
Werken onder invloed komt helaas 
vaak voor. Meestal zijn werknemers zich 
daar niet eens bewust van: ze hebben 
onvoldoende kennis van de effecten van 
alcohol, drugs en medicijnen. Het gevolg? 
Op zondagavond gezellig uit eten en op 
maandag met restalcohol in het lichaam 
aan het werk. Of een pilletje voor extra 
feestvreugde en de volgende morgen met 
verwijde pupillen op de werkvloer.

Het voorkomen van alcohol-, drugs- en 
medicijngebruik op de werkvloer levert 
veel op. Als organisatie creëer je een veilige 
werkomgeving, maar je verbetert ook 
de vitaliteit van medewerkers. Dat heeft 
vervolgens een positieve invloed op de 
productiviteit en het verzuim.

Introductie Na het volgen van de workshop ADM:

Wat doen we nog meer?

heeft de deelnemer kennis over alcohol-, 
drugs- en medicijngebruik;

heeft de deelnemer kennis over de invloed 
van alcohol, drugs en medicijnen op het 
functioneren;

Op het gebied van ADM biedt Trafieq ook beleidsadvies, cursussen, controles en individuele 
begeleiding: kijk op onze website voor het meest actuele aanbod www.trafieq.nl

Wat is het resultaat van de workshop?

De Workshop ADM is een korte theoretische 
workshop van 90 minuten. Hierin vertaalt de 
trainer theorie naar de alledaagse praktijk 
van de deelnemer. Er is ruimte voor eigen 
ervaringen en vragen.

In uitzonderlijke gevallen kan gekozen 
worden voor een grotere groep deelnemers, 
bijvoorbeeld tijdens een plenaire 
bijeenkomst van een gehele organisatie. 
De workshop neemt dan de vorm aan van 
een lezing. Deze biedt minder ruimte voor 
interactie en de vertaling van theorie naar de 
alledaagse praktijk van deelnemers.

De trainers van Trafieq hebben veel kennis 
en ervaring rond middelengebruik. Ze 
werken regelmatig met mensen die hun 
gebruik van ADM willen veranderen, en zijn 
betrokken bij preventieve trajecten binnen 
en buiten de reguliere verslavingszorg.

Hoe pakken wij dit aan?

Behandeling Voorlichting

Handhaving

Beleid

De drie pijlers van een goed ADM (Alcohol, 
Drugs, Medicijnen) beleid.

Voor wie is de workshop 
bedoeld?

weet de deelnemer hoe hij ervoor kan 
zorgen niet onder invloed op het werk te 
verschijnen.

Bergweg 173A I 3707 AC ZEIST

info@trafieq.nl I 030 - 30 70 200 

Advies: advies@trafieq.nl I 030 - 30 70 203

www.trafieq.nl

De Workshop Alcohol, Drugs en Medicijnen 
(ADM) is geschikt voor alle werknemers, 
ongeacht branche en opleidings- of 
kennisniveau.

Het voorkomen van alcohol-, drugs- en 
medicijngebruik op de werkvloer levert 
veel op. Als organisatie creëer je een veilige 
werkomgeving, maar je verbetert ook 
de vitaliteit van medewerkers. Dat heeft 
vervolgens een positieve invloed op de 
productiviteit en het verzuim.

Waarom een workshop ADM?

Praktische informatie
Het maximale aantal deelnemers is 20.
De workshop duurt 90 minuten.
De workshop kan ook op maat worden 
gemaakt voor uw organisatie, voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Trafieq via: advies@trafieq.nl

Workshop Alcohol,
Drugs en Medicijnen
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