  
  
  
  
Geachte  heer/mevrouw,  
  
Be-‐Responsible  ondersteunt  organisaties  bij  het  opzetten  en  implementeren  van  alcohol-‐  en  drugsbeleid.  Dat  
doen  we  inmiddels  bij  een  50-‐tal  bedrijven.  Op  27  oktober  organiseert  Be-‐Responsible  samen  met  Zorg  van  de  
Zaak  een  congres  over  vitaliteit,  veiligheid  en  verantwoordelijkheid.    

  
Uitnodiging  congres  ‘V-‐V-‐V’        
  

De  werkgever  draagt  een  steeds  grotere  verantwoordelijkheid  
voor  de  vitaliteit  en  veiligheid  van  medewerkers.  Maar  hoe  groot  is  
deze  verantwoordelijkheid  eigenlijk?  Wat  kan  en  wat  moet  je  doen  
als  het  gaat  om  de  gezondheid  van  je  medewerkers?  En  welke  verantwoordelijkheid  heeft  de  medewerker  zelf?  
Mag  u  zich  als  werkgever  bemoeien  met  hun  privétijd?  En  hoe  staat  een  ondernemingsraad  daarin?    
  
Onafhankelijk  onderzoek  toont  aan  dat  20-‐30%  van  de  bedrijfsongevallen  alcohol  gerelateerd  is  en  dat  10%  van  de  
beroepsbevolking  kampt  met  een  doseringsprobleem,  waarvan  bij  meer  dan  de  helft  er  sprake  is  van  een  
verslavingsprobleem.  Dit  kan  te  maken  hebben  met  alcohol  en/of  drugs,  maar  ook  met  voeding  of  gokken.  Wat  
voor  consequenties  heeft  dit  voor  de  veiligheid  en  de  duurzame  inzetbaarheid  van  uw  medewerkers.  Hoe  ga  je  hier  
mee  om  en  welk  beleid  vereist  dit?    
  

Sprekers:  

•   Dr.  Bram  Bakker,  psychiater,  duursporter,  schrijver  en  columnist  in  o.a.  de  Volkskrant.  Regelmatig  wordt  hij  
als  deskundige  gevraagd  op  radio  en  tv  waar  hij  zijn  eigenzinnige  visie  geeft  over  lifestyle,  ziekte  en  
(mentale)  gezondheid.    
  

•   Frans  van  Seumeren,  eigenaar  van  FC  Utrecht  en  ambassadeur  van  het  Health  Team,  vertelt  over  zijn  
fietstocht  naar  de  Noordkaap.  
  

•   Dr.  Erik  Aller,  directeur  bij  Co-‐eur,  heeft  onlangs  na  de  verdediging  van  zijn  proefschrift  ‘Obesity  treatment’,  
zijn  doctoraat  in  ontvangst  mogen  nemen.  Erik  legt  het  belang  van  gezonde  voeding  uit.  ‘Je  bent  wat  je  eet’.  
  

  

  

  

•   Drs.  Ando  Rokx,  is  klinisch  psycholoog  en  verantwoordelijk  voor  alle  herstelprogramma’s  binnen  Zorg  van  
de  Zaak  en  zal  uiteenzetten  wat  er  in  een  gezond  en  ongezond  brein  gebeurd.  
•   Stephan  Roelofs,  oprichter  van  Be-‐Responsible  legt  uit  hoe  een  goed  alcohol-‐,  drugs-‐  en  medicijnenbeleid  
(ADM  beleid)  in  elkaar  zit.  Hierbij  is  ook  aandacht  voor  alcohol-‐  en  drugstesten  en  de  juridische  aspecten  die  
met  ADM  beleid  gemoeid  zijn.    
•   Thea  Hulleman,  directeur  Expertisebedrijven  Zorg  van  de  Zaak,  legt  uit  waar  Zorg  van  de  Zaak  van  dienst  
kan  zijn  in  uw  organisatie.  
•   Miriam  Diekman,  directeur  Klantrelaties,  is  de  dagvoorzitter.  

  

Inschrijving  
U  bent  van  harte  welkom  op  donderdag  27  oktober  in  het  FC  Utrecht  stadion  Galgenwaard.  
Het  congres  begint  om  13.30  uur  en  duurt  tot  ongeveer  17.00  uur.  De  inloop  is  vanaf  13.15  uur.  
  
De  middag  wordt  u  kosteloos  aangeboden.  Meldt  u  aan  via  www.zorgvandezaak.nl/vvv.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
  
Stephan  Roelofs  
Oprichter  Be-‐Responsible    
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