
BEHANDELING VOLGENS
HET 3-PARTIJENCONTRACT
CONSISTENT©

Consistent heeft zich gespecialiseerd in de

behandeling van werknemers volgens het

3-PARTIJENCONTRACT CONSISTENT©.

Dit is een overeenkomst tussen een

werkgever, diens werknemer en

Consistent. Hierin wordt vastgelegd dat

Consistent de medewerker begeleidt bij

zijn verslavingsprobleem met als doel dat

hij beter gaat functioneren. De werkgever

vergoedt de kosten en toetst het

functioneren van de werknemer. In het

contract liggen afspraken vast over onder

meer het aantal behandelcontacten, het

doel van de begeleiding, omgaan met

signalen in de werksituatie,

verzuimmeldingen, de rapportage, de

toetsing, de evaluatie en de

geheimhouding. De praktijk leert dat deze

aanpak zowel voor de werkgever als voor

de werknemer tot positieve verandering en

verbetering in het werk leidt. Het 

3-PARTIJENCONTRACT CONSISTENT© is

een unieke methode. In overleg met de

opdrachtgever wordt een aanbod op maat

gerealiseerd. Na het aanmeldingsgesprek

met de werknemer vindt een

contractbespreking plaats met de

werkgever én de werknemer. Het contract

omvat doorgaans een behandeling van 10

consulten inclusief een

evaluatiebespreking en schriftelijke

rapportage. 

UW VRAGEN
- U heeft het vermoeden dat een

bepaalde medewerker te veel drinkt.

Hoe bespreekt u dat?

- U weet zeker dat uw medewerker

alcohol of andere drugs gebruikt, maar

hij ontkent het ten stelligste en heeft

allerlei verklaringen. Wat nu?

- U wilt dat uw leidinggevenden actiever

zijn in het signaleren en bespreken van

alcohol- en drugsgebruik onder uw

werknemers.

ONS AANBOD VOOR 
BEDRIJVEN
Consistent biedt hulpverlening, advies en

training op maat:

• Voorlichting aan leidinggevenden,

ARBO-functionarissen, HR-managers,

met als doel verslaving in een zo vroeg

mogelijk stadium te herkennen en te

bespreken

• Training van leidinggevenden in het

bespreken van vermoedens rond het

gebruik van verslavende middelen

• Consultatief gesprek over een concrete

probleemsituatie

• Motiverende diagnose gesprekken met

advies

• Behandeling van medewerkers die

disfunctioneren ten gevolg van

verslavingsproblemen, volgens het 

3-PARTIJENCONTRACT CONSISTENT©

DEZE INFORMATIE IS
BESTEMD VOOR U
directeur, leidinggevende, HR-manager,

bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk

werkende en anderen die beroepshalve te

maken hebben met vragen en problemen

op het gebied van alcohol, drugs of

andere verslavende gewoonten met

gevolgen en risico’s op de werkvloer.

VERSLAVINGSPROBLEMEN
OP HET WERK
Werknemers met verslavingsproblemen

verzuimen vaker dan anderen. Het is niet

altijd bekend dat het ziekteverzuim

samenhangt met alcohol- of drugsgebruik.

Verslaafde werknemers zijn vaker

betrokken bij bedrijfsongevallen. In de

productiesector kan aanzienlijke schade

ontstaan aan mens en machine.

Disfunctioneren ontstaat niet alleen als de

medewerker onder invloed op het werk

verschijnt. Juist door de lichamelijke,

geestelijke en sociale gevolgen die uit het

gebruik van middelen voortkomen,

gebeuren ongelukken en ontstaat

productieverlies. Bij klantcontacten treedt

imagoschade op, administratieve fouten

kunnen financiële gevolgen hebben. Nog

ernstiger wordt het als de veiligheid voor

collega, klant of omgeving van het bedrijf

in het geding komt. Als bekend is dat een

medewerker verslaafd is, blijkt het vaak

moeilijk om het probleem aan te pakken.

ORGANISATIE
Consistent is een particuliere praktijk voor

behandeling, advies en training bij

verslavingsproblemen. Wij zijn een

specialistische instelling met professionele

en ervaren therapeuten die deskundig

omgaan met hulp- en adviesvragen en

behandeling op maat bieden. Naast het

aanbod voor particulieren heeft Consistent

een speciale werkwijze ontwikkeld voor

medewerkers in bedrijven, het

3-Partijencontract Consistent©. Vanuit de

standplaats Haarlem werken wij landelijk en

beschikken over een netwerk van

gespecialiseerde verslavingstherapeuten.

FEITEN EN CIJFERS 
21% van de werkende 

beroepsbevolking drinkt excessief

Verzuim door alcoholgebruik 

is 2 tot 6 keer hoger

Ongevalkans door alcoholgebruik 

is 2 tot 4 keer hoger

Bij bedrijfsongevallen is 1 op de 7

gerelateerd aan alcoholgebruik

Gemiddelde probleemdrinker 

“kost” 25% van het salaris

VERSLAVINGEN
Medicijnen

Eten

Gokken

Internet

Alcohol

Cocaïne

Soft drugs

Nicotine
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INFORMATIE EN AANMELDING
Telefonisch (023) 526 27 41

Bij voorkeur op werkdagen tussen 9 en 10 uur

E-mail info@consistent.nl

Adres Molijnstraat 3 2023 JA Haarlem

Zie ook onze website www.consistent.nl

Geen wachtlijst of uitvoerige intakeprocedure.

BEHANDELING EN ADVIES BIJ
VERSLAVINGSPROBLEMEN

OP HET WERK
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