

functioneren en/of gedrag op het werk dient gehandeld te worden volgens het protocol.  

Symptomen van problematisch alcoholgebruik  

Uiterlijke kenmerken:  

- Zichtbaar onder invloed, ruikt naar alcohol 

- Trillende handen 

- Steeds minder verzorgd uiterlijk  

- Maag/leverklachten 

- Sneller prikkelbaar 

Ziekteverzuim:  

- Frequent kortdurend ziekteverzuim, bijvoorbeeld vaak op een bepaalde dag 

- Te laat komen 

- Alcoholverslaving wordt soms gemaskeerd door andere psychische klachten als 

depressiviteit of burn-out 

Afwezig tijdens het werk:  

- Afwezig zonder toestemming 

- Extra lange pauzes 

Ongevallen:  

- Meer (bijna) ongevallen 

- Coördinatiestoornissen 

Wisselend werkpatroon:  

- Periodes met hoge en lage productiviteit 

- Toenemende onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid 

Disfunctioneren: 

- Niet tijdig kunnen afronden van opdrachten 

- Concentratie verminderd: problemen met onthouden of meerdere zaken tegelijk 

doen, meer vergissingen 

- Vergeetachtigheid, slordigheid 

- Slecht aan afspraken houden  

Verstoorde relatie met collega’s:  

- Ontlopen van leidinggevende of staf 

- Heftige reacties op klachten of opmerkingen 

- Slecht humeur, achterdochtig 
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Symptomen drugsgebruik 

Verschillen afhankelijk van de soort drugs. Gaat om duidelijk afwijkend gedrag. Uiterlijke 

kenmerken:  

- Euforie  

- Reuk (hashlucht)  

- Lichtschuwheid (dragen van zonnebril) 

- Afwijkende pupillen, vernauwd of verwijd 

- Steeds minder verzorgd uiterlijk 

- Prikkelbaar 

- Wartaal 

- Lacherig 

- Transpiratie 

- Angsten 

Verzuim: 

- Een ander dag- en nachtritme 

- Niet uit bed kunnen komen 

Verlies aan concentratievermogen: 

- Problemen met onthouden of meerdere zaken tegelijk doen 

Wisselend werkpatroon:  

- Toenemende onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid 

- Traag of juist heel rusteloos 

Verminderde efficiëntie:  

- Suf, slaperig, sloom of juist heel opgefokt, energiek, vechtlustig 

- Hoofdpijn, ziek voelen 

- Geen prestaties  

- Chaotisch  

- Onttrekken aan regels en afspraken  

Verstoorde relatie met collega’s:  

- Ontlopen van leidinggevende of staf 

- Heftige reacties op klachten of opmerkingen 

- Slecht humeur, achterdochtig 

- Geld proberen te lenen  

- Andere manier van omgaan met leidinggevenden/staf (onder druk zetten, 

bedreigingen)  
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Bijlage 3: Werkinstructie Leidinggevenden 

 

1. Wanneer moet ik actie ondernemen en het ADMD protocol toepassen? 

2. Wat zijn de regels kort samengevat?  

3. Wie doet wat?  

4. Wat moet ik in ieder geval met de medewerker bespreken? 

 

1. Wanneer direct actie? 

 Bij een concrete verdenking van alcohol en/of drugsgebruik 

 Bij aanwijzingen in functioneren en/of gedrag op het werk  

Zie in bijlage 2 de lijst van symptomen.  

2. Wat zijn de regels?  

Zoals uitgewerkt in dit protocol is het verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen en 

drugs te gebruiken tijdens het werk, onder invloed te zijn, te verhandelen of in het bezit 

te hebben.  

Specifiek: 

1. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen alcohol of drugs gebruikt 

worden;  

2. Bij aanvang van de werkzaamheden mag geen alcoholpromillage in het bloed 

aanwezig zijn; 

3. Er mogen geen sporen van (werkzame bestanddelen) van verdovende middelen in 

het lichaam aanwezig zijn; 

4. De medewerkers mogen tijdens het werk niet in het bezit zijn van alcohol of 

drugs.  

Een overtreding van het voorgaande wordt gezien als een ernstige overtreding.  

3. Wie doet wat?  

 De leidinggevende zet alles in werking. Hij of zij kan het beste beoordelen of 

en werknemer zich ‘anders’ gedraagt en er mogelijk sprake is van onder invloed 

zijn van alcohol en/of drugs. Hij/zij bespreek het gegronde vermoeden met de 

werknemer, wijst op de mogelijkheden van hulpverlening, wijst medewerker op 

consequenties, geeft al dan niet opdracht voor een test, informeert HR advies en 

de hogere leidinggevende en bij aanwijzingen van verslaving de bedrijfsarts. 

Zorgt dat de medewerker gespreksverslag(en) ondertekent.  

 De wettelijk daartoe bevoegde partij voert de test uit. Dit gebeurt, voor 

zover mogelijk, op verzoek van de direct leidinggevende en HR advies. In 

aanwezigheid van leidinggevende en de daartoe bevoegde partij wordt de 

medewerker gewezen op de mogelijkheid te weigeren. Testen gebeurt discreet in 

een afgezonderde ruimte, waarbij de medewerker de uitslag het eerste hoort.  

 De bedrijfsarts Adviseert leidinggevende en kan informatie opvragen bij  

verslavingszorg, huisarts en evt. partner van betrokkene.  

 HR advies zorgt voor procesbegeleiding en adviseert. Is desgewenst bij 

gesprekken aanwezig en Wordt geïnformeerd indien  een test ingezet moet 
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worden. Is bij een gegrond vermoeden van gebruik de dag erna aanwezig bij het 

gesprek met de medewerker over de regels en consequenties en maakt een 

gespreksverslag. Draagt zorg voor de officiële waarschuwing en eventueel overige 

sancties. Zorgt voor archivering in het personeelsdossier.   

 De hogere leidinggevende wordt geïnformeerd over testen of weigering van 

testen.  
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