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Woord voorof von de Volksbond

Werk maken van drankproblemen

Tot 1980 rrarett er ia Nederlaad weinig gegevers beschikbaar over de rol
vaE al.cohol iÀ het bedrijfslevea, zowel wat betreft het drinkeu tijdeas
werkt,ijd als over de aegatieve gevolgen die afcoholgebruik kau hebben

voor iemaads fuactioaeretr op ëa voor het werk.

In datzelfde jaar nam de Volksboad tegen Drankmisbruik het iritiatief tot

eea tríeeta.I onderzoekea ia oas laod, uitgevoerd iu Rotterdam en Dea Haag.

De vooraaamsÈe coaclusie uit deze oaderzoeketr tas, dat afcoholgebruik wel

degelijk consequeaties heèft voor de werksituatie. Àlcoholgebruik etr

alcoholmisbruik kuaoen leiden tot, frequetrt verzuim, bedrijfsougevallen,
productievermindering, kwal.it,eit,sverlies in de productie, verslechtering

vaa de arbeidsrelaties eu daarmee ook vatl het arbeidsklimaat in het

algemeea, ea verloop val Persotree], door otrtslag of afvloeiing via de

ziekÈeweÈ ea wÀO. Meestal worde! alcoholProblemea vaa medewerkers ia eeu

zodanig laat stadium waargerome! dat ze ia de orgauisatie uauwelijk nog

baateerbaar zija. Eea receat ouderzoek vatl de SÈichtiag voor

Weteaschappelij k Oaderzoek vaa ÀIcoho1- ea Drugsgebruik

(vrij-StandhardÈ et al, 1987) bevestigt deze coaclusies: probleemdriukers

hebben ia het jaar voorafgaand aarr huu behaudeling viermaal zoveel

verzuim als dat van de gemiddelde werkaemer ia ous 1aad. 601 van de

oaderzochte groep probleemdrinkers gaf aaD, te driakea oP het werk,

opeulijk of ia het verborgene, terwijl 48t zel'f eeE teruggang

cotrstatearde ia arbeidsprestaties. Men giug foute! makeo of bèsteedde

teveel tijd aau bePaalde werkzaamhedeu.

Er zija in oas laad naar schattiag ruim 600.000 excessieve driukers.

Hoewel niet iedere excessieve drinker eell probleemdriaker behoeft te

zí)t, zal- statistisch gezieu iedere grotere oaderaemiug een aartal

probleemdriakers in dienst hebbe[. Mede vanuit eett zekere

maatschappelijke verautltoordelijkheid vau het bedrijf of ile organisatie

voor de veiligheid, gezondheid eu welziju vaa de werkaemers, zoals onder

maer neergelegd iu de ÀRBO-wet etr ia het sociaal beleid vaa veel

ondernemiagea, lijkea voldoende arguneateÀ aanwezig om ieÈs te doen aau



de problemea die het gevolg kunaen ziju vau alcoholgebruik.

De bijdrage vatr ee! arbeidsorganisatie aaa de preveatie valt
alcoholproblemea bestaaa uit':
1. Preventieve maatregelen om alcoholgebruik tege[ te gaaa. Hieroader

zija te verstaaa voorlichtiag aaa de rerkaemers over de effectea vaa

alcoholgebruik op iemaad's fu[ctioDeren, maar ook het opstellen vaa

duidelijke regels om alcoholgebruik tijdeas werktijd te voorkomea.

2. VoorlichÈiag ea cursusen voor persoaeel,sfuactionarisse!,
bedrij fsmaatschappeli j k werkers, bedrij fsart,sea,
veiligheidsfunctionarissen, bedrijfspsychologen, enz. Ia deze

cursusseD, wordt aaadacht besteed aan het vroegtijdig sigaalerea, het
omgaaa met err doorverwijzea varr problematisch driakende werkuemers.

3. Een bedrijf kan een alcoholbeleid opsÈelIea. Itr eetr dergelijk beleid
zíjo, afsprakea opgeltomer over veraatnoordelijkheden, driakregels,
maatregelea bij iacideateel ea laagerduread problematiscb
alcobolgebruik, deskuadigheidsbevorderiugr erl prevetttieve maat,regeleu.

De Volksboad heeft de laatste jarea in D6a Haag, ZeeLand, Oost-Brabaat,
Dreathe err andere delen vaa oas lard, soms ia samenwerkiag met

CoasuLtatiebureaus voor Àlcohol. eE Drugs, activiteitetl otrtplooid op het
gebied vaa al,cohol eE ererk. De ta.boesfeor road dit onderwerp lijkt af te
tlemell. Eea toeEemerd aaataf bedrijveu ea iastellingen erkent, de noodzaak

vau het aaupakkea vaa deze problematiek, zowel in het belaug vaa de eigen
orgaaisatie a1s ia dat vaa de werkaemèrs.

Op grond va! zija ervariagea vaa de afgeloper jareu heeft, de volksbond
€ea duidelijker beeld gekregea var de mogelijkhedea die eér
bedrijfsmatige aanpak va! alcohofproblemeD biedt. De tijd leek rijp voor
e€o grootschaliger e! gèstructureerd.e voorlichtingscampagae. ZoweL het
Miuisterie vaa $M als de proviacie Zuid-Hollaad blekeu bereid hieria te
participerea. Door hua steua kwam de campagae Àl,cohol etr Í{erk in
Zuid-Bolland van de grotrd. De campagae is oaderdeel vaa eeu drie jaar
durend project ÀlcohoL ea Werk. 0p basis va!. de resultaÈen vall de

proviaciale carnpague wordt bezien of, en zo ja ia hoeverre, de actie eea

landelijk vervolg krijgt,.

Àanvankelijk was de looptijd vaa de Zuidhollaadse campagrne geraamd op eea

half jaar, maar uiteindelijk stsrekte deze zicb uit tot eea jaar. Dit
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enaluatie-verslag heèft betrekkiag op de €erstsé zas maaid6! ya[ d6

car!,agle.
Esr verraaseude err belaagr.ijke eonstateri[g, is het dat Ea de

oaderzoeksperiode iu het aaJaar eea aiours er spoatane Eolf, vaa reacties
biaasnstrootnals, dle aaa heÈ eiade vilr 1987 was opgeloper toÈ in toÈaa1

2O0. De Volkebq.nd hoopt .Iats de resultateu van de caÍrEragma blJdragen aaa

eor bearijfsmatigé aanpak vaa aleohslBroblemea ia f,ederlaad.

ví.J. Bour€r

D.À, Btll

troniakli jke ÀlgeÍneae verèriglÍgr
volksbonà Èegea Draatdisbruik
Postbus {51
2260 ÀL LEIDSCBENDÀT,I



Ten geleide

Ia februari 1987 sÈartte de Volksbond tegea Draakmisbruik in de proviacie
Zuid-Holland de campagae "À).cohol en Werk". HEt project richt zich op

vroegtijdige sigmalering, beleid eu preveatie vaa alcoholproblernen ia
bedrijven. DaarÈoe is aaa de directies vaa aI]e arbeidsorgàEisaties met

meer daa 50 werkaemers ia de provincie Zuid-Hol1aad eea iaf,ormatienap
gezonde!. Deze map bovatte een driètal brochures, mét als vooraaamste

doel om ia diverse gelediagea van de bedrijvea de aleoholproblematiek
bespreekbaar te maken. Ia de map wordt, teveEs geatteadeerd op de

mogelijkbeid vaa bedrijfsadviseriug eE het bestaan vaIr een trÍeedaagse

cursus voor bedri j fsfunctionarisseu.
De Vol.ksbond wi1 op systematiscbe wijze dit onderwerp in oadernemiagea

irtroduceren en hen ondersteuD,ea bij het opzetten val een beleid net
betrekkiag tot rerkEemers met alcoholproblemea. IIet N€derlands Iastituut
voor Àrbeidsomstaadighedea, kortríèg NIÀ, te Àmsterdan (voorheen het
Veiligheidsirstituut en de Stichtiag CCOZ) begeleidde het eerste deel. vau

de campagtre met eerl evaluatief ouderzoek aaar hot bereik vaa de mailiug
ea de bruikbaarheÍd valr d6 adviezen. Het oaderzoek is oÍrgezèt om

ktrelpultea bij d€ voorbereidiag ea de uitvoeriag var
bedrijfsalcoholbeleid in llederlaudse bedrijvea te sigaaleren, met al.s

doel daardoor op termijn voorstelleu voor verbetering aau te reikeu.
De 143 vertegearoordigers vaa de 141 bedrijven die bereidwillig ea

belaugel.oos meewerkte!1 aa[ dit ouderzoek zí)t wij zeet erkentelijk.
Verder werkte[ aaa dit oaderzoek mee drs S. Àndriessea, ir D.À. Bij1,
J. Koetsier, drs R. Prins, drs H. Tuyaetrburg e,x P. Willemsen.
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1 lnleiding

fa 1987 giag ia Zuid-Hollaad de eerste fasa vaa het drie jaar dureade

project, 'Àlcoho1 ea werk' vaa start.. Eet project, Írordt uitgevoerd door de

Volksboad tegetr Drarkmisbruik te Leidscheadarn, eu fiaaacieel. ondersteund

door de proviacie zuid-Hol.lard etr het Miaisterie vau WVC. Het project
heeft eea tratiotlaal eu langlopeod karakter ea is gefaseerd ea per regio

opgezet.

IIet onderhavige oaderzoek begeleidde de eerste fase van de campagne in
Zuid-Eollaad, ea is primair bedoeld om verbeteriDgsvoorstell.eD aaa te

reiken voor eea st.ructurele aaapak. Eea belaagrijk aeveudoel. is zicht te

krijgen op factorea die meespelea bij het oatwikkelen varr eea

bedrijfsacoholbeleid. Tevels wordt aaadacht geschoakea aan de advisering

ea het cursusprograrnma van de Volksbond.

De beviadiagea zijn overwegeEd gebaseerd op empirisch oaderzoek oader 141

bedrijven eE iastellingen vaaaf circa 50 werknemers voor het merendeel

gevestigd itr zuid-Eol1aEd. De geraadpleegde literatuur is voornamelijk
gebruikt om tot. eetr refèrè[tiekader te komëa voor dé uitkomstea van dit
otrderzook. Met trame de iavulling vatr de begrippeu bedrijfsalcoholbeleid
ea bedrijfsalcoholact.iviteitea is op groud vaa (buitenlaadse) literatsuur
ea ampele overweging tot staDd gekomea (voor eea omschrijviag vaa de

begrippea wordt verwezen aaar bijlage 1). Ter completsering van eeB

oriëutatie op kritische (succes)factorea die bij de iavoeriug vatt een

bedrijfsalcoholbeleid eea rol spelea vondea vervolggesprekkeu plaats met

betrokken bedrijfsfuactionarissea ia de oaderzoeksgroep.

De iDhoud vau het rapport is Èhemat,isch te oaderscheiden ia drie dele!.
Het eerste deel (hoofdlstuk 3) beschrijft de vraagstelliagea en de

methodische aspectetr vaE het onderzoek. Daarbij is gekekea naar de

sane[stel1ing vatt de t!Íee groeper bedrijvea die wel err geen contact

opDamen met de VolksboEd. Bij het vraagstuk vaa de rePreseatativiteit is
getet op ee8 tweet,al demografische keamerketr, de belargstelliag voor het

thena alcohol ea werk, de gesigaaleerde alcoholproblematiek ia

werksituaÈies ea de staad vaa zakea met betrekkirg toÈ het alcohofbeleid.
Ia heÈ tÏreede deeL (hoofdstuk 4) volgt eea gedetailleerde beschrijving
vaa de oaderzoeksresultater voor de onderzoeksgroep (79). De bedrijvea
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die ae-kloptea voor informatie en adviseriug etr de

bedrijfsfunctioaarissen die deelrarnetr aaa een cursus erordèr in dit
boofdstuk afzonderlijk beschrevea. IÍet derde deel vaagt aa! bij hoofdtstuk

vijf ea gaat ir op bet bereik va[ d€ publiciteitscanlragae. Op groad van

do oaderzoeksgegeveas eD ÈrÍe€ referetreiekader8 wordt eea poging tot
taratie oadernomaa. DaarDaast is bij arbeidsorganisaties die reageerdsa

gekeke[ naar de nate vaa oatrrikkeliag ea realisatie vaa (aspectea vaa)

ee! bedrijfsalcohol.beleid. Op basis vaa deze bevindiagen wordt traar

iudicaÈies gezocht in hoeverre de voorlichtetrde ea oldersteuade

activiteiÈen val de Volksboad eeu bijdrage vorm€a bij het iaitiëren vaa

alcoholbeleidsactivi teitea.
Btj wijze vatl slotbeschouriag wordÈ h6t uitgaagspunt tosgolicbt va!
waaruit. standpurtea ea definities zija greformuleertl, aamelijk daÈ alcohol

aiet in werksitusaÈies thuishoort.
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2 Somenvotting

Ia dit rapport staat het eval.uatieonderzoek vaa de voorfichtilgscampagDe

'Àlcohol en Ílerk' ceutraal,. Deze caÍrpagae rrordt gefaseerd en per regio

uitgevoerd. Het ouderzoek vond plaats ia de proviacie Zuid-Holl.atrd. Het

project is ia jaauari 1988 verder voortgezet.

Zowel het bereik vatr de canpagne als de bijdtrage ervan voor het

oatwikkelea vaa eea bedrijfsalcoholbeleid zija oaderzocht. Hee onderzoèk

votrd plaats door middel vatr twee steekProevea uit de doelgroeP, te t etea

bedrijvea vaaaf 50 rrerkaemers, voor het mereadeel gevestigd ia
zuid-Ho1laad. De steekproeveD onderscheiden zich door bedrijven die weL

of geetr coatact opltamea rla de canPagrre. 81 bedrijvelr reageerdeu met

adviesvragen of cursusaatuneldiageu tea Èijde vaa de otrderzoeksPeriode,

zij vormen de onderzoeksgroep. Onder de groep bedrijven die, lopeade het

oaderzoek, niet hebben gereageerd is eèB aselectè steekproef getrokkea

vaa 66 bedrijven, verder geaaamd de referentiegroep. De resultaten vaa de

mailiag wordetr hieronder gepreseateerd. DaarEa volgea de uitkomste! vatr

de adviesvrageade groep, ea de cursus.

