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In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van ons aanbod en recente ontwikkelingen.
Over Consistent
Wij zijn een praktijk voor behandeling, advies, voorlichting en training bij verslaving en
daarmee samenhangende problemen. Onze specialisatie is de aanpak van verslavingsgedrag
op het werk. We voorzien in een landelijk aanbod van professionele behandelaars.
Verslavingsgedrag op de werkvloer
Werknemers met verslavingsproblemen kunnen disfunctioneren, problemen veroorzaken en
vormen een risico voor het bedrijf. Veiligheid, accuraat werken of klantencontact verdragen
zich niet met alcohol- of drugsgebruik. Verslaafde werknemers verzuimen vaker dan andere. In
geval van alcoholgebruik kan dat 6 x hoger zijn dan ”normaal verzuim”. Consistent heeft voor
bedrijven een unieke werkwijze om verslavingsgedrag aan te pakken. Zie onze brochure.
Een selectie uit ons aanbod
• Behandeling van medewerkers met verslavingsgedrag. In een 3-Partijencontract worden
afspraken vastgelegd tussen werkgever, werknemer en Consistent. Dit werkt effectief op
het disfunctioneren en verzuim. De hulpverlening wordt snel en discreet ingezet.
• Voorlichting en training aan management en staf gericht op tijdig herkennen en
bespreken van verslavingsgedrag.
Nieuw
Consistent is samengegaan met WillemseManagement als CONSISTENT VOF en heeft
daarmee expertise toegevoegd op het gebied van management en leidinggeven. Daardoor
kunnen wij ons aanbod uitbreiden:
• Advisering bij het opstellen van een incompany Alcohol, Drugs & Medicijnbeleid
• Advies en coaching op maat bij dilemma’s in leiding geven aan medewerkers met
verslavingsgedrag.
Positieve resultaten cliëntenonderzoek
Uit ons onderzoek blijkt hoge waardering van cliënten voor de behandeling. We behalen
goede resultaten wat betreft stoppen of verminderen van alcohol- of drugsgebruik en het
verbeteren van het functioneren. Zie onze website voor de gegevens uit ons onderzoek..
Voor meer informatie
Zie bijgaande brochure, onze website www.consistent.nl of neem contact op:
per telefoon 023 526 27 41; per e-mail info@consistent.nl
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