
Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt 
daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om je werk te doen. 
Veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of 
Safety hebben opgesteld. De onderstaande regel gaat over het gebruik van 
alcohol, drugs en medicijnen op je werk. 

Veilig werken gaat nooit samen met alcohol en drugs. Wie op welke manier 
dan ook onder invloed is, kan niet veilig werken. Schiphol accepteert niet dat 
je tijdens je werk onder invloed bent van alcohol of drugs. Het kan ook zijn 
dat je bepaalde medicijnen slikt gebruikt die je reactievermogen beïnvloeden. 
Ook die passen niet in onze werkomgeving.

Vandaar dat we deze Golden Rule of Safety hebben opgesteld:

VERBOD OP GEBRUIK VAN ALCOHOL, DRUGS EN MEDICIJNEN

Schiphol is streng als het gaat om het naleven van deze regel. De medewerk(st)er mag 
in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden geen alcohol of drugs gebruiken of 
onder invloed daarvan zijn. 

Wat we van jou verwachten

Alcohol
■ Je mag geen alcohol in je bezit hebben of alcohol gebruiken tijdens je werk
■ Alcohol blijft langer in je bloed zitten dan je denkt. Drink dus ook niet een paar uur voordat je aan de slag 

gaat. Je mag namelijk niet werken als je onder invloed bent.

Drugs
■ Je mag geen drugs in je bezit hebben of drugs gebruiken tijdens je werk
■ De invloed van drugs is vaak veel steviger dan je denkt. Drugs nemen voordat je aan de slag gaat is  
 verboden – je mag namelijk niet werken als je onder invloed bent.

Medication
■ Slik je medicijnen uit een doosje met een gele sticker? Dan kunnen die invloed hebben op je reactievermogen. 

Andere (mogelijke) bijwerkingen staan in de bijsluiter. Je mag sommige werkzaamheden niet uitvoeren als je 
door de medicijnen minder alert bent.

■ Bij twijfel: raadpleeg je huisarts of Bedrijfsarts. 
■ Hebben jouw medicijnen invloed op je werkzaamheden? Maak dit bespreekbaar met je leidinggevende. 

Spreek met elkaar af wat je nog wel kunt doen. 

Toolbox
Alcohol, drugs en 
medicatie

see next page ›

Heb je tips of opmerkingen  

hoe deze toolbox beter 

kan? Of wil je jouw  

mening met ons delen?  

We horen het graag via:  

safe_office@schiphol.nl.
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Smoking
■ Roken, ook elektronische sigaretten is verboden op het gehele Schiphol-terrein. 
■ Is er een landzijdig project op een tijdelijke locatie buiten, dan kan daar een tijdelijke 

rookkeet worden geplaatst. Hiervoor is wel toestemming van de Luchthaven noodzake-
lijk. Deze schriftelijke toestemming dient in de rookkeet aanwezig te zijn. 

■ Alle afspraken die je over roken maakt bespreek je in de startwerkvergadering. Zo is 
iedereen geïnformeerd en kan iedereen zich daar vervolgens aan houden

Zorg voor anderen  
Veilig werken begint bij jezelf. Maar daar blijft het niet bij. Je bent ook verantwoordelijk 
voor de veiligheid van anderen. Vandaar dat we verwachten dat je iemand helpt als hij of zij 
zich onveilig gedraagt. Maak afwijkend of onverantwoord gedrag bespreekbaar. 

In het geval van deze regel handel je als volgt:
■ Spreek je collega / of uitvoerder aan als je ziet dat je collega zich afwijkend of vreemd 

gedraagt
■ Spreek je leidinggevende aan als je denkt dat je collega onder invloed is van alcohol, 

drugs of zware medicijnen
■ Spreek je leidinggevende aan als je denkt er cannabis / wiet (blowen) wordt gerookt
■ Spreek iedereen aan als je collega buiten de tijdelijke rookkeet rookt. 

TIPS: 

 Blijf altijd alert! 

 Bij twijfel: altijd vragen 

 Onderbreek indien nodig het werk


