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Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie Vervoer & Transport van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Preventie op Alcoholmisbruik
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 9 februari 2016
: 15.00 uur tot 19.30 uur
: Trafieq, Kanaalweg 22A, 3526 KM te Utrecht
: 3 opleidingspunten
: € 40,00 exclusief btw

Inhoud
Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op de werkvloer is vaak een onzichtbaar probleem. Het kan een
bedreiging vormen voor ondernemers en tot meer schadegevallen leiden. Wat zijn de risico’s en gevolgen
van alcohol-, drugs- en medicijngebruik voor een bedrijf? Hoe kan middelengebruik voorkomen worden?
Wat is de winst voor een bedrijf met een goed alcohol-, drugs en medicijnbeleid (ADM-beleid)? Deze en
nog meer vragen over middelengebruik en het voorkomen daarvan in het verkeer en op de werkvloer
worden beantwoord tijdens dit seminar.
De zekerheid van een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkomgeving (in het bedrijf en op de weg) is een
onmisbare bijdrage aan het veiligheidsbeleid en het reduceren van schadegevallen. Alcohol-, drugs- en
medicijnproblemen groeien vaak gestaag in omvang: van incidenten (af en toe te laat komen, fouten
maken, laag werktempo) naar structurele problemen (ongelukken, wrijving met collega’s, verzuim), met alle
risico’s en kosten van dien. Hoe kan een bedrijf dit voorkomen? Ook deze vraag wordt beantwoord.
Na registratie en het welkomstwoord begint de dag met een inleiding over wat een goed ADM-beleid
precies behelst. Dan volgt de eerste workshop over de werking van verschillende soorten alcohol, drugs en
medicijnen op de hersenen en hun invloed op de rijvaardigheid. Na het buffet start workshop 2 waarin de
zorg voor medewerkers centraal staat. Hierin besteden we aandacht aan o.a. signalering van alcohol-,
drugs- en medicijngebruik binnen een bedrijf en het 3-partijencontract.
Programma
Het programma bestaat uit:
15.00 - 15.20 uur
15.20 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 18.45 uur
18.45 - 19.30 uur

Ontvangst met koffie, thee en registratie
Welkomstwoord
Keynote * : inleiding in het ADM-beleid - zes stappen naar een alcohol-, drugsen medicijnvrije werkvloer, door Harry Rienmeijer
Workshop 1 *: De invloed van alcohol, drugs en medicijnen op de hersenen, door
Jos Wijdeven
Buffet
Workshop 2 *: Bescherming van je investering, zorg voor je werknemers, door Elly
van Helsloot
Discussie en afsluiting

* zie bijgevoegde toelichting voor presentatie Keynote en workshops

Deelname en annulering
Aan dit seminar kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Locatie en parkeergelegenheid
Het seminar vindt plaats bij Trafieq te Utrecht. Voor een routebeschrijving verwijzen wij u naar de website van
Trafieq.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige bedrag voor
deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Vakcommissie Vervoer & Transport
branche Risicodeskundige
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