De canpagne

Vijft,ig vaa de 81 reacties vaa bedrijveu zija direct voortgekomen uit de

publiciteit va! de voorlichtitrgscampagBe. De resterende reacties
bereiktea de Volksbond laags andere karla.Ieu zoals door oPtredeE bij
symposia, of via aadere orgaaisaties. Uitgaaude va[ gegeveas vaa de Kaner

va! Koophaadel bedraagt het bereik vatl de camPagne 2,7\, VolgeEs

marketiagsaormen geldt eea respons vauaf 2t a1s redelijk hoog oP ee!

dergelijke actie. valuit dit refereatiePuDt bekekea mag het bereik vaa de

campagle dus bemoedigend geaoemd rtordea. Om te kijkea of ea hoe het

bereik op termija is te vergroteE werd de vraa§J of het

AocutneataÈiemateriaal bruikbaar was, voorgelegd aaa de refereatiegroeP.

Eiertoe is gekeken aaar de intera oltder[ome! acties uaar aaaleidiag vaa

de mailiag. Dan blijkt dat circa 8t vaa de documentat'ie volgeas zegge!

niet is oatvaage[ en dat ia ééa op de drie bedrijven de map niet werd

ingekekea. Ia iets meer dan de helft van de referent,iegroeP bleek de

document,atie ook door de aaageschreven direct,ie(ledea) te zijn outvaageu.

IÀ a[dere situaties kt am het materiaal bij persoueelszaken, secretariaten

13



of bij de docuÍneatatie-afdeliug tereclrt. Van de 301 die de map niet,
iukeek, betlof diÈ, verhoudiogsgewijs vooral direcÈielede! (861). van de

70t clie de map we1 iakeek ond,eraam de helft iaterae activiteite!. De

acÈie variëerde vaa doorgeveu aarr ee! betrokkea of, geïnteresseerde

functioaaris (PZ, Bl'í9{), eerr afdetings-chef of rreer terug naar het
managemè[t, tot het ],atetr roulerea oader het uitvoeread persoaeel. Vooral

ia d€ niet-iadustriëIe bedrijvea werd de docunentatie op eea breder

aiveau versprèid. séa op de drie màppetr kreeg afdus eèa dubbele

gebruikswaarde.

De adviesvragerde bedrijvea
Van de 72 organisaties die gedurende de onderzoeksperiode voor advies bij
de Volksboad aaEklopteu, bestaat het mereadeel uit grote tot zeer grote

bedrijvea. Naar verhoudiag zíjt ook veel dienstverleaende ea

overbeidsinstel.lingea te viadea in de groep die adviezetl vroeg. Vau de

adviesvragers is ééu op de drie bezig met alcoholbeleidsactiviteitea.
Hoesel er ook iu kleine(re) bedrijven wel activiteitea op dit, puut wordea

outwikkel.d, figt het omslagpuat bij bedrijvetr ter grootÈe van 200 tot 500

wcrkaemers. vaDaf deze bedrijfsgrootte bevindt ongeveer de helft, zich ia
eotl al datr aiet gevordérd oatwikkelingsstàdium tol aanzlea va[
alcoho lbe leidsmaatregef eu.

De adviesresuLt,ateÀ vaa dE Volksboad evalueread, ka! gesteld wordea dat

bij aageaoeg a1le adviesvrageade bedrijven de oatwikkeling tea aaaziea

van alcoholbeleidsactiviteitea in positieve zia is gestimuleerd.

Dé cursus

Àa! de cursistea werd gevraagd de cursus iahoudelijk te beoordelea.

zes maaaden werdea zij opnieuw oudervraagd om na te gaaa iahoeverre
geplaade beleidsafcoholactiviteiten warea verwezenlijkÈ.
De weasea vaa de cursistea rraren bij aalvaag vatr de cursus Eogal

uiteealopead. De behoeftea varieerden va! eerl eerste oriënÈatie tot
specifieke vragett ia verband meÈ eetr a1 tanelijk uitgewerkt

cursistea specifieke plaaaea oP

NA

de

alcoholbeleid. Veelal hadden de

oaderdelea van eea alcoholbeleid.

Uit de evaluatie na afloop vau de

positief was over de opzet, de

cursus. Nietternin ervoeren velea
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vlak vaa beLeidmaken aLs de gesprekstechÉiek als te compact. Àan de

overstap D,aar de beoefeniag ia de praktijk was mea soms trog triet toe.
De cursisten knannea door de verworven keanis tot nieuwe plaaaaa aalgaarde

het invoere! vaa aLcoholbel.eidsacÈiviteitea. Daarnaast bleek iu sonunige

gevallea de bestaaade regeliagea ia de bedrijvea va! de cursistea door de

trieurre iuzichteu voor verbetering vatbaar. Het acceat vaa de plan.ea ligt
tla afloop vaa de cursus bij het opstelf,èn of verbeterea vai eeD

iacidentenbeleid, gevolgd door (hernieuwde) aaadacht voor de interae
hulpverleaiag ea de regelgeviag voor alcoholgebruik tijdeas werktijd.

Na zes Ínaatrdea is ia vijf van de zevea de€f,aemeude bedrijven het
al.cobolbeleid Eog steeds eea aàndachtspuDt. Àard etl kaliber vaa de

aardacht verschillea onderliug. Eéa bedrijf had aI voor de cursus eetl

corceptalcoholbeleid gereed. Ia dat bèalrijf zija beleidsverbeteringea,
aaavulliagen ea nieuwe preventie activiteiten !u actueel. In de overige

vier bedrijvea of insteJ.liugen verkeert het alcoholbeleid weliswaar aog

niet i! eer besluitvorme[de fase, maar wel heeft mea inmiddels de eerste
stappeE gezet. Itr drie bedrijveu ziju iamiddels coacept-alcoholnota's
géformuleerd. Io ééa bedrijf is meD vooruitlopead op eeD breed

alcoholbefeid begonnea met de iavoeriag van het beleid op deelaspecte[.
VeeL cursisten ondervondea voorziea of o[voorzie[ weersÈand ia do

orgaaisatie bij h€È coacretiserea vatt de bèleidsplauen. Eet

implemeaÈerett vatr een bedrijfsalcoholbeleidt lijkt een moeizaam proces te
zí)t, dat gepaard gaat meÈ 'terug'val' e[ 'lateDte periodea'. Ecoaomische

ea orgaaisatorische voorwaardea ziju zlraariregeade eÀ soms belenmereade

factoren bij de oatwikkeling val eetr afcoholbeleid. Daaraaast heeft mea

te maketr Ínet terughoudeodheid vatl diverse geleditrge! ia eetl

arbeidsorgauisat,ie. Deze vloeit voort uit, sociaal-culturele Dormen eÀ de

alcoholcul,tuur iu eea bedrijf. Hierop iuspeleud zou mea aaa de cursussÈof

wel.licht meer probleemoplossende boleidssÈrategieëa kunaen toevoegen, orrt

daarmee de doorloopt.ijd vaa de voorbereidende fase vaa. eea afcoholbeleid
mogeJ.ijk te bekortea.
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3 Opzet, methode en uitvoering von onderzoek

3.1 De vraaqstelling
IIet oaderzoek kenÈ twee hoofdvragea te rÍete!:
1. hoe §rroot, eras het bereik vaa de canpagEe in Zuid-Hollaad?

2. ia hoeverre draagt de campag'ae bij t,ot alcoholbeleidsactiviteiter?

De eerste onderzoeksvraag lrordt vaauit twee inval,shoekea bekekea:

Ia goo verhoudt dè groep die reageerde op de voorlichtingscampagae zicb
tot de groep die dat Diet deed (verhoudiag contactgroeP te[ opzichte

vaa de doelgroep, te eretea de Zuidhollaudse arbeidsorgaaisaties vaaaf

circa 50 werkaemers)? Met eeD reactie wordÈ ia dit verbaud eea

zichtbare haadeliag bedoeld zoals eeÀ cursusaaameldiag bij do

Volksboad, h6t bestellsa van informatie(materiaal) eE verzoeke[ voor

advies ea oadersteuniag. Àaadachtspuatèa voor de oaderzoeksvraag ziJn

demografische bedrijfskenmerkea, belaagstelliag voor het thema alcohol

etr rrerk, de aaawezigheid vaa alcoholproblematiek en de statrd vaa zaken

m€t betrekkirg tot eea bedrijfsalcoholbeleid.
Ib De tweede iavalshoek b€treft de appellereade werking van de camPagae.

Dlt wordt tragegaalr aaa de haad var de refereatiegroep.
2. OÍn de bruikbaarheid vaa de verleeade informatie ea adviezen vaa de

volksbotrd t,e evaluere!, is gekekea tlaar de ontwikkelde

bedrijfsactiviteiter van de contactgroeP [adat het eerste cortact is
gelegd. In dit verband ziju gegeveas verzarneld over het iuformatieve
gehalte va[ de aangebodea documeuÈatie etr informatie bij de

cursusgroep. Ds ontplooide activiteitea valr de adviesvrageada

bedrijven zíjr'op afstard' gevolgd. Àlle arbeidsorgaaisaties die

tijdens de ouderzoeksperiode hebbel gereageerd -al da,r niet
geactiveerd door de campagDe- zijn in het onderzoek over het Èwsede

vraagstuk opgeaome!. ID bijlage 1 zija de begrippeu

beleidsalcoholactiviteiten en bedri j f salcoholbeleid gedef iaieerd.
De venrorvéa resultatetr leverea indicaties oP voor eeD

gedif f ereatieerder informatie-aaubod.

De twee ouderzoeksvrage! vormea de basis vaa de evaluatie. ID de eerste

oDderzoeksvraag ligt, het acceBt, oP het omsfagPuat van geetr cotrtact naar
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contact, de tweede vraag betreft. eea inhoudelijke verdiepiag vaaaf het
eerste coDtact. De getraceerde fases zija: coatact, vervolgcoatact,
beleidsplaarelr etr befeidsactiviteiten.

In schema:

Biouur 1 Evaluatiepuuten in het onderzoek

Populatié (n=+ 1800)

v€rvolgcoEtact
ll

activit,eite!geeu coEtact coatact

uraad 'l

beleids-

PlaaÀeu

5066

^í.ièrróèksuraao 
) I

40434579

3.2 Het onderzoeksgebied

Naar aaaleidiug var ile het

L7

publiciteit die :.ll het kader



voorlichtiagsproject io Zuid-HoItaad werd verst,rekt, komea drie groepen

voor oaderzoek ia aaamerkiag. Deze groepea zijn t6a eerste de bedrijvea
die ua de publiciteitsact.ie om iaformatie ea advies vroegea, eu in de

trreede plaats de groep bedrijfsfunctionarissen die zich aaameldde voor een

cursus alcoho] en werk. De derde groep bestaat uiÈ bedrijven ia
Zuid-Ilolland die niet reageerde op de actie. Groep één ea cwee vormen

teaarnetr de oaderzoeksgroep, de derde is de refereatiegroep. De beide
oaderzoeksgroepel vormeE in feite eetr sef,ecte steekproèf uit de

Zuidbollaadse bedrijveu. Voor eea bepaling vau de ro1 die het thema

alcobol speelt in de overige bedrijvea in Zuid-Hol1and, is eea a-aelecte
steekproef zonder terugleggiEg getrokke! uit de aoD-respoas. Ia figuur 2

is het ouderzoeksgebied visueel weergegevea.

Figruur 2 Onderzoeksgebied

advieis cursus

n=7 (9 cursisteD)

3.3 Opzet en Ínethode

Hét begrip evaluatie is nogal 'rekbaar' als het doel. e!. het

refereatiekader vooraf aiet vastgesteld zijn. Om de evaluatie valr de

canPagle concreet t,e make! ziju daarom voorafgaand aaa het oaderzoek, de

o[derzoeksperiode ea de beoordeliagscriteria samel Ínet de volksboEd
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geformuleerd ( 1) . Op grotld daarvaa zijn de otrderzoeksvragen nader

omschrevea en is het onderzoeksontÍíerP vastgesteld.
IIet onderzoek bevat zowel kwantiÈatieve aIs kl,alitatieve asPecte!. De

zogeaaamde gesloten vragen (schriftelijk en moadeling gesteld) zija per

computer verwerkt tot eetl overzicht.. Het kwalitatieve deel vaa het

onderzoek bestaat uit de beviadingen die voorÈ komen uit de oPeE vrage!,

het (schriftelijk) comneataar vau respoudeaten ea de verslagea vaa de

vervolggesprekken. De eerste opaame vaa gegevers is bii alle drie de

groepen iq eaguëtevorm gerealiseerd. De o[d€rzoeksoPzet wordts verder

groepsgewi j s behatrdeld.

De adviesvragers

wat bètreft het adviesdeel is eeqvoudigueg door middel van eea korte

checklist eetr iaveutarisaÈie getnaakt vaa de adviesvragea tlie na dè

publiciteitsactie bij de Volksbond biaaeukwamen. VeeLal was het eerste

coatacc tselefoaisch. I[ atit gosPrek is de eaquète door

Volksbondmedererkers afgeaomeu. Àfbankelijk van de wotlseD. en de aard vaa

het gevraagde advies volgde daarEa nog eea informatief, oriëatere[d eu

persooalijk gésprek met de coördiaator vaa het project ÀIcoho1 ea Werk

vaa de volksboad. De v6rslageD va! de vervolggesprekken dieadea als

achtergroDd va! de specifieke bedrijfssituatie, de staad van hat

alcoholbefeid, de aangekaarte alcoholproblematiek etr ale voorgestelde

verbeteriagen. De vervolggesprekken traar aauleidiag vaa de

adviesverzoekea zijn aiet ia heÈ kader van dit oaderzoek uitgevoerd. De

vervolggesprekkea met de ex-cursistea wel.

