Toelichting bij dia’s uit presentatie
Toolboxmeeting: Alcohol op het werk
Dia 2
Helaas, een onderwerp dat we als bedrijf moeten behandelen naar aanleiding van een incident,
( ga na of dit zo is voor uw bedrijf of bespreek een herkenbaar voorval)
En dat kan zo weer gebeuren. Wat leren we hier nu van en hoe zit het ook alweer wettelijk.
De wet is duidelijk, lees deze toch maar eens door met de medewerkers.
En dia 3 is voor een ieder te snappen : 2 glaasjes bier is de limiet!

Dia 4
Het beleid van uw bedrijf, laat gerust een kopie zien!
En vermeld erbij dat ze getekend hebben en dat misbruik ook wettelijk een reden voor ontslag
kan zijn!

Dia 5
Vanaf deze dia zijn er ongetwijfeld wat stoere mannen die al een min of meer leuke grap hebben
gemaakt. En dat kan gaan over Buckler of over gezelligheid of dat het allemaal wel meevalt ,
“we mogen al zo weinig in dit land. “
Gewoon de feiten geven en eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid laten nemen is een goed
begin. En sociale controle en mekaar aanspreken op ongewenst gedrag helpt daar prima bij.

Dia 6
Kan het zo weer gebeuren ?
Wat vinden de medewerkers daarvan, en wat vinden zij dat er moet gebeuren?

Dia 7
Als je in een personeelsvereniging of veel met ander bedrijven samenwerkt heb je niet altijd de
zeggenschap over andere collegae. Maar goed voorbeeld doet goed volgen!

Dia 8 en 9
De gevaren en de symptomen bij problemen. Duidelijk en puntsgewijs te noemen.

Dia 10
En voor diegene die het in de groep niet durft te erkennen maar thuis toch iets meer wil weten is
er een test en een site met veel informatie
Er mag immers geen taboe op rusten.
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