Werkgever erkent verslaving op de werkvloer, maar heeft geen
beleid
Voorthuizen, 3 maart 2014 – 89 procent van de werkgevers in Nederland heeft of
hanteert geen verslavingsbeleid binnen de organisatie. Toch verwacht bijna de helft
van de werkgevers (48%) dat verslaving een onderliggend productiviteitsprobleem is
binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van de private
verslavingszorginstelling SolutionS onder werkgevers en HR-verantwoordelijken in
Nederland. Opvallend is dat uit het onderzoek ook naar voren komt dat 93 procent
wel de toegevoegde waarde van specifiek verslavingsbeleid inziet.
Miriam Diekman, Client Care & Relations Manager bij SolutionS: “Het is een goed
teken dat veel organisaties het belang van preventief verslavingsbeleid inzien. Een
serieuze 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is immers
probleemgebruiker, wat betekent dat de kans voor werkgevers groot is dat ze een
verslaafde medewerker tegenkomen. Toch blijft verslaving onbekend terrein. De
nieuwe ziektewet die sinds begin dit jaar officieel van kracht is, is een echte wakeupcall. Het dwingt werkgevers tot hardere maatregelen en het opstellen van echt
duidelijke richtlijnen om de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim te concretiseren.”
Rapport Werk en Verslaving
In het rapport ‘Werk en Verslaving’ krijgen werkgevers en HR-professionals kennis
en handvatten aangereikt hoe zij verslaving kunnen signaleren en preventiebeleid
kunnen ontwikkelen. Dit rapport is te downloaden via http://www.solutionscenter.nl/behandeling/verslaving_en_werk
Informatiemiddagen
Het onderzoek is uitgevoerd onder de deelnemers van de bedrijveninformatiemiddagen van SolutionS. In samenwerking met Be-Responsible
organiseert SolutionS regelmatig bedrijven-informatiemiddagen over Werk en
Verslaving. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 13 maart
2014 en op donderdag 17 april 2014, van 13.30 tot 17.00 uur in de kliniek SolutionS
Center, Apeldoornsestraat 131 in Voorthuizen. Geïnteresseerden kunnen zich
kosteloos inschrijven via http://www.solutions-center.nl/contact/informatiemiddag
-------------------Over SolutionS
SolutionS is een private GGZ-instelling voor verslavingszorg en biedt een integrale behandeling voor
dosering- en verslavingsproblemen. SolutionS behandelt alle vormen van verslaving, waaronder
verslavingen aan alcohol, drugs, seks, gamen, gokken, medicijnen en eetstoornissen. De behandeling
is gebaseerd op de 12 Stappen filosofie, die gekenmerkt wordt door totale abstinentie en actieve
betrokkenheid bij zelfhulpgroepen. De behandeling omvat een opname van 28 dagen in de kliniek in
Voorthuizen of een ambulante therapie, gevolgd door een intensief nazorgprogramma. De totale
behandelduur is 12 maanden.

SolutionS onderscheidt zich door een uniek familieprogramma en kosteloze interventies. SolutionS is
24/7 bereikbaar, heeft geen wachtlijsten en beschikt over een eigen detoxfaciliteit en een secondary
care. De behandel- en verblijfskosten worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
Cliënten betalen wel een zelfstandige bijdrage in het kader van de onverzekerde zorg. Meer informatie
op www.solutions-center.nl
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