De cursistetr
Dé cursistea zija op drie momerxteE oad€rzocht, te ríeteE voor ell tijdeas

de cursus ea eell half jaar na dato rlog eens. Tweemaal gebeurde dat ia de

vortn vaa eer schriftelijke, individuele enquëte die de cursisteD zelf

iavuldea. Dè trÍee schrifÈelijke eaquètes ia de cursusgroeP zija eenmaal

op proef in eea vergelijkbare cursus Àlcohol eE Werk afgeaomea en aadien

bijgestefd. De proefeaquètes zija uieÈ ia het onderzoek oPgeaomea. Bij de

aaavaug vau de cursus richtte de vraagstelliag zich, afgezien van eokel,e

bedrijfs- ea fuactiekenmerkea, op dè iabouctelijke behoefte etr

ver$achtitrgen vau de cursisÈea. Àaa het einde is de kwaliteit vaD de

cursus op oaderdeleu beoordeeld ea zijn de iahoudelijke verwachtirgeD ten

aanzien vaa de cursus gecontroleerd. Boveadien beschrevea de cursistea
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hua verwachÈiogeu e[ gep]aade activiteitea om het geleerde ia de eigea

orgaEisatie iD praktijk te breDgetr. Te[slotte is aagegaaa ia hoeverre de

pl.nnea ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De vervolg-iaterviews aa zéa

maa!d€!,, zí)\ gehouden door twèe oaderzoeksters vatt het, NIÀ. De

gaaprekken voade! meest,al. pLaats op de werkplek vaa de ex-cursistea.
De oaderzoeksopzet vaa de cursus lijkt wat bovea proporÈioaeel te zijn
uitgevall.ea. Met het aanvaakelijk hogere aantal voorziené cursistea
echter, lag heÈ ia de bedoeling de kenais over de achtergroaden vaa de

geïateresseerde orgaaisaties te vergroten. De cursist,eu vorme! inuners tle

eaige groep ia het onderzoek die wat lalger e[ frequeater oadervraagd koa

rordea. DoordaÈ minder cursussen werdea uitgevoerd daa geplaad, etr aan de

uiÈgevoorde cursus miader cursistea deelnamea dan werd verwacht moetea de

gegevens vooruamelijk al.s een iadicatie beschouwd worden. Welke

(bedrijfsinterae) factoren de outwikkeliag van eea alcoholbeleid

bevorderdea of in de t,eq, stoadetr, kaa slechts voor wat deze cursus

betreft wordea beschreven. De vraag ia hoeverre de cursus bijdraagt aa!

de opzet vau eea alcoholbeleid kaa daarom eveneeas slechts voor deze

cursus ea zoader verderstrekkelrde coaclusies beantwoord wordea. De oPzet

va! het olderzoek voor het cursusdeel staat i! figruur 3.
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Flgruur 3 De oaderzoeksoPzet rf,at betreft dle cursu3
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De referentiegroep (non-reactievea)

Onder de groep bedrijven aaa wie ougevraagd elr vrijblijvend eea

ilformatiemap werd t,oegezonde! zija willekeurig 69 nametr vaa organisaties
vanaf 50 werknemers voor eeD telefoEische eaquate geaoteerd. Deze

bedrijvea werdea door middel vaa ee! tel.efotrische euquate benaderd. Ia
d6ze coEtrole euquëte komeu dezelfde hoofd-thema's aaa de orde als bij <te

oaderzoeksgroep ziju voorgelegd. EeÈ belaugrijkste doel var de eaquète

waa echter zicht te krijgea op de achtergroadeu vaÀ het aiet reagerea op

d6 schriftelijke uitnodigiag en of deze refereatiegroep zich oaderscheidt
vatl de oEderzoeksgroep op voor dit oDderzoek relevaate keamerken. Te

denkea valt daarbij aan verschillen in belaagstelling, de sigaaleriag v.a
aJ,coholproblematiek eg de oltwikkelde of geplaÀde

al,coholbeleidsactiviteitea. In hoeverre de refereatiegroep op e6D tlreet,al

sociaal-demografische variabeleE overeenkomt met de oaderzoeksgroep rrordt

hieroader besprokeu.

3.4 Dè represenÈaÈiviteiÈ van de onderzoeksgroep

tla de campagae oatving de Volksboad 72 adviesvragea in eea Èijdsspanae

và- krap vijf maaadea. Ia de ouderzoeksperiode werd uiteiadelijk maar

ééumaa] eèa cursus gehouden, waaraa! Eegea cursisten deelaamer. twee

aadere gep]ande cursusse[ ko[detr op korte termija niet worden volgeboekt

ea zija afgelast.
IE totaal ziju daarmee 81 react.ies binaergekomea, die overigeas niet
allemaal direct aa:r de invLoed van de catnpagne zija toe te schrijvea. Op

deze plaats lrordt echÈer aiet verder iagegaaa op het bereik vaE de

campagae. Dat oaderwerp komt terug itr hoofdstuk 4.

De represertativiteit kaa op t$ee mauieren bekeken wordea. Met de eerste
maaier rrordt de saÍneasteffi[g vaE ds otrderzoeksgroep vergeleken op

persoaeelssterkte ea bedrijfsactiviteit. met het Lotale bedrijvenbestaad
valaf 50 werkBemers ia Zuid-IIol1aad. De treede vergelijkt de staad vaa

zakea met betrekking Èot het alcoholbeLeid en de rraarge[omeE

alcoholproblematiek val de bedrijvea die reageerden m6t de groeP

bedrijven iu Zuid-Ilol1and die geea contact opnarnen.

De samenstelling
wat betreft de sameDstelliag is er
keamerken van de otrderzoeksgroep
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Zuid-Holland onderliag uiet geheel vergelijkbaar zijn. voor gegeveas over

de Zuidhollaadse bedrijveu is gePut uit heÈ databestaad vaa de Kaner vau

Koophardel (2). Deze telling is echter niet vol.fedig. Nietstemia beaadert

dit bestard de populatie het meest. Voor eea overzicht vaÉ de vergefeke!

keannerken tussetr de verschiLLende hierboven geaoemde groePeE wordt

verrrezen uaar tabel 1. Uit deze tabel komt naar voreu dat de

sameastelling vaa de ouderzoeksgroep ia vergelijkiag met het totafe

aaatal bedrijveu vaaaÉ 50 werknemers ia Zuid-Hollaud op de tt ee

vergelekea keamerkea verschilt. De verschillea zí)t opvalleud. De

olderzooksgroep vormt gééa doorsnee vaD de populatie in Zuid-Ilolland. De

bedrijvea die reageerdea zijn verhoudiagsgewijs groot tot zè€r groot. wat

b6treft hul1 activitseitea vormea zij evearnia eeu evearedige afspiegeliag

vaa de populatie. De bouw, handel, horeca ea traasPort zija relatief

oudervertegenwoordigd in de oaderzoeksgroeP, terwijl de uiet-zakelijke

dieostverleaiag sterk is oververtegenwoordigd. Daartoe behoort ook de

hulpverleaing in brede zít. Er is dus sprake vatr een specifieke

onderzoeksgroep, hetgeen betekeut dat algemeae uit,spraker oP basis vau

deze groep aiet beÈrouwbaar zija. ÀLLeeE ten aaaziea vaa groÈe bedrijvea

kuraea conclusies wellicht worden'gegeneraliseerd'.
oEdasks h6t feit dat dè ouderzoeksgroep eetr groeP is met specifieke

kenmerkea kaa uit t.abel 1 gecoucludeerd wordea dat globaal geziea de

regio zuid-Ho1laad qua activiÈeit eu bedrijfsgrootte redelijk is gedekt;

auders gezegd de ooderzoeksgroep bezit voldoeude variëteit. De eerst

gestelde vraag iu deze paragraaf, namelijk aaar de sameusÈe11ing, is

daarmee beantwoord. Het tneede pu:lt !íaaroP de rePreseBtativiteit is

bekeke! wordt hierna behaadeld.
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Tebel I Eedrilven vanaf 50 werknemers in Zuid-Holland (b). verqeleken met de onderzoeksqroeo

(o) en de referentieqroeo (r) ten aanzien van orootte en activiteit

In procenten:

)50 )100 )500)200 >1000
onbe- Totaal
kend Abs. Proc.

- Industrie en
'I andbouw

- Bouv en

i nstal l ati e

b

o

r

b

o

r

I3
I
5

8

I
I

23

I
6

ll
5

3

'|

6
I4

I

4

3

2

7

2

3

I
,:

I

:

2

5

3

28

33

l5r

2

4

3

5

7

2

7

5

5

I.
I-7

6

l0

25

9

8

:;
-7

?-

2-

50r
27

t0

247 14

22
t0 r5

626 35
9 Il'

r0 15

34I 19

9 12'
r0 'r5

583
25 3r
18 2t

- Handel, horeca b

en transport o

r

- Eanken en

verzekeri ng

4
I
3

3

5

;
2

I

b

o

r

- Dienstverlening b

o

r

- 0veri g b

o

r

4

2

I
5

5

;
52

-l
I

llr
12

Totaal Abs./proc. b 1033 572 408 23/ 253 l4l 69 4í
o 9ll' t012 lll4r 7I
r 2842' l0l5 812 35

35 2/. - t798 t00
26 321 18 22/. 8t t00
- 16 26/ 66 100

' afrondingsverschi IIen

Eron: KvK,0atabank, telling: juli 1987

N.B.: 0€ personeelssterkte is gebaseerd op full-time medewerkers. 0e overheidsinstellingen
ziJn niet in het KvK-bestand opgenomen,
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De beLangstelling voor het thema alcohol en werk

Non-respons in de referentiegroep
Va- de 69 beuaderde bedrijvea et instelliagen koadea drie toch tot de

oaderzoeksgroep gerekerd lrorden ea zijn va!. de refereatiegroeP

uitgesloten (3). T!íee bedrijvea haddea geea belaÀgstellitrg of eeE

structureel gebrek aan tijtt. zí) zijn al.s aoa-resPons uit de

refereatiegroep verwijderd. Het geringe aantal. weigerachÈige bedrijvea
veroorzaakt geea lo[-respoaseffect ia de referentiegroep. Ia tot.aal zij!
62 enquëtes gebruikt voor een beeld vaa hoe de oaderzoeksgroep zich qua

alcoholproblematiek ea alcoholbeleid verhoudt tot de refeleDtiegroep.

ÀIcohol en werk

Ia de refereutiegroep had ruim twee derde belaugstelliEq voor het

oaderwerp. voor ee! deel vloeit de belaugstelliag voort uit eeD soort

afgemeae maatscbappelijke beÈrokkeuheid, "omdat je er de laatste tijaf

zoveef over hoort". Deels is de belaagstelling te begrijPea vaauit eea

herkeÀaiag bianen de eigea organisaÈie. Zo werden situaties geaoemd van

iacidentea, vermoedelijke gevallea, bat aadeaken over de

afcohol-coasumptiericht.lijnea bij eea ts oPeaetr bedrijfskaatiae, sociaLe

druk vaa collega's of, bij iastelliagea zoal.s schol.ea, de druk va!,

ouders. Er bestaat de indruk dat bij eèu deel van de belaagstelleudea eea

heroverweging op dit thema plaaÈsviadt ia de richting vaa duidelijker en

striktere gedragscodes. weflicht is ia deze groeP ee! discussie oP gaag

gebracht om in eea later stadium eetr staadPuat Èe bePaleu tea aaazieu va!

afcohol eE werk.

Blj iets miuder daa titee op de drie onderzochte bedrijveu iu de

ref,ere!Èiegroep (611) heeft alcohol wel eelts eea rof gesPeeld bij

voorvaflett, probleemsituaties etr dergelijke. wat oPvalt' is dat dlit
perceatage nauwelijks verschilt met do percetltuele cijfers ia de

oaderzoeksgroep. Iíier kent ruim ttÍee op de drie orgaaisaties (691)

iacidenten of probleemgevallen. De voorlopige coaclusie uit deze cijfers

is dat er voor wat betreft de ervariag met alcoholproblematiek in

bedrijfssituaties globaaf gezieu geeÀ grote verschillea bestaan tussea de

bedrijveu die reageerden en de aiet-reageerders. we1 bestaan er

verschillen op het gebied vatr alcoholbeleidsactiviteitea. zie ook

tabel 3. Circa 70t ia de refereatiegroep, vond de alcoholproblematiek ia

de organisatie dermate weiaig alarmerend dat, beleidsacties oP dit terreiu
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geèa hoge prioriteit. haddetr ia het totale beleid. Boveadien keat 151,

naar eigea zegtgen, eeu afdoetrde maatregereDpakkeÈ tea aanzien van alcohol
of is daar serieus mee aan heÈ werk. Opvallend is eea groep bedrijvea van

8t die geziea de problematiek beweert beleidsrnaatregelen op dit. gebied

eigealijk noodzakelijk te achte!, maar aiettemia geea stappetr iu die
richtilg oaderaam. Zevea aadere bedrijveu vaa de 62 (11$) hebbeu we]

coacrete alcohotbeleidsplanuen, maar ziju nog aiet actief bezig rnet de

ontwikkeliag erl de opzet ervar. Eéa overzicht vatr al,l,e genoemde

alcoholbeleidsacÈiviteitea in de refereatiegroep staat ia ta.beI 2.

Tahal 2 na <ÈànÀ rr=í hai alaahalhalai,l in Àa rafaranliaa?6èn hèr

aspect

o,=62

la plaa
noet !iet/
nvt TotaaL

Tn Drocentèn!

oageschrever regels mbt
alcohoL tijdens het werk
schrif teli j k vastgelegde
regels hieromtreut
alcoholvrij of alcoholarm
receptiebeleid
alcoholvrije kaatiae( s )
sonkties bij iucideutea
voorLichtitrgsacties ( s )
iEterne hulpverleaing
coaf roDtatie gesprekkea
voeren
overig

2660 15 101.

2L 100

;
3

;

. afroDdiagsverscbillen

Vaa het totale aaatal o[dervraagde bedrijvea keat 631, al da[ niet
scbriftelijk vastgelegde, gedragsregels over het alcoholgebruik tijdens
werkurea. l{anEeer uitgegaaa wordt va! de ia bijlage 1 vermeldde

operatioaalisatie vaa alcoholbeleidsactiviteiten, keEt ia de

referentiegroep 65t geen al.coholbeleidsactiviteitea, 29t we1 ea is 6t
bazig met de opzeÈ vatr alcoholbeleidsplaatrea. zie tabel 3.
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52
18
26
27

19
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66
23
39
45
40

44

16
24
40
29
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37
92

100
101*
100
100
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100
100
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Tàlrat I Àld^lrólnröt)lematiek en -beleid vérdeleken tussen de

referentie- (r) eE de onderzoeksdroep (o)

Àlcoholbeleids-
activiteite! 9eea wel

T6tààl

bezig Àbsoluut Proceatueel

Geen alcohol-
ProblemeE

wel alcohol-
probletnel

r
o

31r
17r

34r
20r

7t

22\
6t

2$
14r

5t
43$

24
25

38
56

39r
31$

61r
69t

t
o

Totaal Àbs./Proc.
ReferetrtiegroeP r
Oaderzoeksgroep o

40 64,51 18 29t
30 37r 5 6t

4 6,5r
46 57t

62
81

100r
1001

Uit tabel 3 komt tea eerste het verschil ia alcohofbeleidsacÈiviteite!

