
 

 

 

Drugs & Alcoholgebruik 
in de transport en logistiek 

 
Dinsdag 17 november 2015 

Van 15.00 tot 18.00 uur 
 

TA Nederland heeft de eer als eerste bewoner een kennisdeling event te mogen 
organiseren 

 
Nederland heeft bijna 2 miljoen mensen die in meer of mindere mate kampen met 

problematisch middelengebruik. Hiervan heeft 70 % een betaalde baan. Het jaarlijks 
productiviteitsverlies bedraagt 1 miljard euro. Het is niet ondenkbaar dat ook uw 

organisatie nadelige gevolgen ervaart. 
 

Alcohol-, drugs-, medicijngebruik ….en niet minder destructief….  gok, seks en game 
afhankelijkheid zijn oorzaken die het goed functioneren van uw medewerkers en de 

organisatie kunnen aantasten.  
 

Wist u dat; 

 14% van de bedrijfsongevallen alcohol gerelateerd zijn 

 20% van de werknemers klaagt over het gebruik van een collega 

 26% van het totale ziekteverzuim “de blauwe maandag” is 

 21% van de beroepsbevolking overmatig drinkt/ gebruikt 
 

Een alcohol- en drugsvrije werkvloer, hoe werkt dat en wat heeft u eraan? 
Een korte kennismaking met dit onderwerp.  

 
We hebben de volgende gastsprekers uitgenodigd; 

Namens Arboned zal hogere veiligheidskundige Rien van de Laar spreken en aansluitend 
zal ervaringsdeskundige Stephan Roelofs namens Be-Responsible u kort meenemen door 

zijn verleden als verslaafde. Hij vertelt hoe u gebruikers kunt herkennen en er mee om 
kunt gaan op de werkvloer. 

 



 
 

 

 
Het Programma 

 
 Ontvangst 15:00 
 Rien van de Laar, Arboned 15:15 
 Stephan Roelofs, Be-Responsible 15:30 
 Vragen  16:45 
 Hapje en drankje 17:00 
 Afsluiting  18:00 

 

 

 

Achtergrond Stephan Roelofs 

 

Stephan is oprichter van Be-Responsible. Be-Responsible is ontstaan uit zijn eerdere 
werkzaamheden bij Stichting Voorkom! Deze organisatie doet verslavingspreventie onder 
jongeren en heeft zijn visie gegeven voor preventie binnen het bedrijfsleven. 
Zijn eigen verleden met afhankelijkheid speelt hierin een belangrijke rol. Als geen ander is 
hij bekend met het steeds verder “verminderd functioneren”. Voor hem zijn gebruikers en 
de daarbij behorende signalen dan ook eenvoudig zichtbaar. 
De ervaring en deskundigheid in herstel, preventie en interventie heeft de ontwikkeling van 
het concept voor een alcohol- en drugsvrije werkvloer sterk beïnvloed.  
 
 
 

Bijwonen? 

De bewoners van het Huis van de logistiek nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
Graag zien wij uw aanmelding voor deze gratis bijeenkomst tegemoet door een mail te 
sturen naar info@tanederland.nl 
 

mailto:info@tanederland.nl

