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VDL Nedcar voert nul tolerantie-beleid rond drank en
drugs: veiligheid voorop
VDL Nedcar voert al jaren steekproefsgewijs controles uit naar het gebruik van verdovende
middelen (alcohol en drugs) op de werkvloer. Met daarvoor getrainde honden controleren
onze begeleiders willekeurig bij in- en uitgangen in onze fabriek.
Indien een hond bij een medewerker aanslaat, dan voeren wij een vervolgonderzoek uit. Daarbij
vragen wij toestemming om wangslijm en/of een blaastest af te nemen. In het geval dat een collega
weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dan verzoeken wij hem of haar, omwille van
de veiligheid, ons bedrijf voor de betreffende dag te verlaten. Onze medewerkers omarmen deze
aanpak en ons beleid is afgestemd met onze medezeggenschapsraad. Een en ander maakt
onderdeel uit van ons arbobeleid en daarmee onze zorgplicht.
Bij diverse controles in 2018 hebben wij in totaal een kleine 300 medewerkers gecontroleerd, nadat
de rondgang met de hond daartoe aanleiding heeft gegeven. Bij de hierop uitgevoerde
vervolgcontroles is gebleken dat ongeveer de helft van de gecontroleerde medewerkers sporen
van alcohol of drugs in hun bloed hadden. Deze positief op drugs geteste medewerkers, en
medewerkers met een alcoholpercentage van meer dan 0,5 promille (conform de
Wegenverkeerswet) zijn naar huis gestuurd. Bij herhaling volgt schorsing of ontslag. Wij hanteren
een nul tolerantie-beleid, wat bij onze medewerkers bekend is en waarvoor dus onder
medewerkers draagvlak bestaat.
“Bij VDL Nedcar werken in totaal ruim 7.000 medewerkers waardoor wij een afspiegeling zijn van
de maatschappij”, stelt algemeen directeur Paul van Vuuren van VDL Nedcar. “Wij betreuren de
beeldvorming waarbij ons prachtige bedrijf wordt neergezet als een plek waar drank en drugs
normaal zijn. Dat is uiteraard niet het geval. Maar iedere collega waarbij een verhoogde waarde is
aangetroffen, en zichzelf én zijn of haar collega’s op de werkplek in gevaar brengt, is er één te
veel. Met ons stringente beleid en de controles doen wij er alles aan om de overlast tot een
minimum te beperken. Veiligheid staat altijd voorop.”
VDL Groep
Kracht door samenwerking. Dat is de basis van dit internationale industriële familiebedrijf met het
hoofdkantoor in Eindhoven. Deze onderneming is in 1953 door Pieter van der Leegte opgericht.
Aanvankelijk was VDL Groep specialist in metaalbewerking. Later, toen zijn zoon Wim van der
Leegte het bedrijf had overgenomen, is het portfolio aangevuld met kunststofverwerking, de
ontwikkeling, productie en verkoop van bussen, de hightech-toelevering voor onder andere de
halfgeleiderindustrie en beschikt VDL over de enige personenautofabriek in Nederland waar voor
derden seriematige assemblage plaatsvindt.
Inmiddels is VDL Groep specialist in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en
Eindproducten. Voorbeelden van productieactiviteiten uit die laatste divisie zijn veersystemen, de
geautomatiseerde inrichting van autofabrieken, warmtewisselaars en containerhandlingsystemen.
VDL Groep innoveert door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap, hoogwaardige
machines en technologieën. De bedrijvengroep voegt de slagkracht van een multinational samen
met de platte organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar
doorgroeimogelijkheden en continuïteit voorrang krijgen.

VDL Groep is met meer dan 17.000 medewerkers actief in 20 landen. De groep omvat 99 werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De
gecombineerde jaaromzet in 2017 bedroeg 5,049 miljard euro.
Meer informatie: www.vdlgroep.com
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