D.aar voreD tussen de referentie- ea de oaderzoeksgroeP. Itr deze laatste

groep is 57$ actief met, (onderdelen vaa) eea alcoholbeleid. Dit verschil

ligt nogal voor de haad. Het tneede oPvalleade Punt, aamelijk dat de

oaderzoeksgroep volgeas deze gegevens geea uitzouderlijke groeP vormt tea

aaaziea vaa de ervariag met alcoholproblematiek ia de werksituatie, is

wél van belang. Dat beteke[t tranelijk tlat. bij teDmiastè trree derdè vaa de

(niet bereikte) doelgroep eè!! vervoLgcanPagrre vatt aut kaa ziju bij een

verdere bewustwordiag vatr de probleemoplosseade mogeJ.ijkhedea vatt

beleidsmaatregelea.
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4 Het olcoholbeleid in de onderzoeksgroep: de stond
von zoken

Ia alit hoofdstuk wordea de gedetaill.eerde resultaten geprese8teerd vaa de

tt ee groepea uit het hoofdoaderzoek. Het gaat hier om de adviesvrageade

bedrijven en de cursusdeeluemers. Hierbij sordt opgemerkt dat rrat bétreft
de cursusgroep het aaatal respondeEtèa beperkÈ is gerreest, zodat het
verkregea beefd niet meer daa iadicatief is.

4.1 De adviesvragende bedrijveu
I! totaal kloptèa 72 bedrijvea aaa bij de Volksboad in eea tijdsbestek
va- 5 maanden. De sanensté]ling vaa deze groep naar bedrijfsgrootte en

bedrijfsactiviteit is behaadeld in hoofdstuk 3. Daaruit blijkt dat eeE

oaevearedig groot deel van de adviesvrageade bedrijvea meer da! 1000

werknemers h6€f,t. wat betreft de bedrijfsactiviteit, vormea de

adviesvragers evenmia eerr evèD,redige afspiegeliagr vaa a1].e Zuidhollandse

bedrijvea ea iastelliag€a. Naar verhouding zija veel dieastverleaeade ea

overheidsiastellJ.agea te viadea ia de groep adviesvragers. Dertig vaa de

72 adviesvragers (42t) zija personeelsfuÀctioaarissea of ledea van een

sociaal (medisch) téam. Ia 20 gevalleo (281) aam een 1id vaa de directie
of het maaagemetrtteam cotltact op. De directe aanleidiug tot de vraag

betrof in de helft vaa de gevallen eea aa:l alcohol gerelateerd iacident
of werkaemers met erketlde alcoholproblemea. Binaea de groep vaa de

adviesvragende bedrijven ea iastelliugeu is ééa op de drie (351) actief
met h6t opsÈeI1ea vaa (de1ea vaa) eea alcoho1beleid. Sotmrigea vaa heD,

hebbea eea uitgewerkt alcobolplaa of eea alcohofaota. Bij verreweg de

m€cste bedrijvea ecbter is heÈ alcobolbeleid nog iu een tarnelijk priJ.

stadium e[ wordt het voora].saog op oaderdelea gepraktiseerd.
De conclusie uit, dit deel vaa het, oÀderzoek is dat h6C mereEdeel. van de

grote tot zeer grote bedrijvea ea irstellingen in Zuid-Hol1aad zicb in
eea al daa aiet gevorderd oatwikkeliagsstadiun bevindt ten aaaziea van

alcoholbeleidsnaatregelel. Los vatl de ruimere ecoaomischE err

organisatorische mogelijkhedea vaa de grotere bedrijvea is keaaelijk het

lut vatr een alcoholbeleid op ruirne schaal doorgedrongen. Dit betekent op

zícbzalf al. eeu verschuiviag, die posit,ief is te roemea. ftnmers, eea

oaderzoek dat werd gehoudetr in eea beperkter maar vergelijkbaar deel va[
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Zuid-Holland iu 1982, wees uit. dat er destijds nog een ferme t eerstaBd

besto[d om het onderwerp met de ouderzoekers te besprekea (Dercks et al,
1982). Dat is inmiddels veranderd. Uiteraard is deze verschuiving aiet
a11een Èoe te schrijvea aaa de recetrt gehouden campalJne vaa de Volksboud.

v€eleer zal. eeE scafa varl factoren hierop vaa invloed zijtr geweest. En

aiet Ee vergeten, de Volksbond is zelf ia de regio Zuid-Ho11aad

gesitueerd ea is, veelal in samenwerking met het ConsuLtatiebureau voor

ÀIcohol etr Drugs (CÀD), al geruime tijct bezig met acties, advieswerk, het

boudea vaa symposia ea heE uitbreagea vatr brochures ea cahiers, met Dame

ook ia deze regio.

4.2 Dè cursus

Profiel van de cursisÈen

D€ verboudiEg persoreelsfuuctioaarissen tegetrover bedrijfsmaatschappelijk
werkèoden ia de cursus is twee staat tot, één. De gemiddelde duur vaD het

dieastverbald bij de cursistea bedroeg tea tijde van de cursus ruim 4

jaar. Van de aanwezige cursistètr zija er twee oP eea uitvoerend aiveau

werkzaann. Eaa aa[tal bekfedeu eea staffuactie, eea enkeliag heeft eea

volledig leidiaggeveade furctie. De meeste! furctioneren zowel oP

uitvoeread a1s op leidiaggevead aiveau. Voor acht vaa de aegen cursistet
was het dé eerste cursus over diÈ thema.

Het mereadeel, vaa de cursistea had eea duidelijk beeld waarom ze de

cursus wildeu volgen. Wel was de verlaaglijst aogal uitgebreid. Hieroader

staat per activiteit vermeld hoeveel cursisteu daar mogelijk een rol' voor

zichzel.f ia zagea weggelegd in de eigen orgaaisatie.

Tabel 4 Mogelijke acÈiviteiteo met betrekkipg tot eeu alcoholbeleid bi'i
de cursistea

- preveatiemaatregeleu

- voorlichtiagsacties/taboe besPreekbaar makea

- hulpverleuiog

- procedures formulereu bij iacideatea

- saDcties oPstellen

6

7

7

I
4
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Wat opvalt is dat, voor een sanctiebeleid als otrderdeel vaa eerr

alcoholbeleid weiuig aaimo bestaat,. Vier vaa de negen bezochtea de cursus
met het vooropgezette doel daartra eea alcoholbeleid op te stellea. Vaa

deze bedrijvea was eetr verzwaarde delegat,ie aaawezig. Met eveutuele
daaruit, voortvloeierde dubbeltelliagen is rekeaiag gehouden. Eea aaltal
malea werd eea alcobolgerelateerd iucideat geEoemd als de aauleiding Èot

de cursus.
Ook de ke--is over het. verschijasel al.cohoLisme in het algemeèa blijkt,
volgeas de cursistea zelf, vatbaar voor verbeteriag. leaslottë is ook de

vaardigheidstraiaiÀg voor cotlf,roatereade gesprekkea een tatnelijk algemeae

weas.

Bedrijfskennerken en sociaal beleid in de cursusqroep
D6 aegea cursiste! ríarea af,komstig uit zevea bedrijven. ÀlLe cursiste!
mèt dè iBteatie om iu het eigea bedtrijf eeE alcoholbeleid te forÍrulere!
zija werkzaarn i[ middelgrote tot grote organisaties, variëreEd van 22O

tot 3600 werknemers. Deze orgaaisaties zija overwegeud op iadustriëe1
terrei! actief.
Àlle cursistetr metléa dat zij in eea orgaaisatié rrerkea die ia meer of
miadere mate gevoelig is voor maatschappelijko ontwikkeliagea, zoals

milieuvrieadtelijke produktie, vÍoutrea ia techaische beroepen, e€!
joagereapla[, enzovoorts.

IIet sociale befeid werd onderzocht aaa d6 haad vatr eeB ttÍintigtal vragetr.

Uit de atrtwoorden van de cursistea blijkt dat in het algemeen sprake is
va! eetr redelijk uitgenerkt bedrijfsbeleid t.er aalzier van veiligheid,
gezondheid en sociaal persoaeelsbeleid. Slechts op onderdeLea zou het

sociaal-madische beLeid tekort schieten of eatra aàndacbt vérdieaea. Zo

blijkÈ dat wat botreft het persoBeelsbefeid iu de bet,reffende

orgaaisaties niet aIleeu veel aaldacbt bestaat voor vormiag en opleidiag,
ook dè sociale begeleidiag, loopbaaabegef,eidi[g ea e].emeate[ va!
fuactie-aualyse- e[ waarderiag keuaea daarin ee! plaats. ÀIleen aa! het

aaalyserea vaa persoE€elsgegeveas tel aarzietr vaa cursusríettse[,

ziekteverzuim, verzuirnoorzakeD ea het verloop zou te weiaiug tijd worden

beateed.

IIeÈ befeid op het terreia vaa veiligheid eE gezoadheid is t elhaast Eogt

meer oEÈwikkeId. De meeste orgaaisaÈies zijtr aangeslot,ea bij eea BGD

(Bedrijfsgeaeeskuadige Dieast.) en éóa heeft pl:raea daartoe. Nageuoèg

alle bedrijvea ia de cursusgroep doen aaa periodiek gereeskuadig
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oEderzoek. Maar ook verzuinond,etzoek. ougevalleapreveatie etr -registratie
behorea tot de bedrijfsactiviteitea. Dat hier sprake is vaa eèD zware

verteketriag op groad vaa de bedrijfsgrootte va! de organisaties uiÈ de

cursusgroep behoeft geen betoog. À11een het, arbo-beleid wordÈ volgeas
zegge! rog Eiet. in alle bedrijvea volledig gepraktiseerd.

Àlcoholproblematiek en alcoholbeleid
Het, spreekt voor zich dat. de cursistea een betrokkenheid hebbeE op groad

vaa de gesigBafeerde alcoholproblematiek in de orgaaisatie. Voor zovaÍ
iagevuld wordt de omvalg vaa de problematiek ia dè eigea orge-isatie door

de cursistea geraamd op 1 tot 6t. ÀlhoeweL ook bij deze groep het
alcoholbeleid uog veelal ia de kiaderschoeaea staat -€r is bijvoorbeeld
meer ougeschreven, daa vastgelegde regelgeving-, oaderscheidt zij zicb
door de hoeveelheid cotrcrete planaen die op tafel liggea. Op de plaalea
vaa de cursistea wordt later in dit hoofdstuk uader ingegaa!,. Eea verdere

vergelijking is helaas niet veraqtwoord. Iu a.bsolute aaataLlea wordt in
tabel 5 eel overzicht vaE het alcoholbefeid ia de cursusgroep t eergegeve!.

Tabe1 5 SÈand van het alcoholbeleid ia de cursusoroep.

Ia absolute getalLeEs

la
weet. riet/

plaB Àvt

- ongeschreven regels mbt alcohoL
tijtlens het werk

- schriftelijk vastgelegde
regels hieromtrert

- alcoholvrij of alcoholarm
receptiebeleid

- alcoholvrije kaat,iae(s)
- saakties bij incideuteu
- voorlichtiagsactie( s )
- iaterae hulpverleaiag

5
4
1
6

3
1

3

4
2

5
2

1
4
I

1

1

1

Vrijwel al.Ie cursisÈea zija voor

tot goed op de hoogte vau de

aaaziea va[ alcohol. De lreg

wat betrefts het eigea bedrijf redelijk
bestaatrde regelgeving ea procedures te!
te viaden naar erterae hulpverleueade
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instauties lijkt ia dit verbaud eveaeeos nauwelijks problematisch. De

perso[eelsfunctionaris werd telkeus geloemd als aaaspreekpuDt voor aatl

alcobol gerelateerde probl.eméa in de orgaaisatie. Voor zovet aaawezig

zijn daaraaast de bedrijfsarts, de bedrijfsrnaatschappelijk rterkster/er erl

het sociaal-medisch team de aatrgerrezea persone[ of instanties. Ook ia de

Àrbo/vcw-conunissie kaa men ia een aaatal gevallea terecht rals het om

alcobol gaat'. Àfgezie! ríel.licht vau de Àrbo/vcw-commissie, is tot zover

de uitkomst taÍnelijk voor de haad liggead. Opmerkelijker is dat, hoeÍel

sporadisch voorkomend, de genoemde functioDarissea 6[ ovar]egstructure[
keaaelijk aiet ia à11e gevallea als aaaspreekpuEt fuactiouerea. Uit de

vervotggesprekkea blijkt dat soms ee[ lrat aI te tolerarte houdiDg vaa de

betrokkeu fuacÈionaris teD aaDziea va! alcohol daar debet aan is. IEdiea

staffedeD, of leden vatr het middeukader aiet, coöperatief zijn, bevorderÈ

dat de o[twikkeliag vaD een breed ea geïrtegreerd alcobolbeleid uiteraard
uiet. Blj de aaavang van de cursus werden verder a1s mogelijke befetsels
genoemd: acceptatie verkrijgeu bij de uitvoereaden, goede raadvoorwaardeu

(tijat, geld en bevoegdhedea) en ia ééa organisatie verwacht. mea Problemen

om alcobofbeleid bij het matragemèlt gefiatteerd te krijgea. I! het

volgende deel wordt tragegaalr of da voníachtitrgen ia de Praktijk
beraarbeid werdea.

Eet geolande afcoholbeleid na afLooP vaa de cursus

Àan de cursistea werd de vraag voorgelegd ríe1ke zakea zij concreeÈ deokea

aaa te pakkea met de opgebouwde keaais eu vaardighedeu. In de volgreade

tabel staan de alcoholbeleidsaspecteE in absol.uÈe getallea. De plauaeu

vaa de cursistea zija afzoaderlijk beschouwd. Met eventuele

dubbeltelliagen, v€roorzaakÈ door do aanwezigheid va[ twae

fuuctiooarissea uit eeazelfde orgaaisatie, is rekeuirg gehoudea.
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Tabel 6 Het oeplande al.coholbeleid

zeet
wenselij k
maar riet opzettea/
haalbaar invoereu

geen
verbe- planaea/
tere! nvt

1
5
2

4
2

2

2
1
4

;
2

regeliugea nbt alcoholgebruik
tijdteas het werk
voorlichtiagscanpagae ia
eigea bedrijf
ircidleatenbeleid
salct,iemaacregelen
speciale coatactpersoBen voor
werkaemers met alcoholproblemel
alcoholcorsnis s ie
hulpverleaiag

2

1
3

2

1
4
5
1

Uit het overzicht bliikt. het accent varl de Pfaaaea te liggea bij het

opstelleE of verbetereE vatt eea iacidentenbeleid. Daaraa gevolgd door

aardacht voor dè iaterae hulpverleniag, de regelgeviag voor

alcobolgebruik in werktijA, salctiès e! Plaaaea voor eea

voorfichtingsactie in het eigeu bedriif. Eet PlaD toÈ het lrstellè! valr

eon alcoholteam of e€[ speciaal te beaoemea vertrouweasPersoon vindt

minder aftrek. Mogelijkerwijs heeft het, aaagrijpende leveasverhaal vaa de

zogeheten ervaringsdeskundige de plaauen ia de richtiag van het

iacidertenbeleid ea de hulpverJ'eniug extra nadruk lJegeven.

