PPNL Grand Braincafé PSA
alcohol- en drugsverslaving, agressie
(seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie
In dit Grand Braincafé vertellen 3 praktijkdeskundigen over hun indringende ervaringen.
Psychosociale arbeidsbelasting klinkt misschien wel interessant, maar de werkelijkheid van
levens die verwoest (dreigen te) worden, is keihard. De route via verzuim naar arbeidsongeschiktheid en ontslag is voor veel mensen niet te ontlopen. De rekening is vaak erg
hoog: niet alleen een financiële ramp, maar ook blijvende ernstige gezondheidsschade.
Onze inleiders zijn specialisten die zich inzetten ‘om mensenlevens te redden’ en de pijn
te verzachten. Als het mogelijk is, helpen ze de medewerkers uit hun probleemsituatie.
Maar voorkomen is natuurlijk het beste.
Welke mogelijkheden zijn er?

de theorie, de praktijk en de discussie

Apeldoorn 6 juli 2017
van 09.00 uur tot 12.30 uur

Gratis voor deelnemers aan de Stichting PreventieProfessionals.
Niet-deelnemers betalen € 65,-- excl. BTW

PPNL Grand Braincafé PSA
Inleiders
Veiligheid, Vitaliteit en Verantwoordelijkheid
Alcohol, drugs en werk gaan niet samen. Toch gebeurt het in toenemende mate.
20-25% van de bedrijfsongevallen zijn alcohol gerelateerd. Waaróm wordt er
eigenlijk gebruikt en hoe kan je er mee omgaan? Wat zijn de risico’s en gevolgen
en hoe herken je middelengebruik? Welk hulp is hiervoor beschikbaar?
Stephan Roelofs is ervaringsdeskundige en oprichter van ‘Be-Responsible’.

Stephan Roelofs
De laatste halte voor de uitkering?

Gerard Dijkstra

1 op de 6 medewerkers heeft met PSA te maken. De maatschappelijke kosten
bedragen ruim 4 miljard Euro per jaar. PSA aanpakken voorkomt kosten, ziekte en
uitval en vergroot mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit van
medewerkers. Waarom heeft maar 30 procent van de organisaties
PSA-beleid gemaakt? Waar blijft de preventie?
Gerard Dijkstra is extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en
integriteit en eigenaar van Buro Konfidi Vertrouwenspersonen.

De schade beperken
Als medewerkers afknappen, een depressie krijgen of een burn-out, dan komt de

arbeidsrelatie ook onder druk te staan. Dan volgt vaak een route die eindigt in
conflicten en rechtszaken. Dat levert de partijen meestal nog weer extra schade op.
Vroegtijdig ingrijpen in een conflict biedt veel betere kansen op een acceptabele
oplossing.
Wilbert Timp is arbeidsmediator en oprichter van Profectus Bedrijvenkenners.

Wilbert Timp

panelleden
Socioloog en ervaren
arboconsultant. In zijn aanpak
staat realisme en preventie
centraal.

Bedrijfskundig arboconsultant.
Hij gelooft in opleiden als basis
voor organisatieontwikkeling
Gerard is voorzitter van PPNL.

Peter is bestuurslid van PPNL.

Peter van Balen

Oprichter van Ibex Advies en
lid van PreventPartner.

Oprichter en senior adviseur
van GPM training & consult

Gerard de Groot

Reserveer tijdig, het aantal plaatsen is beperkt.
Stuur een e-mail naar Janneke Reijseger, info@reijsegertothepoint.nl of bel 035 693 6776.
U krijgt dan het programma en een inschrijfformulier.

Buro Konfidi
Vertrouwenspersonen

