Infosheet Qado.be

Aan de slag met Qado.be
Over Qado.be
VAD wil met Qado.be een referentie(site) bieden voor alle informatie over alcohol en andere drugs
in relatie tot het werk.
Qado.be biedt informatie op maat voor alle organisaties uit de private en de publieke sector:
zowel grote als kleine.


Grote organisaties (bijvoorbeeld grote bedrijven) vinden informatie die rekening houdt
met de aanwezigheid van een comité voor preventie en bescherming op het werk en/of een
ondernemingsraad, een vakbondsafvaardiging en/of een werkgroep alcohol- en drugbeleid.



In kleinere organisaties (bijvoorbeeld kmo’s of vzw’s) zijn dergelijke structuren meestal
niet aanwezig. Voor deze organisaties biedt Qado.be een traject op maat, dat toont dat een
alcohol- en drugbeleid toch haalbaar is.

Qado.be verwijst tot slot via de ‘werknemerspagina’ vragen van individuele gebruikers of hun
omgeving door naar de DrugLijn, eveneens een website van VAD.
Voor wie is Qado.be?
Qado.be is er voor iedereen die betrokken is bij de uitwerking en uitvoering van een preventief
alcohol- en drugbeleid:






organisaties (zowel privébedrijven, overheidsinstellingen als lokale besturen) die een eigen
alcohol- en drugbeleid willen introduceren;
medewerkers van personeelsdiensten of hrm, preventieadviseurs (artsen,
veiligheidsverantwoordelijken), maatschappelijk werkers, bedrijfsverpleegkundigen,
medewerkers van vormingsdiensten en juridische diensten,...;
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die helpen bij de ontwikkeling van het
beleid;
organisaties die hun alcohol- en drugbeleid willen evalueren en bijsturen waar nodig.

Ook voor u…
Qado.be is ook voor u een handig werkinstrument:



U kunt de informatie op Qado.be gebruiken voor uw coachings- en
vormingsactiviteiten, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uiteenzetting.
De informatie en tips op Qado.be fungeren als geheugensteun of werkmateriaal voor
uw klanten en ondersteunen zo uw persoonlijke begeleiding ook nadien nog.

Hoe kunt u bijdragen tot Qado.be?
Vertel uw klanten dat ze:




zich kunnen inschrijven op berichten van de sector arbeid;
vragen kunnen stellen en hun mening/suggesties kunnen geven via de website;
praktijkverhalen kunnen insturen en met hun getuigenis over hun alcohol- en drugbeleid
collega-organisaties inspireren.
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