Bel.eidsactiviÈeitetr zes maaaden Later

uit de vervolggesprekken is de coaclusie dat ia vijf vau de zeven

bedrijven het alcohol.beleid aog steeds eer aaDdachtsPuDt is. ra ééa

beitrijf daarva! is het alcobolbeleid zelfs in eea Praktiscbe fasé. Ia

drie badrijvea, zija inmictttels cotceptalcoholaota's geformuleerd die aan

diverse betrokkèaer in de orgaaisatie zija voorgelegd. ra ééa bedrijf is

vooruitlopead op het oatxrerP vaa een geïategreerd alcoholbeleid gesÈart

met de uitvoeriag vatl ee! deelasPect, te rreteD eea striktere

règlemeateriag ten aaaziea vatr het alcobolgebruik Èijdens de werktijd. Ia

tree bedrijve! telsloÈte zijn verdere activiteiten ten aauziea val dit

thema voorlopig opgeschort. In ééa bedrijf 1ag de oorzaak vooral iu eea

ingrijpeade reorgaDisatie eu daarmee gepaard gaarde krinpende middelea.
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Ia het. a[dere beclrijf werd tra ruggespraak net het hoofd Persoaee].szakea

voorals[og afgeziea var de verbeteringsPlauoen voor de bestaalde

procedures ea (al ÈaÍnelijk stlakke) regelgeviag, ttegelrs het o[tbreks! van

actuelo p!ob16men. Àlboewel het nog te vroeg is voor algemeue coaclusies

ka! aIs vooronderstetling wordea gepoaeerd daÈ de bedrijveu met

b6langste11í.ag voor het thena alcohol ia werksituaÈies geneigd zijn op

deelaspecteu eéa beleidsplan uit Èe werken. va! eerr geïntegreerd

alcohol.bel.eidsplaa lijkt wèirig sprake te zija. Eea overzicht vaa de

corcrete beleidsplanBer staat beschreveu iu bijlage 4.
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5 De evoluotie von de compogne

5.1 Het bereik vaa de nailing
Het, bereik is op twee rnanierea bekeken. Ten eerste is het aaleal reacties
dat, voorÈkrÍan uit de enquète van belaag. DaarDaast is de appellereade
werkiag vaa de campagae hier behaadeld.

WaÈ het aà.tal reacties betreft blijkÈ 55t vatr de adviesvrageade

bedrijvea door de publiciÈeitscampagae te zija geactiveerd. 36t reageerde

laar aanleidiag val de 'direct mailiag' (de informatiemap), 19t ver[am

va.a de carnpagrae via de krart. De overige adviesvragen kwamea via aadere

kaaal.ea bij atè Vo1ksbotrd terechÈ. Meestal was dats van horen zeggea of een

combinatie var all.e hierboveu geloemdè wegea.

vaa het Èotaal aantaf reacties, dat wi1 zeggeD d6 adviesvragea ea de

deefaemeade cursist,en bijelkaar, komea 50 vau de 81 co[tacten direct
voorÈ uit de caÍrpagae, dàt is 62t vaa de respoasgro€p. Uitgaaade vaa de

Kaner vaa Koophaadè]-cijf,ers is het bereik vaa de carnpasJae 2,7$ geweelt

ea afgaaade op het gehante6rd6 adresssabestaÀd is dat 1,71. Volgeas

marketingnormea is 1$ eea redelijk, et 2,7\ eea redelijk hog6 respoas op

eea dergelijke actie (4). Hierbij moet boveadien wordeD. aaagetekend dat
de aaaprijziag vaa eea advies- eu cursusaalbod ten aanzien van alcobol ia
werksituaties aiet het gemakkelijkste produkt. is. Vanuit, dat oogrpuut

beziea mag de respotrs als resultalÈe van de campagne bemoedigead ríorde[
geaoemd.

Ia hoèverre heÈ carnpaguemateriaal, ea met name de documeatatiemap bij de

doelgroep is aaageslagea, is bekekea aaa de hand vaa hèt oordeel hierover
vaa de refereatiegroep. De meniag vaa de responsgroep is in dit verbaad

minder iateressaat. Inmers, deze groep is aI over de streep getrokken,

zí) hebbeE gereageerd. IIet gaat erom, de reapoas ia toekomstige
project-onderdelea te vergrote!.

De referentiegroep
Circa 8t vaa de refereatiegroep had de documeatatie uiet oltvaEgea of
wist zicb de oatvangst triet meer te herianerea. Desgewenst werd de map
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alsaog toegezoud€a. Ia 55t vaa de gevalleu is dè documeatatie ook

daadrrerkelijk bij de aalgeschreven directieleder op t,afel gekomea. I!
sonunige gevallea is bij de iuterne (post)verdeling de map recbtsstreeks
btj dle afdeling Personee.l.szakèE of, de Bedrijfsgezoadxeidsdieast
terechegekome!, soms bereikte hea de map vaauit de direct,ie, soms ook

bleef de documert,atie bij het secretariaat liggeo. Ia aadere gevallen is
de gaag vaa de map oaEavolgbaar ea koa de oatvaager pas aa enig zoekrerk
gevoadea rÍord,ea. Het is de vraag of de directie wel de aarrgewozetr

doel.groep is voor eea dergelijke mailiag, lrart vaa de 30t die de map niet
inkeken, betrof dit vertroudiagsgewijs vooral directielede! (86$). ra éón

op de vijf bedrijvea verdweea de map in de prullerrmaad. I! uog eens ééa

op de vijf bedrijven belaadde de map 'pro nernori' ia de staPel ea werd

verder aiet bekekeB. Deze uitkomst komt zorrel relatief, a1s absoluut op

het corto van directies te staan. Keunelijk }rebben zij miader tijd om

iaformatiemateriaal te bekijken. IIU! belaagstelling is aamelijk ia
vergelijking met de overige 'coatactpersoaea' volgeas eigea zeggea gelijk.

De enquëte werd voor het. grootste deel afgeaomea bij de laatste outvanger

ia ee! orga.isatie. 701 van cle oadervraagdea heeft de docunertatie
iagekekea. De helft daarva[ oadsruam actie oaar aa[leidirg vaa de gelezea

iaformatie. De actie variëerde va! doorgrevea aau ee[ betrokkea

fuactioaaris (PZ, Bl,Íl{, ds chef), Èerug aaar het managémélt, tot het laEea

roulerea oEder heÈ uitvoereade persoaeel. De map werd dan meestal ia
circul.atie gebracbt via eea leesmap, de leestafel of iets dergelijks.
Vooral in de aiet-iadustriële bedrijvea werd de docunottatie oP ee[

breder aiveau verspreid. Eén op de drie mappetr kreeg aldus eea veelvoudig

gebruik.

5.2 De cursusevaluatie

Uaaniem positief is de maniag van de cursisten over de oPzet, do

preseÀÈatie ea de orgaaisatie vau de cursus. Me! was goed te spreken over

de duidlelijkheid en de preseaÈat,ie vaa de aangebodea stof. Etrkelea gave!

aaa vooraf, door het aaagrijpeade verhaal vaa de ervaringsdeskuudige (2x)

ertra gemot,iveerd te zija geraakt om eèE bijttrage te Leveretr tot het in
gaug zetteE vaa eea al.coholbeleid. Commeatarea a]s "prettige sfeer" ea dè

cursus bood "de gaweaste professionele aatrpak" sPrekea voor zichzelf. ook

wat betreft de "aieuw geleerde dingeE", wareD. de meaingea t,anelijk
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eeuduiatig. De uitwerking van het begrip alcoholbeleid (3x) en de geboden

motivatietechaiek (volgens Mi11er) (4x) zijn hierbij het meest vermeld.

À1s iuteressatrt punÈ werd daarnaast genoemd "hoe andere bedrijven de

problemea signaleren en oplossea".

Het optreden van de extertre deskundige van de alcoholhulpverlening werd

echter door eetr aa[taf cursistetr a].s weinig inzichtgevend ervaren. Het

zou eeu recLameachtig verhaal zijn, zonder in te gaan op de sPecifieke

frictiepuaten tussen de hulpverleuing en het bedrijfsleven. Ideeën over

hoe de contactea etr de communicatie verbeterd kunnen lrordetr kwamen

daardoor niet aan bod. Over de iaweodige verzorging van de cursisteu was

ia het, algemeea lof. Eéa opmerking betrof de wens tot het serveren van

meer frisdraukea tijdens het 'werk'. IE hoeverre de cursus ook

inhoudelijk gezien voldeed aaa de specifieke weasen en verwachtingen van

de cursisten komt tot uitdrukkiug iu de beantwoording van de vraag: "Kunt

u vatr de volgeade cursusonderdelen aangeven in hoeverre deze aan uw

behoefte hebben voldaan?", zie tabel 7.

Terx opzichte vaa het kennisopbouwende deel blijkt het asPect van de

vaardigheidstrainingen zowel oP het beleidsmatige vlak a1s de

gesprekstechniekeu te compact te zíit geweest. In het begeleidend

commetrt,aar wordt oader meer het, volgende hieromtrenc oPgemerkt:

"De gesprekstechniek is in feit,e te kort om er echts iets aan te hebben

in de praktijk". "Informatie gelrenst over gerichte

gesprekstrainingsmogelj.jkheden voor deze Problematiek".

Tabel 7 De cursusevaluatie van de deelnemers op inhoudelijke aspecten

te weiaig lJenoeg te veel geen mening

de vooraf toegezotrden informatie
kennis ten aanziea va! het
verschi jnsel alcoholisme
inzicht ia de aspecten vaa een
alcoholbeLeid
vaardigheid ia het zelf opzettetr
van eea alcohofbeleid
kennis over het houden van een
coÀf roatatiege sPre k
vaardigheidstraining voor
gesPreksvoeritrg
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"De iast,ructies om de rollenspeLl.en uit te voereD. rÍaren te summier,,, "Er
was teveel iaformatie binaen korte tijd (...)". Of heel kort: ',Meer
ruimte voor rollenspel/video". De volgeade suggesties tot verbeteringen
van de cursus zija geuoemd. De praktijkvoorbeerden zoudeu niet alleen
vanuit de bedrijfsmaatschappelijke kaat bekeken moeten. worden, maar

vanuit het totaLe bedrijfsbeleid. De inhoud vatr de cursusdagetr is niet. op

elkaar af,gestemd. Het bevat tríee sporea die niet word.en geïntegreerd, te
netea de beschrijviag vatl het ziektebeeld enerzijds en de hulpverlening
anderzijds. Het verhaal va! de ervaringsdeskuudige bood bijvoorbeeld
voldoende coacrete leerpuntea voor de hulpverleai!.g en eea alcoholbeLeid,
lraar geetr gebruik van is gemaakt.

5.3 De bijdrage tot het in gang zet,ten van een alcoholbeleid
Hieronder rrorden de acties eu werkzaamheden vaa de voLksboad. ten aanzien
vaa de adviesvragende bedrijvetr en de cursusgroep rader toegelicht.

Àdviesvrageade bedri jven

Àeh aégen bedrijveu rrerd alleeD tel,efoaisch advies verstrekt. 63

bedrijvea kregeu daartraast alLerrei extra informatiemateriaar
toegezoadea. rn ruim de helft va[ het aaEtal verzeadingen lrarer geen

kosteE verbondetr aan de verlaagde docr:meltatie.33 maal is door de

vorksboad eeo persooulijk oriënterend advies gesprek aangeboden. Eind
juli hadden 15 persooalijke gesprekker met bedrijfsfunctionarissen
plaatsgevonde!. Drie varr de 72 adviesvragende bedrijven hadden ee'
dusdanig ernstig alcoholprobleemgeval in huis, dat zij werden

doorverwezetr naar eetr betrokkeu hulpverleaeade iastantie in de regio. wat

de bedrijven vervolgens met de ingewoauea adviezea oaderaamea is niet in
a]le gevarlea bekend. vaE de bekelde activiteiteu (met, de hel.fÈ werd het
coat,act herhaafd) was het resurtaat slechts ia ééa geval teLeurstell.end:
het plaa van de betreffèadè bedrijfsfunctioaaris om eer alcoholbeleid op

te zet.teD werd aiet met iastenrmiag begroet ea vervolgeas afgewezea. rn de

aldere gevallen variëerden de activiteitea op bedrijfsuiveau vatr het
schrijveu van artikeLea, het volgeu vaD. een cursus, eetr model.

alcoholbeleid ontwerpea en voorrichÈiagsacties houdea tot foLders onder
het persoueel verspreidea. Tenslotte l'erdell ia eea kleia aautal gevallen
de aoodzaak ea de mogelijkheden va! eea op te zetteo alcoholbeleid door
de orgaaisatie in onderzoek getromèn. De adviesresultaten van de volksbond
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voor zover bekend evaLuerend, kan gesteld worden dlat bij nagenoeg a1le

adviesvragende bedrijven de ontwikkelinlJ ten aanzieD va!
alcohoLbeLeidsactiviteiteu in positieve zia is gestimuleerd.

De cursus etr het verl"oop van alcoholbeleialsplannen

Los vaD. de inhoud van de diverse (verbeteriugs)plaonen teo aaazien van

het alcoholbeleid, lijkÈ eea nadere blik op het wordingsproces vaa plan

naar eindstadium ten tijde vaa de cursus, vaauiÈ het oogPunt vaa de

cursusevaluat.ie interessant. Daarbij komen drie varr de mogelijke

variauten voor eetr beschouwing in aaamerkitrg. Een korte anaLyse van deze

variauteu dient als hulpmiddel bij de beatrt!Íoorditrg valr de vraag hoe en

of de cursus de planaeo tsen aaazien vaa het alcoholbeleid heeft
beïnvloed. Ten tweede is gekeken of de cursus heeft bijgedragen aaa de

oatwikkeling va! alcoholbeleidsactiviteiten. Daartoe werd, telkens per

deel.nemend bettrijf bekeken hoe ale staod van het alcoholbeleid lras

voorafgaand aart de cursus, welke planneu er voor de cursus werden

aangemerkt, of de planaeD. tea tijde van de cursus eventueel veranderdea,

ea rrat er daarvaa na zes maaudea is verwezeulijkt.

