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Wat is voor jou de belangrijkste 

drijfveer in je werk?

“Het doorbreken van gebrek aan 

kennis. Vandaag de dag hoef je niet 

vast te blijven zitten in een afhan-

kelijkheid van bijvoorbeeld alcohol 

of drugs. De boodschap is: accepteer 

hulp. Je hoeft het niet alleen te 

doen. Elk mens die ‘vrij komt’ is voor 

mij een hoofdprijs!”

Welk inzicht nemen jouw 

 ‘tafelgasten’ mee naar huis?

“Alcohol-, drugs en werk gaan niet 

samen. Regelgeving en procedures 

geven duidelijke richtlijnen en 

handvatten. Aangevuld met voorlich-

ting, een hulpaanbod en handhaving 

borgen we enerzijds de vitaliteit van 

medewerkers en anderzijds dragen 

we bij aan de veiligheid binnen de 

organisatie. Zo leer je de preventieve 

waarde van een beleid kennen”.

Bijdragen aan het maatschappelijk 

belang of winst maken? 

“Elke organisatie moet financieel succesvol 

zijn om continuïteit op de lange termijn 

te kunnen waarborgen. Maar geld mag 

nooit het enige doel zijn. Voor mij is geld 

een bron van energie. Het zet dingen in 

beweging en het is een beloning voor 

energie die jezelf hebt weggegeven. 

Een combinatie van het maatschappelijk 

belang dienen én commercieel bezig zijn, 

brengt balans en voldoening.”

“ Laat medewerkers zelf  
verantwoordelijkheid nemen”

“Momenteel kampt rond tien procent van 

onze beroepsbevolking met doseringsproble-

men, waarvan bij de helft sprake is van een 

verslavingsprobleem. Het grootste deel blijft 

gewoon aan het werk. Dit leidt tot verzuim, 

bedrijfsongelukken, stemmingswisselingen 

en ruzies op de werkvloer. Be-Responsible 

schijnt licht op deze problematiek en creëert 

draagvlak voor een alcohol- en drugsvrije 

werkvloer. We werken met specialistische 

teams: een bedrijfsarts, HR- en arbeidsdes-

kundige, trainers, een jurist en een interven-

tionist. Onze professionals handelen snel en 

discreet. ‘Fit for Duty.’ Ons motto is dat me-

dewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Neem gerust contact met ons op en investeer 

in duurzame inzetbaarheid, gezondheid en 

vitaliteit van uw medewerkers.”

Stephan RoelofS (Be-ResponsiBle)

oveR alcohol- en dRugsvRije weRkvloeR

“Be-Responsible 

biedt dé oplossing 

voor alcohol-, drugs- 

en medicijngebruik 

op de werkvloer.” 