De drie varianten zija:

- alcoholbeleidsaspecten waren aI voor de cursus operationeel, maar

bleken tijdeus de cursus voor verbetering vatbaar;

- alcoholbeleidsplanoeo bestooden a1 voor de cursus, ea ziju tijdeus de

cursus verlatè!, of gehaudhaafd;

- de betreffende alcoholbeteidsaspecten waren voor de cursus niet
geregeld en evenmia bestondetr er plannen in die richtiug. Door de

cursus vrerd het beleidsaspect eveDgreL ia het plannenpakket oPgenomen.

Tijdeas de onderzochte cursus bleken acht bestaande beleidsregelingen ten

aauziea van alcohol voor verbeteritrg vatbaar. In vier van de gevallen is
de geplaude verbetering ook daadwerkelijk uitgevoerd, twee plannen zitten
uog 'iu de pijplijn' en tweemaal is de uitvoering ervan mislukt.
Vijftiea maaL werd, voorafgaand aÉut de cursus, aaagegeven dat de

betreffende beleidsaspecten ia de planniug waren oPgenomen. Daarvan zijn

zes plaanen ( Ot) iamiddels uitgevoerd, zevetr zijr nog in oaÈwikkeling,

twee platrnetr (w.o. discipliaaire maatregelen) blekea aa het, volgen van de

cursus bij oader iuzieu niet weaselijk of niet haalbaar. Eén vaa de

laatste twee werd in latere instaatie toch weer ia de plaunea oPgenomen.
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De derde variant te lreten de cursist had geen plannen vooraf maar tijdens
de cursus werd een idee ontwikkeld, kwam zesmaal voor in deze cursus.
Vier plannen bleken na zes maaaden. mislukt of afgevoerd (671), twee zijn
nog ia voorbereiding. Geen eakeL plau uit deze derde variant is dus

uitgevoerd.
Uit de bovenbeschreveu patronen ka! men enkele voorzíchtige conclusies

trekken. Het stadiuÍr van de plannen of maatregeLen ten tijde van de

deeLname aaa de cursus speelt eea belaugrijke ro1 bij de doorlooptijd van

plau naar uitvoering. Hoe verder een bedrijf is met (aspecten van) een

bedrijfsalcoholbeleid, hoe groter de kans dat op eea tanelijk korte
ternijn vatr zes maandeu planaen of verbeÈeringeu kunnen worden

gerealiseerd. VaE de plaanea die tijdens de cursus ontstouden is nog geen

eukel plau in eeu praktische fase belarxd. Het merendeel van de ptannen

uit deze groep is weer vaa tafel verdweneu. Mogelijkerwijs duidt dit erop

dat de cursisteu veela1 bij voorbaat al heel coacrete planaen hebbeu of
met eetr selectief gerichte belangstelling voor acties de cursus ingaan.

Deze actiebereidheid is kenaelijk slechts tijctelijk te beïnvloeden.

Iírmers, Da afloop komen de cursisten weer terug in de eigen

arbeidsorganisatie met de bestaande (alcoho1)cultuur etr de specifieke
ktrelpuuten ea randvoorwaarden. Lijkt het moeilijk de bestaande

beleidsplaauen vaa de cursisten op grond vatr verworvea kennis uit te
breideu, omgekeerd komt het ook weiaig voor dat de gebodea cursusstof de

cursisteu hefpt bij het stellen vau prioriteiten. Àrders gezegd, het

lijkt erop dat de bedrijfsafhankelijke factoren aaamerkelijk znaarder

wegea bij de verdere oaÈwikkelin§, vaE een bedrijfsalcoholbeleid clan de

geleerde kennis en vaardighedeu die de cursus biedt.

Itr eetr sameavattetrd schema ziju te[slotte de beviudingen vau de twee

hoofdvragen in clit otrderzoek zoafs deze in hoofdstuk drie zijn
geformuleerd, aaagegeven.
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I! schema!

FiarÍrr 4 Dc resultaten van dè cmoeone en da varuoloactivitaiten van de

qeïnteressëerde oroani srti es

Populatie (n- ca. + 1800)

gorn contect contact veraolgcontact be'leids- activiteit€n
pl rnnen

50

vreeo I I

onderzoeksvraao 2 .i I

5.4 Àlcoholprobfematiek ett -beleid
Zoals verwacbt ka! tÍorde! is men ia de gebele oaderzoeksgroeP bekead met

alcoholproblematiek. Ia stechts éóa bedrijf heeft men activiteitea

orderDome[ traar aaDfeidiag va! ee,t a]. opgelost Probleemgeval terwijl

verder geer actuele problemea il het batlrijf bekead zija. wol is iu juist

daÈ bedrijf gecoastateerd dat de aaimo cot het oPtiÍnaliserëa va! het

40434579
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bestaande alcoholbeleid gering is. Mea volsÈoEd met het, volgen van een

cursus. Op dit punt katr geconcludeerd wordetr dat overwegeod pas actie
lrordt onderuomen uadat de alcoholproblematiek in heÈ eigen bedrijf gaat

spelen. Ia gééu der bedrijven vloeide het initiatief tot contact voort
uit het voornemen op mogelijke alcoholproblematiek vooruiÈ te lopen. Het

is overigens niet zo daÈ de omvaag vaa de bestaande alcoholproblemen
invloed heeft op de snelheid waarmee een alcoholplatr wordt iugevoerd. De

uitkomstea vaa dit ouderzoek leretr dat dit veeleer afhaakelijk is van

factoretr als:

- de positie ea de vaardigheden van de iaitiatiefnemer(s);

- geïnteresseerde(u) die heÈ voortouw wil1ea neme[i

- de medewerkiug of weerstaad vanuit het middetrkader eElof directie;
- de medewerkiag of terughoudendheid van het uitvoererxd personeel, in

casu de ORi

- ecoaomische etr orgauisat,orische (knel)punteD. zoals eea kosten/baten
besef, reorganisatie, bezuiniging en dergelijke;

- de nogelijkheid om de eerste oriëuterende stappen eÍtern en d.e

voorbereidiugen tot eea o[trÍerp in eeo collegiaal
samenwerkingsverbaad te kuaaen doeni

Blijkers de eoquéte bgstaat ia de otrderzoeksgroep de behoefÈe aau contact
ea overleg met, audere vergelijkbare bedrijvel over de valkuiLen en

succesvoorrraardeu vall eea alcoholbeleidsplau. De bedrijven die reageerden

verschillen ia bovenvermeld opzicht met de referentiegroep. In de laatste
groep bleek circa éénderde zich bewust van de problematiek, maar dit gaf
niet meteen aauleiding Lot beleidsacties. IlLustratief is in dit verband

het iaterview met eeu persoaeelsfunctionaris uit de referentiegroep
waaria door de geënguéteerde het probleem werd voorgelegd van tamelijk
harde vermoedeas ten aauziea van eea personeelslid. Desondanks had de

betreffeude fuactiooaris trog niet overwogetr op voorhaud procedures en

richtlijuea voor iucideutea te formuLereu. Àan deze groep zijn
bewustmakende acties daarom goed besteed. fÍuners, in aIle bedrijvea die
wel geïnteresseerd raakten ia eetr alcoholbeleid giag daar een

bewustwordingsproces aan vooraf .

Tetrslotte valt op te merken dat in de referentiegroep 7%

alcoholbeleidsactiviteiteu heeft oudernomeu terwijl er volgens de

informant.en nu geen actuele alcoholproblemen in de organisatie meer

bestaatr. Binneu de referentiegroep kent iE totaal 29$ van de bedrijven en
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instellingen beleidslijnea tetr aanzien van alcohol en werk. Voor deze

groep bedrijvea bood ite huidige documentatie van de carnPagne rrè]Iicht te
weiaig nieuwe stof. Toch zou eet! campagDe ook voor hea nog vaa enig nut

kuauen zijn. Geblekeu is nanelijk dat ook in bedrijveD, meÈ een voltooid
alcoholbeleid het, thema sÈeeds fevead gehouden moet rrorder. met, nieuwe

documeat,atie over hetzolfde onderwerp.
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6 Conclusies en oonbevelingen

Ia dit hoofdstuk zija elkèle coaclusies ea aaabeveliagea weersJegevea,

gegroepeerd rond drie ceatraLe onderdelen vaa het. project ÀlcohoI eu Werk

van de Volksbotrd tegea Draakmisbruik, te weteu de mailiag, de adviezeu en

de cursus.

De mail.ing

Àfgezien van de vraag of de genoemde perceutages rru r[ee- of tegeuvallea
over schriftelijke informatie aaa een groot publiek, kan het volgende
gezegd worde!. Uit de reacties vatr de oadervraagdea bleek dat de map aiet
altijd meteea was bekekea. IIij belandde op de stapel of raakte soms zoek.
Hoewel, krralitief goed, is de aalgebodetr alocumentatie wellicht toch te
omvaagrijk. De hoeveelheid informatie is mogelijk te groot voor een

eerste kenaismakiag meÈ het thema. Vanuit. marketiag-overwegiugen zou een

miader uitgebreide mailiag voor 'het eerste coatact, te verdedigea zijn.
UiÈ de reacties is traar vore[ gekomea dat de iaformatiemap in veel
gevallea na leziag is doorgegeven aan andere geïateresseerdea bianen de

orgaoisatie of een plaats heeft gekregetr op de leestafel. Deze vormetr vatt

'tweede' gebruik kunaea wordea gestimuleerd door hiermee rekeniog te
houdea bij de vormgeving en door het gebruik vau duurzaam materiaal.
Oader het motto 'eerst een aasje en dan een visje, is heÈ volgende

alÈeraatief voor handea. Zo massaaL mogelijk kau in de vorm van een

bekuopte folder een eerste, wat vluchtig contact met de doelgroep getnaakt

wordeB. Zo'n folder moet echter wel voldoeu aaa een tweetal eisen,
namelijk opvallead vaa tekst etr creatief var vorm, er zo mogelijk
geschikt voor eea tweede gebruik. Te denken valt aan eeu vouwblad of een

poster. Hiermee zov iets extra's kunnen wordea gedaaa, zoals het
toevoegeE vaa eea mogelijke aevenfuactie: ruimte voor telefooanummers,

truttige adressea, tips op de folder etcetera. De achterliggeade gedachte

hierbij is dat eea kleinere eu goedkopere folder ia grotere oplagea kan

ríordetr verspreid. Door de auttige neveafunctie bestaat, de katrs dat er
meer mee gedaaa wordt, opgehaagea of neergelegd en zo meor blik vangt.

Dit met het doel 'de boodschap' bij meer meD.sea onder de aandacht te
brengen dan alleea de ontvanger. Uit de onderzoeksgegevens blijkt
aamelijk dat de iaitiatieftremers voor eetr alcoholbeleid in sommige
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gevallea meer gedreve[ worden vatruit een Persooulijke betrokkenheid

terwijl het bettrijf (nog) geea statrdPunt heeft geformuleerd. Het is van

belang dit poceatieel te bereiken bij heÈ ia gaag zetter vau een

alcoholbeleid. De uitgebreide documentatie zou daarna op aatrvraag aan de

geïnteresseerde groep kuatreu worden verstrekt. Wat betreft de inhoud

geldt dat rnogelijk de aatr alcoholgerelateerde kaelPunten zoafs

ziekteverzuim eu aodere kostenposten als atteutiePunt meer nadruk kuntren

krijgen ia eetl eerste mailiag. Daaraaast zou een thema behandeld in

'voorbeefdvorm', zoals eea voorbeeld vaa ee1 afcoholbeleid of een verslag

vau een vergaderiug raaria 'aIcohol' wordt besproken, meer aandacht

trekkeE. Op basis vaa [fÀ-ervaringeu oP belendesde terreinen blijkt

behoefÈe te bestaan aaa iaformatie meÈ herkenbare voorbeelden.

De bedrijven et!, iustelliageo die na oatvangst vatr de ioformatiemap

cotrtact hebben opgenomea met de Volksboud, blijken vooral grote tot zeer

grote orgaDisaties (meer daa 500 werknemers) te zijn. Daarnaast komt naar

voren dat instellingen uit de aiet-zakelijke dienstverlening

oververtegeuwoordigd zijn. Er zija echter geen grote verschillen

gecoustateerd tussen diverse sectoren met betrekkiag tot de ervaring met.

alcoholproblemea. Wel oaderaemea organisaties uit de onderzoeksgroep veel

vaker beleidsactiviteitea op dit terrein dan orgauisaties uit cle

referentiegroep. Met name oP het Puut vaa de bewustwording vaa het nut en

de noodzaak vaD eelr alcoholbeleid kaa een voorlichtiagscamPaeJEe

resultaten gevetr. Het vaft te overwegen voor bedrijven uit sectoren vaD

waaruit rlat miader resPoase komt, sPecifiek voorlichti[gsmateriaal te

oatwikkelea.

De adviezen

In de onderzoeksperiode hebben 72 orgaaisaties contact oPgenomen met, de

Volksboad voor iaformat.ie ea advies. Eer groot aaDtal vragen is rneÈ

behulp vat! schriftelijk materiaal beaatrroord. Bij vrager over de

oEtlrikkeling vatr eea alcoholbeleid, is aaugebode! in Persoonlijke
gesprekketr advies te gevea. Eiad juli 1987 hadden vijftiea vau ilergelijke

gesprekkeu Plaats gevondeu. Opvalleud hierbij is dat bijna de helft vaa

de adviesvragea afkomstig is vao Persotreelsfunctionarissea ealof leden

van sociaaf-medische teams. Àanleiding voor het cotrtact waren meestal ale

omgatrg met probleemdritrkers in de orgatrisatie ea oaduidelijkheden en

barrières bij opzet en itrvoerilg van alcoholbeleid.
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Àanbeveling: Àaugeziea vooral mease!, vauuit persoaeelszakeu of de

bedrijfsgezondheidszorg cont.act opÀeme!, is het vaa balang deze

categorieën ia de benaderiug vaa orgaaisaties apart aaD te schrijven.

In veel gevallen bLeek niet alleetr de documetrtatiemap doorslaggevend te
zija geweest bij de beslissiag coatacÈ op te aemen. Ook de berichtgeviog
via aadere media was hierbij vaa belang. De algemene

voorlichtingscampagtre vaa het Milisterie vaE WVC heeft zeker eeE

onderst€uBeade ro1 gespeeld. EeÈ verdieat da[ ook aanbeveling ia het
project uiet, alleen iaformatiemateriaal Ee verspreidea, maar teveas te
stimulerea dat aadere media aaadacht besteden aaa het onderwerp.

De cursus

Uit de drie oaderzoeksmomeatea (begin, eiade en zes maanden aa afloop van

de cursus), blijkt dat de deelnemers zeer tevreden wareu met de opzet en

inhoud vaa de cursus. Kritiek was er op ale tijatsduur: twee alagen wordt
ervareE als te kort om inzicht te krijgea ia de verschilLeade aspectetr

vaa alcohol €a werk. Tëveas lras mea vaa meaing dat, de verschillende
oaderdele! beter op elkaar kunaea aaasluiten. EeE dergelijke cursus

Ievert echter weL een bijdrage aa! de outwikkeling van (oaderdelen vaa)

het bel.eid ia de organisatie.

Zes rnaaadeu nà de cursus is de ervariag daÈ beleidsontwikkeling etr

-impJ.ement,atie eetr laagdurig proces is. Met narne op het ni.veau vaa

management en middeakader oaderviadea de respondentetr weerstaD.dea. Het

verdieat aaEbeveling in de cursus meer aatrdacht, te geven aatr

probleemoplossetrde strategieëa ter invoeriug vatr alcoholbeleid.

Opvallead t as dat de deelnemers vooral afkomstig zija uit grote

organisaties rÍaar sprake is var redeJ.ijk ver oatwikkeld beLeid met

betrelkiag tot veiligheid, gezoadheid ea welzija, hetgeea waarschijnlijk
sameuhaagt, met de bedrijfsgrootte. OodaDks deze coastateriag blijkt zes

maaadetr aa de cursus dat geïategreerde beleidsplannen nog niet, van de

groad zijn gekomen. Dit in tegenstelling tot de verwachtiug vau een

aaDtal cursisten.

TeasLotte

Uit het evaLuatie-onderzoek is geblekea daÈ de ríeerstaad tegea de aatrpak
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van alcoholproblemea op het werk minder groot is dau enige jaren geleden.

De activiteitetr varl de Volksboad, algemene voorlichÈitrgscarnpagtres over

al.cohol en toegenometr aatrdacht van de media hebbetr eetr belaogrijke ro1

gespeeld bij deze verandering. Het, gevolg vaa deze activiteiteu is tevens

dat steeds meèr persoaea al enige kennis hebben van de aanpak van

alcoholproblemea op het werk. voor hetr zal iu de toekomst nieuw

informatiemateriaal gemaakt rnoete[ wordea ter bevorderiag vaa de

deskuadigheid ea ter sÈirnulering vaa de opzet vaa aLcoholbeleid.

St,eeds meer bedrijveu zija met aLcoholprogramma's aan de slaq qegaan.

Prograrnma's die zoader uitzondering een langerdurend karakter hebben.

Teneiade dit proces te blijven stinuleren is de productie vatr nieuwe

voorlichtingsmaÈerialea noodzakelijk. Daarnaast is de oatwikkeling van

nieuwe modellea ea strategieën voor orgauisat.ies vaa verschilleade
grootteD, uit verschilfende sectorea, elt iu verschilletrde stadia vaD

beleidsontwikkel ing aodig.
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7 Aondochtspunlen voor noder onderzoek

Ten aauzien vaa het bereik van de campagae is gewezea op de mogelijkheid
on de doelgroep bij de eerste keauismakiag op eetr breed niveau te
benaderen middels eea beknopte maar blikvaagende mailing. pas tra gebreken
belatrgsterriag zou uitgebreidere documentatie kuaueu rÍorde!, verstrekt.
On deze aanbeveling op haar merites te toetsea zou in één der koneude

deelcampagues met deze aanpak kuunea word,ea geëxperimenteerd. De

resultaten vatr ttit experirnent zouden vervolgeas ia eetr vergelijkencl
oaderzoek zichtbaar kuntren wordea gemaakt.

Tot op hedea is te weiuig keaais opgebouwd over de ia ons Land

voorkomeD.de kritische (succes)factorea die eea rol speleu bij het
ontrrikkelen vaa arcohorbeleidsplanuen ea het implementeren vaa eea

bedrijfsal.coholbeleid. orn deze reden kan een receptuur voor een opÈimaIe

bijdlrage varx alcohorbeleidsdeskundigea aan het bedrijfsfeven nog niet
worden geleverd. Eea beleidsonderzoek naar alcoholprogramma's in
Nederlandse arbeidsorganisaties is voor alit strever een bij uitstek
dietrstiq middel.
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Noten

(Ll zo wordeu de termetr bedrijfsalcoholbeLeid eu

alcoholbeleidsactiviteiten ia dit rapport veelvuldig maar niet iu
gelijke betekenis gebruikt. In de gehanteerde Èermiaologie is bewust

eea onderscheid aangebracht. De term bedrijfsalcoholbeleid is

§tereserveerd voor bedrijven waaria de activiteiten op dit terrein
voldoea aa! ee! ideaal-typisch alcoholbeleidsrnodel. Dat wiI zeggen

dat de bedrijfsalcohol,activiteitea tesame[ een breed, structuree] en

coherent geheel vorme[, waarin inhoudelijk drie basiselemetrtetr zijD
gevat (Bouwer et a1, 1986). Over alcoholbedrijfsactiviteiten lrordt in
dit rapport gesprokea ríaaaeer weLiswaar geetr sprake is van eea

bedrijfsalcoholbeleid, maar de activiteiÈen zich ia een dusdanig

stadium beviaden dat beleidsmatig gezien een bepaald minimumaiveau is
gepasseerd.

Zie voor eetr uitgewerkte begripsomschrijviag verder bijlage 1; de

drie basiselementea staan eveaeens beschrevea iu het woord vooraf.

(2) Io deze telliug zijn de overheidsinsteLlitrgen triet opgetromen. De

persoaeelssterkte is gebaseerd op enkel de voltijd-medenerkers. IIet
gebruikte adressenbestaad voor de verzeaditrÍJ van de informatiernap is
daareategea omvangrijker datr de nadiea verkregen opgave vau de Kamer

van Koophandel. Geblekea is dat ia de adreslijst abusievelijk soms

adressen stotrdea vermeld van bedrijveÀ met minder datl 50 werktremers.

Bij de mailiag is de iuformatiemap zoveeL mogelijk op naam verzond,eu.

0p deze wijze oatvingen bedrijven ia somnige gevallen txree mappeu,

dat het aaatal beaaderde bedrijvea vertekende. De adreslijst bevatte
daarentegen wel de overheidsiastelliagen. Omdat het cijfer vau de

Kamer vaa Koophandel de omvang van de doelgroep riettemia het dichtst
benadert, is verder hiervaa uitgegaan.

(3) Enkele bedrijvea
bedrijfsgrootte niet
in de refereatiegroep

behoorden achteraf strikt geuomen qua

tot, de doelgroep. Eea deel daarvan is niettemin
oPgenometr.

(4) Deze uitsprakea zijn gedaan door Prof. S. Vögeler in eea semitrar dat
itr oktober 1986 is gehouden te llaarlem. De orgaaisatie 1ag in handen
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vau vierhatrd. Iq dit verbaad werd teveas melding gemaakt van het
progressief vérsterkende effect van ee[ herhaliagsmaiJ.iag.
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Liist von tobellen en figuren per hoofdstuk

3 Opzet, methode ea uitvoeriag vaa oaderzoek

Figuur 1 Evaluatieputrtea i[ het oaderzoek
Figuur 2 Oaderzoeksgebied

Figuur 3 De oaderzoeksopzet wat betreft de cursus
Tabel 1 Bedrijvea vanaf 50 werkaemers ia zuid-Ho1land (b), vergelekea

tnet de onderzoeksgroep (o) en de refereatiegroep (r) tea aaaziel
vaa grootte en acÈivitèit

Taber 2 De stald var het alcoholbeleid in de refereatiegroep per aspecÈ

Tabel 3 ÀLcoholprobl.ematiek ea -beLeid vergelekea tussèn de

refereat,ie- (r) en de ouderzoeksgroep (o)

4 Het alcobolbeleid ia de oaderzoeksgroep: de stard van zakea

Tabel. 4 Mogelijke acÈiviteite! m6t betrekkiEg tot eea alcohorbeleitt bij
de cursisteu

Tabel 5 St,aad varr hèÈ alcoholbel.eid ia de cursusgroep
Tabel 6 Het geplaade alcohotbeleid

5 De evaLuatie van de campagne, de advisering en de cursus

fabel 7 De cursusevaluatie va[ de deelnemers op inhoudelijke aspectea
Figuur 4 De resultaten van de canpagae en de vervoJ.gactiviteiten van de

geïnteresseerde orgatrsaties.
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Biilogen

Bij).age 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage 2 De ondernerpetr in de vragealijstea

Bijlage 3 De cursusevaluatie: eel sametrvattiug uit de verslageu van

vervolgge sprekken

Bijlage 4 Overzicht vaa het bedrijfsalcoholbefeid ia de cursusgroep
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BIJLAGE I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Hieroader worden enkele begrippea toegelicht die veelvuldig worden

gebruikt iu het rapport.

Met alcoholorobl.emen in werksituaties wordt, bedoeld:
1. alle alcoholiacidetrtea ia de arbeidsorganisatie Èijdeas de afgelopen

verder aiet omschreven periode;
2. ziekteverzuim, verstoorde werkrelaties, (bedrijfs)ougevalleu of audere

negatieve (bedrijfs)situaties, waarin alcohol eeu ro1 speeldei
3. de aanwezigheid van één of meer (ex)werknemers met vermoedelijke of

erkeude alcoholprobLemen.

Over alcoholbeleidsactiviteiten wordt gesproken rraEueer tenmiaste sprake

is van eetr procesmatige oatwikkeling, waar onder:
l. maatregelea en procedures bètreffetrde het sigaalerea elt behaadelen van

probleendrinkers i
2. vaa schrifÈeIijk vasÈgelègdè regols over het alcoholgebruik tijdens

werkuren en de pauzes (in combinatie met één of meer and.ere

maat.regeleu op dit gebied).

Bedriifsalcoholbeleid is een breed ea structureel alcoholprogrannma waarin

drie basiselemeaten zija terug te vinden:

1. een preventief beleid;
2. een vastgeLegd sigaal.eriags- eu incidentenbeleid;
3. richtlijnen voor de interae hulpverlening.

is de vorm waaria mel.sèa, vanuit een gemeetrschappelijke

achtergrond, zíc}: in relatie met alcohol gedragen eD. met elkaar omgaar en

rraaraatr zi) zíc}rzeJ-f ea aadereu herkeanea.

In dit rapport zija de t,ermen betlrijf, itrstelfiag en arbeidsorganisatie
ia anologe betekeais gebruikt.
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B]JLAGE 2 DE ONDERWERPEN IN DE VRAGENLIJSTEN

1. De adviesvragende bedrijvea

De checkl.ist: - bedrijfskeamerkea (grootte etr activiteit)
- fu[kÈiekenmerken van de aanvrager/init,iatiefnemer
- aanleidiag vaa de vraag
- staEd va[ zaken met betrekkiag tot be].eid etr problemat.iek
- bekendheid campagne
- omschrijving van de adviesvraag
- omschrijving vau de actie vaa de Volksbond

2. De traininqeu (zie ook figuur 3)

À. Vragealijst bij de aatrvan,g vau de cursus
- bedrijfskenmerkeu (grootte, activiteit, sociaal beleid, veiligheid

ea gezoadheidsbeleid)
- fuuctieketrmerketr cursist
- stand van zakeu met betrekking

a1 coho 1p rob 1 emat i e k
tot afcoholbeLeid etr de

- kennis-iuventarisatie bij cursist
- behoefte en verwachtiagea ten aanziea van de curcus

Vrageulijst na affoop va[ de cursus
- koppeling met vragealijst À.
- evaluatie van de cursus op kwaliteit vatr de onderdelen zoals

presetr- tatie, inhoud, keaais ea vaardighedetr
- verwachting om de kenais in eigea bedlrijf toe te passen

vragetrIijst aa zes maatrdeE

- koppeliag met vragetrlijst À en B

- evaluatie van de cursus op kwaliteit vau de onderdelen
- evaluatie van de verwachtirg ten aaazien vaa de implemeutatie van

eea bedri j f salcoholprogramma
- valkuilen en bevorderende fakt,oren

bedri j f salcolrof beleid
- verdere plannen

3. De referentieqroep

- bedrijfskenmerken (grootte etr activiteit)
- fuactiekeamerl<en initiatiefnemer
- statrd van zakea met betrekkiag tot alcoholbeleid
- alcoholprobLemaÈiek
- reden om niet te reagerea
- functie van de docunetrtatie

B.

c.

ten aanzien van eer
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BIJLAGE 3 DE CURSUSEVALUATIE:
EEN SAMENVATTING UIT DE VERSLAGEN VAN
VERVOLGGESPREKKEN

Iu deze bijlage wordea fragmeaten $reergegevea uit de verslagen van de

moadelinge vervolginterviews. De gesprekken zí)n niet woortlelijk
vastgeLegd, maar vormea eeD sameBvatting van de mededelingea. Hierin is
h6t conrme[taar op de cursus gevat. Overal r'raar de vrouwelijke
persooasvorm staat vermeld, kan ook de mannelijke persoonsvorm worden

bedoeld. VaB eea dubbelinterview is ia eukelvoud verslag gedaan. De

aummers correspoaderen met de deelnerneade bedrijvea ea instelliagen.

1. De cursiste had bij aaavang vaa dè cursus behoefte aan eetr breed

overzicht vaa kenais over alcoholisme, afcoholbefeid ea hulpverleniag.
Wat beÈreft de kennis over het verschijnsel alcoholisme was deze

vofdoende. De vaardigheidstraining rras echter te beperkt.. Er werd met

name te weiaig geoefead met heÈ rolleaspeI. De cursiste had moeite met

het ro11easpel, omdat het schroom had opgeroepeE. Het ouderwerp

alcohol treéft voor vèe1 mense[ (ook hulpverleners) eea zekere mate van

emotioÀel€ betrokkenheid, waardoor eeu drernpel werd ervarea om zich te
uitea. Zij ervoer de traiuiug als 'aiet af' en had bovendiea behoefte

aaa een gerichte vervolgcursus over gesprekstechuiek.

Dè gepresè!Èeèrde keaais ovgr het alcohoLbeleid was ia e1k geval

voldoeade om vanuit een lekendeskuadigheid eerr interne
alcohofbeleidsaotitie te kunaea formuleren. Met tratne het 'roze'
cahier "Bouwstelen voor eel bedrijfsalcoholbeleid" bood hiertoe
nut,tige stof.
Coacfusie: de cursus heeft bijgedragen tot, ee! grotere bewustwording.

Eveatuele probleemilrinkers in het bedtrijf worden tru aD.ders benaderd,

pogiagen om de hulpverleaers om de tuin te leiden hebbea rniader kaus

vaa slagen.

Het vereist echter meer training om de geleerde gesPrekstechnieken

adequaat te kuatren uitvoeres.
IIeÈ verschil in het keunisaiveau bij de cursisten oaderliag, en vooral.

de verschilleade behoeftea ter aauziea van de cursus was tamelijk
groot.
Bij de iadeliag vaa d6 cursisten zou meer rekeaing gehouden kunnetr
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2.

woraleD. met heÈ keanisuiveau, en vooraL de verschilleude behoefte tea

aauzien vatr de cursus (hulpverleniagsaspectea eaerzijds ea

beleidstheorie aaderzijtts), aldtus de respoadente.

De cursus ïerd a1s heeL iEtèressaat er leerzaam ervarea maar, ze voelt
zich nog aiet ia staat zelf eea alcoholplaa op ce zetten, tlaarvoor zou

een uitgebreidere cursus uodig zíjt, met name gericht, op

beLeidsoutwikkeliag.

De cursus heeft ze als heel goed ervaretr. De stof was ríel, in eeu sat
korte poriode gepropt, liever had zij eea dag 6at,ra gelrad. Gebrek aau

gesprekstechaiek zag zij aiet zo, maar vaauit haar functie heeft zij
daar al veel ervariag mee. We1 vond ze dat discussies door tijdgebrek
niet voldoende uitgewerkt koadea worden.

Respoadente zegt dat za door dè cursus haadiger is gerordea in
coafrontatiegesprekken. Ze is eerder bedacht. op de mogelijkheid van

alcohofproblemen, ea deze komea ook eerder aaar bovea.

Eet hoofddoel van de cursus was iazicht te krijgeu ia het, opzetten van

het alcoholbeLeid. Àchteraf bleek met, [ame het theoretische deel over

aspecten van het alcoholbeleid aiet aaa de verwachÈitrgea te hebben

voldaan. IIet was te algeméel va[ aard. De gedoceerde keauis was a].

bekend eD daarom had de cursiste Liever meer wil1ea horen over de

ktrelpulÈel die kuaaen optredeE bij het opzettetr val een

bedrijfsalcohoLbeleid, ea hoe je daarmee om kuut gaaa. De cursus rras

opgezet volgens het model "va[ a11es wat", eE dat voad zij niet
specifiek, triet gericht geaoeg.

Ir1 eetr vrijblijvend advies aaar dè VoLksbond wordt voorgesteld de

cursus te splitsetr in eea bedrijfsgerichte "1e lijus-cursus" voor de

"veld-chefs" die direct. betrokken zija bij de sigaalering,
gespreksvoeriug ea het uitvoeren vatt saacties aa iacidetten ea eea

meer beteidsgerichte cursus voor beleidsmedewerkers, tlie dit aspect

doelgerichter ea diepgaaader bebandelt.

Doel was:

a. Kennis opdoer te!
algemèen.

b. Inzicht ia de

aaaziea vatr het verschijasel alcoholisne ia het

vaardigheidstraiuing (aiet afs hulpverlener).

3.

4.
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c. IDzicht itr het oPzetstel vaa ee[ alcoholbefeid.
d. Àndere bedrijvea te kunaea adviserea.

a. Respondetrt heeft neer iazicht ia het verslaviugsProces gekregen.

Eea goed onderdeel was de leveasschets door een ex-driaker. Een

aadeel was echter dat de uadruk daardoor aogal kwam te liggen op

het eitrdstadium van een alcoholverslaving. Daarmee kreeg het teveel

een Àuoaiem-Àlcohof iste!-karakter.
De algemeae Preveltiemogelijkhedea, met name die vatr de eerste

lijnszorg, waaroader huisartsea, werden te weiaig belicht.

b. De methode vaa het rolleaspel is nuttig, maar heÈ werd niet goed

uitgewerkt. Met trame de instructies vooraf kuanen duidelijker.

c. De cursus bood haars iazieus goede tips met betrekking tot het

opzeÈte! van eeu alcohofbeleid. Omdat ieder bedrijf of op z'n minst

è1ke bedrijfstak specifieke ProbLemen kent, gavea deze algemene

tips echter wel. stof tot discussie. EIk bedrijf zal een

alcoholbeleid toch zelf vorm moeter gevetr. Door het verkregeE

iazicht ia het oPsteLlea vaa ee[ alcoholplan ku[letr haars inziens

gemakkelijker iait,iatieven ia dlit oPzicht ríordea geaometr. De

PZ-fuaktie heeft als voordeel dat de directie nakkelijker overtuigd

kan wordea vatr de merite§ val eea alcoholbeleid, indien oP dat

niveau hobbels te aemeE zija.
De cursus is vofgens de resPoBdetrte aog wel voor verbetering

vatbaar. De cursusdagea slotea niet op elkaar aaa. De eerste dag

stotrd in het Èeken vaa het verschijnsel alcoholisme etr het verloop

van het proces. Tijdeus de tweede dag volgden aanwijziugen voor de

hulpverleaiag er het beleid, maar deze hadden geen enkel

aankaopiagspuat met het leveasverhaal vaa de ervariagsdeskundige.

In analytische ziu werd een kaus gernist, door het beleidsdeel niet

af te stenmeE oP de gePreseuteerde casuïstiek.

5. De cursus is a1s positief ervaretr. Hoewel er a1 iets over het

o[den erp bekeud was, is de keanis toch verdiePt, vooral ook door het

verhaal varr de ex-driaker.
Àan de techaiek va! het opstellen vatr eea alcoholplaa is genoeg

aandacht besteed, maar ze heeft uu de ervaritrg dat het brengea van

zo'n plaa in het bedrijf heel wat capaciteitea vereist. ondersteuniag

daarbij zott niet zo zeer moeteE komea uit een cursus, maar door

adviezeE van deskuadigen, bijvoorbeeld vaauit de volksbond.
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6. De cursiste vroeg terstotrd vrelke deeLaemers aI rrat verder gevorderd

ware!. met het invoerea van eerr alcoholbeleid, om zelf met cle

betreffetrde cursist(ea) cotrtact oP te kuanett nemea.

Het oadlerdeel vaardigheidstraiaing werd wel. a1s uuttig ervaren, maar

als Èe beperkt om er zelf aI meè uit de voeteE te ku[Eetr. Een eatra

cursus op alit gebied zou eveatueel welkom zijn. ResPoadeate heeft
zeker iets geleerd over hoe je gesprekkeu voert met m6nsea met

(vermoede) alcoholProblemen, vooral dat je uiet meteea moet

co[froatere!. Ze is niet meer gevallea gaaa herkeaneo, maar is wel

attetrter op de mogelijkheid vaa afcoholproblemen. WeL geeft ze aaa daE

ze au bij een groter aaatal werkuemers alcoholproblemea vermoedt: triet.

2à2,5t,maar4à5$.

Keaais over alcoholisme in het algemeen werd goed behandeld. Vooral de

eerste dag was goed opgezet en verschafte iuzicht: de esgebruiker aIs

deskundige ea het roze boekje "a]cohol en werk" werdea als zeer

positief ervareu. WeL had ze behoefte aaD. wat meer goede

literatuurverwi j ziagen.

Vaardigheidstrainiag voor gesprekvoering was oavoldoeude, maar dat kon

bijaa niet aaders in zo'n korte tijd. Vervolgcursus is wenselijk. zij
had specifieke vragen, waarop het aatwoord beter en uitgebreider had

kunaea zijn, bijvoorbeeld: "rtanneer mag je dwang toePasserl", eE "wat,

te doen a1s chefs zelf draakproblemea hebbea". Ze heeft veel geleerd

ovèr de symptometr en de gedragskenrnèrken van alcoholisme. Te weinig

aaodacht werd besteed aaa het gevoelige Punt: "hoe zeg je het je

colIega". Hoe ga je om met eeD, collega die driakt, ea hoe geef je

voorl.ichting aaa eea collega op gelijk of hoger niveau. ze heeft

behoefte aan training: ro1leaspellea over verschillende situaties.

7.
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BIJLAGE 4 OVEMICHT VAN HET BEDRIJFSALCOHOL-
BELEID ]N DE CURSUSGROEP

Deze tekst geeft irzicht iu de achtergroadea vaa de orgaaisatie waariu de

beleidsplaanen aL of uiet vruchtbare voediagsbodem vonden. Vaa een

dubbeliuterview is in enkelvoud verslag gedaaa. De nuÍrmers corresponderen

met de deelnemeade bedrijven ea iasteLlingea. De beoordeling loopt vaa

gééa alcoholbeleidsactiviteitea (-) via alcoholbeleidsactiviteiten (+) of
eetr alcoholbeleid iu ontwikkelitrg, traar atcoholbeleid (+) (zie ook

bijlage 1).

1. Ia kLeia verbaad is meu bezig geweest met de uitwerking van de

pl,auaeu. Deze planaen tea aaaziea varr eetr alcoholbeleid zíja
iumiddels vastgefegd ia een notitie alcohol ea werk. De iuhoud

betreft met trame de thema's hulpverleuiag ea disciplinair beleid.
a Verdere uitwerkiug is overgelaten aan een trog te starteu

alcoholcommissie. llet alcoholbeleidsplan wordt bianenkort aan de

directie, personeelszakea e!. de bedrijfsmatrager aaageboden.

2. De cursus is doorgesproken met de personeels-chef. Er !íarea al
richtlijuea tea aaaziea vau alcohol opgesteld, <lie bij gebrek aau

- maaifeste problemen voorlopig als afdoeade wordea beschouwd. Verder

dus geea pfa!ue[.

3. De directie algemeae- eD sociaLe zakea tram in 1985 het initiatief
tot het plau voor eea alcohol.beleid. Naar aanleiding daarvan is een

projectgroep iagesteld. Deze projectgroep maakte een inventarisatie
per afdeJ.iag vaa de risicogroepea. Ten behoeve vaa de directie is
daartra een pl.an met richtlijnea voor eeD alcoholnota ontwikkeld.
Het alcoholbel.eid werd vervolgens goedgekeurd door de directie en

is daaraa algerneen verspreid; nog steeds rf,ordt deze aan nieuwkomers

meegegevea. Thans wordt er gewerkt aau eer uitgebreider
iutroduct,iemapje voor nieuwkomers.

4. Àlle grote bedrijvea biaaetr dè betrokke! productgroep zijn bezig

met alcoholbeleidsactiviteitea. Met ualne de richtlijuen eD

gedragscodes ten aalzietr vaa alcoholgebruik tijdeas werkuren en

pauzes worden of zí)a aangescherPt. Ook viaden iuterne acties
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5.

plaats (bijvoorbeeld voorlichÈiag). Hetzelfde beeld gefdt voor de

staud vaa zakea in de eigea orgaaisatie vaa de cursist.

Na de cursus is een uitgebreid verslag met aaabeveliugen geschreven

voor de afdeliDg sociale zaken (BMw, Pz, BGD). Daarna vond een golf
vatr bezuitrigingeo en reorgauisaties p1aats. Het alcohofbeleid kreeg

eea lagere prioriteit.
Geen enkel plau is uog uitgewerkt. WeL bestaat er aI het een en

aader aan regelgeving op dit gebied binaen de orgauisatie.

Cursist heeft ia sameuwerkiug met collega hets voorbereidende \íerk

gedaar, inclusief twee publicaties in het personeelsblad ea een

iatroductieavoud voor de directie. Later is er aog eea

iaformatiebi jeenkomst georganiseerd voor directie, onderaemingsraad

eu Vcw-coímissie ia sameawerking met ee!, exterEe deskundige. Een

dergelijke introductie is gepland voor afdelings-chefs. Het concept

al.coholbeleid is inmiddels afgerotrd, maar nog oiet voorgelegd aan

de directie. Exteru is mea ook bezig met het thema in verband met

de orgaaisatie vau eea te houdea middag over alcohol en werk voor

pz-fuucties.

Het uitgangspunt ia dit bedrijf is aiets te forcerea. Momeoteel.

heeft ee! ingrijpende reorganisatie voorrang. Men werkt we1 aan een

geïntegreerd a1coho1p1an, maar alit bevindt zich nog in een

voorbereidetrde fase. De staadpunten binuen een begeleidingscommis-

sie (SMT) zijn inmiddels getoetst. Begin 1988 zet men de discussie

voort. Eukele plaanen zija alvast omgezet ia concrete maatregelen.

Deze betreffen een strengere gedragsregel ten aaaziea van

al.cohoLgebruik tijdens de luachpauze etr tijdens recepties. De

belangrijksÈe doorgevoerde maatregel is geweest "de drank uit de

ijskast-actie". voorts is tweemaal een artikel in het.

personeelsblad verscheD.eD, e[ het thema is opgenometr iu de

aieuwjaarsrede vau de directeur.

6.

7,
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Volksbond publicoties olcohol en werk

ÀLCOHOL EN WERK, verslag vatr eea eaquete oader persoueelsfunctiouarissen
ia de gemeente's-Graveahage, uitgevoerd door de Stichting voor
Wetetlschappelijk Oaderzoek van Àfcohol en Druggebruik, op initiatief
vaa de VoLksboad tegeD Draakmisbruik, tunsterdam 1982

ÀLCOHOL EN ÀRBEID, exploratief- en literatuuroaderzoek in Rott,erdam, in
opdracht van de Volksboud teger Drankmisbruik uitgevoerd door heE

Natiotraal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid, Utrecht, 1982

VERSLÀG, vatr eett studiedag Àlcohol en Werk in sameuwerking met het
Coasultatiebureau voor ÀIcoho1 ea Drugs 's-Gravenhage op 16 november
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